
 
 

 
    ประกาศโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหนง่ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
...................................................... 

ด้วยโรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน            
มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน จ ำนวน  1  อัตรำ      

  

ดังนั้นอำศัยควำมตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 
ว4562 ลงวันที่ 24  กรกฎำคม  2560 เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2560 และค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจ
เกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จงึประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ดังนี้  

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร  
       ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ารเงิน       จ านวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน  9,140 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1)   วุฒิปริญญำตรี (ในสำขำบัญชีและกำรเงิน บริหำรธุรกิจ สำขำกำรจดักำรทั่วไป หรือสำขำ 
      เกี่ยวข้อง) หำกมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี จะพิจำรณำเป็นพิเศษ 
2)   เพศชำยหรือหญงิ  ส ำหรับเพศชำยต้องผำ่นกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว          
3)   มีสัญชำติไทย อำย ุ22 - 40 ปี          

  4)   มีทกัษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์และใช้โปรแกรม Microsoft Office  รวมทั้งโปรแกรมประยุกต ์  
          เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนเอกสำร และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่เป็น 
          ประโยชน์ต่อกำร บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเอกสำรหลักฐำนของทำงรำชกำร 

5)   ด ำเนินกำรรับ/จ่ำยเงินตำมหลกัฐำนกำรรับจ่ำย เขียนเช็คสั่งจ่ำยบริษัท/ร้ำนค้ำ คร ูบุคลำกร,    
      จัดท ำหนังสือจำ่ยเงนิค่ำรักษำพยำบำลแกบ่คุลำกร 
6)   ติดต่อประสำนหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ และงำนอื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำย 
7)   ออกใบเสร็จรับเงิน บริจำค ทุน มูลนิธิ และอืน่ ๆ 
8)   สำมำรถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญำตใบขับขี่รถยนต์ 
9)   มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมซื่อสัตย ์ตรงต่อเวลำ อดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักกำรให้บรกิำร 
      และมีทัศนคติทีด่ีในกำรท ำงำน 
10)  มีควำมกระตือรือรน้ในกำรท ำงำน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีขยัน ตรงต่อเวลำ และพร้อมเรียนรู้ 
11)  สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรได้ 
12)  มีทักษะในกำรเจรจำ สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้สภำวะกดดันได ้
13)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย  

   14)  ไม่เป็นผู้ทุพพลภำพ หรือไร้ควำมสำมำรถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ          
   15)  รำ่งกำยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมระเบียบรำชกำร ไม่ติดยำเสพติด          
   16)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว       
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   17) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ   

      และไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
    18) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ โดยศำลพิพำกษำถึงทีสุ่ด 
 
2. หลักฐานทีน่ ามาสมัคร   

1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำ    จ ำนวน   1  รูป 
2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน               จ ำนวน   1  ฉบับ 
3) ส ำเนำบัตรประชำชน              จ ำนวน   1  ฉบับ 
4) ใบแสดงวุฒิผลกำรศึกษำ (Transcript) พรอ้มส ำเนำ      จ ำนวน   1  ฉบับ 
5) ใบรับรองคุณวุฒิ พร้อมส ำเนำ            จ ำนวน   1  ฉบับ 
6) ใบรับรองแพทย ์                จ ำนวน  1  ฉบับ 
7) ค่ำสมัครสอบคัดเลือก              จ ำนวน  20 บำท  

 
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

  ประกำศและรับสมัคร ตัง้แต่วันที ่ 10 - 24  มนีาคม  2566  ผูส้มัครจะต้องน ำหลักฐำนดังกลำ่วมำ
สมัครด้วยตนเองที่ ห้องบุคลำกร ชั้น 2 อำคำรจกัรค ำวิทยำคม  โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน        
ในวันเวลำรำชกำร เวลำ  08.30 – 16.30 น. 
 
4. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิสอบ 
  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก วันที่ 25  มีนาคม  2566  ณ ป้ำยประกำศหน้ำอำคำร 
จักรค ำวิทยำคม โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน ทำงเว็บไซต ์http://www.chakkham.ac.th          
และเพจประชำสัมพันธ์จกัรค ำคณำทร 
 
5. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
     ก ำหนดกำรสอบคัดเลือกใน วันที่  27  มีนาคม  2566  โดยจะด ำเนินกำรสอบปฏิบตัิและสอบ
สัมภำษณ์ สถำนที่สอบคดัเลือก ณ  โรงเรียนจกัรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน ตำมก ำหนดกำรสอบในตำรำง 
ดังต่อไปน้ี 
 

วัน เวลา สอบ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ 27 มีนาคม  2566 

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 
 

ภาค  ก  สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 
- สอบข้อเขียน (ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง) 
- สอบปฏิบัต ิ(ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

 
60 

เวลา ๑๓.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

ภาค  ข   สอบสัมภาษณ์ 40 

รวมคะแนนทั้งหมด 1๐0 
 

 
 
 

http://www.chakkham.ac.th/
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6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก การรายงานตัว และท าสัญญาจ้าง 
  6.1 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมล ำดับคะแนนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก วันที่ 28  มีนาคม  2566   
ณ ป้ำยประกำศหน้ำอำคำรจักรค ำวิทยำคม โรงเรยีนจักรค ำคณำทร จังหวดัล ำพูน และทำงเว็บไซต ์
http://www.chakkham.ac.th  ซึ่งจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแตป่ระกำศผลกำรสอบคดัเลือก แต่หำกมี
กำรสอบคัดเลือกในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกำศ
ผลกำรสอบคัดเลือกครั้งใหม ่และผู้ได้รับกำรคดัเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังนี้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่งที่ไดร้ับกำรคดัเลือกไปแล้ว 
                    (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจำ้ง 
 (๓)  ผูน้ั้นไม่มำรำยงำนตวัรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
 

  6.2  รำยงำนตัวและท ำสญัญำจ้ำง  ในวันที่ 29 มนีาคม 2566 กอ่นเวลำ 12.00 น. ณ ห้องบุคลำกร  
อำคำรจักรค ำวิทยำคม  โรงเรียนจักรค ำคณำทร จงัหวัดล ำพูน   
 
7. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทั้งสิ้น 
 
  บุคคคลใดที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นสนใจที่จะสมัครเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
สำมำรถติดต่อสอบถำมขอรำยละเอียดและสมัครได้ที่โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน โทรศัพท์หมำยเลข  
0-5352-5746 ต่อ 109  ในวันเวลำรำชกำร 
 
      จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
             ประกำศ  ณ  วันที่  10  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 
               (นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 

   ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวดัล ำพนู 

http://www.chakkham.ac.th/

