
 
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบานไมดัด 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว 

ตำแหนงครูผูสอนสาขาวิชาปฐมวัย/สาขาวิชาประถมศึกษา/สาขาวิชาภาษาไทย/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/
สาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาอ่ืนๆ 

************************ 
ดวยโรงเรียนชุมชนบานไมดัด  หมู 4 ตำบลสิงห  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง
ครูผูสอนสาขาวิชาปฐมวัย/สาขาวิชาประถมศึกษา/สาขาวิชาภาษาไทย/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
และสาขาอื่นๆ  จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง
ครูผูสอน ดังนี้ 

 ๑. ตำแหนงท่ีจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว อัตราจางเดือนละ 5,000 บาท
ระยะเวลา ๒ เดือน 14 วัน (๑8 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้ 

 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2.2 เปนผูไดวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาปฐมวัย/สาขาวิชาประถมศึกษา/สาขาวิชา
ภาษาไทย/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาอ่ืนๆ 
  2.3 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
  2.4 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

 3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
    ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่โรงเรียนชุมชนบานไมดัด ตำบล
สิงห  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ไม
เวนวันหยุดราชการ 

 4. เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนำมาย่ืนในวันสมัครสอบ  
  4.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 
  4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูพรอมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 
  4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมฉบบัจริง    จำนวน  1  ฉบับ 
  4.4 สำเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง     จำนวน  1  ฉบับ 
  4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)     จำนวน  1  ฉบับ 
  4.6 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน)   จำนวน  3  รูป  



5. การยื่นใบสมัคร/.... 

 5. การย่ืนใบสมัคร 
  5.1 ผูสมัครจะตองรับ และยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตอง และครบถวน 
       5.2 ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย
ไวในใบสมัคร 
            5.3 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 

      6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2565 ท่ีโรงเรียน           
ชุมชนบานไมดัด  ตำบลสิงห  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี และทางระบบ e - office สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงหบุรี 

 7. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก 

1. สอบปฏิบัติ (สอบสอน) 
2. สอบสมัภาษณ 

 8. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนชุมชนบานไมดัด จะดำเนินการสอบปฏิบัติ (สอบสอน) และสัมภาษณ และการปฏิบัติ ในวัน
ศุกรท่ี 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เปนตนไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนชุมชนบานไมดัด 

 9. เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     9.1 ผูสอบผานจะตองไดคะแนนสอบปฏิบัติ (สอบสอน) และสอบสัมภาษณ  ไมนอยกวารอยละ 60  
      9.2 ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 9.1 เรียงตามลำดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา 
ภายในวันเสารท่ี 16 กรกฎาคม  2565 

   10. การจัดทำสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 
   10.1 กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจาง 
   ใหผูไดรับคัดเลือกอันดับ 1 มารายงานตัว และทำสัญญาจาง วันจันทรที่ 18 กรกฎาคม 
2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบานไมดัด  และเริ่มปฏิบัติงาน วันจันทรท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
  10.2 การจัดทำสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู ผานการสอบ
คัดเลือก เปนหนังสือ เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจางเปนลูกจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตำแหนงครูผูสอนครั้ง
แรกและใหมารายงานตัว ตามวัน เวลาท่ีกำหนด จึงเปนหนาท่ีผูสมัครท่ีตองรับทราบตามประกาศรายชื่อ 
  10.3 ผูไดรับการจัดทำสัญญาจางเปนครูรายเดือน ตำแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทำ
สัญญาจาง ครูรายเดือน ตามกำหนด ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึน
บัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย  



  10.4 การจางครูรายเดือนนี้ ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนำไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจำ / พนักงานราชการหรือขาราชการ 
  10.5 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปน
ผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู ความสามารถความประพฤติ ไมเหมาะสม ผูมีอำนาจในการจางอาจสั่งเลิก
จาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไข และจะไมสิทธิเรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น 

 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดคานไมไดไมวา
กรณีใด ๆ  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  กรกฎาคม พ.ศ.  2565 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
                                                     (นางสาวนภาพร  ชูทอง) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนบานไมดัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครลูกจางช่ัวคราวตำแหนงครูผูสอน โรงเรียนชุมชนบานไมดัด 
สาขาวิชาปฐมวัย/สาขาวิชาประถมศึกษา/สาขาวิชาภาษาไทย/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาอ่ืนๆ 
                                                  
1. ชื่อ …………………………………………………………………… นามสกุล ……………………………………………………………………… 
 สัญชาติ …………………………………… เชื้อชาติ ……………………...………………….ศาสนา …………………….…….…………….. 
 เกิดวันท่ี ………………. เดือน…………………………….พ.ศ….….………….... อายุถึงวันรับสมัคร.…………………………..…….ป 

2. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ……………………………………………………..……………………………………………………….……. 
 ออก ณ สำนักงาน …………………………………. เม่ือวันท่ี …………..…… เดือน ……………….…………พ.ศ……….……………. 

3. ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี …………………………… ถนน …………….…………………ตำบล ……………………..……………..…………….. 
 อำเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………….……………….……………เบอรโทร…………….…….…………………. 

4. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ป พ.ศ…………………………………………………. 
 ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………………...…………….. วิชาเอก …………………...…………..................………. 
 ความสามารถพิเศษ คือ ………………..…………………………………………….…………………………………………………………….. 

5. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร  
  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 
  สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว 
  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
  สำเนาทะเบียนบาน    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
  อ่ืน ๆ .................................................................................................................................... 

  ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจงในใบสมัครนี้ถูกตอง 
และเปนความจริงทุกประการ 

     ลงชื่อผูสมัคร …………………………………………….. 
              (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 

เจาหนาท่ีรับสมัคร เจาหนาท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลวถูกตอง 
 
 
  ลงชื่อ ……………………………………เจาหนาท่ีรับสมัคร 
          (……………………………………) 
วันท่ี............เดือน............................. พ.ศ. .............. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา 
  ขาดคุณสมบัติ เพราะ............................................. 
  คุณสมบัติถูกตอง 
 
   ลงชื่อ………………………………………เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
          (……………………………………) 
  วันท่ี............เดือน............................. พ.ศ. .............. 

 

 

   

   1 น้ิว 

 

เลขประจาํตวัสอบ............... 



1. วันท่ี 30 มิถุนายน 2565       ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กำหนดวิชาเอก 
2. วันท่ี 7 – 13 กรกฎาคม 2565  ประกาศรับสมัครครูอัตราจาง ตำแหนงครูผูสอน 
3. วันท่ี 14 กรกฎาคม 2565   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก 
4. วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565    การสอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ 
5. วันท่ี 16 กรกฎาคม 2565   ประกาศผลสอบการคัดเลือก 
6. วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565     รายงานตัวและจัดทำสัญญาจาง  
7. วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565     เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


