
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือพจิารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งครูอตัราจ้าง  

********************* 
 ดว้ย  โรงเรียนวดัอรัญญิการาม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาอุตรดิตถ ์ เขต ๑ 

ประสงค์จะรับสมคัรบุคคลทัว่ไปเพื่อเป็นลูกจา้งชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอตัราจา้ง    จ  านวน  ๑   อตัรา  ดงันั้น
อาศยัความตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ ว ๓๐๓๔  ลงวนัท่ี   ๑๘  
มีนาคม  ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง ณ วนัท่ี  ๘  
กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เร่ืองมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจา้งชัว่คราว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศ
รับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นครูอตัราจา้งชัว่คราวท าหนา้ท่ีครูผูส้อน    ดงัน้ี 

๑.  ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นครูผู้สอน 
 ครูผูส้อน  (วฒิุปริญญาตรี)  วชิาเอกพลศึกษา   จ  านวน  ๑  อตัรา  

๒. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน 
     ๒.๑ เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวชิาพลศึกษา เทียบไดไ้ม่ต ่า
กวา่น้ี ซ่ึง ก.ค.ศ. รับรอง   ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท/ เดือน 
  คุณสมบัติทัว่ไปของผู้ทีม่ีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

๑.  มีสัญชาติไทย 
๒.  มีอายไุม่ต  ่ากวา่  18  ปี 
๓.  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

      ๔.  ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535               
    ๕.  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีใน    
พรรคการเมือง 
    ๖.  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ   
    ๗.  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ     
 ๘.  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีทางดา้นพลศึกษา 
  
 



๓.  วนั เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                ยืน่ใบสมคัรไดท่ี้โรงเรียนวดัอรัญญิการาม ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์  ตั้งแต่วนัท่ี ๑๖ 
– ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ไม่เวน้วนัหยดุราชการ  เบอร์ติดต่อ ๐๘๑-๘๖๙๙๖๓๙ 
๔.  เอกสารและหลกัฐานทีผู้่สมัครจะต้องน ามาย่ืนในวนัสมัคร  

     ๔.๑ ส าเนาปริญญาบตัรหนงัสือรับรองคุณวฒิุท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติัแลว้ และ ใบรายงาน    
 ผลการศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวชิาท่ีจะสมคัร พร้อมฉบบัจริง จ  านวน  ๑  ฉบบั 

      ๔.๒  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน  ๑  ฉบบั 
      ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน  ๑  ฉบบั 

          ๔.๔  รูปถ่าย ขนาด  ๑  น้ิว  จ  านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
       ๔.๕  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน ๑ ฉบบั 
          ๔.๖  ใบรับรองแพทย ์ ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงวา่ไม่เป็นโรคท่ีตอ้งห้ามตามกฎ     
ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          ๔.๗  หลกัฐานอ่ืนๆ เช่นใบส าคญัการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี)  จ  านวน  ๑  ฉบบั 
๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก 
      การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือกเรียงตามล าดบัท่ีในใบสมคัรท่ียืน่สมคัร  และก าหนด
วนัเวลา  สถานท่ี  ในการคดัเลือก ภายในวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ผา่นทาง Face Book โรงเรียนวดั
อรัญญิการาม 
๖.  หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการสอบคัดเลือก 
     ด าเนินการสอบคดัเลือกดว้ยวธีิการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
๗.  วนั เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 
     โรงเรียนวดัอรัญญิการาม  จะด าเนินการสอบคดัเลือก  ในวนัท่ี ๑  ธนัวาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ 
น.  ณ หอ้งนนทรี  โรงเรียนวดัอรัญญิการาม  ต าบลท่าเสา  อ าเภอเมือ  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

วนั  เวลา วชิาท่ีสอบ คะแนนเตม็ หมายเหตุ 
วนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

สอบสัมภาษณ์  และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

๑๐๐  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
๘.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก   
     โรงเรียนวดัอรัญญิการามจะประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจากผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดบั  ในวนัท่ี  ๒ ธนัวาคม  ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนวดัอรัญญิการาม และทาง Face Book  โรงเรียนวดัอรัญญิ
การาม 
๙.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
     ๙.๑  การจดัท าสัญญาจา้งในวนัท่ี ๖  ธนัวาคม  ๒๕๖๕  โดยก าหนดระยะเวลาการจา้งตั้งแต่วนัท่ี  ๖  
ธนัวาคม  ๒๕๖๕  -  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๖  



     ๙.๒  กรณีท่ีตรวจสอบพบวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมคัร  จะไม่พิจารณา
จดัจา้งหรือยกเลิกการจา้ง  โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
     ๙.๓  การจา้งอตัราจา้ง  ลูกจา้งชัว่คราว  ไม่มีขอ้ผกูพนัต่อเน่ืองท่ีจะน าไปสูการบรรจุ  หรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการ/ขา้ราชการ 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 
 

                    ลงช่ือ          
                                                                                                        (นางน่ึงฤทยั  โตมิ) 
                                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต ๑ 

                                                 ---------------------------------------- 
เลขประจ ำตัวสอบ ……….. 

 
๑.  ชื่อ ……………………………………………… นำมสกุล ……………………………………………….. 

สัญชำติ ……………………… เชื้อชำติ ………………………….ศำสนำ ……………………………… 
๒.  เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อำยุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
๓.  เกิดท่ีต ำบล ……………………… อ ำเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
๔.  เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส ำนักงำน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
๕.  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ต ำบล …………………………… 

อ ำเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
๖.  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นสูงสุดจำกสถำบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ ………………….. วิชำเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ควำมรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

๗.  หลักฐำนที่แนบใบสมัคร 
                ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัย อนุมัติแล้ว 
 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)  รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน    ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อ่ืน ๆ ................................................................................................................................... . 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 
 

เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร เจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ 
                    ขำดคุณสมบัติ เพรำะ 
                    คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 
 
 

 


