
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านน้้าลาด 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

ต้าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 
********************* 

ด้วยโรงเรียนบ้านน้้าลาด  อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  
มีความประสงค์จะด้าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 
(จ้างเหมาบริการ)  จ้านวน ๑ อัตรา โดยอาศัยความตามหนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ว4755 ลงวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕65 เรื่อง แจ้งกรอบอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 และหนังสือส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน    เขต 2  ที่ ศธ 04081/3๙๓๒ ลงวันที่ ๘ 
ธันวาคม ๒๕65 เรื่อง การลาออกของลูกจ้างเหมาบริการ ต้าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 ๑.  ต้าแหน่งที่จะด้าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ต้าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียน
รวม  จ้านวน  ๑  อัตรา สาขาวิชาทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐  บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-)  
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓ มีอายุ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท้าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น  

 

คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่ง 
 (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต้าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือ
สาขาวิชาอ่ืนๆใดๆ (โดยหากมีประสบการณใ์นการสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมในระดับประถมศึกษา จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 

(2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ออกให้โดยคุรุสภา 

 
 
 
 



 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านน้้าลาด  
อ้าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  ตั้งแต่วันที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 – 16.๓0 น.ถึงวันที่  ๑๕ ธันวาคม 
๒๕6๕ เวลา ๑๒.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08๐-๐3๔๘๕๙๙ (ครูบริมาส ทาราทิพย์) 0๙๐-
๗๕๖๙๖๒๐ (ครูจารุวรรณ อุปถัมภานันท์)   
 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน้ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส้าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว พร้อมฉบับจริง 

จ้านวน  ๑  ฉบับ 
4.2  ส้าเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ้านวน  ๑  ฉบับ 
๔.3  ส้าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ้านวน  ๑  ฉบับ 
๔.4  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ้านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.5  ส้าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ้านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ้านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.7  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ้านวน  1  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  
 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก้าหนด 
  ๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที ่ ๑๕  ธันวาคม  ๒56๕ เวลา ๑๓.๐๐น.
โดยแจ้งทางโทรศัพทเ์ท่านั้น  
 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  โดยการสอบสัมภาษณ์ (Interview) 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕6๕   
๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป 
 

 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

 
๑๐๐ 
 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านน้้าลาด  จะด้าเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕6๕  เวลา  
๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านน้้าลาด 

 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้ผู้ที่มเีลขประจ้าตัวสอบน้อยกว่า 
(สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในล้าดับที่ดีกว่า                
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล้าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕6๕ ทีf่acebook pageโรงเรียนบ้านน้้าลาด ต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  



  *กรณีไม่มีผู้มาสมัครคัดเลือกหรือไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันเวลาที่ก้าหนด ทางโรงเรียนจะยังคง
ประกาศต่อไปจนกว่าจะมีผู้มาสมัครและผ่านการคัดเลือกโดยไม่ต้องแจ้ง 

 

          ๑๐. สถานที่ปฏิบัติงาน 
   โรงเรียนบ้านน้้าลาด หมู่ที่ ๗ ต้าบลงอบ อ้าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๒ 

 ๑๑.  การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑  ก้าหนดเวลาการด้าเนินการจัดท้าสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕6๕ 
    ๑๑.๒  การจัดท้าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท้าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต้าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก้าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๑.๓  ผู้ได้รับการจัดท้าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ต้าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียน
รวม ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท้าสัญญาจ้างตามก้าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๑.๔  การจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการต้าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่
จะน้าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ้า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๑.๕  ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ต้าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก้าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความ
ประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ้านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มี
เงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
 

๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕6๕ 
           
 
 
 
                                                                  (นายกฤษณพณ  ศุภชัยวัฒน์) 
                 ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน้้าลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด้าเนนิการคัดเลอืก 
ลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)ต้าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านน้้าลาด  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕6๕   
................................................................................ 

 
๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕6๕ (เวลา๑๒.๐๐น.)    ประกาศรับสมัครและรับสมัคร 
ภายใน ๑๕  ธันวาคม  ๒๕6๕  เวลา๑๓.๐๐น. -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๑๕  ธันวาคม  ๒๕6๕  เวลา๑๓.๓๐น.    -สอบสัมภาษณ์ 
๑๖  ธันวาคม  ๒๕6๕      -ประกาศผลการคัดเลือก 
๑๙  ธันวาคม  ๒๕6๕      -รายงานตัวท้าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการต้าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   
โรงเรียนบ้านน้้าลาด   ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
เลขประจ้าตัวสอบ................................ 

 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ........................................................ ................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา... ......................................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน  
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5.    สถานภาพ           󠄀󠄀   โสด            󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀󠄀   สมรส 
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7.    ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................................. ...................... 
8.    ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส้าเนาถูกต้องแล้ว ดังนี้ 
 󠄀󠄀󠄀󠄀 ส้าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคักเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ใน
การคัดเลือก 
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                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕6๕ 
 

 


