
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
 ด้วยโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
๑๐ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  
1  คน  เพ่ือให้การคัดเลือกต าแหน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภ
ยิ่งประชานุสรณ์)  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างวิชาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (- หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
  - สาขาวิชาเอกภาษาไทย   จ านวน     1 อัตรา 
      
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับ
ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ส าเร็จการศึกษา 

๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ ห้องบริหารงาน
งบประมาณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
ตั้งแต่วันที่  2๓   – ๒๗  มกราคม  25๖๐                          

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
       การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    

  

 



๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 
๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที ่๒๗ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา 1๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียน  
วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

๗.วิธีการคัดเลือก 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๓๐  
มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.3๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบางกะพ้อม   
(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
 

9.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่  ๓๑  มกราคม
25๖๐ เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อได้ท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
 
10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างตามต าแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
๒5๖๐ ณ  โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  2๓  เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๐ 

 
  

 
                                                               (นางสาวสุจิตราภรณ์  ดวงจันทร์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้าง  
ตามประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐ 

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

2๓  มกราคม ๒๕๖๐   ประกาศรับสมัคร 
2๓  – ๒๗  มกราคม ๒๕๖๐  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑5.๐๐ น.) 
๒๗    มกราคม ๒๕๖๐   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๓0    มกราคม ๒๕๖๐   สอบสัมภาษณ์   
๓๑    มกราคม ๒๕๖๐   ประกาศผลการคัดเลือก 
  ๑   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 

ใบสมัครคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........  

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชา...................................... 

โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............................ 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................  
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................... ..................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ..................................................... จังหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .......................... .... 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล......................................  
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................... .......... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.......................................................................... ............................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)  
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
         (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน……………….….  พ.ศ……………… 
 
 
 
 
 
 
 

 


