
  
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม   
……………………………………………………………………………………… 

  ด้วย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม  
จ านวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบการว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการพ.ศ. 2526 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติต าแหน่งที่รับสมัคร  ดังนี้ 
     เจ้าหน้าที่ภาคสนาม  จ านวน  1 ต าแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,400.00 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
     คุณสมบัติ 
  1.1  เป็นชาย  อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
  1.2  มีสัญชาติไทย  หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  1.3  มีความรู้ความช านาญด้านช่างประปา ช่างไฟ และช่างเชื่อมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

1.4  บุคลิกดี อารมณ์ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ าใจ อัธยาศัยดี วาจาสุภาพ แต่งกายเหมาะสม 
 1.5  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ต้องโทษจ าคุกมาก่อน 

1.6  สามารถอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการได้ตลอดเวลา 
1.7  มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคหัวใจ โรคพิษสุราเรื้อรัง และ

โรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่ไม่ติดบุหรี่และสุรา จะพิจารณา   เป็นกรณีพิเศษ 
 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบการว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539 
  

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ถึง วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เว้น
วันหยุดราชการ 
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4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 4.1   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน   1  ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4.2   ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4.3   ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ( ถ้ามี )  จ านวน  1  ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 4.4   รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  1  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน ) 
 

5.  การยื่นใบสมัคร 
 5.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
 5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องอ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หรือ www.kwc.ac.th 
 

7.  วิธีการคัดเลือก 
 - การสอบสัมภาษณ์ 
 - การสอบปฏิบัติ 
 

8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จะด าเนินการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565  เวลา 9.00 น.  
เป็นต้นไป สถานที่คัดเลือก ณ ห้องประชุม ISO  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงล าดับตามความเหมาะสมตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ ที่โรงเรียน

แต่งตั้ง จะประกาศรายชื่อ ในวันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอ านวยการ โรงเรียนกา
วิละวิทยาลัยหรือ www.kwc.ac.th 
 

10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
10.1  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง  
  -  สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565 
  -  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน 

ก าหนดเวลาการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (หยุดงานวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
เวลา  07.00 – 12.00 น.  ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบประจ า/ปฏิบัติงาน 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

http://www.kwc.ac.th/
http://www.kwc.ac.th/
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เวลา  12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00 – 17.00 น.  ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบประจ า/ปฏิบัติงาน 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10.2  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน               

การสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม  
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 10.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม  ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 10.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการ หรือ ข้าราชการ 
 10.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ต้องมาปฏิบัติงานตาม
วัน เวลาและหน้าที่ที่ก าหนดในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับ
จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                         (นายมงคล  กาเหว่า) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  FFOORR  EEMMPPLLOOYYMMEENNTT  (ใบสมคัรงาน)(ใบสมคัรงาน)  

Position applied for (ต ำแหน่งทีส่มคัร):    

Name (in English):          

Address (ทีอ่ยู่):           

            

Tel. (หมำยเลขโทรศพัท)์:    Mobile (มอืถอื):     

E-mail :___________________________________________ 

Age (อำยุ):             years (ปี) Date of Birth (วนั/เดอืน/ปีเกดิ):     

   

Sex:  ____Female    ____ Male   Place of Birth : ________________________ 

Nationality (สญัชำต)ิ:____________________ Race (เชือ้ชาติ) ______________ Religion _____________ 

Passport No. (หนงัสือเดินทางเลขที่):     Identity card no: ______________   

Date of Issue:     Date of expiry:      
Authority: ___________________________                    

Marital Status (สถำนภำพ):  (     ) Single โสด      (     ) Divorced หย่ำ    

 (     ) Married สมรส  registered or not จดทะเบยีนสมรสหรอืไม่    

 (    ) Yes จดทะเบยีน  (    )  No ไมจ่ดทะเบยีน  

ชื่อคู่สมรส (จดหรอืไมจ่ดทะเบยีนก็ตำม) :          

No. of children, if any (จ ำนวนบตุร, ถำ้ม)ี:         

Have you completed your military obligation? (ผ่ำนกำรเกณฑท์หำรแลว้หรอืยงั): (    ) Yes เคย    (    ) No ไมเ่คย 

If no when due (ถำ้ยงัไมเ่คย เมือ่ไร)         

 

Education (กำรศึกษำ): 
Name of school Address Date Attended (รบัเขำ้เรยีน) Certificate/Degree 

(ชื่อโรงเรยีน/มหำวทิยำลยั) (จงัหวดั/ประเทศ) From (ต ัง้แต่) To (ถงึสิ้นสุด) (คุณวุฒ/ิประกำศนียบตัร) 

     

     

     

     

 

 
 
 
 



 

Significant Training Program (กำรอบรมหลกัสูตรส ำคญั): 

ชื่อหลกัสูตร หน่วยงำน/สถำบนั Training Period ระยะเวลำ

อบรม 

Certificate/Degree 

Name of Training 
Program 

Organization / Institute From (ต ัง้แต่) To (ถงึสิ้นสุด) (คุณวุฒ/ิประกำศนียบตัร) 

     

     

     

     

     

 

Computer Skills (ควำมถนดัดำ้นโปรแกรมคอมพวิเตอร)์: โปรดระบ ุ     

             

Employment record; begin with present job and all past jobs in chronological order (ประวตัิกำรท ำงำน      

เริ่มจำกปจัจบุนัลงไปตำมล ำดบั): 
Employer’s name 

and address 
Job Title/ 

Department 

Job Description  (รำยละเอยีด

งำนส ัน้ ๆ) 

Date employed 

(รบัเขำ้ท  ำงำน) 

Last Salary 

(เงนิเดอืนลำ่สุด) 

Last 
Bonus 

(ชื่อบรษิทั สำขำ และหมำยเลขโทรศพัท)์ (ต ำแหน่ง/ฝ่ำย)   From 

(ต ัง้แต่) 

To 

(ถงึสิ้นสุด) 
 (จ ำนวน

เดอืน) 

       

       

       

       

       

 
 

Reasons for leaving your employer (s); state separately (เหตผุลทีล่ำออก ระบแุต่ละรำยตำมล  ำดบั): 

            
             
 

List the achievements that you are most proud of and that relate to the position you are applying 

for (โปรดกรุณำเลำ่ถงึควำมภำคภูมใิจในควำมส ำเร็จของทำ่นทีค่ิดวำ่น่ำจะเกี่ยวขอ้งกบัต ำแหน่งทีท่ำ่นก ำลงัสมคัรอยู่นี้ ): 

            
             
            
             
             
 



References: name three persons of sibling as reference (บคุคลอำ้งองิ ทีเ่ป็นพีน่อ้งทีม่บีดิำมำรดำเดยีวกนัและ

อำชพี): 

Name (ชื่อ) Position (ต ำแหน่ง) Company and telephone number (บรษิทัและหมำยเลข

โทรศพัท)์ 

   

   

   

 
References: name three persons to whom reference may be made, omitting relatives (บคุคลทีอ่ำ้งองิ

ใหบ้อกชื่อผูท้ีอ่ำ้งองิจ ำนวน 3 คน ซึง่ไมใ่ช่ญำต)ิ: 

Name (ชื่อ) Position (ต ำแหน่ง) Company and telephone number (บรษิทัและหมำยเลข

โทรศพัท)์ 

   

   

   

 
 
Assuming a 1 to 2-month performance-based bonus, the salary you desire, before taxes is: 

(เงนิเดอืนทีค่ำดหวงัไว ้(ก่อนเสยีภำษ)ี หำกมโีบนสั 1-2 เดอืนโดยประเมนิจำกผลกำรปฏบิตัิงำน):         

Baht (บำท) 

 
 
I hereby certify that the above information is true and complete, and agree that false statements 

on this application will be adequate grounds for immediate dismissal. (ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ ขอ้ควำม

ท ัง้หมดทีข่ำ้พเจำ้ไดเ้ขยีนไวใ้นใบสมคัรนี้ เป็นควำมจรงิสมบูรณแ์ละถูกตอ้งทกุประกำร ถำ้หำกภำยหลงัจำกกำรจำ้งแลว้พบวำ่ไดแ้จง้

ขอ้ควำมเป็นเทจ็ไวใ้นแบบฟอรม์นี้  สมำคมฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลกิจำ้งท่ำน) 

 
 
Signature (ลงชื่อ):         Date (ลงวนัที)่:   

 

 
 
 
 
 

 


