
                                                                                                                                                                           
 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็ก 

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

    ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  ประสงค์จะรับสมคัรคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็ก จํานวน 1 อัตรา  

   อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547 ประกาศ ณ วันที่ 13 
มกราคม 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 
กันยายน 2552 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายนพ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตําแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็ก โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
๑.  ชื่อกลุ่มงาน ตาํแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.1  กลุ่มงาน บริการ 
๑.2  ชื่อตําแหน่ง    พ่ีเลี้ยงเด็ก      อัตราว่าง  จํานวน 1 อัตรา      โรงเรียนวัดไก่เต้ีย 

          ๑.3  ขอบข่ายงานที่จะใหป้ฏบิตั ิ
     1) เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซอ้น หรือมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน 
และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน 
     ๒) มีการใช้เครื่องมือเคร่ืองใช้ตามลักษณะงาน 
               ๓) มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในระดับที่ไม่ยุ่งยาก 

  ๑.4  ค่าตอบแทน  
            - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓) และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) 
หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทน 10,430 บาท/เดือน 
       - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ค่าตอบแทน 11,280 บาท/เดือน 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สงู) และ 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า   ค่าตอบแทน 13,010 บาท/เดือน  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอือนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ที่มีหลกัสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน 
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2.5 สทิธปิระโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
2.6 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 256๓ 
อน่ึง กรณีผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกมีวุฒิสูงกว่าวุฒิที่ประกาศรับสมัคร หากได้รับการคัดเลือกและสั่งจ้าง 

จะขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่าประกาศรับสมคัรไม่ได้ 
๒.  คุณสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหน่งของผู้มีสทิธิ์สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรร 
         ๒.๑ คณุสมบตัทิั่วไป 

(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย    
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้น 

แต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ 
รังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือ 
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้อง
นําใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรคมาย่ืนด้วย  

           ๒.๒ คณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง ซึง่ปฏิบัติหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็ก (ตําแหน่งพีเ่ลี้ยงเด็ก)  ดังน้ี 
  1)  คณุวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 
           2) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๓.  การรบัสมัคร 
       ๓.1  วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 1๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  
2๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. สําหรับใบสมัครสามารถโหลดได้จากเว็บไซด์ 
http://www.supan1.go.th/ หรือขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต ๑ 
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      ๓.๒   เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งนาํมาย่ืนในวันสมัคร (ตาํแหนง่พี่เลี้ยงเด็ก)  
      1)  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ หรือ  
      2)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ หรอื 

     3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) และ 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า  พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ หรอื 

    4)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ 
ต่าง ๆ ที่มีหลกัสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
               5)  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  ฉบับภาษาไทย พร้อมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ      
               6) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีช่ือผู้สมัคร ต้นฉบับพร้อมสําเนาหรือสําเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์   จํานวน ๑ ฉบับ  
                7) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสําเนา   จํานวน ๑ ฉบับ 
                8) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา  ถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน 
ขนาด  1 น้ิว  จํานวน  3  รปู 

     9) ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ที่ออกให้ภายใน ๑ เดือน   
โดยโรงพยาบาลของรัฐที่ระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ได้แก่ 
    - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ.กําหนด นับต้ังแต่วันที่รับการตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ หากพบภายหลังว่าเป็นโรคที่กําหนดตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
                10)  หลักฐานอ่ืน  ๆ  เช่น  หนังสือสาํคัญการเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
             ***  เอกสารทุกรายการให้นาํต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และผู้สมัครต้องเขียนคาํรับรอง 
สําเนาว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกาํกบัไว้ด้วย *** 
          ๓.๓  เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  
ในใบสมัคร พรอ้มทั้งย่ืนหลักฐานในการสมคัรให้ถูกต้องครบถ้วน  

      ในกรณทีีม่ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรอืวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ 
ตําแหน่งที่สมัคร  อันมผีลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธ์ิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน   
 



๔ 
 

๔. ค่าธรรมเนยีมสมัครเข้ารบัการคัดเลือก 
             ๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งพนักงานราชการต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร  
เข้ารับการคัดเลือกคนละ ๑๐๐ บาท 
             ๔.๒ เมื่อได้ประกาศรายช่ือให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัคร 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณี ใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบคร้ังน้ัน เน่ืองจากมีการทุจริตเก่ียวกับ 
การดําเนินการคัดเลือกโดยจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต 
หรือให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกคร้ังใหม่  โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร 
๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการสรรหาและเลอืกสรร 
           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการสรรหา 
และเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี  และทาง เว็บไซด์  http://www.supan1.go.th/ 
6.  การสรรหาและเลือกสรร (ตําแหน่งพีเ่ลี้ยงเดก็)  
 ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยการสัมภาษณ ์ประเมินจาก 
   1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
   2) การประกอบคุณงามความดี 
   3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
   4) การมีปฏิภาณไหวพริบ 
   5) เจตคติและอุดมการณ์ 

๗. วันสรรหาและเลือกสรร 
 จะทําการสรรหาและเลือกสรร ตามรายละเอียดกําหนดการสรรหาและเลือกสรร  ดังน้ี 

ปฏทินิการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ กลุ่มงานบริการ ตําแหนง่พีเ่ลี้ยงเดก็ 

กําหนดการสรรหาและเลือกสรร วัน/เดือน/ป/ีเวลา สถานทีด่าํเนนิการ 
1.ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 

 
2.รับสมัคร วันที่ 1๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ถึงวันที่ 2๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ห้องประชุมบรรหาร-แจ่มใส 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 

3.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 2๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 
 

๔ ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ)์  วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
 

ห้องประชุมตระกูลโรจน์ 
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ 

๕.ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑/ และเว็บไซด์ 
http://www.supan1.go.th/ 
 

 
 
 



๕ 
 

๘. เกณฑ์การตดัสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ หากได้คะแนนเท่ากัน 
ให้ผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 

๙. การประกาศรายชื่อและการขึน้บญัชีรายชื่อผู้เลือกสรร 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ อําเภอเมือง        
และทางเว็บไซด์ http://www.supan1.go.th/  โดยข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  
เป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  
๑๐.  การเรียกตัวผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว 
 1. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ใหถ้ือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิได้รับการจ้าง จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดการจ้างตามประกาศให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ในลําดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  
ในวันที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา 08.30 น.  

2. สําหรับการสั่งจ้างในคร้ังต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ 
ที่ปรากฏในเอกสารการสมัครก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทาง 
         ๓. ผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัว
เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาในหนังสือส่งตัว  ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิในการสั่งจ้าง 
 ๔. การยกเลิกผูไ้ด้รับการสรรหาและเลือกสรร 
  3.1 ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิการจัดจ้าง 
  3.2 ผู้น้ันไมม่ารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
  3.3 ผู้น้ันไม่อาจมาทําสัญญาจา้งได้ตามกําหนด 
  3.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต ๑ จะยกเลิกสญัญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิน้ 

๑๑. การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรร  
                    ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลําดับที่ 1 จะต้องมาทําสัญญาจ้าง ณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 08.30 น. 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๐    กรกฎาคม  พ.ศ.2560 
 
 
                                                        

(นายจักรพรรดิ์  จิตมณี) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


