
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

*************************************** 
ตามหนังสือ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ที่ ศธ ๐๔๒๖๙/๔๓๓๒  ลงวันที่             

๒๐  กันยายน ๒๕๖๑  เหน็ชอบการจ้างลกูจ้างช่ัวคราว  จากเงินนอกงบประมาณสถานศึกษา  และโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่จัดจ้างเป็นลกูจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พสัดุ  จ านวน  ๑  อัตรา   ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด่วน
ที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลงั
พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่   ๑๑๒๐/๒๕๖๐  
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่องมอบอ านาจเกีย่วกับลูกจ้างช่ัวคราว  จึงประกาศรบัสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพือ่จัดจ้างเป็นลกูจ้างช่ัวคราวดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 ๑.  ต ำแหน่งท่ีจะด ำเนินกำรสอบคัดเลือก  จ ำนวน  ๓  อัตรำ  ดังต่อไปน้ี 
                      เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่พสัด ุ        จ านวน    ๑  อัตรา 
        คุณสมบัติเจ้ำหน้ำท่ีพัสด ุ- จบการศึกษาระดบั ปวส. หรือระดับปริญญาตร ี
                  -  ไม่จ ากัดสาขาวิชา 
                  -  ไม่จ ากัดเพศ 
                           -  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

-  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel                                         
ได้เป็นอย่างด ี       

                 -  กรณีมีวุฒิการศึกษาสาขาตรงตามหน้าทีท่ี่ปฏิบัติ  
                                                        จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
           ค่ำจ้ำงรำยเดือน  เดือนละ  ๘,๑๒๐  บาท  (แปดพันหนึ่งรอ้ยยี่สบิบาทถ้วน) 
 ๒.  วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันท่ี   ๒๐ – ๒๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒   

๓.  เอกสำรและหลักฐำนท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
๓.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๓.๓  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๓.๔  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๓.๕  ใบรับรองแพทย ์



 

๔.  กำรยื่นใบสมัคร 
๔.๑  ผู้สมัครจะต้องรบัและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
    ๔.๒  ผู้สมัครต้องแจง้สถานทีท่ี่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัครและเบอร์โทรศัพทท์ี่ติดต่อได้แน่นอน 
             ๔.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รบัสมัคร 

 ๕.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลอืกภายใน วันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   ณ  ห้องธุรการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม 

๖.วิธีกำรคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัตแิละสัมภาษณ์ 

๗.  วัน เวลำ และสถำนท่ีสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม  จะด าเนินการสอบปฏิบัต ิและสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานทีส่อบคัดเลือกที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   

๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
เท่ากันให้ใช้คะแนนผลการสอบปฏิบัติทีสู่งกว่า                
 ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา  ภำยในวันท่ี 
๒๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒  ข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งเดียวกันครัง้ใหม่  บัญชีผู้ได้รบัการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้ง
ใหม่และผู้ได้รบัการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหนง่ที่ได้รบัการคัดเลอืกไปแล้ว 
                     (๒)  ผู้นั้นขอสละสทิธ์ิในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
                ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสญัญาจ้าง 
  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริม่ปฏิบัติงาน 
                ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบญัชีผูผ้่านการสอบคัดเลอืก 
เป็นหนงัสอืเรียกตัวผูม้ีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหนง่ใดๆ ครั้งแรกตามล าดับและใหม้า
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจงึเป็นหน้าที่ของผูส้มัครทีต่้องรบัทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผ้่านการ
สอบคัดเลือก 
 



 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง 
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการ
ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลกูจ้างช่ัวคราวทุกต าแหน่งไม่มีข้อผูกพนัต่อเนื่องที่จะน าไปสูก่ารบรรจหุรอืปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรอืข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัตหิน้าที่ทกุต าแหน่งในกรณีระหว่างปงีบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น  
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง  อาจสั่ง 
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งใหผู้ร้ับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มเีงื่อนไขและจะไม่มสีิทธิเรียกรอ้งใดๆ ทัง้สิ้น  

     ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้   
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
            

                         
         (นางสาวอรุณศรี   เงินเสอื) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว(เจ้ำหน้ำท่ีพัสด)ุ 

ตามประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ลงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

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

 
๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๒๕   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบเข้ารบัการคัดเลือก 
๒๗   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  สอบปฏิบัติและสอบสมัภาษณ์ 
๒๘   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ประกาศผลการคัดเลือก 
 ๑    มีนาคม  ๒๕๖๒  ท าสัญญาจ้างและเริม่ปฏิบัติงาน 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


