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ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 

********************* 
 ด้วย โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) เลขท่ี 9/1๐ หมู่ ๑ ต าบลหนองซ  าซาก อ าเภอบ้านบึง 

จังหวัดชลบุรี ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกครูอัตรา
จ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี  

 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 1 อตัรา  
อัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
   1.1 ครูผู้สอนไม่จ ากัดสาขาวิชาเอก จ านวน 1 อัตรา  (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
  1.2 ระยะเวลา ๑๑ เดือน สัญญาปีต่อปี 
หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในการสอนระดับประถมศึกษา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี  
   ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
      ๒.2 มีสัญชาติไทย 
   ๒.3 มีอายุ ๒0 ปีบริบูรณ์ขึ นไป  

 2.4 มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  ๒.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   2.6 เป็นผู้เล่ือมใสในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
   ๒.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๒.8 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
   ๒.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ        
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ        
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
 
 

/…3.คุณสมบัติ 
 



- ๒ - 
 
 3.คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ตามท่ี ก .ค.ศ.ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน      

4.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ีเพจ Facebook โรงเรียนบ้านโป่ง
(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) กรอกข้อมูล พร้อมส่งข้อมูลทางเพจ Facebook โรงเรียนบ้านโป่ง-(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
ต้ังแต่วันที่ ๒๔ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชญาดา  รัศมีงาม หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
โทรศัพท์0๘๒-๔๑๕-๓๕๕๕ 

 5.เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
   5.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว พร้อมฉบับจริง 
จ านวน 1 ฉบับ  
 5.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
                     ๕.๓ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 5.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
   5.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
   5.๖ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
  5.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ ว จ านวน 2 รูป ถ่ายครั ง
เดียวกัน (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  

 6.การยื่นใบสมัคร 
  6.๑ ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัคร ท่ีเพจ facebook โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์

สามัคคี) ลงข้อมูลพร้อมสแกนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั งหมด เป็น  PDF ส่งทางอีเมล์ 
banpongschool2561@gmail.com  

 6.2 ให้ผู้สมัครน าเอกสารและหลักฐานการสมัครมายื่นในวันท่ีสอบคัดเลือก 
 

 7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖5 ท่ี facebook  
โรงเรียนบ้านโป่ง-(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านโป่ง-อนวัิตต์ราษฎร์
สามัคคี-266217557329652 

  8.วิธีการคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) หมู่ท่ี ๑ ต าบลหนองซ  าซาก อ าเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที ่๒๙ สิงหาคม ๒๕๖5 
08.00 น. – 08.30 น. 
๐๙.๐๐ น. - 12.00 น. 

 
- รายงานตัวเตรียมสอบ 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
 

10๐ 
 

คะแนนรวม ๑๐๐ 

/…๙.เกณฑ์การตัด 
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๙.เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับโดยใช้มติของคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั งเป็นผลการตัดสิน                
  ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงลงมา  ภายในวันที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖5 ท่ีเพจ facebook โรงเรียนบ้านโป่ง-(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)  
 
  ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
       โรงเรียนต้องได้รับอนุ มัติงบประมาณดังกล่าว จาก เทศบาลต าบลหนองซ้ าซากแล้ว           
จึงด าเนินการดังนี้ 
  ๑๐.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอนครั งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและ   
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และ
การขึ นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.3 การจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่   
การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจใน   
การจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ
ทั งสิ น  
 
  ๑๑.ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

               (นางสาวชญาดา  รัศมีงาม) 
                                           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโปง่ (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕65 
................................................................................ 

 
๒๓ สิงหาคม 2565            ประกาศรับสมัคร 
๒๔ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕65  รับสมัคร ส่งเอกสารทางเมล์ banpongschool2561@gmail.com 
๒๘ สิงหาคม ๒๕65   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๙ สิงหาคม ๒๕65   สอบสัมภาษณ์   
๓๐ สิงหาคม ๒๕65   ประกาศผลการคัดเลือก 
๑ กนัยายน ๒๕๖5   เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 

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

mailto:banpongschool2561@gmail.com


- ๕ - 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน เลขที่........./.......... 
โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

****************************************** 
๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       ช่ือเล่น.........................................สัญชาติ ....................เชื อชาติ.......................ศาสนา............................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................................................................................  
       ออก ณ ส านักงาน..................................................เมื่อวันท่ี……….เดือน.............................พ.ศ................ 
  หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน.........................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ-- 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
๗.    เอกสารรับสมัคร (พร้อมฉบับจริงทุกฉบับ) 

 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน  

  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี)   รูปถ่ายขนาด ๑ นิ ว จ านวน 2 รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรค 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจ้งในใบสมัคร
นี ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
         (.....................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี..............เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖5 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง 
 

ลงช่ือ...................................................... 
(นางสาวชญาดา  รัศมีงาม) 
............../................/.......... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
  คุณสมบัติถูกต้อง 
            ขาดคุณสมบัติ 
เพราะ…………………………………………........................ 

ลงช่ือ................................................................ 
(นางกิ่งกาญจน์  ฟูเกษม) 

............../................/.......... 
หมายเหตุ นางสาวชญาดา  รัศมีงาม หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ โทรศัพท์ 0๘๒-๔๑๕-๓๕๕๕ 

 


