
 
 

 
ประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายรายเดือนท าหน้าทีพ่นักงานขับรถ 
............................................ 

ด้วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว    
เหมาจ่ายรายเดือนท าหน้าที่พนักงานขับรถ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
จ านวน ๑ อัตรา โดยรับค่าจ้างอัตราเดือนละ 10,0๐๐ บาท รวมเงินประกันสังคมร้อยละ ๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ 
เดือน เพ่ือให้การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว
เหมาจ่ายรายเดือน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย   
รายเดือนท าหน้าทีพ่นักงานขับรถ  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๑. มีความประพฤติและบุคลิกภาพเหมาะสม (อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก) 
๒. คุณสมบัติทั่วไป  

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. เพศชาย อายุระหว่าง  ๒๒ – ๔๕ ปี 
๓. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๕. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
๖. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

          หรือ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๙. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล 
๑๐. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

๒. การจ้างลูกจ้างเหมาจ่ายรายเดือนท าหน้าทีพ่นักงานขับรถ 
 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,0๐๐ บาท รวมประกันสังคม 
๓. หลักฐานการรับสมัคร 

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑  ๑.๕ นิว้ ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน ๒ รปู 

๒. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา อย่างละ ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา 

     ๕. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน 
6. ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 

 



๔. การรับสมัคร 
            สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตั้งแต่วันที่  25 เมษายน ๒๕๖5 ถึงวันที่      
9 พฤษภาคม ๒๕๖5 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙-๕๘๑๑๙๒, 085-
2758007 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ky.ac.th  ส่งใบสมัครทาง e-mail : 
naiyana8007@gmail.com  

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 
๒๕๖5 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และทาง http://www.ky.ac.th 

๖. การคัดเลือก 
  ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ และการประเมินสมรรถนะ 
 ๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  สอบคัดเลือก ในวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖5 ณ โรงเรียนคลองใหญ่

วิทยาคม และทาง http://www.ky.ac.th 
9. การท าสัญญาจ้าง 

ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ในวันที่                  
17 พฤษภาคม ๒๕๖5 และเริ่มปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖5 อนึ่ง ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการ
ท าสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้าง 
โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับสัญญาจ้างไม่มีสิทธ์เรียกร้องสิทธ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 

            (ลงชื่อ)           
  (นายคมสัน   ณ  รังษี) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 
 

  

http://www.ky.ac.th/
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ปฏิทินก าหนดการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่พนักงานขับรถ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ประกาศ  ณ  วันที่ ๑9 เมษายน ๒๕๖5 

---------------------------------- 

 

 20  เมษายน  ๒๕๖5   ประกาศรับสมัคร 

 
 25 เมษายน ๒๕๖5 ถึงวันที่        รับสมัครคัดเลือก 
 9 พฤษภาคม ๒๕๖5 
 
 10  พฤษภาคม  ๒๕๖5   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 
 12  พฤษภาคม  ๒๕๖5   ประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์ 
     เวลา  ๐๙.๐๐  น . เป็นต้นไป 
 
 13  พฤษภาคม  ๒๕๖5   ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
  
 17  พฤษภาคม  ๒๕๖5   ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
 

----------------------------------- 
  



 
 

แบบค าร้องขอสมัครเลือกสรรอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงาน................................................ 

      เขียนที่......................................................................... 
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ............................ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................. 
เป็นผู้จบการศึกษาระดับ................................................................................................. ...................................... 
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ.....................................เมื่อวันที่..............เดือน.......................พ.ศ................. 
 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้...........................................................................................  
........................................................................................................ .......... 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................................  
E-mail Address.........................................................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.............................................................. 
ออกให้ที่อ าเภอ / เขต..............................จังหวัด......................................... 
วันเดือนปีที่ออกบัตร.................................หมดอายุ.................................. 

วัน / เดือน /ปีเกิด 
……………………… 

อายุ 
................... 

สถานที่เกิด 
................................... 

เชื้อชาติ 
................... 

สถานภาพ 
................................... 

สัญชาติ 
................... 

การรับราชการทหาร 
.................................... 

ศาสนา 
................... 

มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายรายเดือนท าหน้าที ่นักการภาร
โรง  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17   

 
 ข้าพเจ้าได้ขอยื่นหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้ 

1.  รูปถ่าย ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว                      จ านวน     2   รูป 
2.  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน    จ านวน     1    ฉบับ   

  3   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน     1    ฉบับ 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน     1    ฉบับ 
5.  ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล    จ านวน     1    ฉบับ 

  6.  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................  
 
 ทั้งนี้  หากมีการตรวจสอบเอกสาร  และคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว  ปรากฏว่า ไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร อันมีผลท าให้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น  

ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ  ทั้งสิ้น 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร  
             (....................................................) 
                            วันที่..........เดอืน............................พ.ศ................ 

ใบสมคัรเลขที่.......................  


