
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 

เงินระดมทรัพยากร (ครูผู้สอนเชี่ยวชาญเฉพาะ) 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล                  
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๖ อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๕๖๒               
ลงวันที ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ ๕๑๒/๒๕๕๙                                 
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

๑.  ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที ่ครูผู ้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา                     
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔ เป็นผู ้มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                      
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ          
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง 
   ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  

 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ๓.๑   ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 
  ๓.๒   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน 

 ๔.  การรับสมัคร 
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานบริหารบุคคล  โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์-
วิทยา ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อ
สอบถาม โทร ๐๘๘-๘๕๒-๓๕๑๗ หรือทางเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา   

 ๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๕.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๕.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด     
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่
กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด              
วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ ๓ 
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทางเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาและทาง
เว็บไซต์ www.phanthai.ac.th 
 
 
 

http://www.phanthai.ac.th/
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๗. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเร ียนพ ันท ้ายนรส ิ งห ์ว ิทยาจะดำเน ินการสอบค ัดเล ือกโดยการสอบส ัมภาษณ์                                 
และสอบปฏิบัติการสอน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.                                    
ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 ๘.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน       

พันท้ายนรสิงห์วิทยา จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมี
คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 

 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลำดับคะแนนที่       
สอบได้ตาม ข้อ ๗ ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ทางเพจเฟซบุ๊กโรงเรียน             
พันท้ายนรสิงห์วิทยาและทางเว็บไซต์ www.phanthai.ac.th โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนน
สูงสุด ตามลำดับ 

 ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้าง 
  ๑๐.๑ การจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่                  
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 
  ๑๐.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๑๐.๓ การจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  
 
 
 
 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันศุกร์ที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐  น.เป็นต้นไป 

๑. สอบปฏิบัติการสอน 
๒. สอบสัมภาษณ์ 

๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 

( นายวชิระ อาจเอื้อม ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 



 
  ปฏิทินการดำเนินการคัดเลอืก 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
ตามประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  ลงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

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

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕     ประกาศรับสมัคร 
๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕        รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.) 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๕         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๙ ธันวาคม ๒๕๖๕               สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕               ประกาศผลการคัดเลือก 
๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๕      ทำสัญญาจ้าง 
๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๕      เริ่มปฏิบัติงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกของผู้มีสิทธิสมัคร 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ที ่ ตำแหน่ง กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก จำนวน หมายเหตุ 
๑ ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

๑. คณิตศาสตร์ 
๒. การสอนคณิตศาสตร์ 
๓. คณิตศาสตร์ศึกษา 
๔. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
๕. การศึกษาคณิตศาสตร์ 
๖. การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
๗. สถิติ 
๘. สถิติคณิตศาสตร์ 
๙. สถิติศาสตร์ 
๑๐. สถิติประยุกต์ 
๑๑. คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ 
๑๒. คณิตศาสตร์สถิต 
๑๓. การวัดผลการศึกษา 
๑๔. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

๑ อัตรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เลขประจำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 
  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอก................................................. 
 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................... ............... 
2. เกิดวันที่..................เดือน..................................พ.ศ. .....................อายุ..... ........ป.ี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา...........................................................วิชาเอก............................................. .................................. 
    จากสถานศึกษา ...............................................................เมื่อวันที่...........เดือน...................... ...พ.ศ. ............... 
4. ประสบการณ์ในการทำงาน................................................................................ ................................................. 
   .................................................................................................เวลา................ปี...... .....เดือน.........................วัน 
5. ปัจจุบันประกอบอาชีพ.........................................................................................................................................   
   สถานที่ทำงานปัจจุบัน......................................................................................................... ................................ 
6. ความรู้ความสามารถพิเศษ..................................................................................................... ............................. 
7. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี..............................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต............................................ 
    จังหวัด............................................... 
8. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ.........................จังหวัด........................ 
  รหัสไปรษณีย์......................................โทร
................................................................................................................. 
9. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หยา่ 
10. ชื่อสามี/ภรรยา......................................................................อาชีพ... ................................................................ 
11. ชื่อบิดา.......................................................................ชือ่มารดา....... .................................................................. 
12. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สำเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
 
 
 

 

 



 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
          (..........................................................) 

วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ............. 
 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก......................................... 
ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 
 


