
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลล าพูน 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลล าพูน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

********************* 

ด้วย โรงเรียนอนุบาลล าพูน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ มีความประสงค์
จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   อาศัยอ านาจตามความในค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน          ที่ ศธ ๑๗๖๓/๒๕๕๖  สั่ง ณ วันที่   ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
       1.  ต าแหน่ง  พนักงานสถานที่   (ชาย)                    จ านวน   2   อัตรา 
   อัตราค่าจ้างเดือนละ  7,000  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
       ๒   ต าแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย  (ชาย)       จ านวน  1   อัตรา 
            อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000    บาท  (เก้าพันบาทถ้วน) 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

      ๒.1  เป็นสุภาพบุรุษ    มีอายุระหว่าง    30 -  55  ปี 

               2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่  6   

               2.3  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานช่าง (ประปา  - ไฟฟ้า ) และมีประสบการณ์ใน
การท างาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (เฉพาะต าแหน่งพนักงานสถานที่) 
       

          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนอนุบาล
ล าพูน  ตั้งแต่วันที่  11 – 25  มิถุนายน พ.ศ. 2564  ในเวลาราชการ  

          ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

      ๔.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

      ๔.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

      ๔.3  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

      ๔.4  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

      ๔.5  ใบรับรองแพทย์ 

      4.6  หลักฐานทางการศึกษา  จ านวน   1  ฉบับ 



-2- 

๕.  การยื่นใบสมัคร 

 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

     ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์  ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 

              ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ภายในวันที่   28 มิถุนายน 2564    ณ โรงเรียน
อนุบาลล าพูน หรือ  ในเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลล าพูน www.ablpn.ac.th 

         ๗.  วิธีการคัดเลือก 

     ท าการคดัเลือกโดย     

1. สอบสัมภาษณ์     

         ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

       29 มิถุนายน 2564    เวลา   09.00  น.    ณ โรงเรียนอนุบาลล าพูน 

         ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

        ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐              

        ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง 

ลงมา ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2564   โดยไม่มีการขึ้นบัญชี   

      ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

                ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 

          -    วันที่ 1 กรกฎาคม 2564     

 ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ   และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท า
สัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ   และ โรงเรียน
อนุบาลล าพูน จะท าการเรียกตัวผู้ได้ล าดับถัดมา แทน 

 ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 



-3- 

 

 ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้าง  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  

 ๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                              ประกาศ  ณ  วันที่    9  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2564    

 

              

                                  
                                                            (นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
 


