
 
ประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีพั่สดุ จ านวน ๑ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้     
๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๒ ปี 
  ๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง 
  ๑.๖ ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 ๑.๗ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๒.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 ๒.๒ มีประสบการณ์ท างาน อย่างน้อย ๑ ปี 
 ๒.๓ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word และ Microsoft office Excel  
๓. อัตราค่าจ้าง  
 เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
๔. ขอบข่ายและภาระงานที่ให้ปฏิบัติ 
 ๓.๑ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๒ มีจิตบริการ และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓.๓ งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๔. การรับสมัคร 
 ๔.๑ ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่      



๑๗ – ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔.๒ หลักฐานการสมัคร   

๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑ ใบ 
๒) ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา จ านวน  ๑ ใบ 
๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑ ใบ 
๔) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว   จ านวน  ๒ รูป 
๕) ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  จ านวน  ๑ ใบ 

 
๕. ก าหนดการ 
 ๕ .๑  ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ารับ การคั ด เลื อก  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ .ศ . ๒๕๖๒                              
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
   ๕.๒  ทดสอบความสามารถ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
และสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป    
 ๕.๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖ .๐๐  น .                              
ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  
 ๕.๔ รายงานตัว ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ส านักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน เวลา ๐๘.๓๐ น.  

 ทั้งนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๓๒๒๖-๑๕๐๐ และ 
๐-๓๒๒๖-๑๓๙๑ ในวันและเวลาราชการ    

  ประกาศ   ณ   วันที่  ๓  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  
      
          (นายสมยศ   บุญเจริญ) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ก าหนดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน ๑ อัตรา 

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------ 
 
๑๗ – ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
    ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน   
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  
    ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น.  สอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องพัสดุ 
  ๑๓.๓๐ น.  สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการ

นักเรียน  
๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
    ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒   รายงานตัว ปฐมนิเทศและเริ่มปฏิบัติงาน ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    และกิจการนักเรียน เวลา ๐๘.๓๐ น.  
   

    งานบุคลากร ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
    โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๕๐๐  
 
 


