
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
.................................................... 

   ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลทั่วไป เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ  
04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ    
และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน   
1 อัตรา ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร 
1.1  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์    จำนวน  1  อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. เพศชาย 
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี 
 4. อัตราค่าจ้างโรงเรียนกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท  
 5. สามารถปฏิบัติงานตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดไดไ้ม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 วัน 
 6. สามารถปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายได ้
 7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และถ้ามีประสบการณ์ในการขับรถยนต์จะพิจารณา 
     เป็นกรณีพิเศษ 
 8. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
     รถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี 
 9. มีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ 
    ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างด ี
 10. มีบุคลิกภาพดี  สุภาพ  เรียบร้อย  และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุข   
      และสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 11. มีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ ์



 

  2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงคจ์ะสมัคร สมัครไดต้ั้งแต่วันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2565 หรือสอบถามได้ที ่  
086 – 5948319 ซ่ึงสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
                         2.1 กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วสแกนส่งทาง  
Email : ratdawancha@pccnst.ac.th (ใบสมัครดาวน์ โหลดได้ทางเว็บไซต์  www.pccnst.ac.th) ไม่ เว้น
วันหยุดราชการ 
                         2.2 หรือขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรฯี เวลา 08.00–16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ  

  3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  
   3.1 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ  

          3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
   3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ 
   3.4 สำเนาใบอนุญาตการขับขีร่ถยนต ์ จำนวน 1  ฉบับ 
   3.5 รูปถ่ายหน้าที่ตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน  

ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
   3.6 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบผ่านงาน ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีท่ีชื่อ-ชื่อสกุล 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 

  4. เงื่อนไขการสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน 
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือก   
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูล        
ในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จะไม่พิจารณาจ้างและจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  20 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.pccnst.ac.th  

  6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยประเมิน ภาค ก ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และประเมิน ภาค ข 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์และทดสอบ 

http://www.pccnst.ac.th/


 

7. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
      โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือก  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก หมายเหตุ 
21 มิถุนายน 2565 09.00 – 12.00 น. - ประเมินความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์  

  (ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ,ประสบการณ์ 
  ในการทำงาน , บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา , เจตคต ิ
  และอุดมการณ์ ,การมีปฏิภาณไหวพริบ) 

 

- ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) 
  - เทคนิคการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ 

 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับที่จากผู้ 

ทีไ่ด้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 

การคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์  www.pccnst.ac.th 

  10. การรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง 
                โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  จะดำเนินการให้ผู้ผ่านการ

คัดเลือกจัดทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

 11. การสั่งจ้าง   
  11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ วันที่ 23 
มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 

      11.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนือ่งที่จะนำไปสู่การบรรจุ  
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
 
 
 
 
 

http://www.pccnst.ac.th/


 

      11.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ 
หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน    
หรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

ประกาศ  ณ  วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 

(นายสันติ  นาดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


