
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 

********************* 

ด้วย  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ  หมู่ท่ี ๗ ต าบลเจดีย์ อ าเภออู่ทอง  จังหวัดส ุพรรณบุรี ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา โดยโรงเรียนจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย  ดังนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑ ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย ท าหน้าท่ีครูผู้สอน ระดับช้ันปฐมวัย จ านวน ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                   ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
        ๒.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
      ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๕ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดตามประกาศนี้ 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้พิการ ร่างกายทุพลภาพจนไม่ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตาม ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคใน
การเมือง 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงสุดให้จ าคุก เพราะการกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือโดยความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นท่ีน่ารักเกียจแก่สังคม 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  ๒.๑๐ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

 ๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ๓.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปฐมวัย 
   ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ท่ีออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน 
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 ๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ  
   ๔.๑ ท าหน้าท่ีครูผู้สอนระดับช้ันปฐมวัย 
   ๔.๒ งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนวัดโคกยาย
เกตุ  หมู่ท่ี ๗ ต าบลเจดีย์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและ
เวลาราชการ 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
      ๖.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง        จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๖.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง         จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๖.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง         จ านวน  ๑  ฉบับ 
              ๖.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง          จ านวน  ๑  ฉบับ 
              ๖.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล  (ถ้ามี)          จ านวน  ๑  ฉบับ  
              ๖.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)       จ านวน  ๓  รูป 
              ๖.๗  ใบรับรองแพทย์    

          ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
        ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนดวันเวลา 
สถานท่ีในการคัดเลือก ภายในวันที่  ๑  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดโคกยายเกต ุจังหวัดสุพรรณบุรี 

          ๘.   วิธีการคัดเลือก 
                 ภาค ก  ความรู้ท่ัวไปและความรู้เกี่ยวกับต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) 
                 ภาค ข  สัมภาษณ์ 

๙.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
          โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ จะด าเนินการทดสอบ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบภาค ก.  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 
สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดโคกยายเกต ุ 

 ๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูง
ตามล าดับ (หากมีคะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับสูงกว่า) 
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๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒  

๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
     ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยก าหนดระยะเวลา
การจ้างต้ังแต่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (และจะต่อสัญญาจ้างตามผลการประเมินการท างาน) 
โดยใช้ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนวัดโคกยายเกตุเป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัด
จ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมี
หนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้   

    ๑๒.๒ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดท าสัญญาจ้าง ครูรายเดือน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

 ๑๒.๓ การจ้างครูรายเดือนนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๒.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆท้ังส้ิน 
 ๑๓. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

ลงช่ือ.......................................... 
(นายอดิศร  จ้อยศรีเกต)ุ 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 
 
 

 
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 
โทร.   ๐๘๐๘๑-๐๐๕๔๖๒๐  
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ 
 

********************************** 
 
วันท่ี     ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑                     - ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี     ๑๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑                    - รับสมัคร  
วันท่ี      ๑   มีนาคม  ๒๕๖๑                - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันท่ี      ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑                - ด าเนินการคัดเลือก 
วันท่ี      ๕  มีนาคม  ๒๕๖๑                - ประกาศผลการคัดเลือก 
วันท่ี      ๖  มีนาคม  ๒๕๖๑                - รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 
วันท่ี      ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑                - เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 

********************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
ระดับชั้นปฐมวัย 

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 
---------------------------------------- 

 
1. ช่ือ ………………………………………………….……… นามสกุล ……………………………………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………….………… เช้ือชาติ ………………………….………….ศาสนา ………………………..……………… 
2. เกิดวันท่ี …………….…. เดือน…………………..……….พ.ศ….….……….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.…………..………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ………………………….…… อ าเภอ/เขต …………………….……..…….จังหวัด ……………..…………………..

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………………………………………. 
ออก  ณ  ส านักงาน …………………………………. เมื่อวันท่ี ……………. เดือน ……………………พ.ศ……………….…. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี……………………………… ถนน …………..………………ต าบล …………………….……………………………..
อ าเภอ/เขต ……………………….……… จังหวัด ……………….…………….………เบอร์โทร…………………………………..
ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน …………………………………………..……………………………ปี พ.ศ……………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………..….. วิชาเอก ……………………………...................……………………….
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ  คือ ………………..……………………………………………………………………………………………………. 
4. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร  
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 

     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 

     
        1 น้ิว 
 

เลขประจ าตวัสอบ............... 



 
 


