
 
 
                                                                 

 
 
 

13  มีนาคม  2562 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพันธ์และปิดประกาศการรับสมัครโครงการจ้างนกัเรียน นักศึกษา ปฏิบัตงิาน 
 ในช่วงปิดภาคเรียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรียน ก านัน ผู้ใหญบ่้านต าบลเขาปู ่

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาปู่    จ านวน  1  ชุด 
  2. ส าเนาค าสัง่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่   จ านวน  1  ฉบับ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ ได้จัดท าโครงการจ้างนกัเรียน นักศึกษา ปฏิบัตงิานในช่วงปิดภาคเรียน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมใหน้ักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างทักษะ 
และประสบการณ์มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน  สามารถแบง่เบาภาระค่าใช้จ่ายของผูป้กครองได้ 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ จึงใคร่ขอความอนเุคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์และปิดประกาศ 
การรบัสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัตงิานในช่วงปิดภาคเรยีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยก าหนดรับ 
สมัครในระหว่างวันที่  18  มีนาคม  2562 ถึงวันที่  1  เมษายน  2562  ณ  ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญบ่้าน ในพื้นที่ที่
นักเรียน นักศึกษามีช่ือในทะเบียนบ้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สง่มาพร้อมนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาปู่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รบัความความอนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดี ขอขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายฉลอง  คงใหม่) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาปู ่
ส านักปลัด  อบต. 
โทรศัพท.์ 0 – 7468 – 9292 
โทรสาร. 0 – 7468 – 9292 ต่อ 16 
E-mail : office@khaopu.go.th 
URL : http://www.khaopu.go.th  
E:\รับนักเรียนปิดเทอม\หนังสือประชาสัมพันธ์รับนักเรียนท างานช่วงปิดเทอม62.doc 

 
 
หมายเหต ุ กรณุาสง่ผลการพจิารณาคนืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาปู ่ภายในวนัที ่ 3  เมษายน  2562 
 
 
 
 

 ที่ พท ๗๕๔๐๑/ว 208 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 
ถนนควนขนุน – เขาปู่   พท.๙๓๑๙๐ 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู ่

      ที่   114  / ๒๕62 
        เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลอืก และควบคุมการปฏิบัตงิานของนักเรียน นักศึกษา 

ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
................................................. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  จะด าเนินการจ้างนักเรยีน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕62  ดังนั้นเพื่อให้การคัดเลอืก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม และโปรง่ใส จงึแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา  ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕62 ดังนี ้
 1. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  ประกอบด้วย 
  1.1 นายอภิชาติ  เกลาฉีด ต าแหน่ง  ก านันต าบลเขาปู ่
  1.2 นายชูศักดิ์  มณีรัตน์  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 1 ต าบลเขาปู่ 
  1.3 นายอาคม  เต็มทอง  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 2 ต าบลเขาปู่ 
  1.4 นายจรูญศักดิ์  เกลาฉีด ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 3 ต าบลเขาปู ่
  1.5 นายสมศักดิ์  สุขยูง  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 4 ต าบลเขาปู่ 
  1.6 นายโสภณ  บัวทองเรอืง ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 5 ต าบลเขาปู่ 

  1.7 นายปฏิพัทธ์  ไหมศรีขาว ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 6 ต าบลเขาปู่ 
          1.8 นายประเสริฐ  บุญแก้วคง ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 8 ต าบลเขาปู่ 
          1.9 นายอิศม์กร  เสง้ทบั  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 9 ต าบลเขาปู่ 
          1.10 นายสมนึก  เพ็งนุ่น  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 10 ต าบลเขาปู่ 
          1.11 นายดิเรก  เกษม  ต าแหน่ง  ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 11 ต าบลเขาปู ่

มีหน้าที่ในการมหีน้าที่ในการคัดเลอืก นักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่รบัผิดชอบ โดยสามารถ
ก าหนดวิธีการคัดเลือกได้เองตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที่ และใหร้ายงานผลการคัดเลือกให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาปู ่
ทราบ 
 2. ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
  2.1 นางสาวพรวิไล  ชูจินดา ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.2 ว่าที่ร้อยตรหีญิงเรณู  หนูบญุ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปงีบประมาณ  2562 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป  
สั่ง  ณ  วันที่  12   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕62 

 
 

(นายฉลอง  คงใหม่) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาปู ่

 



 
 
 

 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาปู ่
เรือ่ง  การรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษา ปฏบิตังิานช่วงปดิภาคเรยีน ประจ าปงีบประมาณ 2562 

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

 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  18  มีนาคม  2562  ถึงวันที่  1 

เมษายน  ๒๕62  ในวันและเวลาราชการ  ณ ที่ท าการก านนั/ผู้ใหญบ่้าน ที่มีภูมลิ าเนาตั้งอยู ่

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  1  รูป 
 
 
 
          /6. ก าหนดระยะ... 
 

 



-2- 
 

6. ก าหนดระยะเวลาการจา้ง    
    โดยแบ่งเป็นระยะเวลา 3 ช่วง ระยะเวลาโดยเริม่ระหว่างวันที่  9  เมษายน  2562 ถึงวันที่  ๑3 
พฤษภาคม ๒๕62 โดยองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาปู่ สามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

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

     วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น 
  หากมผีู้สมัครมากกว่าหนึ่งคน ทางหมูบ่้านสามารถก าหนดวิธีการคัดเลือกได้เอง โดยไม่ต้องผ่านการ 
 พิจารณาจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 
 
 ๗. ประกาศผลการคดัเลอืก 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาปู่  จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  4  เมษายน  ๒๕62 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต   จังหวัดพัทลุง  และทางเว็บไซต ์
http://www.khaopu.go.th  
      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  12   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

 
 

     (นายฉลอง  คงใหม่) 
   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาปู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.khaopu.go.th/


              เลขที่….......…./๒๕62 (ส าหรับเจ้าหน้าที่)                     
 
 
 
                                                                                            

                                    ใบสมคัร 
                    นกัเรยีน นกัศกึษา ปฏบิตังิานชว่งปดิภาคเรยีน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕62 
               

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…์...…………..….…...…………..… 
    ID Line :............................................................................... ...................................................................................... 
3. ปัจจบุันก าลังศึกษาระดับ…………………….…………… โรงเรยีน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย………………………..……..…………. 
    .......................................................คณะ.....................................................สาขาวิชา…………………...……….…….……..        
    ปีที่จะจบการศึกษา...............................................เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาล่าสุด.................................. ................. 
4. บิดาช่ือ - สกุล................................................................................ประกอบอาชีพ..................................................... . 
    ต าแหน่ง...................................................รายได้ต่อเดือน......................บาท  สถานที่ท างาน...................................... 
5. มารดาช่ือ - สกุล..............................................................................ประกอบอาชีพ.................................... .................. 
    ต าแหน่ง...................................................รายได้ต่อเดือน......................บาท  สถานที่ท างาน.............. ........................ 
6. ความรู้ความสามารถพเิศษ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. การใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Word  โปรแกรม Excell   พิมพ์ดีด   อื่น ๆ....................................... 
8. 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  1  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 โดยทางข้าพเจ้าจะไม่ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย 
ใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทัง้ทางแพ่ง และทางอาญาต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาปู ่
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



หนงัสอืรบัรอง 
 

 ข้าพเจ้า นาย........................................นามสกุล......................................ต าแหนง่ก านัน/ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่........... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................ขอรับรองว่า(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................. 
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......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการคัดเลอืกนักเรียน  นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
หมู่ที่...................ต าบลเขาปู่   อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

**************************** 
ผูผ้า่นการพจิารณา 
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………………..………….. 
ผูไ้ดส้ ารอง 
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………………..………….. 
 
(ลงช่ือ)...........................................................พยาน   (ลงช่ือ)...........................................................
พยาน 
       (............................................................)               (............................................................) 
ต าแหน่ง   สมาชิกสภา อบต./ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน   ต าแหน่ง   สมาชิกสภา อบต./ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน 
 
    (ลงช่ือ)...........................................................คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
           (............................................................) 
               ต าแหน่ง    ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 


