
ประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครอัตราจ้าง ต าแหน่งพนักงานขับรถตู้โรงเรียน 

------------------------------------------------------ 
 ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จะรับสมัคร                
อัตราจ้างเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถตู้โรงเรียน  ฉะนั้น  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกพนักงาน               
ขับรถโรงเรียน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถตู้โรงเรียน 
  อัตราว่าง 1  อัตรา 
  ค่าตอบแทน 8,000  บาท/เดือน  
  ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่   9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
                            ขอบข่ายของงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับรถตู้ 
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร                
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
        2.1.1 มีสัญชาติไทย  
        2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี และไม่เกินห้าสิบปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย  
        2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
        2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน     

                    ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
       2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน  
                พรรคการเมือง  
       2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง  
                อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
       2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
2.2.1 เป็นเพศชาย 
2.2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2.2.3 มีใบขับขี่ประเภท ท-2  
2.2.4 สามารถขับขี่รถตู้ รถหกล้อ รถบัสได้ 
2.2.5 สามารถอุทิศตนให้กับการท างานของโรงเรียนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตน 
        ให้กับราชการโดยรวม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 

/2.2.6 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเทิง หรืออ าเภอใกล้เคียง 



 
2.2.6 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเทิง หรืออ าเภอใกล้เคียง 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
ต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน 2565 – 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลา
ราชการ 

 4. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัครสอบแข่งขัน 
  4.1 หนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองของ
สถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุไว้ “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 1 รูป 
  4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ)  
จ านวน  1 ฉบับ 
  4.4. ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จ านวน 1 ฉบับ 
  4.5  หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ และเป็นผลการตรวจ
ร่างกายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
  4.6  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน 
1 ฉบับ 
  4.7  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
                    (ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน ค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 
  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่
สอบแข่งขัน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม  และเว็บไซต์โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
( www.thoengwit.ac.th ) 

6. การยื่นใบสมัคร 
  6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดใน                
ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 

6.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ 
ไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อไป                   
ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
  6.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

  

 

/7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 



7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน โรงเรียนเทิงวิทยาคม จะเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมี
รายละเอียดและก าหนดการประเมิน ดังนี้ 

วัน / เวลา วิธีการประเมิน หมายเหตุ 
5 พฤษภาคม 2565   
เวลา 09.00 น.  
เป็นต้นไป 

- สอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทั่วไป  (50 คะแนน) 
- ประเมินสมรรถนะบุคคลจากผลการปฏิบัติงาน 
   ประสบการณ์  (50 คะแนน) 

 
 
 

 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60  

 9. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนมากไปหาน้อย                
ในวันที่  6 พฤษภาคม 2565  ณ ป้ายประกาศของโรงเรียน และเว็บไซด์โรงเรียนเทิงวิทยาคม               
 ( www.thoengwit.ac.th ) 

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ก าหนดในวันที่               
9 พฤษภาคม  2565  ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2565    

 

 

 
                 (นายเสกสรร  ทุนอินทร์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 


