
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิจิตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง แม่บ้าน จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น 
อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ  ๐๓๐๐๙/ ว๓๙๙๑ ลงวันที่ ๒๐  เมษายน  
๒๕๖๔ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐ / ๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ แม่บ้าน  ดังนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นแม่บ้ำน  (อัตรำเงินเดือน ๗,๐๐๐ บำท) 
-  แม่บ้าน  จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑. เพศหญิง 
๒.๒  มีสัญชาติไทย 
๒.๓. ถ้ามีประสบการณ์ทางการท างานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
๒.๔. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง 
๒.๕. มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการท างาน 
๒.๖. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ท างานด้วยความรอบคอบ 
๒.๗. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๒.๘. วุฒิการศึกษา ม. ๓ ขึ้นไป 

๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 

อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร   ตั้งแต่วันที่  ๒๕  กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ถึง  ๔ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
(เว้นวันหยุดรำชกำร) 
๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑ ส าเนาวุฒิบัตร     จ านวน  ๒   ฉบับ 
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๒   ฉบับ 
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๒   ฉบับ 
๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จ านวน  ๒   ฉบับ 
๔.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  จ านวน  ๒   รูป 
๔.๖  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน   จ านวน  ๒   ฉบับ 

 
 

/๕. การยื่นใบสมัคร... 



๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องและ

ครบถ้วน 
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ ไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกภายในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ หรือ 

เว็บไซต์ของโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  http://www.samngam.ac.th/ 
๗. วิธีกำรคัดเลือก 

สอบสัมภาษณ์ 
๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที ่โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ต าบลสามง่าม อ าภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร ตามตารางการคัดเลือกดังนี้ 
 

วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ ๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๑๐๐ 

 

รวม ๑๐๐ 
 

๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ

จัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้ 
วิธีการเรียงล าดับจากการสมัครล าดับต้นก่อน 

๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑๐. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
-  วันที่ ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียน

สามง่ามชนูปถัมภ์ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 



๑๐.๒ ให้ผู้คัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ใน วันที่ ๙ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑๐.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน ไม่ได้ไม่

ว่ากรณีใดๆ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
(นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์)  

   ผู้อ านวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์



 


