
      

 
     

 ประกาศโรงเรียนวัดหนองตางู 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 

---------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนวัดหนองตางู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูพ่ี
เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ท าหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  แทนพี่เลี้ยงเด็กพิการคนเดิมได้ขอลาออกเพ่ือไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลงจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ไว้ทดแทนจ านวน 1 อัตรา             

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1748/2562 สั่ง ณ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แนวปฏิบัติการจัดจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการปีงบประมาณ 2563 ส่งพร้อมหนังสือส า
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่ ศธ 14180/5688 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้ 
 1.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1  ชื่อต าแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน  1 อัตรา 

1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
        - ปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่โรงเรียนมอบหมาย  
  1.3   ค่าจ้าง 9,000   บาท / เดือน 
 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 
          (2) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า  ขึ้นไป 
  
 



  3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่ โรงเรียนวัดหนองตาง ูระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 -
16.30 น.  
  3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1.5 X 2 นิ้ว   
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  2  รูป  (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย) 

(2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร   จ านวน  1  ฉบับ 
   (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
   (5)  หลักฐานอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบบั  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
  หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้อง
และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  14  กรกฎาคม  2563 
ณ  โรงเรียนวัดหนองตางู 
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
         จะท าการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์  

6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือก    ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองตางู 
 7.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดหนองตางู  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนน  
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดหนองตาง ู
 8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างในวันที่ 23 กรกฎาคม
2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดหนองตางู  

8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

8.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียน
ร่วมต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตาม
ก าหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  



  9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ   ณ   วันที่ 3  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

 
                                                       ลงชื่อ 

 
                  
                                                                    ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมชั่วคราวรายเดือน    
โรงเรียนวัดหนองตางู 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2 
................................... 

 
 วันที่    3   กรกฎาคม  2563 ประกาศรับสมัคร  
 วันที่   13  กรกฎาคม  2563 รับสมัคร  
 วันที่   14  กรกฎาคม  2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 วันที่   18  กรกฎาคม  2563 สอบสัมภาษณ์    
 วันที่   23  กรกฎาคม  2563 ประกาศผลการคัดเลือกรายงานตัว 

     และท าสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน 
 
   

.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 
โรงเรียนวัดหนองตางู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

 
เลขประจ าตัวสอบ.............................. 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/
นางสาว)...................................................................................................................... ...................... 
2. เกิดวันที่..............เดือน..................................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี. ..........เดือน (นับถึง
วันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา................................................................................... ..วิชาเอก
............................................................................... 
    จากสถานศึกษา .........................................................................เมื่อวันที่..........เดือน
..........................................พ.ศ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ
............................................................................................................................. .............................. 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................ออกให้ ณ อ าเภอ..................................
จังหวัด..................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่......ต าบล......................................อ าเภอ............ ..............จังหวัด
............................ 
    รหัสไปรษณีย์............................โทร........................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หยา่ 
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ.............. 
    หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................(ถ้ามี) 
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน   
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครสอบ 
               (....................................................) 

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

 

 

 



บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.............................................. 
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 
 

 
 

 


