
 
 

 
     
 

 ประกาศโรงเรียนเขาย้อยวิทยา    
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)ต าแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 

---------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จ านวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ท าหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ แทนพ่ีเลี้ยงเด็กพิการคนเดิม
ได้ขอลาออกเพ่ือไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลงจึงประกาศ
รับสมัครบุคคลทั่วไป ไว้ทดแทนจ านวน 1 อัตรา  

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2547 ค าสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง 
มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 และอาศัยความตามหนังสือค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่1340 / 2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) 
ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ดังนี้  
 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร   
   ๑.๑ ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  วุฒิปริญญาตรี  อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท   จ านวน ๑ อัตรา    
 ๒.  คุณสมบัตผู้ิสมัคร 
   ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
   ๒.๑.๒  มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์   
   ๒.๑.๓  มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ 
                                  เป็นข้าราชการพลเรือน โดยอนุโลม 
   ๒.๑.๔  ต้องมีผ้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองความประพฤติและท าสัญญาค้ าประกันตามที่ทาง 
                                   ราชการก าหนด 

๒.๑.๕  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่โรงเรียนก าหนด 
 
 

 



               ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 
           ๒.๒.๑  ต าแหน่ง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
                                    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ๓.  เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  ๓.๑ ส าเนาใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ 
                            ที่รับสมัคร (น าเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) 
  ๓.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (น าเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) 
  ๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน (น าเอกสารจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) 
  ๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่น  และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว  
                             จ านวน ๑ รูป 
  ๓.๕ ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน ๑ เดิอน)   
 ๔.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
  ๔.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๗ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๔.๒  รับสมัครระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานฝ่ายอ านวยการ 
                             โรงเรยีนเขาย้อยวิทยา สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์    
                             ๐๓๒ – ๕๖๒๕๑๒ 
  ๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๑๔ เมษายน  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
        ท าการคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ เมษายน  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  
                             โดยด าเนินการคัดเลือก ดังนี้  
   ๕.๑ สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องนิเทศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
 ๖. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
         ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
 ๗. รายงานตัวท าสัญญาเข้าท างาน 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องไปรายงานตัว ท าสัญญา ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  
และไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากไม่มารายงานตัวและไม่สามรถปฏิบัติ
หน้าที่ตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๓๐  เดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                                      

                                                                                          
                                                                          (นายนิติพงษ์   ยาวไธสง) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

 



 
 
 

ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) 
ต าแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 
................................... 

 

                  รับสมัคร                 วันที่        ๗ - ๑๓  เมษายน   ๒๕๖๓         
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       วันที่     ๑๔    เมษายน    ๒๕๖๓ 

     ด าเนินการคัดเลือก        วันที่     ๑๕      เมษายน    ๒๕๖๓ 
     ประกาศผลการคัดเลือก                 วันที ่       ๑๖    เมษายน    ๒๕๖๓ 

                      รายงานตัวจัดท าสัญญาจ้าง       วันที่             ๑๔    พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

   
 
 
 
 
 


