
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตำแหน่งครูผู้สอน  
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

-------------------------------------- 

               ตามประกาศสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ลงวันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง
ครูผู้สอน จำนวน 15 อัตรา นั้น 

               เนื่องจากมีข้อความ ในประกาศคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขข้อความในประกาศดังกล่าว จากเดิม 
กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรร จำนวน 15 อัตรา  แก้ไขเป็น วิชาเอกที่รับสมัคร เพื่อสรร
หาและเลือกสรร จำนวน 15 อัตรา และ วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาล  แก้ไขเป็น วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย/
อนุบาล นอกนั้น คงเดิม 

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 256๓ 

                                                       

                                                      (นายอุดม  สายโท) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ตำแหน่งครูผู้สอน  
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

-------------------------------------- 

  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคล   
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง 
ครูผู้สอน  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 
13 มกราคม  2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  11 กันยายน 2552  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552  และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 
4562   ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560  และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559  เรื่อง การมอบ
อำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน  15  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 

               กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
               ขอบข่ายและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครอง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนา 

 ผู้เรียนตามศักยภาพ 
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย 

                 กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรร จำนวน  15  อัตรา ดังนี้ 
1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ    จำนวน  6  อัตรา 

                              1.1 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด                 อำเภอวังทอง 
                              1.2  โรงเรียนบ้านวังดินสอ                 อำเภอวังทอง 
                              1.3  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย                   อำเภอบางกระทุ่ม 
                              1.4  โรงเรียนวัดท่านา                       อำเภอบางกระทุ่ม 
                              1.5  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ             อำเภอบางกระทุ่ม 
                              1.6  โรงเรียนบ้านหนองปรือ                อำเภอวังทอง 
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     2.   วิขาเอกประถมศึกษา     จำนวน  3  อัตรา 
                             2.1  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว                   อำเภอวังทอง 
                               2.2  โรงเรียนบ้านหนองงา                  อำเภอวังทอง 
                               2.3  โรงเรียนบ้านหนองขม้ิน                อำเภอเนินมะปราง 
                        3.   วิชาเอกภาษาไทย        จำนวน  2  อัตรา 
                                3.1  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง                อำเภอวังทอง 
                                3.2   โรงเรียนบ้านเนินสว่าง                 อำเภอวังทอง 
                         4.   วิชาเอกพลศึกษา        จำนวน  2  อัตรา 
                                 4.1   โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม               อำเภอบางกระทุ่ม 
                                 4.2   โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก          อำเภอเนินมะปราง 
                          5.   วิชาเอกคณิตศาสตร์        จำนวน  1  อัตรา 
                                 5.1   โรงเรียนบ้านหนองขม้ิน               อำเภอเนินมะปราง 
                          6.   วิชาเอกปฐมวัย/อนุบาล    จำนวน  1  อัตรา 
                                 6.1   โรงเรียนบ้านหนองดู่                   อำเภอเนินมะปราง 
         ค่าตอบแทน         เดือนละ   ๑๘,๐๐๐   บาท 
         สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  
                                  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         ระยะเวลาการจ้าง    ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
โดยเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ  
    2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร 
        2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
     (1) มีสัญชาติไทย 
     (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  
     (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                        (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต     
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                        (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 
     (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด    
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง      
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     (7) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ        
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     (๘)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  
                              หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ      
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น 
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        2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                        (1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรอง ในวิชาเอกตาม
ตำแหน่งว่างที่รับสมัคร และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  
                          (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่      
คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับ
สมัครวันสุดท้าย 
    3. การรับสมัคร 
                 3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
              ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมดินทอง 3  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ถนนพิษณุโลก – สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 6 – 11 สิงหาคม 256๓ เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
                 3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร 
                       (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน  ๖ 
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  ๓  รูป 
    (๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีท่ียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) และระเบียน
แสดงผลการเรียน ((Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 
จำนวน  ๑  ฉบับ 
                      (3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่      
คุรุสภาออกให้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับ
สมัครวันสุดท้าย จำนวน 1 ฉบับ 
                      (4) บัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบบั 
                      (5) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
             (6) ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการที่ออกให้ไม่เกิน 
1 เดือน นับตั้งแต่วันรับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 
                      (7) ใบสำคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                      (8) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีท่ี     
ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 
  ***เอกสารทุกรายการให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และผู้สมัครต้องรับรอง
สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย*** 
  4. ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 200 บาท     
เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมในการสอบจะไม่คืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ทั้งนีจ้ะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 
 
 

/5. เงื่อนไข... 



-4- 
 

  5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร 
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ทั้งนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้  

                    6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
                        จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่  13  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 และทางเว็บไซต์ http://www.phitsanulok2.go.th/  

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จะดำเนินการประเมินความรู้  

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง ใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
                         ๗.๑  ภาค ก ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ให้ทดสอบโดย
การสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
                               7.1.1  ความรู้ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 
                               7.1.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
                               7.1.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                               7.1.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                               7.1.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                           
                               7.1.6 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
                               7.1.7 ความสามารถด้านตัวเลข 
                               7.1.8 ความสามารถด้านภาษาไทย 
            7.1.9 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น 
                      7.2  ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)           
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
                             7.2.๑  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกเฉพาะตำแหน่ง 
     7.3  ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยการสัมภาษณ์ 
ประเมินจาก  
                                (1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 

 (2) การประกอบคุณความดี 
 (3) บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา 
 (4) การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 (5) เจตคติและอุดมการณ์ 
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  8. วัน เวลา และสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรร 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จะดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรโดยการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 15  สิงหาคม  ๒๕๖๓ และสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่  
16 สิงหาคม 2563 สำหรับสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบพร้อมกับการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามกำหนดการสอบ ดังนี้ 

 

วัน เดือน ปี เวลา รายการ คะแนนเต็ม 
 
 

15 สิงหาคม 2563 
  
 
  16 สิงหาคม 256๓ 
 
 

10.00 – 11.30 น. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

50 คะแนน 

13.00 - 14.30 น. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง (โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน) 

 
50 คะแนน 

09.00 น. เป็นต้นไป ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

50 คะแนน 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนทุกภาครวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 และทุกภาครวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค จากผู้ได้
คะแนนมากไปหาน้อยแยกตามวิชาเอก กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่
ในลำดับที่ดีกว่า กรณีที่คะแนนภาค ข เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
  10. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
        จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 256๓       
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และทางเว็บไซต์ http://www.phitsanulok2.go.th/ 

โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่มีการประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวิชาเอกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิกหรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
  11. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและจัดทำสัญญาจ้าง 
        11.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือประกาศข้ึนบัญชี     
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
        11.2 การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จะเรียกตัวเรียงตามลำดับที่ในประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธี     
ส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน 

      11.3 การยกเลิกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
    (1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจัดจ้าง 
    (2) ผู้นั้นไม่มารายงาตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
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    (3) ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างได้ตามกำหนด 
    (4) กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
ไม่ได้ทั้งสิ้น              
                       ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ไปรายงานตัวเท่ากับจำนวน
อัตราว่างที่ประกาศรับสมัคร ในแต่ละวิชาเอก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 10.00 น. ณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 256๓ 

                                                       

                                                      (นายปรีชา  ทัพใหญ่) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

ลงวันที่  31  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
******************************************************* 

 
๑.  ประกาศรับสมัคร         วันที่  31  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
๒.  รับสมัคร          ระหว่างวันที่  6  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

                                                                    ถึงวันที่  11 สิงหาคม ๒๕๖๓ 
                                                                    ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๓.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร   ภายในวันที่  13  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
๔.  สอบคัดเลือกภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป             

           สอบคัดเลือกภาค ข  ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   วันที่  15  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
๕. สอบคัดเลือก ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง          วันที่  16  สิงหาคม  2563 
๖. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร                  ภายในวันที่  19  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
๗. รายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้าง                                วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


