
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา – ประชาสงเคราะห์) 
เร่ือง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครู 

       ประจ าปีงบประมาณ 2564 
---------------------------------------- 

ด้วย  โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา - ประชาสงเคราะห์) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน  ซึ่งโรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา - ประชาสงเคราะห์)  ใช้งบประมาณของ
โรงเรียนจ้างรายเดือน  จ านวน  1 อัตรา  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  ช่ือต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1  ช่ือต าแหน่ง    ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน   

1.2  ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานสอนระดับช้ันประถมศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
1.3   อัตราเงินเดือน เดือนละ 5,000 บาท 

 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี 
ในพรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ   
         (2) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หรือ คณิตศาสตร์  หรือ วิทยาศาสตร์ 
      (3) มีใบประกอบวิชาชีพครู 



 3.  การรับสมัคร 
  3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ได้ท่ี โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา - ประชาสงเคราะห์)  ระหว่าง 3 - 7   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เวลา                
08.30 น.ถึง 15.30 น.  เวลาราชการ 
  3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด  1.5 X 2 นิ้ว   
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  2  รูป  (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย) 

(2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร   จ านวน  1  ฉบับ 
   (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
   (5)  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น                  
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ  (กรณีท่ีช่ือตัว ช่ือสกุล  ในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) 
  หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้น าต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และส าเนาเอกสาร 
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันท่ี  10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
ณ โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา - ประชาสงเคราะห์)    
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
         จะท าการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีการสัมภาษณ์  

6. วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564     

เวลา 9.00 น.   เป็นต้นไป ณ โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา - ประชาสงเคราะห์) 
 7.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก 
  โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา - ประชาสงเคราะห์)  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ
คะแนน  ภายในวันท่ี  12  พฤษภาคม 2558  ณ โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา - ประชาสงเคราะห์)  และให้มารายงาน
ตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันท่ี  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564                                                                                                                             
 8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

8.1  ผู้ผ่านการประเมินล าดับท่ี 1  จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง โดยไม่ผูกพันงบประมาณ 
ในปีต่อไป     
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8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

 เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่ง ช่ัวคราวต าแหน่ง ครู ผู้สอน 
 และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดในหนังสือเรียกให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

8.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงาน 
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอนตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    27    เดือน เมษายน   พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายนเรศ  เภารอด) 
ต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรยีน 
โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา – ประชาสงเคราะห์) 

 
 
 

โรงเรียนร้องประดู่ (หนุนเภา – ประชาสงเคราะห์) 
087-7389380, 093-1365366 
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