
 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน 
--------------------------------------------------------------------  

               ด้วยโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ท า
หน้าที่ครูผู้สอน โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑6 พฤษภาคม ๒๕๖5 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6  อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน 
ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑ .๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จ านวน ๑ อัตรา 

                   อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,5๐๐ บาท/เดือน (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

                   บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

                   จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

                   พรรคในการเมือง 
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทา 

                   อาญาเว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน  
                   ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ 
                   รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 

          ๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 



3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๓.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย 
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ 

                   ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 

4. การรับสมัคร  
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) ไมเ่ว้นวันหยุด 

                   ราชการระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม ๒๕๖5 ติดต่อสอบถามโทร 062 – 3086076 
                   (ท่านผู้อ านวยการเกรียงไกร สิงห์แก้ว) หรือ 082 – 1827642 (ครูภาสะพล ลาล)ี 
 

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๕.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๕.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ  

                   ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๔ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  

                   ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
๕.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะ 

คืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดย
เท็จ โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 
6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด  
                   วันเวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖5 ผ่านทาง Face Book โรงเรียน   
                   บ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) 
 
 
 
 



7. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคความรู้ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 

         ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอัญชัน โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖5 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. 

รับลงทะเบียน พร้อมรับฟังการ
ปฐมนิเทศจากคณะกรรมการ 

- 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. สอบภาคความรู้ 50 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ 50 

 
8. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนบ้านวังเบน  
                   (ภูธรอุปถัมภ์) จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดย  
                   หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า  
 

9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
เรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้ตาม ข้อ ๗ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖5 แจ้งผ่าน 

                   ทาง Face Book โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) 
 

10. การจัดท าสัญญาจ้าง 
๑๐.๑ การจัดท าสัญญาจ้างในวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖5 โดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง 

                   ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕๖5 - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖6  
๑๐.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่ 

                   พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น  
๑๐.๓ การจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือ  

                   ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  
 
 
 
                 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน ๒๕๖5 
 
 

 
 
 

(นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 

 



ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต ๑ 

 
 เลขประจ าตัวสอบ.............................. 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)  
          ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ต าแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชา...............................................................   

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................... .....................  
๒. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี......... ..เดือน (นับถึงวันสมั คร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก................................ ............................................... 
จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน................ .........พ.ศ. ...............  
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ................................... .................................................................... ...............................  
๕. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต...............จังหวัด.............................  
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ต าบล........................อ า เภอ..........................จังหวัด........................  
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................   
๗. สถานภาพ           โสด        สมรส       หม้าย      หย่า  
๘. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ................................ ..................................... 
๙. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา...................................  ......................................... 
๑๐. ได้แนบหลกัฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้  

ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน  
ส าเนาบัตรประชาชน                   ใบรับรองแพทย์  
ส าเนาทะเบียนบ้าน                     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)                อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................................   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก   
แล้ว ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
                                            (..........................................................) 
                                    วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ............... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  

ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
        (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า  
    มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร  
    ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................  

ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
       (..........................................................) 
    วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 



 
 


