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ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 

-------------------------- 

   ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 13  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 
จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   

 ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก : เจ้าหน้าที่พัสดุ   จ านวน  ๑  อัตรา   
อัตราเงินเดือนปริญญาตรี  :  15,000 บาท  
 

                1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 

     1.1 มีสัญชาติไทย 
    1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
    1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    1.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    1.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ   
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
    1.6 ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมื อง           
หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
    1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ บกพร่อง         
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    1.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
    1.9 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
     
 

 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ในระดับ
เดี ยวกัน ในสาขาวิชา การเงิน  การบัญ ชี  การคลั ง พ าณิ ชยการ การตลาด  เศรษฐศาสตร์                   
และการบริหารธุรกิจ 
       2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (รวมทั้งโปรแกรม
ประยุกต์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และหรือโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการเก่ียวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ) 
  2.3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
     

 3. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบพัสดุ และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
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 4. การรับสมัคร  
 

  4.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
   รับสมัครระหว่าง วันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๐๐ น. 
หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๕๙-๐๓๖๔ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 

  4.2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 

 

                4.2.1 รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ ายครั้ งเดียวกัน               
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 4.2.2 ส าเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและ     
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
 4.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 4.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ  
 4.2.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
 4.2.6 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ  – นามสกุล ใบส าคัญการสมรส       
อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)   

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร    
และก าหนด วันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  หรือเว็ปไซต์  http://www.pcctrg.ac.th 

 
 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ
ข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่           
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
โดยก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
เจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  

สอบภาค ข  
เวลา 09.00-12.00 น. 
สอบภาค ก  
เวลา 13.00-15.30 น. 

ภาค ข  
- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
50 

ภาค ก (สอบข้อเขียน) 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcctrg.ac.th/
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 7. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนน        
ที่สูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาผลการสอบในภาค ข ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าจะได้รับ
การคัดเลือก 
 
 
 

 8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย ตรัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  หรือเว็ปไซต์  http://www.pcctrg.ac.th โดยเรียงล าดับจากผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับและมีผลบังคับใช้ประกาศนี้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศ 
 
 

 9. สถานที่ปฏิบัติงาน  
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 
 
 

 10. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  กรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
  อนึ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มี      
ข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ 
หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก   
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด         

 
 

 
 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 

 


