
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
----------------------------------------------- 

ด้วยประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  40 ลงวันท่ี  
28  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง  ธุรการโรงเรียน  นั้น  
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจะด าเนินการสอบคัดเลือก  ในวันพุธ ท่ี  20  มกราคม  ๒๕๖4  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
- ๑5.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมอาคาร  World  Class  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

บัดนี้  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จส้ินแล้ว  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไป 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก     
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 อนึ่ง ในการสอบคัดเลือกมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 
 

รายการ เวลาสอบ คะแนน 
1.  ประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (ข้อเขียน) 09.00 – 10.00 น. 50  คะแนน 
2.  ประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) 10.00 น.  เป็นต้นไป 30  คะแนน 
3.  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 13.00 น.  เป็นต้นไป 2๐  คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้เข้าสอบการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  โดยจัดเรียงล าดับจาก
คะแนนสอบลงมาตามล าดับ  หากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสูงกว่า   ได้
ล าดับท่ีดีกว่าก่อน 
เกณฑ์การคัดเลือก 

1.  ประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  (ข้อเขียน  50  คะแนน) 
     1.1  ความรู้ความสามารถท่ัวไป (20  คะแนน) 
   ๑. แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
   ๒. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
  1.2  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  (30  คะแนน) 
   1. ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526,  ฉบับท่ี  2  พ.ศ.2548  และฉบับท่ี 3   
พ.ศ.2560  

2.  ประเมินการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  (ภาคปฏิบัติ  30  คะแนน)   
            /3. ประเมินความเหมาะสม… 
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   3.  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์  20  คะแนน) 
         3.1  ประวัติและประสบการณ์ในต าแหน่ง 
          3.2  บุคลิกลักษณะ 
        3.3  การมีไหวพริบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
       3.4  เจตคติและอุดมการณ์ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  14  เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖4 
                                   
                                                                                            
           (นายประทิน    เหลืองทอง) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ธุรการโรงเรียน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ลงวันที่  14  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4) 

 
ท่ี เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ หมายเหตุ 
1 001 นางฐิติลักษณ์   พันธ์ศรี มีคุณสมบัติครบ  
2 002 นางสาวปริชญา    คลังสมบัติ มีคุณสมบัติครบ  
3 003 นางสาวกชกร    ค าโสม มีคุณสมบัติครบ  
4 004 นางสาวสุวรรณณา   สร้อยลัดดา มีคุณสมบัติครบ  
5 005 นางสาววิสุดา   เจ๊กอ่อน มีคุณสมบัติครบ  
6 006 นางสาวกรรณิการ์   ใจแสง มีคุณสมบัติครบ  
7 007 นางสาวศรัญญา    น้อยทอง มีคุณสมบัติครบ  
8 008 นางสาวบุณยนุช    กุมภาพันธ์ มีคุณสมบัติครบ  
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าข้อสอบ 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าตอบ ได้แก่ ดินสอด า 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ 
  2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารประจ าการ ฯ 
 ห้ามน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิ ทยุติดตามตัว วิทยุ
ส่ือสาร นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) เป็นต้น รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษ
ส่ิงพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าถือสุภาพสตรี  กระเป๋า
สตางค์กระเป๋าหรือกล่องใส่ดินสอ กล่องใส่แว่นตา นาฬิกา กุญแจรถ เครื่องค านวณ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด ท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระท าการ
ทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที กรรมการก ากับการสอบจะไม่รับฝากส่ิงของดังกล่าว และหาก
เกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


