
 
 
 
 
 

                                                ประกาศโรงเรียนพิชัย 
                         เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ  

---------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งยามรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 อัตรา  
ดังน้ัน   อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔  ลงวันท่ี 
๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 1120/๒๕60 ส่ัง  ณ วันท่ี 24 
กรกฎาคม  ๒๕60 เร่ือง การมอบอ านาจเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/     
ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล           
เพื่อจ้างเป็นยามรักษาความปลอดภัย ดังน้ี 
 

1. ต ำแหน่งที่จะจัดจ้ำงและแต่งต้ัง  
          ยามรักษาความปลอดภัย จ านวน  1  อัตรา อัตราเงินเดือน  7,000 บาท 
  

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
2.1  เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุ 25 – 55 ปี 

       2.2  ถ้ามีประสบการณ์ทางการท างานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
           2.3  สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง 
           2.4  มีความมุ่งม่ัน อดทน เสียสละในการท างาน 
  2.5  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

      2.6  มีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ประถมศึกษาข้ึนไป     

3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอรับและย่ืนใบสมัครได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนพิชัย  
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้ังแต่ วันที่ 13 - 20  ธันวำคม  2565   ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในกำรสมัคร 
 4.1  ส าเนาวุฒิการศึกษา        จ านวน  1  ฉบับ 
 4.2  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน     จ านวน  1  รูป               
 4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 

4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ 
 4.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล (ถ้ามี)     จ านวน  ๑  ฉบับ 
 4.6  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน  1  เดือน      จ านวน  1  ฉบับ 

4.7  หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก   
     ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกใน วันท่ี  21  ธันวาคม  2565  เวลา 08.30 น.  ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 โรงเรียนพิชัย และเว็บไซต์โรงเรียนพิชัย http://www.phichai.ac.th/ 
 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
โรงเรียนพิชัย จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ       

ความเช่ือม่ันในตัวเองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  
 

7.  วันเวลำและสถำนที่คัดเลอืก 
          โรงเรียนพิชัยจะด าเนินการสัมภาษณ์ ใน วันท่ี  22  ธันวาคม  2565   เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุคคล 
อาคาร 1 โรงเรียนพิชัย 
 

8.  กำรจัดล ำดับผลกำรคัดเลือก 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องมีผลประเมินจากการสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  โดยโรงเรียนพิชัยจะน าผล

จากการคัดเลือกมาจัดเรียงตามล าดับคะแนน  โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 

9.  กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนพิชัย จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ตาม ข้อ 8  ภายใน     
วันท่ี  22  ธันวาคม  2565 เวลา 17.00 น.  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1  โรงเรียนพิชัย และทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียนพิชัย http://www.phichai.ac.th   โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ 

๑0. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  
        10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง วันท่ี  23  ธันวาคม  2565 รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
เวลา 09.00 น.  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนพิชัย  
        10.2 ให้ผู้ได้รับคัดเลือก เร่ิมปฏิบัติงานใน วันท่ี  23  ธันวาคม  2565    
        10.3 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
         

 จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
 
                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
         (นางปัฐมาภรณ์ นรภัทรพิมล)                                          
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 
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