
                                                    

                                       ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 
                                                  ที่     1 /  2561 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
สังกัด  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

----------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  เพ่ือปฏิบัติงาน  
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการและผู้ที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  จ านวน  1  
อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

1.  ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท/  
คน/เดือน (ไม่จ้างตามวุฒิ) 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป  ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
                     2.1  เป็นผูท้ี่ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                     2.2  เป็นเพศชาย  อายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ 
  2.3  ถ้ามีประสบการณ์ในการดูแลเด็กพิการและผู้ที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 3.  เงื่อนไขกำรจ้ำง 
                     3.1  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ   9,000  บาท  /คน/เดือน  (โรงเรียนจะท าสัญญาจ้างเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณ) 
                     3.2  ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า 
                     3.3  ไม่มีการเลื่อนขั้นอัตราจ้าง 
                     3.4  สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 4.  วัน  เวลำ  และสถำนที่รับสมัคร 

    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  อ าเภอเมือง    จังหวัดพัทลุง  โทรศัพท์  074-673982 
ตั้งแต่วันที่  23-29 มีนาคม  พ.ศ. 2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  และจะคัดเลือกในวันที่  30  เดือน  มีนาคม   
พ.ศ. 2561 
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 5.  เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครคัดเลือก 
                    5.1  ส าเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ 
 5.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาสีด า  ขนาด 1  1.5 นิ้ว   
 ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  1  รูป 
 5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1  ฉบับ 
 5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
 5.5  ใบรับรองแพทย์ จ านวน  1  ฉบับ 
 5.6  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยน ชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) หรือ
เอกสารที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการสมัคร (ถ่ายส าเนา) 

6.  วัน เวลำ สถำนที่ 
                  จะท าการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  ในวันที่..30 ..เดือน. มีนาคม  2561 
เวลา  09.00 น.  ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 

7.  กำรสั่งจ้ำง  
7.1  ผู้ได้รับการคัดเลือก  จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่  ในโรงเรียน 

ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  ตั้งแต่วันสั่งจ้าง  ถึง วันที่  30  กันยายน  2561 
7.2  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ  หากภายหลังตรวจสอบว่า 

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 
   ประกาศ  ณ วันที่   23   มีนาคม    พ.ศ. 2561 
 
 
                   ลงชื่อ............................................. 
        (นายสุทัศน์  พานุรัตน์) 

     รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    เลขประจ ำตัวสอบ………………… 
    ใบสมัครลูกจ้ำงช่ัวครำว                   
     

                                       โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์พัทลุง 
 

                                          ------------------------------------- 
1.  ชื่อ ..........................................................................  นามสกุล  ............................... ............................................ 
     สัญชาติ..........................................  เชื้อชาติ.........................................  ศาสนา................................. ............. 
2.  เกิดวันที่ ............... เดือน............................... พ.ศ. .....................  อายุถึงวันรับสมัคร... ............................... ป ี
3.  เกิดที่ต าบล.................................... อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด...................... ............................ 
4.  เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................. ......... 
     ออก ณ ส านักงาน......................................... เมื่อวันที่................... เดือน...................... พ.ศ....... ................... 
5.  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.................................... ถนน.................................. ต าบล........................................ ........... 
     อ าเภอ/เขต....................................................... จังหวัด.......................................... ......................................... 
6.  ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน................................................................... ปี พ.ศ.............. .................. 
     ได้รับวุฒิการศึกษา................................ สาขา................................. เบอร์โทร.................................... ........... 
     มีคุณวุฒิ  ความสามารถพิเศษคือ.................................................................................................... ................ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
     มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กพิการและผู้ที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เป็นเวลา……ปี สถานที่
ปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
7.  หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
      7.1  ................................................................................7.5.................................................................. 
      7.2  ................................................................................7.6....................................................................... ..... 
      7.3  ................................................................................7.7....................................................................... ..... 
      7.4  ................................................................................7.8............................................................................ 
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อผู้สมัคร............................................................ 
           (.........................................................) 
                                                           วันที่.............เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 

เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร เจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำน                    

ของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 
 

............................................................. 
(...............................................................) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ 
 ขำดคุณสมบัติ เพรำะ…………………………… 
 คุณสมบัติถูกต้อง 

............................................................. 
(...............................................................) 



 


