
 

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครพนักงาน 

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

   ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลทั่วไป เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานของโรงเรียน โดยก าหนดท าสัญญาจ้างเป็นรายปี  จ านวน  4  อัตรา  
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่ด าเนินการรับสมัคร 
     1.1  ต าแหน่งครูดูแลนักเรียนประจ าหอพัก    จ านวน  1  อัตรา 
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT ,ICT หรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์    
หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

2.  สถานภาพโสด 
3.  เพศชาย 

   4.  สามารถอยู่ประจ าหอพักได้ตามวันเวลาที่โรงเรียนก าหนดไม่น้อยกว่า 
    สัปดาห์ละ  5  วัน 

    5.  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
   6.  มีบุคลิกภาพดี  สุภาพ  เรียบร้อย  และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ 
       อบายมุข  และสิ่งเสพติดทุกชนิด 

7.  มีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ ์

       1.2  ต าแหน่งพนักงานบริการอาหารนักเรียน   จ านวน  1  อัตรา 
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

 1.  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 2.  เพศหญิง 
 3.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี 
 3.  สามารถปฏิบัติงานตามวันเวลาที่โรงเรียนก าหนดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 วัน 
 4.  มีบุคลิกภาพดี  สุภาพ  เรียบร้อย  และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุข   
     และสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 5.  มีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์ 
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       1.3  ต าแหน่งพนักงานบริการและปรุงอาหารอสิลาม  จ านวน  1  อัตรา 
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

 1.  ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
 2.  เพศหญิง 
 3.  นับถือศาสนาอิสลาม 
 4.  สามารถปฏิบัติงานตามวันเวลาที่โรงเรียนก าหนดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 วัน 
 4.  มีบุคลิกภาพดี  สุภาพ  เรียบร้อย  และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุข   
     และสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 5.  มีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์   

       1.4  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1  อัตรา 
   1.  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ม.3 หรือจบการศึกษาภาคบังคับ 

2.  เพศชาย 
3.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี 
4.  สามารถปฏิบัติงานตามวันเวลาที่โรงเรียนก าหนดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 วัน 
5.  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และถ้ามีประสบการณ์ในการขับรถยนต์จะพิจารณา 
     เป็นกรณีพิเศษ 
6.  มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
     รถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี 
7.  มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ 
     ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี 
8.  มีบุคลิกภาพดี  สุภาพ  เรียบร้อย  และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุข   
    และสิ่งเสพติดทุกชนิด 
9.  มีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์ 

       2.  คุณสมบัติทั่วไป  
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
      เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
3. ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
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4. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

5. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
7. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
10. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

  3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอ านวยการ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 
16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 399123 ต่อ 115  

4.  เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
1.  ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ   

   2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1  ฉบับ 

   4.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน   
       6  เดือน  ขนาด  1 X 1.5  นิ้ว  จ านวน  1  รูป 
   5.  หลักฐานแสดงประสบการณ์ท างาน   (ถ้ามี) 
   6.  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  จ านวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 

5.  การคัดเลือก 
   โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินศักยภาพจากการสอบสัมภาษณ์  
และเทคนิคการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง 

  6.  วัน เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
   ก าหนดคัดเลือก  ในวันที่  27 พฤษภาคม 2562  เวลา  09.00  น.      
ณ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช     
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  7.  การประกาศผลการคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
         ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  ณ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.pccnst.ac.th  ก าหนดจัดท าสัญญาจ้าง
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 
ประกาศ   ณ  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.  2562 

 
 
 

(ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์ค าด้วง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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