
     
 
 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 

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

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 มีควำมประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร ปฏิบัติหน้ำท่ีสถำนศึกษำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1  อำศัยอ ำนำจตำมค ำส่ังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ค ำส่ังท่ี 1340/2560  ส่ัง ณ วันท่ี 24 สิงหำคม 2560 เรื่อง มอบอ ำนำจ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ท่ัวไป 
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ลูกจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน  ต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร  จ ำนวน  1  อัตรำ   

อัตรำเงินเดือน  9,000 บำท/เดือน  
 

2. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของพีเ่ลี้ยงเด็กพิการ /ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตำมเอกสำรท่ีแนบท้ำยประกำศ  

3. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
3.1 วุฒิกำรศึกษำ ม. 3 หรือเทียบเท่ำ  
3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชำติไทย เช้ือชำติไทย  
(2) อำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย 
(3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง และไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพ จนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 
 (4) ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  

       3.3  ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำร 
  (1) เป็นผู้มีจิตสำธำรณะ รักงำนบริกำร และสำมำรถดูแลเด็กพิกำรได้  
  (2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถท ำงำนในลักษณะกำรติดต่อประสำนงำนและกำรท ำงำน               
เป็นทีม 
  (3) มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ี 

 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเอง               

ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ช้ัน 3 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1 ต้ังแต่วันท่ี 22 - 28 
พฤษภำคม 2565  เวลำ 08.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

 
5. เอกสารและหลักฐาน.... 
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5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
5.1 ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมแบบท่ีก ำหนด 
5.2 ใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript)             จ ำนวน 1 ฉบับ 
5.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                จ ำนวน 1 ฉบับ 
5.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ท่ีไม่หมดอำยุ           จ ำนวน 1 ฉบับ 
5.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถำนพยำบำลของรัฐ ออกไว้ไม่เกนิ 1 เดือน 

และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549                  จ ำนวน 1 ฉบับ 
5.6 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำสีด ำ ขนำด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว 

ซึ่งถ่ำยครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน                         จ ำนวน 3 รูป 
5.7 หลักฐำนอื่น ๆ เช่น กำรเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล  (ในกรณีท่ีช่ือ –ช่ือนำมสกุล   

ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ (ถ้ำมี)  จ ำนวน 1 ฉบับ  

*** ในกำรนี้ เอกสำร หลักฐำน ท่ียื่นในวันรับสมัครให้น ำหลักฐำนฉบับจริงและส ำเนำ  
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องด้วยลำยมือช่ือด้วยตนเองทุกฉบับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์ให้ใช้ฉบับจริงเท่ำนั้น 
 6. ระยะเวลาจ้าง 
 เริ่มจ้ำงวันท่ี  1  มิถุนำยน 2565 – 30 มิถุนำยน 2565 และจ้างต่อเม่ือได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว  

 

7. เง่ือนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรอง 

ตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมยื่นหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีกำรผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำไปรับกำรคัดเลือก             
ตำมประกำศครั้งนี้เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็น  ผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดหรือรำยงำน
ข้อมูลในเอกสำรโดยเป็นเท็จจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

        

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารบการคัดเลือก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1 จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร

คัดเลือก ภำยในวันท่ี 30 พฤษภำคม 2565 ทำงเว็บไซต์ http://www.yst1.go.th 
 

 9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ส ำนักงำนเขตพื้น ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1  จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล 

เพื่อเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน และประเมินผลงำนหรือ 
ผลกำรปฏิบัติงำนท่ีผ่ำนมำ และควำมเหมำสม โดยกำรสัมภำษณ์ ประกอบด้วย  
               ภาค  ก   ความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม  50  คะแนน  
   ประวัติ  ควำมรู้  ประสบกำรณ์ ผลงำนส ำคัญๆ   จ ำนวน 50 คะแนน  
   รำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินแนบท้ำยประกำศนี้  
             ภาค  ข   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยวิธีการการสัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม 50 คะแนน    
 

          10. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 จะด ำเนินกำรคัดเลือก สถำนท่ีคัดเลือก                  
จะประกำศให้ทรำบพร้อมกับประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ดังนี้  
         -3-/ก ำหนดกำรคัดเลือก... 
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ก าหนดการคัดเลือก 
วัน  เดือน  ปี  เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนน 

31 
พฤษภาคม   

2565 
 

09.30 เป็นต้นไป  ภาค ก ประเมินจำก 
ประวัติ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ผลงำนส ำคัญๆ   

50 คะแนน 

13.00 น. เป็นต้นไป ภาค ข  ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
- ประเมินโดยวิธีสอบสัมภำษณ์ 

50 คะแนน 

 

รวม 100 
คะแนน 

 

 11. เกณฑ์การตัดสิน 
11.1 ผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมทุกภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
11.2 กำรจัดเรียงล ำดับจำกผู้ผ่ำนเกณฑ์ท่ีได้คะแนนสูงสุดจำกมำกไปหำน้อย  
11.3 ในกรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ผู้ได้คะแนนภำค ก. มำกว่ำ เป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ 

หำกยังคะแนน ภำค ก. เท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนน ภำค ข. เป็นผู้ท่ีอยู่ล ำดับท่ีดีกว่ำ หำกยังได้คะแนน ภำค ข. 
เท่ำกัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ ำตัวผู้สอบก่อน เป็นผู้ท่ีอยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ  

 

 12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1 จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยใน

วันท่ี 31 พฤษภำคม 2565 ทำงเว็บไซต์ http://www.yst1.go.th โดยจะประกำศเรียงล ำดับท่ีจำกผู้ได้
คะแนนสูงสุดมำตำมล ำดับ และรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลำ 2 ปี นับแต่วันประกำศ               
ผลกำรคัดเลือก 
 

13. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
     บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 13.1 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อรับกำรว่ำจ้ำงในวนั เวลำ ท่ีก ำหนด 
 13.2 ผู้นั้นได้รับกำรว่ำจ้ำงแล้ว 
 13.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง 

   13.4 ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำท่ีได้ตำมก ำหนดเวลำกำรส่ังจ้ำง 
 13.5 บัญชผู้ีผ่ำนกำรคัดเลือกครบก ำหนดเวลำ 1 ปี นับต้ังแต่วันประกำศผลกำรคัดเลือก 

   13.6 หำกมีกำรประกำศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

14. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
14.1  จะด ำเนินกำรจ้ำงผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำร  ต ำแหน่งพี่เล้ียง 

เด็กพิกำร เรียงตำมล ำดับท่ีได้รับกำรคัดเลือกตำมจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง ส ำหรับกำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือก
ครั้งแรกจะใช้ประกำศผลกำรคัดเลือกและกำรขึ้นบัญชีเป็นกำรเรียกตัวมำท ำสัญญำจ้ำง ส ำหรับกำรจ้ำง 
ครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นรำยบุคคล โดยส่งจดหมำยลงทะเบียนตอบรับตำมท่ีอยู่ 
ท่ีผู้ได้รับกำรคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร และจะประสำนทำงโทรศัพท์ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ท่ีระบุไว้ในใบสมัคร 

14.2 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจ้ำงตำมล ำดับบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
14.3 หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครรำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร  

ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติท่ีจะได้รับกำรจ้ำงเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร 
ท้ังนี้ หำกผู้ใดได้รับกำรจ้ำงแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค ำส่ังจ้ำงและยกเลิกสัญญำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

        -4-/14.4 ผลกำรคัดเลือก... 
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14.4 ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือก หรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำน
ไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆท้ังส้ิน 

15. เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรคัดเลือกจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 ของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ เป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 ผู้สมัครไม่มีสิทธิขอรับคืน 

อนึ่ง ลูกจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่งพี่เล้ียงเด็กพิกำร ไม่ผูกพันท่ีจะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถำนภำพเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนกังำนรำชกำร หำกผู้ใดประสงค์จะบรรจุหรือแต่งต้ังเป็น
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ต้องด ำเนินกำรสมัครและสอบแข่งขันตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไข ท่ีองค์กรกลำงต่ำง ๆ ก ำหนด 
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

       ประกำศ  ณ วันท่ี  12  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565 

                                                
           (นำยขวัญเรือน  แสบงบำล) 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเปน็จ้างเหมาบริการรายเดือน  
ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

(แนบท้ำยประกำศ ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565)  
................................................ 

 
ประกำศรับสมัคร      วันท่ี 12   พฤษภำคม  2565 
รับสมัคร      วันท่ี  22-28   พฤษภำคม  2565  
       (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)  
ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก   ภำยในวันท่ี  30 พฤษภำคม  2565  
ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยประเมิน ประวัติ ควำมรู้ ประสบกำรณ์  
และผลงำนส ำคัญและสัมภำษณ์    ในวันท่ี   31   พฤษภำคม  2565  
ประกำศผลกำรคัดเลือก     ภำยในวันท่ี  31   พฤษภำคม  2565 
รำยงำนตัวเพื่อท ำสัญญำจ้ำง    ภำยในวันท่ี  1  มิถุนำยน     2565  
ระยะเวลำกำรจ้ำง      วันท่ี   1 – 30 มิถุนำยน    2565 
 

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



 
เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ.2565  
รายละเอียดประกอบการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์   50 คะแนน) 

 
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัว  กำรศึกษำ  10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรตอบค ำตอบค ำถำมเกี่ยวกับ  

ประวัติส่วนตัว  และประวัติกำรศึกษำ  
ประสบกำรณ์  และควำมสำมำรถพิเศษ 
 

2 บุคลิกภำพ และท่วงทีวำจำ 10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรแต่งกำย กริยำ ท่ำทำง ท่วงที 
วำจำ มำรยำท และกำรส่ือสำร 
 

3 วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 
และปฏิภำณไหวพริบ  

10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำม  กำรส่ือสำร   
กำรแสดงออกทำงอำรมณ์  ควำมเช่ือมั่นในตนเอง            
ควำมมั่นคงทำงจิตใจ  พร้อมท่ีจะเผชิญกับ 
สถำนกำรณ์  และตอบสนองอย่ำงสร้ำงสรรค์  
ตำมควำมสำมำรถ  กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
สำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ  อย่ำงมีเหตุผล 
 

4 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
เจตคติในกำรบริกำร 

10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบค ำถำม โดยมี
หลักคิดและวิธีกำรแก้ปัญหำในเชิงบวก และ
สำมำรถอธิบำยหลักคิด  และวิธีแก้ปัญหำนั้น               
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 

5. 
 

ผลงำนและประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำน  
 
 
 
 

10 คะแนน พิจำรณำผลงำนและประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ประวัติความรู้ ประสบการณ์ และผลงานส าคัญ  
แนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 ประกำศ ณ วันท่ี  12 พฤษภำคม  2565 

ภาค ก ส่วนท่ี 1  ประวัติควำมรู้ ประสบกำรณ์ และผลงำน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
 พิจำรณำจำกองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ดังนี้  

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
1 คุณวุฒิการศึกษา 

1. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
2. ระดับ ปวท/ป.ก.ศ.สูง/ ปวส.ขึ้นไป  
 

(5 คะแนน) 
8 

10 
 

พิจำรณำจำกระดับ
กำรศึกษำสูงสุด ท่ี ก.ค.ศ. 
รับรอง เพียงระดับเดียว 

2 
 
 
 

ประสบการณ์  
1. ระยะเวลำ 1 ปี 
2. ระยะเวลำ 2 ปี 
3. ระยะเวลำ 3 ปี ขึ้นไป  
 

(5 คะแนน) 
6  
8 

10 
 

พิจำรณำจำกหนังสือรับรอง
ประสบกำรณ์หรืออื่นๆ  

3 ภูมิล ำเนำ 
1. ภูมิล ำเนำนอกพื้นท่ีจังหวัดยโสธร 
2. ภูมิล ำเนำในพื้นท่ีจังหวัดยโสธร 

(10 คะแนน) 
8 
10 

ส ำเนำ ทร.14 

4                                                                                                                                       กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  
1. เป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
ระดับสถำนศึกษำ/เครือข่ำย  
2.เป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
ระดับต ำบล/อ ำเภอ/เขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือจังหวัด  
3.เป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำนระดับ
กลุ่มจังหวัด ระดับภำค ระดับประเทศ  

(10 คะแนน) 
6 
 

8 
 

10 

พิจำรณำจำกค ำส่ังแต่งต้ัง 
หนังสือเชิญ บันทึกเสนอ
หรือหลักฐำนอื่นใดท่ีแสงว่ำ
เป็นวิทยำกร กรรมกำร 
หรือคณะท ำงำนท่ีสูงสุด
เพียงระดับเดียว  

5 ผลงานที่เกิดกับตนเอง  
1. ต่ ำกว่ำระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือต่ ำกว่ำ
จังหวัด  
2. เท่ำกับระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือจังหวัด 
3. ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภำค/สพฐ/กระทรวง 

(10 คะแนน) 
6 
 

8 
10 

พิจำรณำจำกรำงวัลของ
ผู้สมัครท่ีได้รับ เช่น โล่ 
เกียรติบัตร หรือหลักฐำน
อื่นท่ีแสดงถึงผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัลสูงสุดเพียงระดับ
เดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งพี่เลีย้งเด็กพิการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

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

 

1. ช่ือและช่ือสกุล(นำย,นำงสำว,นำง)................................................................................................ 
2. เกิด.........เดือน...................พ.ศ...............สัญชำติ...............อำยุ...........ปี.......เดือน(นับถึงวันเปิดรบัสมัครวัน
สุดท้ำย) 
3. สถำนท่ีติดต่อได้ ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ตำมทะเบียน) บ้ำนเลขท่ี................หมู่..........ตรอก/ซอย  ..............................

ถนน..................................ต ำบล...................................อ ำเภอ....................................จังหวัด...................... 
   รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์......................................โทรศัพท์มือถือ........................................... 
4. คุณวุฒิท่ีใช้สมัคร...................................................... 
    ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน.............................................................................พ.ศ.......................... 
5. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ.............................................................................................................................. 
6. หลักฐำนท่ีแนบใบสมัครคัดเลือก 
    (.....) 6.1 ส ำเนำปริญญำบัตร   (.....) 6.2 ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (transcript) 
    (…..) 6.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   (.....) 6.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    (.....) 6.5 ใบรับรองแพทย์   (.....) 6.6 ประวัติและผลงำน จ ำนวน 3 เล่ม 
    (.....) 6.7 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................... 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมท่ีข้ำพเจ้ำแจ้งไว้ 
ในใบสมัครนี้ถูกต้อง และเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำข้อควำมใบสมัครนี้ไม่เป็นจริงหรอืคุณสมบัติ
ของข้ำพเจ้ำไม่ครบถ้วน ข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินในกำรคัดเลือกและกำรจ้ำง 
 
         (ลงลำยมือช่ือ)...............................................ผู้สมัครสอบ 
       (.............................................) 
      วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ............. 
 

(      ) หลักฐำนครบถ้วน 
 (      ) ไม่ครบถ้วนเนื่องจำก
.......................................... 
 
 
        ลงช่ือ...................................เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
             (......................................) 
                …………../พฤษภาคม /2565 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งของผู้สมัครแล้วปรำกฏว่ำ 
       (       ) มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
      (       ) ไม่มีสิทธิเพรำะ................................ 
    ลงช่ือ...........................เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคุณสมบัติ 
       (...............................) 
           …………../พฤษภาคม /2565 

หนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก 
ช่ือผู้รับ................................................................................................................ 
เลขท่ี.....................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ 
ต ำบล......................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด..................................................... 

 รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.................................................. 
 

 

 

รูปภาพ 


