
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน 
********************* 

ด้วยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทําหน้าท่ี
ครูผู้สอนจํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมาก
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เร่ือง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวทําหน้าท่ี
ครูผู้สอน  ดังนี ้
 ๑.  ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จํานวน  ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 
  - สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์    จํานวน   ๑  อัตรา 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.
กําหนด สําหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.
กําหนด  หรือหนัง สือรับรองคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)สําเร็จการศึกษา 
  ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมี
หนังสือรับรองสิทธิท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียน 
พันท้ายนรสิงห์วิทยา  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่  ๒๕ มกราคม – ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ 
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๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
๔.๑  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน

ผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 
       ๔.๒  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การย่ืนใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และ 
ทางเว็ปไซต์โรงเรียน : http://www.phanthai.ac.th/www/index.php  

๗. วิธีการคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ใน วันที่  ๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 
 
 ๙.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๙.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  รายงานตัวทําสัญญาจ้างและเร่ิมปฏิบัติงาน  
 ๙.๒ การจัดทําสัญญาจ้างคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก  
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๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
                                                                (นายอุดม   สมพร้อม) 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา   ลงวนัที่  ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๑ 
................................................................................ 

 
๑๘  มกราคม ๒๕๖๑    ประกาศรับสมัคร 
๒๕ – ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๑ รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) ห้องกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   ประกาศผลการคัดเลือก 
๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    รายงานตัวทําสัญญาจ้าง และเร่ิมปฏิบัติงาน 
  

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



 
 

 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนเลขที่  ......... /.......... 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 
       .....................................................เม่ือวันท่ี……….........เดือน......................................... พ.ศ. .................... 

 หมดอายุเม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 
       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................. 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
          (..................................................) 
                           วันท่ี ...............  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 


