
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตะโนน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน อนุบาล 

********************* 
ด้วย  โรงเรียนบ้านตะโนน  หมู่ 5 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูผู้สอนอนุบาล จ านวน  1  อัตรา  โรงเรียนจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนอนุบาล ดังนั้น  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท า
หน้าที่ครูผู้สอนอนุบาล  ดังนี้ 
 

          1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
   อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 7,000 บาท   
     1.1 สาขาวิชา เอกท่ัวไป   จ านวน   1  อัตรา  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  2.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชา เอกท่ัวไป 
                  2.2  มีประสบการณ์การสอน  

        2.3  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
        2.4  มีใบประกอบวิชาชีพครู 

 
 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านตะโนน หมู่ 11 ต าบล
แจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่  24 ตุลาคม 2559 ถึง 26 ตุลาคม  2559 ในวัน เวลาราชการ 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง      จ านวน  1  ฉบับ 
      4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง      จ านวน  1  ฉบับ 
               4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง       จ านวน  1  ฉบับ 
               4.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)      จ านวน  1  ฉบับ 

     4.5  รูปถ่าย ขนาด  1  นิว้   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                                        จ านวน  3 รูป  
               4.6  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ                                                                จ านวน  1 ฉบับ 
        4.7 ใบรับรองแพทย์     



 
 

  5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
         5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัคร 
                   5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2559  ณ โรงเรียนบ้านตะโนน หมู่ 11 
ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  
         7.  หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก 
        หลักสูตร และวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ปรากฏ
ในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนบ้านตะโนน จะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 28  ตุลาคม 2559         
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านตะโนน หมู่ 11 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 
09.00 น. – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
13.00 น.  เป็นต้นไป 

     สอบข้อเขียน ภาค ก 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา/
จรรยาบรรณวิชาชีพ   
 
      ความรู้ความสามารถเฉพาะ  
1.ความรู้ความสามารถเก่ียวกับสาขาวิชา  
 
 สอบสัมภาษณ์ 

 
50 
50 
 
 
 
50 
 
50 
 

 
 

9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 



 
      9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ใน
กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง      
           9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา 
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกัน
ครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับ
การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                           (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                           (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

    10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
        10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านตะโนน   
        10.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน อนุบาล  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  
           10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
                  10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏ 
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  
        10.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ 
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   20 ตุลาคม พ.ศ. 2559                                
                                                                                          

                                                                                   
                                                                       ( นายปราโมทย์  พลศักดิ์เดช ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโนน 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน อนุบาล 
โรงเรียนบ้านตะโนน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

 

วัน  เดือน ปี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  24 -  26  ตุลาคม  2559  ประกาศรับสมัคร 
  27  ตุลาคม  2559    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

  28   ตุลาคม 2559           ด าเนินการคัดเลือก 
  29  ตุลาคม 2559     ประกาศผลการคัดเลือก 

  30  ตุลาคม 2559      รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 

                 
       
     
      
     
      
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนอนุบาล 
โรงเรียนบ้านตะโนน 

---------------------------------------- 
1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………… 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ  คือ ………………..……………………………………………………………….. 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร  
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อ่ืน ๆ ............................................................................................................................. ....... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
           (…………………………..…………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 

         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

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

 

     
        1 น้ิว 
 

เลขประจ ำตวัสอบ.................. 



 
 

 
ทะเบียนรับสมัคร ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน อนุบาล 

วันที่  24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
    

    
    

    

    
    

    

    
 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
(...........................................................) 

 
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(...........................................................) 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
(...........................................................) 

 
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ทะเบียนรับสมัคร ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน อนุบาล 
วันที่  25  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

    
    

    

    
    

    
    

    

 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
(...........................................................) 

 
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(...........................................................) 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
(...........................................................) 

 
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(...........................................................) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ทะเบียนรับสมัคร ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน อนุบาล 
วันที่  26  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

    
    

    

    
    

    
    

    

 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
(...........................................................) 

 
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(...........................................................) 
 

(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
(...........................................................) 

 
(ลงชื่อ).................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

(...........................................................) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

(ต้องแสดงบัตรนี้คู่กับบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังท่ีเข้าสอบ) 
 

บัตรประจ าตัวสอบครูอัตราจ้าง 
                โรงเรียนบ้านตะโนน 

 

เลขประจ าตัวสอบ…………………..………………… 
ต าแหน่ง........................................................... 
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................... 
นามสกุล.......................................................... 
 

......................................        ..................................... 
(.........................................)   (......................................) 
    (เจ้าหน้าที่ออกบัตร)       (ลายมือชื่อผู้สมัครสอบ) 

 

(ต้องแสดงบัตรนี้คู่กับบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังท่ีเข้าสอบ) 
 

บัตรประจ าตัวสอบครูอัตราจ้าง 
                โรงเรียนบ้านตะโนน 

 

เลขประจ าตัวสอบ…………………………………… 
ต าแหน่ง......................................................... 
ชื่อ(นาย/นาง/นาสาว)..................................... 
นามสกุล......................................................... 
 

......................................        ..................................... 
(.........................................)   (......................................) 
   (เจ้าหน้าที่ออกบัตร)         (ลายมือชื่อผู้สมัครสอบ) 

(ต้องแสดงบัตรนี้คู่กับบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังท่ีเข้าสอบ) 
 

บัตรประจ าตัวสอบครูอัตราจ้าง 
                โรงเรียนบ้านตะโนน 

 

เลขประจ าตัวสอบ…………………………………… 
ต าแหน่ง....................................................... 
ชื่อ(นาย/นาง/สาว)........................................ 
นามสกุล......................................................... 

......................................        ..................................... 
(.........................................)   (......................................) 
   (เจ้าหน้าที่ออกบัตร)         (ลายมือชื่อผู้สมัครสอบ) 

 

(ต้องแสดงบัตรนี้คู่กับบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังท่ีเข้าสอบ) 
  

บัตรประจ าตัวสอบครูอัตราจ้าง 
                    โรงเรียนบ้านตะโนน 

 

เลขประจ าตัวสอบ……………………………………. 
ต าแหน่ง.......................................................... 
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................... 
นามสกุล......................................................... 

......................................        ...................... ............... 
(.........................................)   (......................................) 
  (เจ้าหน้าที่ออกบัตร)        (ลายมือชื่อผู้สมัครสอบ) 

 

 

  

  


