
 

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านส้อง 

เรื่อง รับสมคัรบคุคลเพ่ือสอบแข่งขันต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครจู้างสอน)  
โรงเรียนวัดบ้านส้อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 ----------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนวัดบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งลูกจ้าง
ชั่วคราว (ครจู้างสอน) ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ด่วนมากท่ี ศธ  ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗    และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี  ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗     จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว (ครูจ้างสอนเงิน
รายได้สถานศึกษา) ดังนี้ 
  ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 

             ๑. ครูจ้างสอนดุริยางค ์  จ านวน  ๑  อัตรา  
                                อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๒,๐๐๐ บาท 
                     ๒. ครูจ้างสอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา   
                                อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันเป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                    ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีตรงสาขาตามท่ีประกาศรับสมัคร  ตามท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  
                    ๒.๓  ส าหรับต าแหน่งครูจ้างสอนดุริยางค์ สามารถจัดต้ังวงดุริยางค์ได้อย่างเต็มรูปแบบ 
          ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
  ผู้ประสง ค์จะสมัครสอบแข่ งขัน ให้ ขอรับ ใบสมัครและยื่น ใบสมัครไ ด้ ท่ี โร ง เรียน 
วัดบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานีเขต ๓ ดังนี้ 
                    ๓.๑ ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันท่ี   ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                    ๓.๒ รับสมัครตั้งแต่วันท่ี ๑ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ส านักงานโรงเรียนวัดบ้านส้อง 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบแข่งขัน 
  ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
                    ๔.๒  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ  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  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
           ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
           ๔.๖  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งได้รับการตรวจไม่เกิน  ๑  เดือน 



 ๕.  การยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
           ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภายในวันที่ ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑             
ณ  โรงเรียนวัดบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต ๓ และทาง www.watbansongschool.ac.th  และ  Facebook 
          ๗.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกสอบแข่งขัน 
  หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบแข่งขันต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว โดยการทดสอบความรอบรู้
ท่ัวไป ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทักษะการปฏิบัติเบ้ืองต้น 
 ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
  โรงเรียนวัดบ้านส้อง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑   สถานท่ีสอบแข่งขัน  
ณ  โรงเรียนวัดบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามก าหนดการ
สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่  ๑๑  มิถุนายน. ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

สอบสัมภาษณ ์
ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
     -  ความรอบรู้ 
     -  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง   
     - ทักษะการปฏิบัติเบ้ืองต้น   
 

 
๑๐๐ 

 
 

                    ๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขัน 
  ผู้ท่ีจะถือเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ  ๖๐  โดยจะจัดล าดับเรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันให้ใช้
วิธีจับฉลาก 
         ๑๐.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
  โรงเรียนวัดบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
สอบแข่งขัน ภายใน วันที่  ๑๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑    ณ  โรงเรียนวัดบ้านส้อง และเว็บไซด์โรงเรียนวัด
บ้านส้อง www.watbansongschool.ac.th และจะมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นระยะเวลา ๑ ปี 
 
 
 
 



          ๑๑.  การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
  การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เป็นการเรียกตัว
ผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา  โดยใหผู้้ท่ีผ่านการสอบแข่งขันในล าดับท่ี ๑  มารายงานตัว     
ณ  โรงเรียนวัดบ้านส้อง  ใน วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อจัดท าสัญญาจ้าง และ
มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ทันที 
 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

(นายสมศักดิ์  ถนอม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการด าเนินการสอบแข่งขันต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  
 โรงเรียนวัดบ้านส้อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายแหตุ 

๑ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ๒๕ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  

๒ รับสมัครสอบแข่งขัน ๑ – ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑  

๓ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑  

๔ สอบแข่งขัน ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  

๕ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  

๖ รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  
โรงเรียนวัดบ้านส้อง 

---------------------------------------- 
 

 
๑. ช่ือ ………………………………………………................นามสกุล ……………………………………………….................. 

สัญชาติ ……………………….........เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………….................... 
๒. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….……......................อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
๓. ภูมิล าเนาเดิม ต าบล ………………………....อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………......... 
๔. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………............................ 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ………….................... 
๕. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………………….....ถนน ………………………ต าบล ……………………………................... 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………............................ 
๖. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………...................... 

ได้รับวุฒิปริญญาตรี…………………......................วิชาเอก ………………...................……………............. 
ความสามารถพิเศษท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงานในต าแหนหน้าท่ี………………………………………...................... 

ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
ท าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบรับรองแพทย์   
อื่น ๆ ............................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
            ขาดคุณสมบัติ เพราะ 
            คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 
 
 

 

 

รูปถ่าย 

    ขนาด ๑  น้ิว 


