
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบา้นกองม่องทะ 
เร่ือง  รับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวต าแหน่งครูอตัราจา้ง 

********************* 
ดว้ยโรงเรียนบา้นบา้นกองม่องทะ จงัหวดักาญจนบุรี   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรีเขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมคัรบุคคลทัว่ไปเพื่อจดัจา้งเป็นลูกจา้งชั่วคราวต าแหน่งครูอตัราจา้ง
จ านวน ๒ อัตรา ดังนั้ น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากท่ี                           
ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวนัท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 
๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วนัท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖เร่ืองมอบอ านาจปฏิบติัราชการแทนเก่ียวกบัลูกจา้งชัว่คราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจา้งชัว่คราว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแกไ้ขเ้พิ่มเติมทุกฉบบั  จึงประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นครูอตัราจา้งชัว่คราวท าหน้าท่ี
ครูผูส้อน  ดงัน้ี 
 ๑.  ต ำแหน่งทีจ่ะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเป็นครูอตัรำจ้ำง  จ ำนวน  ๒ อตัรำ 
อตัราค่าจา้งเดือนละ   ๙,๐๐๐ บาท (-เกา้พนับาทถว้น-) 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 
       ๒.๑   เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุปริญญาตรี  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
                    ๒.๒  เป็นผูท่ี้ไดรั้บวฒิุปริญญาตรี  สาขาปฐมวยั 
       ๒.๒  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นกัพรต นกับวช  
 
๓.  วนั เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผูป้ระสงค์จะสมคัรสอบคดัเลือก ให้ขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมคัรได้ ณ โรงเรียนบา้นกองม่องทะ 
จงัหวดักาญจนบุรี   ตั้งแต่วนัที ่ ๑๐ –  ๒๐  ตุลำคม   ๒๕๖๒   เว้นวนัหยุดรำชกำร 

๔.  เอกสำรและหลกัฐำนทีผู้่สมัครสอบจะต้องน ำมำย่ืนในวนัสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาวฒิุการศึกษา    จ  านวน  ๓  ฉบบั 
๔.๒  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ  านวน  ๓  ฉบบั 

 ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น   จ  านวน  ๓  ฉบบั 
 ๔.๔  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถา้มี) จ านวน  ๓  ฉบบั  
 ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๓  น้ิว  จ  านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
   
 
 

 



- ๒ - 

 ๕.  กำรย่ืนใบสมัคร 
๕.๑  ผูส้มคัรจะตอ้งรับและยื่นใบสมคัรสอบด้วยตนเองและตอ้งกรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้

ถูกตอ้งและครบถว้น 
      ๕.๒  ผูส้มคัรตอ้งแจง้สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อไดท้างจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์

ไวใ้นใบสมคัรและเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดแ้น่นอน 
                  ๕.๓  ผูส้มคัรตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมคัรใหเ้รียบร้อยต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 

 ๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือกภายใน   วนัที ่ ๒๒  ตุลำคม  ๒๕๖๒   ณ หอ้งส านกังาน                     
โรงเรียนบา้นกองม่องทะ จงัหวดักาญจนบุรี   และเวบ็ไซค ์โรงเรียนบา้นกองม่องทะ 

๗.วธีิกำรคัดเลือก 
 การสอบปฏิบติัการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
 
๘.  วนั เวลำ และสถำนทีส่อบคัดเลือก 
 โรงเรียนบา้นกองม่องทะจะด าเนินการสอบปฏิบติัการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวนัที ่ ๒๘   ตุลำคม   ๒๕๖๒   เวลำ  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถำนทีส่อบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้ำนกองม่องทะ 
 
๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึน้บัญชีและกำรยกเลกิบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
 ๙.๑   ผูส้อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีท่ีมีผูไ้ด้คะแนนรวมเท่ากัน                        
จะจดัล าดบัท่ีโดยใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนผลการสอบปฏิบติัการสอนมากกวา่อยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่ หากยงัไดค้ะแนนเท่ากนั   
จะใชว้ธีิการสุ่ม(จบัสลาก)โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง                
 ๙.๒   จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตามขอ้ ๙.๑ เรียงตามล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงลงมา  
ภำยในวนัที ่ ๒๙   ตุลำคม  ๒๕๖๒   ข้ึนบญัชีไวไ้ม่เกิน ๑ ปี  นบัตั้งแต่ประกาศผลการสอบคดัเลือก   
 
 แต่หากมีการสอบคดัเลือกในต าแหน่งเดียวกนัคร้ังใหม่ บญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกคร้ังก่อนเป็นอนัยกเลิก
ตั้งแต่วนัประกาศผลการสอบคดัเลือกคร้ังใหม่และผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีในกรณีใดกรณีหน่ึง  
ดงัน้ี  
 (๑)  ผูน้ั้นไดรั้บการจา้งตามต าแหน่งท่ีไดรั้บการคดัเลือกไปแลว้ 
 (๒)  ผูน้ั้นขอสละสิทธ์ิในการจา้ง 
                            (๓)  ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัรับการจา้งตามก าหนด 
 
 
 



๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
 ๑๐.๑ก าหนดเวลาการด าเนินการจดัท าสัญญาจา้ง 
   -  วนัท่ี  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒   รายงานตวัท าสัญญาจา้งและเร่ิมปฏิบติังาน  
 ๑๐.๒ การจดัท าสัญญาจา้งคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบญัชีผูผ้า่นการสอบคดัเลือก 
เป็นหนงัสือเรียกตวัผูมี้สิทธ์ิมาจดัท าสัญญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนต าแหน่งครูผูส้อนคร้ังแรก และให้มา
รายงานตวั ตามวนัเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผูไ้ดรั้บการจดัท าสัญญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนต าแหน่งครูผูส้อน ตอ้งไปรายงานตวั
เพื่อจดัท าสัญญาจา้งตามก าหนด  ถา้พน้เวลาดงักล่าวจะถือวา่สละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึน
บญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจา้งลูกจา้งชัว่คราวต าแหน่ง ครูผูส้อน ไม่มีขอ้ผูกพนัต่อเน่ืองท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการหรือขา้ราชการ 
         ๑๐.๕ ผูไ้ดรั้บการจา้งปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน ในกรณีระหวา่งปีงบประมาณการจา้งหากปรากฏวา่เป็น
ผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผูมี้อ  านาจในการจ้าง                        
อาจสั่งเลิกจา้ง  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้  โดยไม่มีเง่ือนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งส้ิน  
 

        ๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นทีส้ิ่นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำน
ไม่ได้ไม่ว่ำกรณใีดๆ  
 
  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           
 
                                                                          (นางสาวกลัยา    เรืองวงษง์าม) 
           ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกองม่องทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทนิกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง 

ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนกองม่องทะ  ลงวนัที ่ ๑๐ ตุลำคม  ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ประกาศรับสมคัร 
๑๐ – ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ รับสมคัร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ไม่เวน้วนัหยดุ เสาร์-อาทิตย)์ 
๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบเขา้รับการคดัเลือก 
๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  สอบคดัเลือก  
๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ประกาศผลการสอบคดัเลือก 
๑     พฤศจิกายน    ๒๕๖๒ รายงานตวัท าสัญญาจา้ง และเร่ิมปฏิบติังาน 
  

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



 
 

ใบสมคัรคดัเลือกลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนเลขท่ี........./.......... 
ปฏิบติัหนา้ท่ีต าแหน่งครูอตัราจา้ง 

โรงเรียนบา้นกองม่องทะ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 
…………………………………………………………. 

 
๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวนัท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายถึุงวนัสมคัร............................ปี.................................................เดือน............................................วนั 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ  าเภอ.....................................................จงัหวดั.................................... 
๔.    เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน..................................................... ออก ณ ส านกังาน .............................. 
       .....................................................เม่ือวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ................... 
         หมดอายเุม่ือวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยูปั่จจุบนั...............................หมู่..............  ถนน..................................ต  าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
       เบอร์โทรศพัทบ์า้น................................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ไดรั้บวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวฒิุความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมคัรเป็นลูกจา้งชัว่คราวต าแหน่งครูอตัราจา้ง โรงเรียนบา้นกองม่องทะ 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผูส้มคัร 
       (..................................................) 
                       ยืน่ใบสมคัร วนัท่ี ...............เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

บันทกึของเจ้ำหน้ำทีรั่บสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบคุณสมบัติ 
ไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานของผูส้มคัรแลว้เห็นวา่ 
(     ) หลกัฐานครบ 
(     ) หลกัฐานไม่ครบ 
 
 
 ลงช่ือ...........................................เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 
       (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วนัท่ี............/............................./..................... 

ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรแลว้เห็นวา่ 
(     ) มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศรับสมคัร 
(     ) ขาดคุณสมบติัเน่ืองจาก.............................. 
............................................................................. 
 
ลงช่ือ.............................................ผูต้รวจคุณสมบติั 
      (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วนัท่ี................./............................/..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                 ค ำส่ังโรงเรียนบ้ำนกองม่องทะ                    
                                                            ที ่           /  ๒๕๖๒ 

                   เร่ือง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีรั่บสมัครและคณะกรรมกำรคัดเลือก ลูกจ้ำงช่ัวครำวต ำแหน่งครูอตัรำจ้ำง 

 
 ดว้ยโรงเรียนบา้นกองม่องทะ ไดด้ าเนินการคดัเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง ครูพี่เล้ียง 
จ านวน   ๒    อตัรา   ปฏิบติังาน ณ โรงเรียนบา้นกองม่องทะ  ตามประกาศโรงเรียนบา้นกองม่องทะ                                            
ลงวนัท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   นั้น   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ดงัน้ี   
 ๑. เจา้หนา้ท่ีรับสมคัรลูกจา้งชัว่คราวต าแหน่งครูอตัราจา้งดงัน้ี                             
       ๑. นางจิรภา          พุม่ไพรวลัย ์ หวัหนา้                
       ๒. นางสาวบุษยา ชาลีพฒัน์ ผูช่้วย                                   
                    ๓. นางสาวเพญ็นภา     โพธ์ิทอง  ผูช่้วย           
       ๔. นายณฐัพงษ ์        คงควร  ผูช่้วย 
หนา้ท่ี รับสมคัรและตรวจสอบหลกัฐานการสมคัรใหค้รบถว้น วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   
ถึงวนัท่ี    ๒๐  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐  น. 

๒. คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ดงัรายนามต่อไปน้ี 
           ๒.๑. นางสาวกลัยา  เรืองวงษง์าม     ประธานกรรมการ  
      ๒.๒. นายไพบูลย ์  ช่วยบ ารุงวงศ ์  รองประธาน   
      ๒.๓. นางสาวสุปราณี                แสนตรามาส  กรรมการ   
       ๒.๔. นางสาวพรรนภา              เพชรเสถียร    กรรมการและเลขานุการ 
 หนา้ท่ี  ใหค้ณะกรรมการ ด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (สัมภาษณ์)ในวนัท่ี ๒๘                       
เดือน  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐  น. และพิจารณาผลการคดัเลือกเพื่อให้โรงเรียนด าเนินการต่อไป 
   
                                                    สั่ง ณ วนัท่ี    ๗     ตุลาคม     ๒๕๖๒ 
 
        ลงช่ือ 
                           ( นางสาวกลัยา    เรืองวงษง์าม ) 
                                                                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกองม่องทะ 
 
 
 
 


