
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

*************************************** 
ด้วยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน ๑  อัตรา   ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  ๒   อัตรา 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (Lab boy)  จ านวน ๑ อัตรา   ต าแหน่งครผูู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑  อัตรา    
ต าแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์  จ านวน ๑  อัตรา  ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด่วนที่สุดที่  ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่   ๑๑๒๐/
๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจา้งชั่วคราวดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก  จ านวน  ๖  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑  เพ่ือจ้างเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ         จ านวน    ๑  อัตรา 
      ๑.๒  เพ่ือจ้างเป็นเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน    ๒  อัตรา 
      ๑.๓  เพ่ือจ้างเป็นนักวิทยาศาสตร์(Lab boy)                   จ านวน    ๑  อัตรา 
      ๑.๔  เพ่ือจ้างเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ             จ านวน   ๑   อัตรา 
      ๑.๕  เพ่ือจ้างเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์    จ านวน   ๑   อัตรา 
           คุณสมบัติเจ้าพนักงานพัสดุ  - จบการศึกษาระดับอนุปริญญา(ปวส.)สาขาการเงิน/บัญชี 
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือที่เกี่ยวข้อง 
                      -  ไม่จ ากัดเพศ 
                               -  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
                     -  กรณีมีวุฒิการศึกษาสาขาตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
                                                            จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
           ค่าจา้งรายเดือน  เดือนละ  ๙,๑๕๐   บาท  (เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  คุณสมบัตินักวิทยาศาสตร์   -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์  เคมี  หรือชีววิทยา 
                                     -  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
                    -  กรณีมีวุฒิการศึกษาสาขาตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
                                                           จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
           ค่าจา้งรายเดือน  เดือนละ  ๙,๘๕๐ บาท  (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 



 
   
                  คุณสมบัติครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์      -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ 
                               -  ไม่จ ากัดเพศ 
                                        -  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
                              -  กรณีมีวุฒิการศึกษาสาขาตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
                                                                     จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
           ค่าจา้งรายเดือน  เดือนละ  ๙,๘๕๐    บาท  (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
           คุณสมบัติครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ 
              -  ไม่จ ากัดเพศ 
                                             -  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
                                   -  กรณีมีวุฒิการศึกษาสาขาตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
                                                                        จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  ค่าจ้างรายเดือน  เดือนละ  ๙,๘๕๐    บาท  (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
                   คุณสมบัตเิจ้าพนักงานธุรการ  - จบการศึกษาระดับอนุปริญญา(ปวส.)สาขาการเงิน/ 
   คอมพิวเตอร์/บัญชี/เลขานุการ 
                      -  ไม่จ ากดัเพศ 
                               -  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
                     -  กรณีมีวุฒิการศึกษาสาขาตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
                                                            จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
           ค่าจา้งรายเดือน  เดือนละ  ๙,๑๕๐   บาท  (เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 ๒.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่   ๒๐ – ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๔  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๓.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๓.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.๒  ส าเนาผลการเรียน     จ านวน   ๑  ฉบับ 

 ๓.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๓.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๓.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

๔.  การยื่นใบสมัคร 
๔.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 
 
 
 
 



 
 
 

    ๔.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
             ๔.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที ่  ๒๗  กันยายน ๒๕๖๔   ณ  ห้องส านักงานงบประมาณ
และบุคคล  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

๖.วิธีการคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 

๗.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จะด าเนินการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๔  
เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  สถานทีส่อบคัดเลือกที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีทีม่ีผู้ได้คะแนน
เท่ากันให้ใช้คะแนนผลการสอบปฏิบัติที่สูงกว่า                
 ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา  ภายในวันที่  
๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก  ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังนี้ 
  (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
                ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
  วันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
                ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งใดๆ ครั้งแรกตามล าดับและให้มารายงาน
ตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 
 
 



 
 
 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่งไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ทุกต าแหน่งในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น   
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่ง 
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไมม่ีสิทธิเรียกร้องใดๆ  ทั้งสิ้น 

     ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้        
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
            
 
 

        (นายศักดิ์ชัย    ทุ่งโพธิแดง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
(ครผูู้ช่วยวิชาภาษาอังกฤษ,ฟิสิกส์,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ) 

ตามประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน ๒๕๖๔ 
................................................................................ 

 
๑๘ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๒๗  กันยายน ๒๕๖๔  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๘  กันยายน ๒๕๖๔  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 
๒๙  กันยายน ๒๕๖๔  ประกาศผลการคัดเลือก 
๒๙  กันยายน ๒๕๖๔  ท าสัญญาจ้าง 
  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๔                 เริ่มปฏิบัติงาน 
 

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



 
 
            

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว เลขที่........./.......... 

ปฏิบัติหน้าที่.................................................................. 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............................ 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ.......................... ..........ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ................................... .......................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน  
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด................ .................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน ..............................  
        .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 
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