
 
 
 

ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานธุรการ สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” 

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

             ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูบริพัตรศึกษา  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
 1.  ต าแหน่ง / อตัราจ้าง / ขอบข่ายภารกิจหน้าที่ 
       1.1  ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว (ผู้ปฏิบัติงานธุรการสมาคมผู้ปกครองและครูบริพัตรศึกษา)    
 1.2  ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี    
     1)  งานธุรการ  สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”    
        2)  งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  การจัดเก็บเอกสาร งานข้อมูลสารสนเทศ การจัดท ารายงาน 
                           ข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูล รักษาดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
           3)  งานการประสานงาน คณะกรรมการสมาคมฯ การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 
หน่วยงานอื่นๆ ชุมชนและท้องถ่ินการให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนท่ีขอรับบริการ หรือติดต่องานสมาคมฯ         
            4)  งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 1.3  อัตรา  1          อัตรา 
 1.4 อัตราค่าจ้าง  9,000  บาท  / เดือน 
 
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมคัรเข้ารบัการคัดเลือก 
 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค การเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (8)  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน ( ณ วันท าสัญญาฯ ) 
  (9)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (10)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร 
 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  (1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  (2)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี ตามท่ีระบุไว้ 
ในประกาศฉบับน้ี 
 



3.  การรบัสมัคร 
 3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องธุรการ อาคารส านักงาน
ผู้อ านวยการ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ในระหว่างวันที่  7–18  ตุลาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดังน้ี 
  
 3.2  เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน ามายื่นในวันสมัคร   
 (1)     รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  2.5 x 3.5  ซม. ( 1.5 น้ิว ) โดยถ่ายไว้ไปเกิน 1 ปี  จ านวน     2     รูป 
 (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ชุด 
 (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน  1  ชุด 
 (4)  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร) 
        พร้อมฉบับจริง       จ านวน  1  ชุด 
 (5)  ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน   พร้อมฉบับจริง      จ านวน  1  ฉบับ 
 (6)  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน     จ านวน  1  ฉบับ 
 (7)  หลักฐานอื่น  ๆ  ถ้ามี  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ช่ือ – ช่ือสกุล   
(ในกรณีที่ ช่ือ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)       จ านวน  1  ฉบับ 
 ท้ังน้ี  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 3.3  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ คุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน   ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งน้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้น้ัน 
 
4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก 
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันท่ี  19  ตุลาคม  2563  ต้ังแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ www.boripat.ac.th   

 
5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
       สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จะด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนงานธุรการ
และสอบสัมภาษณ ์ ตามขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด   คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  
6.  วัน  เวลา  และสถานทีค่ดัเลอืก 
       สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 20  ตุลาคม  
2563  ณ ห้องประชุมฉัตรนพรัตน์  โรงเรียนแม่สะเรียง“บรพิัตรศกึษา”   โดยไดก้ าหนดการคดัเลอืกดงันี้ 
 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

09.00 น. – 10.00 น. 
  10.30 น. เป็นต้นไป 

 

ภาค ก  ความรู้ความเข้าใจในระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน 
ภาค ข  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

50 
50 

 
7.  เกณฑก์ารตดัสิน 
       ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนการสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



8.  การประกาศขึน้บญัชผีู้ได้รบัการคดัเลอืก 
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563  ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.boripat.ac.th   โดยเรียงล าดับจากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  
  
9.  สถานที่ปฏิบตัิงาน 
       ปฏิบัติงานในโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”    
 
10.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
      10.1 จะท าสัญญาจา้งผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ ท่ี 2 พฤศจิกายน  2563  โดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง 
ในสัญญาจ้าง  ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤศจิกายน  2563 

10.2 เงินเดือนจะได้รับเงินเดือน 9,000 บาท  
10.3 ทุกภาคเรียนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะจา้งต่อไป 
10.4  กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้าง   หรือยกเลิกการ

จ้าง  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
       อน่ึง  อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการสมาคมผู้ปกครองและครูบริพัตรศึกษา ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวกับ
สมาคมผู้ปกครองและครูบริพัตรศึกษา 

 
 
 
 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2563 

 

    (ว่าที่ร้อยตรี ทวีพันธุ์  วิศวกลกาล) 
     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูบริพัตรศึกษาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ใบสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติงานธุรการ 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรยีง “บริพัตรศึกษา” 

 

1.   ซื่อ……………………………………………………………………นามสกุล……………………………………………………………… 
      สัญชาติ……………………..เช้ือชาติ…………………………ศาสนา……………………………หมู่โลหิต……………………… 
 

2. เกิดวันท่ี……………เดือน………………………….พ.ศ……………….อายุถึงวันสมัคร………...ปี..…………เดือน………...วัน 
 

3. เกิดท่ีต าบล……………………..……………อ าเภอ…………………………………จังหวัด…………………………..……………. 
 

4. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน………………………..……………………………………………………………………….……… 
ออก  ณ  ส านักงาน………………………..……………………เมื่อวันท่ี…………เดือน……………..………พ.ศ…….…....….. 
 

5. ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี…………..……..ถนน………………………………………ต าบล…………………………………………………… 
อ าเภอ…………………………………..…จังหวัด……………..………………………….โทรศัพท์……………………….…………….. 
 

6. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก……………………………………..ได้รับวุฒิการศึกษา………………….…………….……… 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ  คือ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. ขอสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานธุรการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”  
      

(ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้สมัคร 
(…………………………………………………………………..) 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า            ถูกต้องครบถ้วน               ขาด......................................... 
 
            (ลงชื่อ)....................................................................... เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
                      (...................................................................) 
 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแลว้ ปรากฏว่า 
    มีคุณสมบัติครบถ้วน 

    ขาดคุณสมบัติ....................................................................................... .................................... 
 
          (ลงชื่อ).................................................คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
                         (.........................................................) 

 

 

 

 


