
 
ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

***************************** 
 ด้วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๖  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1  ต าแหน่ง  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งงานที่รับสมัคร       
๑.๑ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  จ านวน  ๑  อัตรา    
      อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ  6,500  บาท  (-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  

 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
               2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1  เพศหญิง 
2.1.2 มีสัญชาติไทย 
2.1.3 วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป 
2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบของราชการ 

2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

2.1.7 หากมีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์มาก่อนจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

  

3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
3.1.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ 
3.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน  1  ฉบับ 
3.1.3 ใบรับรองแพทย์        จ านวน  1   ฉบับ 
3.1.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร   จ านวน  2   ใบ 
3.1.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
3.1.6 หลักฐานวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร 
3.1.7 อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   

 



ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีใน
วันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 

4. เกณฑ์การคัดเลือก 
4.1  การด าเนินการในการคัดเลือกใช้ข้อสอบและการสัมภาษณ์ 
4.2  โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล  
 

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่  14  กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ี ณ ห้องธุรการโรงเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น.  

       ๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  ใน
ระหว่างวันที่  14  กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด 
วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 24  กรกฎาคม 2563  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอ
ปง จังหวัดพะเยา  

7. วันสอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือก 
 สอบคัดเลือก   วันที่  29  กรกฎาคม  2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

เวลา รายละเอียด 
เวลา 09.00 – 10.30 น. สอบข้อเขียน  

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป  30  ข้อ 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งบรรณารักษ์  20  ข้อ 

เวลา 11.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
 

 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 *ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ.  2563 

**  อัตราค่าจ้างเริ่มต้น ที่ 6,500  
 
 
 



 
   

8. การรายงานตัวเข้าท างาน 
 วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น.  พร้อมทั้งท าสัญญาจ้าง  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

   ลงชื่อ  
( นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 


