
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่คัดเลอืกเป นครูอัตราจ�างช่ัวคราวทําหน�าที่ครผูู�สอน  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ด�วยโรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา  ตําบลโคกขาม   อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10     มีความประสงค�จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป นครูอัตราจ�างช่ัวคราวทํา
หน�าที่ครูผู�สอน จํานวน  2  อัตรา อาศัยความตามมาตรา  39(1)  แห7งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  และที่แก�ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�าง
เป นครูอัตราช่ัวคราว ทําหน�าที่ครูผู�สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร�ทั่วไป และวิชาเอกฟ@สิกส�   ดังน้ี 

1.  ชื่อตําแหน�ง  กลุ�มงาน  และรายละเอียดการจ�าง 
   1.1 ตําแหน7ง ครูอัตราจ�างช่ัวคราว ทําหน�าที่ครูผู�สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร�ทั่วไป จํานวน  1 
อัตรา  และวิชาเอกฟ@สิกส� จํานวน 1 อัตรา อัตราค7าจ�างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (หน่ึงหมื่นห�าพันบาทถ�วน) 

2.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป นผู�มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  2.1   มีสัญชาติไทย 
  2.2   มีอายุไม7ตํ่ากว7า  18 ปIบริบูรณ� 
  2.3   ไม7เป นบุคคลล�มละลาย 
  2.4   เป นผู�มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห7งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
  2.5  ไม7เป นผู�พิการมีร7างกายทุพลภาพจนไม7สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ไร�ความสามารถ หรือ          
จิตฟLMนเฟNอน ไม7สมประกอบ หรือไม7เป นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว7าด�วยโรค พ.ศ. 2549 
   2.6  ไม7เป นผู�ดํารงตําแหน7งข�าราชการทางการเมือง หรือเจ�าหน�าที่พรรคในการเมือง 
   2.7  ไม7เป นผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว�นแต7โทษ สําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม7เป นผู�บกพร7องในศีลธรรมอันดีจนเป น
ที่รังเกียจของสังคม 
   2.8  ไม7เป นผู�ถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล7ออกจากรัฐวิสาหกจิ หรือหน7วยงานอื่นของรัฐ
   2.9  ไม7เป นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

  3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
  3.1  เป นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา  
   (1)  วิยาศาสตร�ทั่วไป 
   (2)  ฟ@สิกส�                
  3.2   ต�องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด 



 

 
 
 
  3.3   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธ์ิที่ออกโดยคุรสุภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน 

  4.  การรับสมัคร 
  ผู�สมัครขอและย่ืนใบสมัครด�วยตนเองที่ห�องบุคคล   โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา    หมู7 3 
ตําบลโคกขาม  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  ระหว7างวันที่ 1 – 8  พฤศจิกายน  2562  ติดต7อสอบถาม         
โทร 081 – 1964662   

  5. เอกสารและหลักฐานท่ีผู�สมัครสอบจะต�องนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
 5.1  รูปถ7าย ขนาด  1  น้ิว  จํานวน  1  รูป (ถ7ายไม7เกิน 6 เดือน) 
 5.2  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร�อมฉบับจริง จํานวน  1  ฉบับ 
  5.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบ�าน  พร�อมฉบับจรงิ  จํานวน  1  ฉบับ 
  5.4  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร�อมฉบับจรงิ  จาํนวน  1  ฉบับ 
  5.5  ใบรับรองแพทย�   ซึ่งออกให�ไม7เกิน  1  เดือนและแสดงว7าไม7เป นโรคที่ต�องห�ามตามกฎ     
ก.ค.ศ. ว7าด�วยโรค พ.ศ.2549 
  5.6  หลักฐานอื่นๆ เช7น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ (ถ�ามี) จํานวน  1  ฉบับ  

  ทั้งน้ี ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัครรับรองสําเนาถูกต�อง สําหรับต�นฉบับทุกฉบับจะคืนให�
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาว7าถูกต�องแล�ว ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก จะต�องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว7าเป นผู�มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียดต7างๆ 
ในใบสมัคร พร�อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครด�วยตนเองให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู�สมัคร ไม7ว7าด�วยเหตุใดๆอันมีผลทําให�ผู�สมัครสอบไม7มีสิทธ์ิตามประกาศรับสมัครดังกล7าว ให�ถือว7าการรับสมัคร
และการได�เข�ารับการคัดเลือกครั้งน้ีเป นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว7าเป นผู�ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด 
หรือรายงานข�อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนจะไม7พิจารณาจ�าง และจะเรียกร�องสิทธ์ิใดๆ ภายหลังมิได� 

 6. การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธ์ิเข�าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิเข�าสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ย่ืนสมัคร และกําหนด วัน 
เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2562   ณ โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา หมู7 3 
ตําบลโคกขาม  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร 

 7. หลักเกณฑ6และวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ ภาคปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ�ตามขอบข7ายภารกิจที่กําหนด (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในวันที่ 13  พฤศจิกายน  2562     ต้ังแต7เวลา 
09.00 น. ณ โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา  โดยได�กําหนดการคัดเลือก ดังน้ี 



 

 

 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

วันพุธที่ 13  พฤศจิกายน  2562 
เวลา 09.00  น.เป นต�นไป 

- สอบสัมภาษณ�และประเมินความเหมาะสมกับ
ตําแหน7ง 

50 

 
 8.  การจัดลาํดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกต�องได�คะแนนสอบในแต7ละภาคไม7น�อยกว7า  ร�อยละ 60 โดย โรงเรียน            
พันท�ายนรสิงห�วิทยา จะนําผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลําดับคะแนนที่สูงกว7าตามลําดับ โดยหากมี
คะแนนเท7ากัน ให�ถือว7าผู�มาสมัครก7อนเป นผู�อยู7ลําดับที่สูงกว7า 

 9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา จะประกาศรายช่ือผู�ผ7านการเลือกสรร ได�ตามลําดับคะแนนที่สอบได�
ตาม ข�อ 7 ภายในวันที่ 14  พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา และเว็บไซต�ของโรงเรียนพันท�ายนร
สิงห�วิทยา โดยเรียงลําดับจากผู�ที่ผ7านการคัดเลือกได�คะแนนสูงสุด ตามลําดับ 

 10. สถานท่ีปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา หมู7  3  ตําบลโคกขาม    อําเภอเมืองฯ   จังหวัดสมุทรสาคร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

 11.  การจัดทําสัญญาจ�าง 
  11.1 การจัดทําสัญญาจ�างครั้งแรกในวันที่ 15  พฤศจิกายน  2562  โดยกําหนดระยะเวลาการ
จ�างต้ังแต7วันที่ 15  พฤศจิกายน  2562  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2563 
  11.2 กรณีที่ตรวจสอบพบว7าเป นผู�ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม7
พิจารณาจัดจ�างหรือยกเลิกการจ�าง โดยไม7มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
         11.3 การจ�างอัตราจ�างลูกจ�างช่ัวคราว ไม7มีข�อผูกพันต7อเน่ืองที่จะนําไปสู7การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป นลูกจ�างประจํา/พนักงานราชการ/ข�าราชการ  
   

ประกาศ  ณ  วันที่   29   ตุลาคม  2562 
     
 
       

 
 
 
 
 

(นายอุดม   สมพร�อม) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา 



 

 
ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 

รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป>นครูอัตราจ�างชั่วคราวทําหน�าท่ีครูผู�สอน  
ตามประกาศโรงเรียนพันท�ายนรสิงห6วิทยา  ลงวันท่ี  29  ตุลาคม  2562 

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

29  ตุลาคม  2562   ประกาศรับสมัคร 
1- 8  พฤศจิกายน  2562  รับสมัคร (เวลา 09.00 – 15.30  น.) 
11  พฤศจิกายน   2562            ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิสอบเข�ารบัการคัดเลือก 
13  พฤศจิกายน   2562             สอบปฏิบัติการสอบและสอบสมัภาษณ�   
14  พฤศจิกายน   2562             ประกาศผลการคัดเลือก 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป>นครูอัตราจ�างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน�งครูผู�สอน  
โรงเรียนพันท�ายนรสิงห6วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ 

เลขประจําตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู�อํานวยการโรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา 
  ด�วยข�าพเจ�ามีความประสงค�จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป นครูอัตราจ�างช่ัวคราวรายเดือน  
ตําแหน7งครผูู�สอน สาขาวิชาเอก................................................. 
 
๑. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว)................................................................................................................... 
๒. เกิดวันที่..................เดือน..................................พ.ศ. .....................อายุ.............ปI...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา...........................................................วิชาเอก............................................................................... 
    จากสถานศึกษา ...............................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 
๔. ความรู�ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................. 
๕. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..............................................ออกให� ณ อําเภอ/เขต........................................... 
    จังหวัด............................................... 
๖. ปLจจบุันอยู7บ�านเลขที่.......................หมู7ที่......ตําบล........................อําเภอ.........................จังหวัด........................ 
    รหัสไปรษณีย�......................................โทร............................................................. 
๗. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม�าย             หย7า 
๘. ช่ือสามี/ภรรยา......................................................................อาชีพ..................................................................... 
๙. ช่ือบิดา.......................................................................ช่ือมารดา............................................................................ 
๑๐. ได�แนบหลักฐานต7างๆซึ่งได�ลงช่ือรบัรองสําเนาถูกต�องแล�วดังน้ี 
  สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสทุธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สําเนาบัตรประชาชน  ใบรบัรองแพทย� 
  สําเนาทะเบียนบ�าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  ใบเปลี่ยนช่ือ/สกลุ(ถ�ามี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข�าพเจ�าขอรับรองว7า ข�อความที่แจ�งไว�ในใบสมัครน้ี ได�ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข�ารับคัดเลือกแล�ว
ถูกต�องและเป นความจริงทุกประการ หากข�อความไม7เป นความจริงข�าพเจ�าจะไม7เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

ลงช่ือ.............................................................ผู�สมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ............... 
 
  
 

 

 



 

  
บันทึกของเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู�สมัครได�เสนอใบสมัครและหลกัฐานได�ถูกต�อง
ครบถ�วนแล�ว 
 
ลงช่ือ..............................................เจ�าหน�าทีร่ับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. .................. 

ได�ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัครแล�วเห็นว7า 
มีคุณสมบัติครบถ�วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก......................................... 
ลงช่ือ.........................................เจ�าหน�าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


