
 
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลล าพูน 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  

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

ด้วย โรงเรียนอนุบาลล าพูน  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว จ านวน  ๑  อัตรา ดังนั้น อาศัยอ านาจตาม
ความในค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐       
เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลล าพูน จึงขอ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนี้ 

 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร      
     ๑.๑  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพั่สดุ     จ านวน ๑ อัตรา 

  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท   (-แปดพันบาทถ้วน-)  
 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒ .๑  มีคุณสมบัติทั่ ว ไปตามข้อ ๖  แห่ งระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ วยลูกจ้ างประจ าของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

     ๒.๒  วุฒิการศึกษา 
 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเก่ียวกับคอมพิวเตอร์หรือ 

เทคโนโลยี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
    ๒.๓  ไม่ด ารงต าแหน่งก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบล   

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ๒.๔  เพศชาย อายุตั้งแต่   ๒๕ – ๓๕   ปีบริบูรณ์ และไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
     ๒.๕  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 

          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียน
อนุบาลล าพูน  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  ตั้งแต่วันที่  ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในเวลาราชการ และลงลายมือชื่อต่อหน้าผู้รับสมัคร 
 

 

 

 

 

 



 

- ๒ – 

๔.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
 ๔.๑ ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมรับรองส าเนา      จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร  

พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๒ ปี  และ 

เป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป 
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี 

หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 ๔.๗ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๘ ส าเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ              

๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
              การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
              ภายในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ในเวปไซต์ของโรงเรียนอนุบาลล าพูน 
              https://www.facebook.com/people/โรงเรียน-อนุบาลล าพูน และ www.lpn1.obec.go.th 

๖.  วิธีการคัดเลือก วันเวลาและสถานที่คัดเลือก  
              ๖.๑ คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ  ในวันยื่นใบสมัคร 
 

                        ๗.  ประกาศผลการคัดเลือก  
       จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

                https://www.facebook.com/people/โรงเรียน-อนุบาลล าพูน และ www.lpn1.obec.go.th 
  ๘.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
      ๘.๑  ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนอนุบาลล าพูนให้มาท าสัญญาจ้างในวันที่ 

๒๒ พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  
ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ล าดับถัดมา มาท าสัญญาจ้างต่อไป 

     

     ๘.๒  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพ่ือท าสัญญาจ้างในปีต่อไป 

ประกาศ    ณ   วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

 
 

                        (นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลล าพูน 

https://www.facebook.com/people/โรงเรียน-อนุบาลลำพูน%20และ
https://www.facebook.com/people/โรงเรียน-อนุบาลลำพูน%20และ

