
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญกิาราม 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือพจิารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  
********************* 

 ดว้ย  โรงเรียนวดัอรัญญิการาม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต ๑ 
ประสงค์จะรับสมคัรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจา้งช ัว่คราว ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง     จ านวน  ๑   อัตรา  ดังนั้ น
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ ว ๓๐๓๔  ลงวนัท่ี   ๑๘  
มนีาคม  ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖  ส่ัง ณ วนัท่ี  ๘  
กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เร่ืองมอบอ าน าจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกบัลูกจ้างช ั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช ั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศ
รับสมคัรสอบคดัเ ลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นครูอตัราจา้งช ัว่คราวท าหน้าท่ีครูผู ้สอน    ดงัน้ี 

๑.  ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นครูผู้สอน 
 ครูผูส้อน  (วฒุิปริญญาตรี)  วชิาเอกภาษาองักฤษ   จ านวน  ๑  อตัรา  

๒. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน 
     ๒.๑ เป็นผูไ้ดรั้บวฒุิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ เทียบ
ไดไ้มต่ ่ากวา่น้ี ซ่ึง ก.ค.ศ. รับรอง   คา่ตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท/ เดือน 
  คุณสมบัติทัว่ไปของผู้ทีมี่สิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

๑.  มสัีญชาติไทย 
๒.  มอีายุไมต่ ่ากวา่  ๑๘  ปี 
๓.  ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

      ๔.  ไมเ่ป็นผูม้รีา่งกายทุพพลภาพจะไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕               
    ๕.  ไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหนง่ขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมอืง หรือเจา้หน้าท่ีใน    
พรรคการเมอืง 
    ๖.  ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุ เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
    ๗.  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวสิาหกจิ หรือหนว่ยงานอ่ืน
ของรัฐ     
 ๘.  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบไดไ้มต่ ่ากวา่น้ีทางดา้นพลศึกษา 
  
 



๓.  วัน เวลา และสถานทีรั่บสมัครคัดเลือก 
                ย่ืนใบสมคัรไดท่ี้โรงเรียนวดัอรัญญิการาม ต าบลทา่เสา อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดิตถ์  ตั้งแตว่นัท่ี ๒๔ 
– ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ  เบอร์ติดตอ่ ๐๘๑-๘๖๙๙๖๓๙ 
๔.  เอกสารและหลักฐานทีผู่้สมัครจะต้องน ามาย่ืนในวันสมัคร  

     ๔.๑ ส าเนาปริญญาบตัรหนังสือรับรองคณุวฒุิ ท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติัแลว้ 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  รูปถา่ย ขนาด  ๑  น้ิว  จ านวน  ๒  รูป (ถา่ยไมเ่กนิ ๖ เดือน) 
       ๔.๕  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  พร้อมฉบบัจริง  จ านวน ๑ ฉบบั 
          ๔.๖  ใบรับรองแพทย์  ซ่ึงออกให้ไมเ่กนิ  ๑  เดือน และแสดงวา่ไมเ่ป็นโรคท่ีตอ้งห้ามตามกฎ     
ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          ๔.๗  หลกัฐานอ่ืนๆ เชน่ใบส าคญัการสมรส  ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ (ถา้ม)ี  จ านวน  ๑  ฉบบั 
๕.  การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก 
      การประกาศรายชื่อผูม้สิีทธ์ิเขา้สอบคัดเลือกเรียงตามล าดับท่ีในใบสมคัรท่ีย่ืนสมคัร  และก  าหนด
วนัเวลา  สถานท่ี  ในการคดัเลือก ภายในวนัท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ผา่นทาง Face Book โรงเรียนวดั
อรัญญิการาม 
๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
     ด าเนินการสอบคดัเลือกดว้ยวธีิการทดสอบ  สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
๗.  วัน เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 
     โรงเรียนวดัอรัญญิการาม  จะด าเนินการสอบคดัเลือก  ในวนัท่ี ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ 
น.  ณ ห้องนนทรี  โรงเรียนวดัอรัญญิการาม  ต าบลทา่เสา  อ าเภอเมอื  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

วนั  เวลา วชิาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วนัท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

ทดสอบความสามารถตามวชิาเอก  
สอบสัมภาษณ์  และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

๑๐๐  

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



     ๙.๒  กรณีท่ีตรวจสอบพบวา่เป็นผู้ขาดคณุสมบัติตามท่ีก  าหนดในประกาศรับสมคัร  จะไมพ่ิจารณา
จดัจา้งหรือยกเลิกการจา้ง  โดยไมม่เีง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
     ๙.๓  การจา้งอตัราจา้ง  ลูกจา้งช ัว่คราว  ไมม่ขีอ้ผูกพนัตอ่เน่ืองท่ีจะน าไปสูการบรรจุ  หรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนักงานราชการ/ขา้ราชการ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
 
 

                    ลงชื่อ          
                                                                                                        (นางน่ึงฤทยั  โตม)ิ 
                                                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต ๑ 

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

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

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

ออก  ณ  ส ำนักงำน …………………………. เม่ือวันที่ ……… 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 ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธ์ิ 

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 
 

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

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

 
 
 

 


