
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

****************************** 
 ด้วยโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๒๙/๒๕๕๖ สั่ง ณ 
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือจ้างครูปฏิบัติการสอน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖                
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๑ อัตรา สาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๒. คุณสมบัติของผูมี้สิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
  ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 
 



๒ 

 

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 
๑๗ – ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งได้รับการตรวจไม่เกิน ๑ เดือน 
 

 ๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
  ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณยี์ไว้ในใบสมัคร 
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย และที่โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบลศรีสุข อ าเภอศรี
ณรงค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
และการสอบสัมภาษณ์ 



๓ 

 

 ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ท้ังนี้ตารางสอบอาจยืดหยุ่นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา) ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบล
ศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามก าหนดการสอบในตาราง 
ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน
เต็ม 

หมายเหตุ 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 
     ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค ก     สอบข้อเขียน 
   ความรู้ความสามารถทั่วไป 
      - ความรอบรู ้
      - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ข 
   ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
ภาค ค     สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

 
 

๕๐ 
 

๕๐ 

 

 

 ๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผ่าน
แต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่
คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 

 ๑๐. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 
 

 ๑๑. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว 
  ๑๑.๑ การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จ านวน ๑ อัตรา ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ ๑ ให้มารายงานตัว ณ 
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 



๔ 

 

  ๑๑.๒ การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีต าแหน่งว่าง โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จะเรียกตัวเรียงล าดับ
ที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
 ๑๒. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ ๑ จะต้องมาท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบลศรี
สุข อ าเภอศรีณรงค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
(นายสุพิน  บุญเยี่ยม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
 

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบลศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ 
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๗-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  
๒ ก าหนดการรับสมัคร ๒๔-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
๖ รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

 


