
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
***************************** 

 ด้วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น
อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่ง รายละเอียดการจ้างงานและอัตราเงินเดือน   
๑.๑  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 
1.2  อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ  5,000 บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
            2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 59 ปี 
2.1.2 มีสัญชาติไทย 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ของราชการ 

2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

2.1.6 ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  

3. หลักฐานประกอบการสมัคร 
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน  1  ฉบับ 
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน  1  ฉบับ 
3.3 ใบรับรองแพทย์        จำนวน  1   ฉบับ 
3.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร   จำนวน  2   ใบ 
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
3.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 

   



ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีใน
วันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 

4. เกณฑ์การคัดเลือก 
4.1  การดำเนินการในการคัดเลือกใช้การสัมภาษณ์ 
4.2  โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  

 

5. วัน เวลา ประกาศ และสถานที่รับสมัคร 
5.1  วันประกาศรับสมัคร 

ในระหว่างวันที่  22 - 28 มนีาคม 2566    
     5.2 วัน เวลา สถานทีร่ับสมัคร 

 ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ห้องธุรการ โรงเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๑ 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  22 - 28 มีนาคม 2566 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(086-1861402) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

    

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา 

สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง 
จังหวัดพะเยา 

 

7. วันสอบ 
สอบคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์   วันที่  30 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

**หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**  
8. ประกาศผลการคัดเลือก   

วันที่  31 มีนาคม 2566  หมายเหตุ การประกาศผลการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด  
 

9.  การรายงานตัว การทำสัญญา 
วันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องบุคคล อาคาร 3 ชั้น 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  

อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
 

 ประกาศ   ณ   วันที่  21  เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

            ลงชื่อ  
(นายธีรชัย  เสมานุสรณ์) 

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 



ปฏิทินการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ลงวันที่ 21  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ประกาศรับสมัคร พร้อมยื่นใบสมัคร วันที่ 22 - 28 มีนาคม  พ.ศ.  2566  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์   วันที่ 29  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
ดำเนินการสอบสัมภาษณ์   วันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  วันที่ 3  เมษายน  พ.ศ.  2566 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่    ตามสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง.................................................................................... 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาพะเยา 
******************************* 

 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว)................................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ..................ปี........................เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา............................................................................................วิชาเอก.................................................................... 
    จากสถานศึกษา .............................................................เมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ. ....................... 
4. ความรูค้วามสามารถพิเศษ....................................................................................................................................................... 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี..............................................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด....................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวดั........................รหสัไปรษณีย์
..................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)....................................................................................................................... 
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี ้
  1. ใบสมัคร       จำนวน  1  ใบ 
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิว้  จำนวน  3  รูป 
  3. สำเนาหนังสือแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง)   จำนวน  1  ฉบับ 
  4. สำเนาบตัรประชาชน      จำนวน  1  ฉบับ  
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  1  ฉบับ  

 6. ใบรับรองแพทย ์      จำนวน  1  ฉบับ  
 7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู     จำนวน  1  ฉบับ  

  8. ใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)     จำนวน  1  ฉบับ  
 9. อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................   จำนวน  …..  ฉบับ  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว

ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงขา้พเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 
ลงช่ือ.............................................................ผูส้มัครสอบ 

             (..........................................................) 
        ยื่นใบสมัครวันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  

 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมคัรแล้วเห็นว่า 
 หลักฐานครบ 
 หลักฐานไม่ครบ คือ........................................................ 
 

ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
(..........................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
 มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 

ลงช่ือ................................................ผู้ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
(..........................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 

 

 
รูปถ่ายขนาด 
1 x 1.5 นิ้ว 


