
 
 
 

 

 
 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 (ครั้งที่ 3) 

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

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖4 (ครั้งที่3) จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยสัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่                    
๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างวุฒิ ปวช. เดือนละ ๖,๔๑๐ หรือ 
อัตราค่าจ้างวุฒิ ปวส. เดือนละ ๗,๖๗๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร   
๑. มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒.  วุฒิการศึกษาอย่างต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
๓.  มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีขึ้นไปและไม่เกิน ๖๐ ปี ไม่จำกัดเพศ 
๔.  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลงานทะเบียนนักเรียนนักศึกษาและชำนาญทางด้าน                      

งานธุรการ เช่น ร่างหนังสือทางราชการ สามารถพิมพ์หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
๕. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจรรยาอันดี 
๖. มีความซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบเสียสละตรงต่อเวลา 
๗. สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. และปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ                    

เมื่อได้รับมอบหมายได ้

หลักฐานในการสมัคร 
  ๑.  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือสำเนาวุฒิการศึกษา      จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.  ใบรับรองแพทย์           จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.  รูปถ่ายหน้าตรง   แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ขนาด  ๑  นิ้ว          จำนวน  ๑  รูป 
  ๖.  ใบรับรองความประพฤติ          จำนวน  ๑  ฉบับ 

 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจกรรม จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างวุฒิ ปวช. เดือนละ ๖,๔๑๐ หรือ 
อัตราค่าจ้างวุฒิ ปวส. เดือนละ ๗,๖๗๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร   
๑.  มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒.  วุฒิการศึกษาอย่างต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
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  ๓.  มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี ไม่จำกัดเพศ 
๔.  มีประสบการณ์และชำนาญทางด้านงานธุรการ เช่นร่างหนังสือทางราชการ สามารถพิมพ์                   

หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
๕.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจรรยาอันดี 
๖.  มีความซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบเสียสละ                           

ตรงต่อเวลา  
๗.  สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. และปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ               

เมื่อได้รับมอบหมายได ้

หลักฐานในการสมัคร 
  ๑.  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือสำเนาวุฒิการศึกษา      จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.  ใบรับรองแพทย์           จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.  รูปถ่ายหน้าตรง   แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ขนาด  ๑  นิ้ว          จำนวน  ๑  รูป 
  ๖.  ใบรับรองความประพฤติ          จำนวน  ๑  ฉบับ 

 3. ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร (ประจำงานฟาร์ม สัตว์ใหญ่) จำนวน ๑  อัตรา 
(รายวัน)  อัตราวันละ  ๒๕๕  บาท 

คุณสมบัติของผู้สมัคร   
๑. มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 

  ๒.  มีวุฒิการศึกษาอย่างต่ำประถมศึกษา (ป.๔) 
  ๓. มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีขึ้นไปและไม่เกิน ๖๐ ปี ไม่จำกัดเพศ 
  ๔.  มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจรรยาอันดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

๕.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจรรยาอันดี 
๖. มีความซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบเสียสละตรงต่อเวลา  
๗. สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. และปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ                 

เมื่อได้รับมอบหมายได ้
 

  หลักฐานในการสมัคร 
  ๑.  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือสำเนาวุฒิการศึกษา      จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  สำเนาทะเบียนบ้าน           จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.  ใบรับรองแพทย์           จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.  รูปถ่ายหน้าตรง   แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ขนาด  ๑  นิ้ว          จำนวน  ๑  รูป 
  ๖.  ใบรับรองความประพฤติ          จำนวน  ๑  ฉบับ 
 

//กำหนดการ... 
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กำหนดการรับสมัครและสถานที่ยื่นใบสมัคร 
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
(เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตร                                  
และเทคโนโลยีกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

  ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร        

และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 

  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตร                    
และเทคโนโลยีกำแพงเพชร   

  ประกาศผลสอบ 
  ประกาศผลสอบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กำแพงเพชร และทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ โดยรายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564                             
ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร อนึ่ง หากลูกจ้างชั่วคราวรายใดไม่มารายตัว 
ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิในการเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

   ประกาศ  ณ  วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
       (นายบุญปลูก  บุญอาจ)    

                     ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 


