
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็พนักงานเหมาบริการ   

ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 
******************* 

 ด้วยโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะด าเนินการ       
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเหมาบริการ  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถ จ านวน 3 อัตรา โดยก าหนด
รายละเอียดการรับสมัครดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร   
   พนักงานขับรถ   จ านวน 3 อัตรา 

 

 2. อัตราค่าจ้าง 
อัตราเงินเดือน  10,590 บาท   
 

 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้    

 

  3.๑ มีสัญชาติไทย 
  3.๒ เพศชาย/หญิง  อายุต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 60 ปี 
  3.๓ วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมีประสบการณ์การขับรถยนต์อย่างน้อย 2 ปี 
  3.๔ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์หรือรถตู้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
  3.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย  พร้อมท้ังมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี  สุขภาพแข็งแรง  
เหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ  ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี   
ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
  3.๖ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น 
  3.๗ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจ าคุก  หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน  เว้นแต่คดี
กระท าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.๘ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือติดยาเสพติดใด ๆ  
  3.๙ มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก  และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรถยนต์และการ
ขนส่งเป็นอย่างดี 
  3.๑๐ มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษาและสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและ
เกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี 
  3.๑๑ ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย  และท า
ความสะอาดท้ังภายในภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
  3.๑๒ ถ้ารู้จักและสามารถใช้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ/ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
 4.๑ บริการขับรถน านักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนไปราชการ

ตามค าส่ังของโรงเรียนสตรีวัดระฆังท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 



 4.๒ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกรถ  ตรวจสอบรถยนต์โดยการตรวจสภาพเครื่องยนต์  

ตรวจเช็คน้ ามันเครื่อง  ตรวจเช็คระดับน้ าในหม้อน้ า  ตรวจเช็คน้ ามันเบรก-ครัช  ตรวจเช็คระบบไฟเล้ียว     

ไฟเบรก  ไฟส่องสว่าง-ไฟหรี่  ตรวจเช็คลมยาง  ตรวจเช็คน้ ากล่ัน  แบตเตอรี่  ตรวจเช็คไส้กรองอากาศ  

เครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คน้ ามันเช้ือเพลิง  ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา  หากบกพร่องให้แจ้ง 

ผู้บังคับบัญชาทันที  หากเห็นว่าข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อการให้บริการต้องไม่น ารถออกไปให้บริการ       

และแจ้งท าการแก้ไขโดยด่วน 

 4.๓ ท าความสะอาดรถท้ังภายในและภายนอกตัวรถ  ปัดกวาด  ล้างเช็ดถูภายในรถ  ภายนอกรถ

เป็นประจ าทุกคันตามท่ีได้รับมอบหมายให้พร้อมท่ีจะให้บริการได้ทันที 

 4.๔ ในระหว่างการให้บริการพนักงานขับรถต้องปฏิบัติดังนี้ 

  ๔.4.1 ขับรถในอัตราความเร็วไม่เกินกฎหมายก าหนด  และปฏิบัติตามกฎหมาย

การจราจรทางบกโดยเคร่งครัด 

  4.๔.๒ ขับรถด้วยมารยาทท่ีดีและมีน้ าใจให้กับผู้ใช้ถนนอื่นและผู้โดยสารทุกคนพร้อมท้ัง

ให้บริการด้วยจิตสาธารณะ 

  4.๔.๓ หากมีเหตุอันใดท่ีต้องพูดคุย  หรือแจ้งข้อขัดข้องกับผู้ใช้บริการ  ต้องใช้วาจาและ

ท่าทางท่ีสุภาพ  ไม่แสดงกิริยาท่ีไม่ดีกับผู้ใช้บริการ  ไม่ว่าตนเองนั้นจะถูกหรือผิด 

  4.๔.๔ ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถยนต์ 

  4.๔.๕ ไม่สูบบุหรี่  ไม่เสพส่ิงมึนเมา หรือส่ิงเสพติดใดๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน 

  4.๔.๖ เช่ือฟังค าส่ังของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด  ขับรถตามเส้นทางท่ีผู้บังคับบัญชา

ก าหนดไว้เท่านั้นและต้องให้บริการจนถึงปลายทาง 

 4.๕. เมื่อหมดเวลาให้บริการ  ให้ตรวจสอบความสะอาดของรถทุกครั้ง 

 4.๖. น ารถไปจัดเก็บ ณ สถานท่ีท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 

          4.7. ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลืองาน ยกของ หรือบริการตามท่ีได้มีการร้องขอให้ด าเนินการทันที 

 4.8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ระหว่างวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 
2566 ถึง  31  มีนาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน
บุคคลหรือห้องงานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
 

        6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 6.๑  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 6.๒  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  ๑  ฉบับ  

  6.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๖.๕  ส าเนาใบอนุญาตขับรถ จ านวน ๑ ฉบับ 
  6.๖  ใบรับรองแพทย์  
  6.๗  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

 

7.  การคัดเลือกและสอบสัมภาษณ ์
       ประกาศผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ 
www.sr.ac.thและสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกในท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสราญชล 
โรงเรียนสตรีวัดระฆังโดยวิธีสัมภาษณ์และทดลองปฏิบัติงาน 



 
 
 

8. การประกาศผลการคัดเลือก 
  โรงเรียนสตรีวัดระฆังจะประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธท่ี  5  เมษายน  พ.ศ. 2566   
ทางเว็บไซต์ www.sr.ac.th และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง   
 

 9. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  โร ง เรี ยนสตรี วั ดระฆั ง จะแ ต่ง ต้ั ง ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บการ คัด เ ลือกให้ เป็น พนัก ง าน เหมาบริ การ              
ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ต้ังแต่วันท่ี  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยให้มารายงานตัวและท าสัญญา               
กับโรงเรียนสตรีวัดระฆังในวันท่ี  2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ท่ีห้องบริหารงานบุคคล                 
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 
 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕66 
          

                                              ว่าท่ีร้อยตรี 
(เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทนิการสอบคัดเลือกบคุคลเปน็พนกังานเหมาบรกิาร   
ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 

............................................................... 
 

24  มีนาคม  2566      ประกาศรับสมัคร 

28  -  31  มีนาคม  2566   รับสมัครคัดเลือก ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (เวลา 8.30-16.00 น.)  
3  เมษายน  2566    ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์    

       ทางเว็บไซต์ www.sr.ac.th  

4  เมษายน  2566    สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์      

                                                               - สอบข้อเขียนและปฏิบัติขับขี่รถยนต์  (เวลา 09.00 น.) 

5  เมษายน  2566    ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.sr.ac.th  

2  พฤษภาคม  2566     รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


