
 
 

 
 

ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘  ต าบลบ้านนา  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๑  มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  ท าหน้าที่
ครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร  ต าแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว  
- สาขาวิชาเอกทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา   

- สอนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
     2.2  อายุไม่เกิน ๔๐ ปี   

2.3  มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  มีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  2.4  เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
  2.5  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ  
ต าบลบ้านนา  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง   ตั้งแต่วันที่  23 – 28 พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  9.00 – 
16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ๐๘๙-๕๙๑๒๗๙๖ (ครูกมลทิพย์  รองเดช) 
และ 084-3125610 (ครูพรศิริ  โกไศยกานนท์)   

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

          การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบบัจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามจีะพิจารณาเป็นพิเศษ) 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  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้  
       ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 

  ๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 



  

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ในวันที ่ 30 พฤษภาคม  ๒๕๖๑   (หน้าเว็บไซด์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑) 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 31  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐  เป็นต้นไป 
 

 
สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติการสอน 
 

 
100 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

๘.  สถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ  ต าบลบ้านนา  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

๙.  การจ้างและเงื่อนไขการสั่งจ้าง 
 ๙.๑  อัตราเงินเดือน  ๖,๐๐๐  บาท 

  ๙.๒  ผู้สอบผ่านการคัดเลือกล าดับที่ ๑ จะได้รับการสั่งจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูจ้างสอน
ตามประกาศผลการสอบคัดเลือก และต้องมาท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะก าหนด หากไม่มารายงาน
ตัวตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกผู้สอบได้ล าดับถัดไป                
  ๙.๓  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ในวันที่  31  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  (หน้าเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑) 

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

  -  วันที่  1 มิถุนายน ๒๕๖๑  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           
 

 
( นางกมลทิพย์  รองเดช ) 
ครู โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 

    รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 
 

 

โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 

โทร. 0-824846177 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน ท าหน้าที่ครูผู้สอน 
ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ  ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2561 

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

22 – 28 พฤษภาคม ๒๕๖๑   ประกาศรับสมัคร  
23 – 28 พฤษภาคม ๒๕๖๑   รับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
30 พฤษภาคม  ๒๕๖๑    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
31 พฤษภาคม   ๒๕๖๑    สอบสอบสัมภาษณ์   
31 พฤษภาคม ๒๕๖๑    ประกาศผลการคัดเลือก 
๑  มิถุนายน ๒๕๖๑    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน เลขท่ี........./.......... 
โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............................ 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน.................................... .......พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................... ..................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด....................................  
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .......................... .... 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล............. ......................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................... .......... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................  
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................... ....................... 
 .......................................................................... ........................................................... ............................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 
 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...........เดือน...............................  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


