
 

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ

เรื่อง  เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจา้งชั่วคราว  
ตำแหน่ง พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

......................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน 
ตำแหน่งพนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP (พนักงานร้านกาแฟ) จำนวน ๔ อัตราและพ่อครัวหรือแม่ครัวศูนย์การเรียนรูฯ้ 
จำนวน ๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ 
วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ๒๕๖๔ รับสมัครไปแล้วนั้น เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจมาสมัครและได้บุคลากรที่มีความเหมาะสม จึงขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจา้งชั่วคราว 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
ช่ือตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 

 ๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานศูนย์การเรียนรู้  TUPP  จำนวน ๔ อัตรา 
                    (๑) วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ข้ึนไป                         อัตราค่าจ้าง  ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

                    (๒) วุฒิการศึกษา ม.๓ มีประสบการณ์ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป    
                                                                                                อัตราค่าจ้าง  ๑๒,๐๐๐ บาทต่อเดอืน 

                    (๓) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา                               อัตราค่าจ้าง  ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดอืน 

                  ๑.๑.๑  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานศูนย์การเรียนรู้  TUPP   
                    (๑) วุฒกิารศึกษาระดับ ม.๓ - ปริญญาตรีทุกสาขา 
                    (๒) เพศหญงิ อายุ ๒๐ -  ๔๕  ปี 
                    (๓) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ เพือ่งานบริการได้อย่างดี 
                    (๔) สามารถทำงานล่วงเวลาได ้
                    (๕) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft  office หรือโปรแกรมพืน้ฐานไดอ้ย่างดี 
                    (๖) มีประสบการณ์การทำงานในร้านอาหารหรอืร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพเิศษ 
                    (๗) คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเข้ากับผู้อื่นได้งา่ย รักสะอาด มีความละเอยีดรอบคอบ 
                         ในการทำงาน มีความซ่ือสัตย์ ขยัน อดทนสูง มีใจรักงานบริการ มีมารยาทท่ีดี มีความรับผิดชอบ 
                         ต่อหน้าท่ี  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและผูร้่วมงาน มีวุฒภิาวะ 
                         ด้านอารมณ์  และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ได้ดี 
                  ๑.๑.๒  ลักษณะงานที่จะใหป้ฏบิัติ ตำแหน่ง พนักงานศูนย์การเรียนรู ้ TUPP   
                    (๑) ดูแลความเรียบรอ้ยของการเตรยีมการเปิดและปิดศูนย์การเรียนรูใ้นแต่ละวันตามท่ีศูนย์การเรยีนรู้ 
                         กำหนด 

                           (๒) ให้บริการชงกาแฟและเครื่องดื่ม ตามสูตรของศูนย์การเรียนรู้ฯ                
                    (๓) ให้บริการลูกค้า และนำเสนอโปรโมชัน่ต่างๆ ตามท่ีศูนย์การเรียนรูก้ำหนด                   
                           (๔) ควบคุมการดูแลเคาเตอร์แคชเชียร์ ในการเบิก/จ่าย รวมถึง รับเงนิ ทอนเงิน 

                    (๕) เช็ค stock สินค้า ควบคุมการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพวัตถุดิบ ให้เพียงพอและพร้อม 
                         ให้บริการในทุกๆ วัน                                                                       
                    (๖)  ดูแลความสะอาดภายในร้าน 
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                    (๗)  ดูแลอุปกรณ์ทรัพย์สินให้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
                    (๘)  สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวนัอาทิตย์ (มีวันหยุด ๑ วนั) 
                                   - รอบท่ี ๑  เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
                                   - รอบท่ี ๒  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
                    (๙)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ ตำแหน่ง พอ่ครัวและแม่ครวัศนูย์การเรียนรู้ TUPP จำนวน ๑ อัตรา 
                    (๑) วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ข้ึนไป        อัตราค่าจ้าง  ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

                    (๒) วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป   อัตราค่าจ้าง  ๑๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

                  ๑.๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พอ่ครวัและแม่ครัวศูนย์การเรียนรู ้TUPP  
                    (๑) วุฒกิารศึกษาระดับ ม.๓ - ประกาศนยีบัตรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) ข้ึนไป  
                    (๒) เพศหญงิ/ชาย  อายุ ๒๐ ปีข้ึนไป 
                    (๓) มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ถ้ามีใบรับรองการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
                    (๔) สามารถทำงานล่วงเวลาได ้
                    (๕) กำหนดรายการเครือ่งประกอบอาหารซึ่งจะตอ้งพจิารณาให้เหมาะสมกับฤดูกาล สำหรับ    
                         เครื่องปรุงบางประเภท เช่น ผักสด ปลา เนื้อสัตว์ ผลไม ้
                    (๖) จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดเป็นรายวันหรอืตามระยะเวลาที่เหมาะสม        
                         ซึ่ง ๒-๓ วัน เป็นต้น จัดซื้อรายการเครื่องประกอบอาหารวัสดอุุปกรณ์ประกอบอาหาร เครือ่งปรงุ 
                         อาหารและเก็บอาหาร ถนอมอาหารแต่ละประเภทให้เหมาะสม 
                    (๗) จัดการเตรียมประกอบอาหาร เพือ่พร้อมปรุง เช่น หั่นผัก ห่ันเนือ้สัตว์ เตรยีมเครือ่งปรุงรส 
                    (๘) เป็นคนใจกว้าง สามารถยอมรับคำติชมจากลูกค้าได้ พยายามแสวงหาความรู้และประสบการณ์ให้  
                         มากขึ้น 
                    (๙) คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเข้ากับผู้อื่นได้งา่ย รักสะอาด มีความละเอยีดรอบคอบ 
                        ในการทำงาน มีความซ่ือสัตย์ ขยัน อดทนสูง มีใจรักงานบริการ มีมารยาทท่ีดี มีความรับผิดชอบ 
                        ต่อหน้าท่ี  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรและผูร้่วมงาน มีวุฒภิาวะด้าน 
                        อารมณ์  และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
                    (๑๐) มีรถยนต์ส่วนตวั 
                  ๑.๒.๒  ลักษณะงานที่จะใหป้ฏบิัติ ตำแหน่ง พอ่ครัวและแมค่รวัศูนยก์ารเรียนรูฯ้ 

                    (๑) ดูแลความเรียบรอ้ยของการเตรยีมการเปิดและปิดศูนย์การเรียนรูใ้นแต่ละวันตามท่ีศูนย์การเรยีนรู้ 
                         กำหนด 

                           (๒) ให้บริการอาหารของศูนย์การเรียนรู้ฯ 

                    (๓) ให้บริการลูกค้า และนำเสนอโปรโมชัน่ต่างๆ ตามท่ีศูนย์การเรียนรูก้ำหนด 

                    (๔) เช็ค stock สินค้า ควบคุมการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพวัตถุดิบ ให้เพียงพอและพร้อม 
                        ให้บริการในทุกๆ วัน    
                    (๕) ดูแลความสะอาดภายในร้าน 
                    (๖) ดูแลอุปกรณ์ทรัพย์สินให้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
                    (๗) สามารถทำงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวนัอาทิตย์ (มีวันหยุด ๑ วนั) 
                              - เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
                    (๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย            
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          ๒. คุณสมบัตทิัว่ไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก 
                   (๑) มีสัญชาติไทย 
                   (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                   (๓) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรอื                        
                        จิตฟั่นเฟอืนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล 
                        เรือนสามัญ                                                                                  
                   (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรอืเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมอืง                          
                        ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ 
                        รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของสว่นราชการ 
                   (๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่ 
                        เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน 
                        ศีลธรรมจนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 
                   (๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานของรฐั 
           ๓. เอกสารการสมคัร 
                  (๑) ใบสมัครของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวุรรณภูม ิ
                   (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ๑  ฉบับ 
                   (๓) ทะเบียนบ้านตัวจรงิ  พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ                                    
                   (๔) ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา พรอ้มสำเนา  ๑  ฉบับ 
                   (๕) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแวน่ตาดำ  ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดอืน  ๒  รูป                                                                                 
                   (๖) หลักฐานเอกสารอื่น ๆ กรณีชือ่-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคญัการสมรส  
                       ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี)                                        
          ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
                  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง    
 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕          
ตั้งแต ่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ เว็บไซต์โรงเรียน  www.tupp.ac.th   
         ๕. เง่ือนไขการสมัคร 
                 (๑) ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบท่ีกำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับ
สมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ     
โดยต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม หรือ เว็บไซต์โรงเรียน  www.tupp.ac.th       
                 (๒) ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามท่ีกำหนดทุกประการ และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย 
                 (๓) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 
ไปรษณีย์ในใบสมัคร หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 
                 (๔) ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบั
สมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดอันเป็นผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และห ากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดหรือรายงานข้อมูลเอกสารอนัเป็นเท็จ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ท้ังสิ้น 
 



-๔- 
 

           ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
                 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลอืก ภายในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการสวุรรณภูมิ และ เว็บไซต์โรงเรยีน  www.tupp.ac.th   

           ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
                   หลักสูตรและวิธีการคัดเลอืกบุคคลเพือ่เป็นลูกจ้างชัว่คราว  ตำแหน่ง พนักงานศูนย์การเรียนรู้ TUPP 
โรงเรียนเตรยีมอดุมศึกษาพัฒนาการสวุรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
โดยการสอบสัมภาษณ์ การปฏิบัตงิาน ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
           ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี ้

วัน  เวลา  การคัดเลือก รายละเอียดการคัดเลือก 
 วนัที ่๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 
- การสอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 
        • ประวัติ ความสามารถ และประสบการณ์    • ความรู้ 
        • ท่วงทีวาจา และเชาวป์ัญญา   • เจตคติ     • บุคลิกภาพ 
- การทดสอบการปฏิบัติงาน (๕๐ คะแนน) 
       • ความรู้/ทักษะ การปฏิบัติงาน  เป็นเวลา ๒ วนั 

 

              ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
                   ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมจาก
มากไปหาน้อย กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนมีสิทธิ์เรียกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป 
             ๑๐. ประกาศผลการคัดเลือก 
                  โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวุรรณภูมิ และทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.tupp.ac.th โทรสอบถาม ๐๙๒ – ๔๕๓ – ๖๕๖๑ 
                ๑๑. การรายงานตวัและทำสญัญาจา้ง 
                      โรงเรียนจะเรยีกรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ภายในวันท่ี ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
                        ๑๑.๑  รายงานตัวและทำสญัญาจา้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จะเรียกผูส้อบคัดเลอืกได้ 
ข้ึนบัญชีไว้ ลำดับท่ี ๑ ไปทำสญัญาจ้างเป็นอัตราจ้างธุรการโรงเรียน โดยใช้ประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เปน็หนังสอืเรียกตวัเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหนา้ท่ีของผู้ไดร้บัการคัดเลอืกท่ีจะตอ้งทราบ  
                        ๑๑.๒  ผู้ได้รับการจ้างและทำสัญญาจ้าง ตอ้งไปรายงานตวัเข้าปฏิบัติหน้าท่ีตามกำหนด หากพ้นกำหนดวัน 
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้างและการทำสญัญาจ้าง      
             ๑๒. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
                    ๑๒.๑  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง 
                    ๑๒.๒  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีใดบัญชีหนึ่งไปแล้ว 
                    ๑๒.๓  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด 
                    ๑๒.๔  ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างตามวันท่ีกำหนดได้ 
                    ๑๒.๕  กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  มิได้ท้ังสิ้น 
 

http://www.tupp.ac.th/


-๕- 
 

                    ๑๒.๖  หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผา่นการคัดเลอืกในครั้งก่อน เป็นอัน
ยกเลิก        
                     ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
                                                       (นายศุภกฤต  ดิษฐสวุรรณ) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการสวุรรณภมูิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนกังานศูนยก์ารเรียนรู้ TUPP โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการสุวรรณภมูิ 
                         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรงุเทพมหานคร เขต ๒ 

        (แนบท้ายประกาศโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕) 
 
วันท่ี  ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๕                      ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี  ๒๕ เมษายน - ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕        รับสมัครในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) 
       ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวุรรณภูมิและ 
                                                                        ทางเว็บไซต์โรงเรยีน  www.tupp.ac.th 
วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕      ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก 
วันท่ี  ๑๔-๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕               ดำเนินการคัดเลือก 
วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕      ประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคัดเลือก 
ภายในวันท่ี  วันท่ี ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕    รายงานตัว, ทำสญัญาจ้าง 
 
 

                                                                                     
 

                   
       
 
 
 
 
 
 

                 ใบสมัคร                                    แบบกรอกข้อมูลส่งใบสมคัรออนไลน ์


