
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถ 

 ------------------------------------------------- 
  ตามท่ีได้มีประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งพนักงานขับรถ  
จ านวน ๑ อัตรา และได้หมดเขตรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากยังไม่มี 
ผู้ยื่นใบสมัคร จึงขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที ่
ในต าแหน่งพนักงานขับรถ ประจ าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
๑. ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่ง พนักงานขับรถ จ านวน ๑ อัตรา  
๒. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕    

    

๒.  คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
 ๑. เพศชาย และผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น  
 ๒. อายุระหว่าง 25 - ๕๐ ปี นับถึงวันสมัคร 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
 ๔. มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
 ๕. มีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษา และสามารถตรวจสอบระบบต่างๆของรถยนต์ให้ 
              อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และท าความสะอาดทั้งภายนอกและภายในอย่างสม่ าเสมอ 
 ๖. มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทัง้มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง          
              เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบ ไมเ่ป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 ๗. ไม่เป็นผู้ต้องโทษ หรือเคยถูกด าเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินคดี  

 

 

๓. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 
๑. ใบสมัครตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง ๑  ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง ๑  ฉบับ 
๔. ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง ๑  ฉบับ 
๕. ส าเนาใบอนุญาตขับขีร่ถยนต์ พร้อมฉบับจริง ๑  ฉบับ 
๖. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน  
    จ านวน ๑ รูป 
๗. หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น  
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๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
รับสมัครคัดเลือก ณ ห้องงานบุคคล อาคาร สธ.๙ ชั้น ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี     

โทร. ๐-๒๕๘๓-๗๐๓๐ , ๐-๒๕๘๓-๘๓๑๑ ต่อ ๙๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐–๑๕.๐๐ น.               
ในระหว่างวันที ่๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มคีุณสมบัติ

ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ไดเ้ข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
ผู้สมัครต้องเขา้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 

๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
 
 

๗. การประกาศผลการคัดเลือก  
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี 
 

๘. การด าเนินการจัดจ้าง  
๑. การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก ทางโรงเรียนจะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได ้มาท า 
    สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งพนักงานขับรถ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมา   
    รายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หาก  
    ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวหากผู้ได้รับ 
    คัดเลือกรายใดขาดคณุสมบัติจะไม่ใด้รบัการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
๓. หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสาร 
    โดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

    
 

 
 

           (นายไพฑูรย์ จารุสาร) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
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ปฏิทินการคัดเลือก 
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงงานขับรถ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑ ประกาศรับสมัคร ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
๒ รับสมัคร ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง  

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

๓ สอบคัดเลือกและ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  

๔ รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  
 

*** ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ห้องบุคคล อาคาร ๙ ชั้น ๑ โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี หรือทางอีเมล์ pam.pannee@gmail.com  โทร. ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑–๓ ต่อ 
๒๐๐ หรือ ๐๘๙-๐๙๑-๙๖๒๒ (ครูพรรณี ศรีสุระ) ในวันและเวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือก  

บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 
 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
 

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคล ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)...................................................................................... ............................. 
๒. เกิดวันที่................เดือน.....................................พ.ศ. .................อายุ.............ป.ี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา..............................................................วิชาเอก.......................................................................... 
    จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่.......เดือน......................พ.ศ. .............. 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................... 
๕. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.........................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต...................จังหวัด............... 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.........................หมู่ที่..........ต าบล........................................อ าเภอ................................. 
    จังหวัด.................................รหสัไปรษณีย์.....................โทร.............................ID LINE ……………………………. 
๗. สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า 
๘. ชื่อสามี/ภรรยา.......................................................................อาชีพ................................................................. 
๙. ชื่อบิดา.......................................................................ชื่อมารดา....................................................................... 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
      ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ   ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
      ส าเนาบัตรประชาชน     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)    อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
      

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร              
เข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
สิทธิใดๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 
          ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 

      (.............................................................) 
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ............... 

บันทกึของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว 
 
 

ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
      (..................................................)  
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
      (................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ............... 

 


