
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกครูหอพัก (หญิง)  

………………………………………………………………………………………………… 
 

              ด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก       
ครูหอพัก (หญิง) จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร   
1.1 ต าแหน่ง ครูหอพัก (เพศหญิง) จ านวน 1 อัตรา  
1.2 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,140 บาท 
. 

2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าสอบคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุ  18  ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

 (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน        
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง  
 (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

 หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง   
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้าง      
ของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
             ต าแหน่ง   ครูหอพัก (หญิง) 
              -  มีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  
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3. การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารงานบุคคล      
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ระหว่างวันที่  17 – 19 มิถุนายน 2563 (ไม่ เว้น
วันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.  
 3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
          (1) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ขอรับได้ที่งานบุคลากร               
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1 ฉบับ 
 (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1 ฉบับ 
 (4)  ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาและ 
สาขาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 
 (5)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1.5×2  นิ้ว  ถ่ายมาไม่เกิน  6  เดือน  
(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จ านวน  3  รูป 
 (6)  ใบรับรองแพทย์  จ านวน   1 ฉบับ 
 (7)  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล  ( ถ้ามี ) 
 (8)  หนังสือรับรองการผ่านงาน ( ถ้ามี )  จ านวน  1  ฉบับ 
 (9)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)  จ านวน  1 ฉบับ 
          ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครดังกล่าวให้น าต้นฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบและส าเนาเอกสารทุกฉบับ           
ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือก
ครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก        
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และทางเว็บไซต์โรงเรียน 
www.pccst.ac.th 

http://www.pccst.ac.th/
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 มิถุนายน 
2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  โดยให้ผู้เข้าสอบ       
มาพร้อมกันเวลา 08.00 น. ตามตารางรายละเอียด ดังนี้ 
 

วัน  เวลา ต าแหน่ง วิธีการประเมิน/สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
(100)  

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
 เวลา 09.00 น. 

ครูหอพัก  
 

สอบภาคปฏิบัติ 70 

วันที่ 24 มิถุนายน  2563  
เวลา 13.00 น. 

ครูหอพัก  
 

สอบสัมภาษณ์ 
(ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 

30 

 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ ที่ ส อบ ผ่ านการคั ด เลื อกจะต้ องเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนรวมทั้ งสิ้ น ไม่ ต่ าก ว่ าร้ อยละ   70                      
การจัดเรียงล าดับจะเรียงจากผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปน้อย ผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบภาคปฏิบัติ เท่ากัน           
จะใหผู้้สอบได้คะแนนสอบสัมภาษณ์อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ตามล าดับต่อไป 
 

7.   การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก         
โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากผู้ที่ ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามล าดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 6             
ณ  โร ง เรี ย น วิ ท ย าศ าส ต ร์ จุ ฬ าภ รณ ร าช วิ ท ย าลั ย  ส ตู ล  แ ล ะท าง เว็ บ ไซ ต์  www.pccst.ac.th                  
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร        
ครบก าหนด 1  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 

 

8.  การรายงานตัวและท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างตามแบบที่ก าหนด  ณ  ห้องบุคลากร 
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563  เวลา 08.30 - 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างตามที่ก าหนด  
ถือว่าสละสิทธิ ์โรงเรียนจะเรียกรายชื่อผู้ที่สอบได้ล าดับถัดไป มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างต่อไป  
     
  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
                                                             
 
 

 (นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 



โรงเรียนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ก าหนดการ รับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และท าสัญญาจ้าง 

ครูหอพัก (หญิง) จ านวน 1 อัตรา  
 

รายละเอียด  วัน เวลา  สถานที ่
1. รับสมัคร วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2563   

เวลา  08.30  - 16.30 น.  
 

ห้องบุคลากร 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัย สตูล 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  

วันที่ 22 มิถุนายน  2563   
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัย สตูล 
www.pccst.ac.th 

3. ด าเนินการสอบ วันที่ 24 มิถุนายน 2563   
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัย สตูล 

4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก  

ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563   
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัย สตูล 
www.pccst.ac.th 

5. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  

วันที่ 29 มิถุนายน 2563   
เวลา 08.30 - 10.00 น. 

 

ห้องบุคลากร   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัย สตูล 

6. เริ่มปฏิบัติราชการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563   
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ    
ราชวิทยาลัย สตูล 

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
โทรศัพท์ 074-725985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


