
 
  

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) ต าแหน่ง คนสวน/นักการภารโรง 

ปีงบประมาณ ๒๕๖4 
--------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น คนสวน/
นักการภารโรง จ านวน ๑ อัตรา ดังน้ี 

๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัคร  
        คนสวน/นักการภารโรง สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๆ 
ละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร   
       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 ผู้ที่สมัครเพื่อคดัเลือกเป็นลูกจ้าง (จา้งเหมาบริการ) จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังน้ี 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปบีริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศลีธรรมอันดี 
 (๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือ
มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏบิัตหิน้าที ่
 (๕) ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเร้ือนในะระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทา้ช้างในระยะที่ปรากฏอาการเปน็ที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพตดิให้โทษ และโรคพิษสุรา
เร้ือรัง 

     ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
            ผู้สมัครสอบคดัเลือกในต าแหน่ง คนสวน/นักการภารโรง จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิเฉพาะ สามารถ

ปฏิบตัิงานตามขอบเขตงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครน้ี 
๓.  การรับสมัคร 
     ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ตั้งแต่ 

วันที่ 22 - 24  กันยายน ๒๕๖3 ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันเสาร์ - 
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

๔.  หลักฐานท่ีจะต้องยื่นในวันสมัคร 
  ๔.๑   ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แลว้ 

  ๔.๒   ส าเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงผ่านการอนุมัติผลจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
        ๔.๓   รูปถา่ยขนาด  ๑  น้ิว  หรือ  ๒  น้ิว  จ านวน  ๑  รูป     
  ๔.๔   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน          
 ๔.๕   ส าเนาทะเบยีนบ้าน  
 ๔.๖   ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
 ๔.๗   ส าเนาใบส าคญัการสมรส - ใบส าคญัการหย่า (ถ้าม)ี 
  

 
 

  /๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก... 
 



 
- ๒ - 

   
๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบคัดเลือก  
     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 25  กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ราชภัฏล าปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ 054- 237399 ต่อ 1027 หรือทางเว็บไซต์ www.satit.lpru.ac.th 
๖.  การสอบคัดเลือก 

       ก าหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖3 เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

๗.  การประกาศผลการคัดเลือก 
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

หรือโทรสอบถามได้ที่ 054- 237399 ต่อ 1027 หรือทางเว็บไซต์  www.satit.lpru.ac.th 
๘. การรายงานตัวและการปฏิบัติงาน 

ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว ในวันที่  30  กันยายน ๒๕๖3  ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ 

๙. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด ใน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง 12   เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖4) 

                         ประกาศ ณ วันที่      21      กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

    
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

นักการภารโรง คนงาน หรือ ช่าง (ซ่อมสร้าง) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

............................. 
การปฏิบัติงานรายวัน 
 
 ๑.  เวลาปฏิบัติงานเริ่มตัง้แต่ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.(ทกุวัน) 

๒.  เปิด – ปิด ประตู หน้าต่างทกุห้อง 
๓.  ท าความสะอาดทางเดิน ประตทูางเข้า – ออก  ระเบียงบริเวณอาคารเรียน และบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน

ให้สะอาดตลอดทัง้วัน 
๔.  ตรวจตราความเรียบรอ้ยของอปุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และน้ าประปา บ ารงุรกัษา ดูแล และ

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกตสิามารถงานได้  
๕.  ดูแลปิดไฟ ปิดพัดลม เครื่องปรบัอากาศ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ส านักงานที่ใช้ไฟฟ้าทุกเครื่อง และตรวจตรา

ความเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงานหรือตัวอาคาร 
๖.  ดูแลต้นไม้ รดน้ า ให้ต้นไม้ดูสดช่ืน สวยงาม  
๗.  อยู่เวรยาม รักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน 
๘.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย  
 

การปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
๑.  ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้ดูปลอดภัย  และสวยงาม   

พรวนดิน ใส่ปุ๋ย หรือปลูกต้นไมเ้พิ่มเพื่อประดบั ตกแต่ง หรอืให้ร่มเงา ตามความเหมาะสม 
๒.  ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่ช ารุดเสียหาย รวมถึงไฟฟ้า ประปา ของโรงเรียน 

 ๓.  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย 
 

……………………………………….. 
 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
 

วัน/เวลา 
สอบคัดเลือก 

วิชาท่ีสอบคัดเลือก สถานท่ีสอบคัดเลือก 

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
 

สอบภาคปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) 
สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 

อาคารแผนกอนุบาล  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง (จ้างเหมาบริการ)  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ต าแหน่ง........................ 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................... ........................................ 
2. เกิดวันที่..............เดือน..................................................พ.ศ.... ...................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.....................................................................................วิชาเอก.................. ............................................................. 
    จากสถานศึกษา .........................................................................เม่ือวันที่..........เดือน............. .............................พ.ศ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................................................  
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.......................................................ออกให้ ณ อ าเภอ............................ ......จังหวัด..................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่......ต าบล......................................อ าเภอ............ ..............จังหวัด............................ 
    รหัสไปรษณีย์............................โทร...........................................  
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกให้เม่ือวันที่........เดือน......................พ.ศ.............. 
    หมดอายุ เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................(ถ้ามี)  
9. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆซ่ึงได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังน้ี 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน   
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
    

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครน้ี ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้องและ

เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัครสอบ  
               (....................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................ 
 
 
   
 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ......... ......... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 
 

 
 
 
 


