
 
 
 

 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาปู ่
เรือ่ง  การรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษา ปฏบิตังิานช่วงปดิภาคเรยีน ประจ าปงีบประมาณ 2561 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต  จงัหวัดพัทลุง  มีความประสงค์จะรับสมัคร นักเรียน 
นักศึกษา ปฏิบัตงิานช่วงปิดภาคเรียน โดยมรีายละเอียดดงันี้ 
 1. ต าแหนง่ทีจ่ะรบัสมคัร 
  - นักเรียน นักศึกษา   จ านวน  11  อัตรา 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     (๑) งานด้านเอกสารธุรการ 
  (2) กิจกรรมการบรูณะ ซ่อมแซมปรับปรงุอาคารสถานที่ การดูแลสวนสาธารณะ 
     (3) กิจกรรมอื่น ๆ ตามทีเ่ห็นสมควร 

 3. คณุสมบตันิกัเรยีน นกัศกึษา 
    (๑) มีสญัชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีบรบิูรณ์ 
    (๓) มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลเขาปู่ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
    (๔) การศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่  ๓) และก าลังศึกษาอยู่ในสถาน 

     ศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

 4. วนั เวลา และสถานทีก่ารรบัสมคัร 
   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561  ถึงวันที่ 2 

เมษายน  ๒๕61  ในวันและเวลาราชการ  ณ ที่ท าการก านนั/ผู้ใหญบ่้าน ที่มีภูมลิ าเนาอยู ่

5. เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งน ามายืน่ในวนัสมคัร 
     (1) ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  1  ฉบับ 
  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 
  (3) หนังสือรับรองจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
  (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา 

     หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ถ้ามี)        จ านวน  1  ฉบับ 
  (5) หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง     จ านวน  1  ฉบับ 
  (6) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว      จ านวน  2  รูป 
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6. ก าหนดระยะเวลาการจา้ง    
    โดยแบ่งเป็นระยะเวลา 3 ช่วง ดังนี้ 
 6.1 ระหว่างวันที่  9  เมษายน  2561 ถึงวันที่ 23  เมษายน  2561 
 6.2 ระหว่างวันที่  24  เมษายน  2561 ถึงวันที่  3  พฤษภาคม  2561 
 6.3 ระหว่างวันที่  4  พฤษภาคม  2561   ถึง วันที่  ๑6  พฤษภาคม ๒๕61 

   สามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 7. เกณฑก์ารคดัเลอืก 
      (๑) พิจารณาจากผู้มสีถานะรายได้ทางครอบครัวน้อย 
        (๒) พิจารณาจากการให้ความร่วมมือในการพัฒนา หรือร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน 
  (3) พิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินใจ และความรู้ทีอ่าจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงที 

     วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น 
 
 ๗. ประกาศผลการคดัเลอืก 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาปู่  จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่         เมษายน  ๒๕61 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต   จังหวัดพัทลุง  และทางเว็บไซต ์
http://www.khaopu.go.th  
      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   22   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 

     (นายฉลอง  คงใหม่) 
   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาปู ่
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              เลขที่….......…./๒๕61 (ส าหรับเจ้าหน้าที่)                     
 
 
 
                                                                                            

                                    ใบสมคัร 
                    นกัเรยีน นกัศกึษา ปฏบิตังิานชว่งปดิภาคเรยีน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕61 
               

1. ช่ือผู้สมัคร ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว..................................................นามสกุล.......................................... ................... 
    ช่ือเล่น……………………..หมายเลขบัตรประชาชน …………………….………………วัน/เดือน/ปี เกิด.................................... 
    อายุ.................ป.ี...............เดือน  นับถือศาสนา……………..หมูโ่ลหิต………… โรคประจ าตัว………………………….……….. 
2. ที่อยู่ เลขที่................................หมู่ที่............ต.เขาปู่   อ.ศรีบรรพต  จ.พทัลงุ โทรศัพท…์...…………..….…...…………..… 
3. ปัจจบุันก าลังศึกษาระดับ.............................................สถาบันการศึกษา....................................................... ......... 
    ปีที่จะจบการศึกษา...............................................เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาล่าสุด.......................... ......................... 
4. บิดาช่ือ - สกุล................................................................................ประกอบอาชีพ................................................ ...... 
    ต าแหน่ง...................................................รายได้ต่อเดือน......................บาท  สถานที่ท างาน...................................... 
5. มารดาช่ือ - สกุล..............................................................................ประกอบอาชีพ.................................... .................. 
    ต าแหน่ง...................................................รายได้ต่อเดือน......................บาท  สถานที่ท างาน............... ....................... 
๖. ปัจจบุันก าลังศึกษาระดับ…………………….…………… โรงเรยีน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย………………………..……..…………. 
    .......................................................คณะ.....................................................สาขาวิชา…………………...……….…….……..        
    เกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย………………..…………..                       
๗. ความรู้ความสามารถพเิศษ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘. การใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Word  โปรแกรม Excell   พิมพ์ดีด 
๙. ประวัติการฝึกงาน (ถ้ามี).……………………….…………………………….…………………………………………..……….…………………. 
    และได้แนบเอกสารหลกัฐาน ประกอบการสมัคร ดังนี ้
  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
  หนังสือรับรองจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 
  หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง  จ านวน  1  ฉบับ 
  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว   จ านวน  2  รูป 
 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทุกประการ 
 

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

ลงช่ือ     ผู้รับสมัคร 
      (....................................................................) 

     ต าแหน่ง................................................................. 
 

ลงช่ือ     ตรวจสอบ 
      (....................................................................) 

     ต าแหน่ง.................................................................... 

 



 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมของผูป้กครอง 
 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………………………….……….….………นามสกลุ...................................................... 
ผู้ปกครองของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) .................................................นามสกลุ..................................................... 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพือ่ปฏิบัตงิานในช่วงปิดภาคเรียนกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ โดยยินยอมให้ 
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) .............................................................นามสกลุ................................................................. 
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 
 
 

ลงช่ือ     ผู้ให้ความยินยอม 
      (.................................................................) 
 
ลงช่ือ     พยาน 
       (...................................................................) 
. 
ลงช่ือ     พยาน 
       (...................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



หนงัสอืรบัรอง 
 

 ข้าพเจ้า นาย........................................นามสกุล......................................ต าแหนง่ก านัน/ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่........... 
ขอรับรองว่า(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)...................................................นามสกุล.................................. ....................... 
เป็นราษฎรหมูท่ี่....................จริง    โดยเป็นบุตรของ นาย....................................นามสกุล.................... ..................... 
ประกอบอาชีพ.................................... และนาง...........................................นามสกุล. .................................................. 
ประกอบอาชีพ........................................ฐานะครอบครัว............................ 
ปัจจุบัน (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).......................................................นามสกลุ............................................................... 
ก าลังศึกษาอยู่ที่.................................................................... 
 
 
     ลงช่ือ     ผู้รบัรอง 
          (...............................................................) 
         ก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


