
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทพนรรัตน(อูไพจิตรเรียบรอยเจริญ) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทำหนาท่ีครูผูสอน 

********************* 
 ด วย   โรงเรียน เทพนรรัตน  (อู ไพจิตรเรียบรอย เจริญ ) ตำบลนาดี  อำเภอเมืองส มุทรสาคร   
จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไป
เพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูผูสอน โดยใชรับเงินงบประมาณจากเทศบาลตำบลนาดี และเงินรายได
สถานศึกษา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทำหนาท่ีครูผูสอน  
 

          1. ตำแหนงท่ีจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางช่ัวคราว  
มีสาขาวิชาเอกดังนี้ 

1.1  สาขาวิชาเอก ประถมวัย 
1.2  สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ   
1.3  สาขาวิชาเอก พละศึกษา 
1.4  สาขาวิชาอ่ืน ๆ ...   

 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

              2.1  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
     2.2 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิ             
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     2.3 เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
สำหรับผูท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะตองความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ท่ีสำเร็จการศึกษาภายใน
วันท่ีปดรับสมัครวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงขาราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐาน  ในวิชาเอกแตละเอกดังกลาวขางตน 
              2.4  ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 

3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ีโรงเรียนเทพนรรัตน(อูไพจิตร 
เรียบรอยเจริญ) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแตวันท่ี 1๖ - ๒๗ มีนาคม                   
พ.ศ 2566 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
 
 
 
 
 



 4.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนำมาย่ืนในวันสมัครสอบ  
      4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง    จำนวน  1  ฉบับ 
      4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง     จำนวน  1  ฉบับ 
                4.3  สำเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง      จำนวน  1  ฉบับ 
                4.4  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จำนวน  1  ฉบับ 
                4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)     จำนวน  1  ฉบับ  
                4.6  รูปถาย ขนาด  1  นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน)    จำนวน  1  รูป  
                4.7  ใบรับรองแพทย         จำนวน  1  ฉบับ 

  5.  การย่ืนใบสมัคร 
5.1  ผูสมัครจะตองรับ และยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง  และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร            

ใหถูกตองและครบถวน 
         5.2  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย

ไวในใบสมัคร และเขียนเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
               5.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 

          6.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันท่ี  ๒๘ มีนาคม 2566   ณ   โรงเรียนเทพนรรัตน   
(อูไพจิตรเรียบรอยเจริญ) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และทาง Facebook ของทาง
โรงเรียน : โรงเรียนเทพนรรัตน Thepnorarat School  
(https://www.facebook.com/Thepnoraratschools/)  โทร.๐๓๔-๘๓๔๔๑๐ 

           7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
        หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวทำหนาท่ีครูผูสอน             
โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ (หากมีผูสมัครไมเกินจำนวนในตำแหนงท่ีรับสมัครจะใชวิธีการ
คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว) 
  8.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
        โรงเรียนเทพนรรัตน (อูไพจิตรเรียบรอยเจริญ) จะดำเนินการสอบปฏบิัติการสอนและสอบสัมภาษณ 
ในวันท่ี ๒๙ มีนาคม  2566  และประกาศผลสอบภายในวันท่ี ๓๐ มีนาคม 2566 

 9.  เกณฑการตัดสิน 

      9.1 ผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะไมต่ำกวารอยละ 60 โดย
เรียงลำดับจากผูไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย กรณีคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีมีเลขประตัวสอบนอย
กวา (สมัครกอน) เปนผูท่ีอยูในลำดับท่ีดีกวา เวนแต 
 (1)  ผูนั้นไดรับการจางตามตำแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว 
                     (2)  ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง 
                     (3)  ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกำหนด 
 
 
 
 



    10.  การจัดทำสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 
        10.1 จะดำเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน             
เรียงตามลำดับท่ีไดรับการคัดเลือก ผูผานการประเมินตามลำดับ จะไดรับการจัดทำสัญญาจาง เม่ือไดรับอนุมัติเงิน
งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนาดี แลวนั้น และในวันท่ี ๓๑ มีนาคม  2566   เวลา 09.00 น.              
ณ หองผูอำนวยการโรงเรียนเทพนรรัตน (อูไพจิตรเรียบรอยเจริญ)  สำหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับ
การจางครั้งแรกใหถือประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปนการเรียกตัวมาทำสัญญาการจาง ระยะเวลาในการ
จาง ระหวางวันท่ี  ๓ เมษายน 2566  -  30 กันยายน 2566 สวนในปการศึกษาตอไป เม่ือผลการปฏิบัติงาน
ผานการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจางตอไป 

        10.2 การจัดทำสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
เปนหนังสือ  เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตำแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกำหนด จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผาน
การสอบคัดเลือก 

    10.3 ผูไดรับการจัดทำสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตำแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพ่ือจัดทำสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตำแหนงครูผูสอน  ตามกำหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวา
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 
 10.4 การจางลูกจางชั่วคราวตำแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนำไปสูการบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจำ/พนักงานราชการหรือขาราชการ  หากผูใดประสงคจะบรรจุ              
เปนพนักงานราชการ หรือขาราชการตองดำเนินการสมัคร และสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองคกรกลางกำหนด  ตามลำดับ 
 10.5 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง  หากปรากฏวา 
เปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอำนาจในการจาง 
อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น 
 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดคานไมได            
ไมวากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  1๖  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 256๖ 
 
 
                            

                                                       

 
( นางสาวสุกัญญา จาดี ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนเทพนรรัตน (อูไพจิตรเรียบรอยเจริญ) 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจางช่ัวคราวรายเดือน ตำแหนงครูผูสอน 

โรงเรียนเทพนรรัตน(อูไพจิตรเรียบรอยเจริญ)  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

                            เลขประจำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนเทพนรรัตน(อูไพจติร เรียบรอยเจริญ) 

 ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน                  
ตำแหนงครูผูสอน สาขาวิชา................................................... 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ......................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก....................................................................... 
    จากสถานศึกษา ............................................................เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 
4. ความรูความสามารถพิเศษ............................................................................................................................... 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี................................ออกให ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด............................. 
6. ปจจบุันอยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................   
    รหสัไปรษณีย..................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หมาย             หยา 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.............................................................. 
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชือ่มารดา...................................................................... 
10. ไดแนบหลักฐานตางๆซ่ึงไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตองแลวดังนี้ 
  สำเนาใบปรญิญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สำเนาบัตรประชาชน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  สำเนาทะเบียนบาน  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถามี) 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคัดเลือก
แลวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการ
คัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  

บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผูสมคัรไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว 
 
ลงช่ือ..................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคณุสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
   ลงช่ือ.........................................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
        (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 

 


