
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 

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

ด้วยโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี  ต าบลข่อยสูง  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ ์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน 
๑ อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/
๓๘๗๖  ลงวันท่ี ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  
ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

 ๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง  จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาท) 
  - สำขำวชิำเอกปฐมวัย   จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

                     ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ ห้องธุรการโรงเรียน   
บ้านแหลมถ่อนสามัคคี   ต าบลข่อยสูง  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ ์ ต้ังแต่วันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๘ –  ๒  
ตุลำคม ๒๕๕๘ 

๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
       ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 

๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๗ ใบรับรองแพทย์    
  



 

  

          ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 

ถูกต้องและครบถ้วน 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
  ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

          ๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๕๘  ณ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อน
สามัคคี  ต าบลข่อยสูง อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

          ๗.  วิธีกำรคัดเลือก 
  การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

                     ๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 

  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี  จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที ่๖  ตุลำคม ๒๕๕๘ เวลำ ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี  

                   ๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรข้ึนบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภำยในวันที่ ๗  ตุลำคม ๒๕๕๘  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกต้ังแต่วัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 
 



 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
      ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ัง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

 

๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้   
ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

           
 
                                                              (นายประเจตน์  จันทร์ลภ ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน  

ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนแหลมถ่อนสำมัคคี  ลงวันท่ี ๒๔ กันยำยน ๒๕๕๘ 
................................................................................ 

 
๒๔ – ๒๕  กันยายน ๒๕๕๘   ประกาศรับสมัคร 
๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
 ๕  ตุลาคม ๒๕๕๘    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
 ๖  ตุลาคม ๒๕๕๘    สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
 ๗  ตุลาคม ๒๕๕๘    ประกาศผลการคัดเลือก 
 ๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๘    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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

 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  ต ำแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้ำนแหลมถ่อนสำมัคคี  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์  เขต ๑ 
เลขประจ าตัวสอบ.............................. 

 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 
 

 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ต าแหน่งครูผู้สอน 
๑. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว)......................................................................................................................... 
๒. เกดิวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก............................................................................... 
    จากสถานศึกษา ..................................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ................. 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................ 
๕. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................................ออกให้ ณ อ าเภอ........................จังหวัด............................. 
๖. ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ท่ี.........ต าบล...........................อ าเภอ..........................จังหวดั........................  
    รหัสไปรษณีย์......................................โทร............................................................. 
๗. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
๘. ช่ือสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ..................................................................... 
๙. ช่ือบิดา.........................................................................ช่ือมารดา............................................................................. 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)  
  อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................................................................................... 
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆท้ังส้ินในการคัดเลือก 

 
                                                            ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
                                          (.........................................................) 

                                       วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ................  
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
      ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
           (........................................................) 
    วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมคัร 
   ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
       ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
          (.....................................................) 
    วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 
 

 


