
 
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
------------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว    
จ านวน ๒ อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  (อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐) 
 ๑.๑ ต าแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ อัตรา  
 ๑.๒ ต าแหน่ง ครูคณิตศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา  
 
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๔. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
  ๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด   
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๖. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น   

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
  ๑. ต าแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี               
จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรองในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕                 
และมีใบประกอบวิชาชีพครู  
  ๒. ต าแหน่ง ครูคณิตศาสตร์  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่รับรองในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  และมีใบประกอบวิชาชีพครู      
   
๓.  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบริหารงานบุคคล       
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน   
ทาง E-mail pccchon_personnel@hotmail.com ในระหว่างวันที่  ๗ - ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๔               
(ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ)  ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในวันอังคาร ที่ ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔           
ณ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบริหารงานบุคคล  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี        
และทางเว็ปไซต์ www.pccchon.ac.th   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ - ๔๘๕๑๔๙ 



๔.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องมายื่นในวันสมัคร 
   (๑)  หนังสือรับรองวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาวิชาเอกพร้อม
ส าเนา จ านวน  ๑ ฉบับ 

  (๒)  ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน  พร้อมส าเนา จ านวน  ๑ ฉบับ 
   (๓)  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ  จ านวน  ๑ ฉบับ 
   (๔)  รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า) ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  
จ านวน ๑ รูป 
   (๕)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  หลักฐานแสดงความสามารถและ
ประสบการณ์ท างาน (แฟ้มสะสมผลงาน) 
  

๕.  วิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนจะคัดเลือกโดยวิธีการสอบสาธิตการสอนและสอบสัมภาษณ์  ให้ผู้มีสิทธิสอบทุกคนเขา้รับ    

การสอบ  ในวันพุธ ที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ชลบุร ี
 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบสาธิตการสอน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๗.  การจัดล าดับที่ 
จะพิจารณาจากคะแนนรวมจากผลการประเมินสมรรถนะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา

ตามล าดับ 
 

๘.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                 

ในพฤหัสบดี ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ณ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล                     
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี  และทางเว็บไซต์ www.pccchon.ac.th 

  
 ประกาศ ณ วันที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔        
  
 
 

   (นายทวีศักดิ ์ เจริญเตีย) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ใบสมัครสอบต าแหน่งครูอัตราจ้าง  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

---------------------------------------- 
๑. ชื่อ ………………………..............……………………… นามสกุล …………………………………………………………………… 

สัญชาติ ………….........……………… เชื้อชาติ ………………....…..………………….ศาสนา ……..………………………… 
๒. เกิดวันที่ …….....……. เดือน……………………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร ……….......…….……ปี 
๓. เกิดท่ีต าบล …………......……..………… อ าเภอ/เขต …………….......……………….จังหวัด ……………………….…….. 
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………..………............………………………………………...……. 

ออก  ณ  ส านักงาน ……………………..……. เมื่อวันที่ …...…… เดือน ……………..……………พ.ศ……...........……. 
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …………....…………… ถนน ……...………….…………ต าบล ……………….…….....………………… 

อ าเภอ/เขต …………..…....………… จังหวัด ……………..…....…….……หมายเลขโทรศัพท์………………………..…… 
๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ……………………………………...........…………ปี พ.ศ……………….…..……… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……………..…..........….. วิชาเอก ………………..........................………..…….. 
สมัครลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่ง................................................................................................ .....................    
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ……………………………………............……………………………..……………………………….. 

๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์    หนังสือรับรองการผ่านงาน 
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... ............ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงชื่อผู้สมัคร ………………………………………………….. 
          (………………………..………………………) 
      วันที่ ……………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
 
             
           ……………………….………………… 
          (……..……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
        ขาดคุณสมบัติ เพราะ .................................. 
        .....................................................................             
        คุณสมบัติถูกต้อง 
                   
                     ……………………………………… 
                   (…………………………………………) 

 



 

 


