
 
 
 

ที่ ศธ ๐๔๐๔๗.๑๑๓/๐๑๙       โรงเรียนบ้านโป่งน้อย   
๑๗๗  หมู่ที่  ๑๓ ตำบลสุเทพ   
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
๕๐๒๐๐ 
 

       ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง 
                       ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม 
เรียน   จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อย     จำนวน ๑ ชุด 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งน้อย  มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยง  ตามประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม  จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วถึงกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
   
 
                                                       (นายชูศักดิ์      เนียมทอง) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
โทร  ๐๕๓-๓๒๙-๑๙๘ 
 
 



 
 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเรียนร่วม 

*********************************************** 
ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง        
เด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ทำหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ไว้จำนวน 1 อัตรา  

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 
ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546      
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547     
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้  

 
1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  

1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา  
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  

  - ปฏิบัติงานในตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้การดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนพิการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
โรงเรียนมอบหมาย  

1.3 อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน  
 
2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร  

2.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไป  
  2.1.1. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า  
  2.1.2. มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย  
  2.1.3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย  
  2.1.4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  2.1.5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
  2.1.6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
  2.1.7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  2.1.8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้  



3. การรับสมัคร  
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

  ยื่นใบสมัครได้ที ่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่        
23 – 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ติดต่อ 053–577313  

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
  3.2.1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป  
  3.2.2. สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ  
  3.2.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
  3.2.4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  
  3.2.5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสำคัญเปลี่ยนชื่อ ตัว สกุล จำนวน 1 ฉบับ  

**หลักฐานตามข้อ (3.2.2 - 3.2.4) ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ**  
 
4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 (เว็บไซต์โรงเรียน)  
 
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก  

จะทำการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
 
6. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก  

สอบในวัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เวลา 09.00 น.  
 
7. ประกาศผลการคัดเลือก  

ใน วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
 
8. รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง  

ใน วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา ๐๘.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย    
 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 

(นายชูศักดิ์ เนียมทอง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 

 


