
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์            
จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  
มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่                        
๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ 
บาท ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
   ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย  จ านวน  ๑  อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก   
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ๒.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ๒.๔  มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาที่ก าหนด 
  ๒.๕  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
  ๒.๖  ไม่จ ากัดเพศ 

  ๓. การรับสมัคร 
 ผู้สมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ1โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ด้วยตนเอง1และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานกลับมาทาง1E-mail. kimthanwadee@gmail.com   
ภายในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

  ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๔.๑ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (รูปถ่ายติดในใบสมัคร)  
 ๔.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบ                  
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
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ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จะไม่พิจารณาจ้าง            
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด 
วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ ภาคปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                   
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์   

 ๗. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดย               
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ  
โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 ๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนนที่สอบได้
ตาม ข้อ ๗ ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และเว็บไซต์ของโรงเรียน  

 ๙. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ หมู่ ๑ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑๐.๑ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๑๐.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
         ๑๐.๓ การจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

                
(นายชลัท ทิพย์ลมัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
 
 

 
 
 
 



 

แบบฟอร์มใบสมัครครูอัตราจ้าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


