
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลกูจางช่ัวคราว ในตําแหนงครูอัตราจาง 

                             ทําหนาท่ีครูผูสอนวิชาดนตรี 
********************* 

ดวยโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒  มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจางเปนเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูอัตราจาง ทําหนาท่ีสอนวิชาดนตรี จํานวน 1 อัตรา               
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางช่ัวคราว ในตําแหนงครอูัตราจาง ทําหนาท่ีครูผูสอน  ดังนี้ 

๑.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจางเดือนละ ๙,๑๔๐  บาท  (-เกาพันหนึ่งรอยส่ีสิบบาทถวน-) 
 - ครูสอนวิชาดนตรี (ดนตรีสากล)  จํานวน  1  อัตรา     

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปบริบูรณข้ึนไป 
  2.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.5 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน              
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  2.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
  2.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ 
 ๓ .คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีความรู ระดับปริญญาตรข้ึีนไป   จบวิชาเอกดนตรี หรือวิชาโทดนตรี 

 ๔.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนพระพรหม                    
พิทยานุสรณ  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ต้ังแตวันท่ี  ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา  9.00 – 
16.00 น.  เวนวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ๐๘๑-๐๘๒๖๐๘๘ (ผอ.จรัญ   ชัยทองสุขทอง)   
และ ๐๘๕-๐๖๘๖๑๗๙ (ครูเพ็ญทิพย  สังขรัตน) 

 ๕.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๔.๑  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล 
 การศึกษา(Transcript)  พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถามีจะพิจารณาเปนพิเศษ) พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ฉบับ 
๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 
 



 
๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  
๔.๖  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
๔.๗  ใบรับรองแพทยซี่งออกใหไมเกิน  1  เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค    

๖.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ

ครบถวน  พรอมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีกําหนด 
  ๕.2  ผูสมัครตองลงลายมือช่ือในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 

๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  ๒  เมษายน ๒๕๖๒                        
 ท่ี  www.facebook.com/Praprompittayanusorn-School-1138872409503532 หรือ 

Praprompittayanusorn School 

๘.  วิธีการคัดเลือก 
 การสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี ๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป 
 

สอบขอเขียน 
สอบสัมภาษณ 
 

๕๐ 
50 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

๙.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ จะดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ   ในวันท่ี   ๙ เมษายน ๒๕๖๒   

เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ 
 

๑๐.  เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑  ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับ
ท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน   จะใชวิธีการสุม 
(จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงต้ัง                
 ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกตามขอ  ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา  ภายใน
วันท่ี  ๖ เมษายน ๒๕๖๒   ท่ี  www.facebook.com/Praprompittayanusorn-School-
1138872409503532  หรือ  Praprompittayanusorn School 
รายช่ือผูสอบคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไวไมเกิน  ๑ ป  นับต้ังแตประกาศผลการสอบคัดเลือก   

๑๑.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 
  ๑๐.๑  กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง 
     -  วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก เปน
หนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมารายงานตัว 
ตามวันเวลาท่ีกําหนด จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือก 

http://www.facebook.com/Praprompittayanusorn-School-1138872409503532%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.facebook.com/Praprompittayanusorn-School-1138872409503532%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.facebook.com/Praprompittayanusorn-School-1138872409503532%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


  ๑๐.๓  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชี
ผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจางลูกจางช่ัวคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 
  ๑๐.๕  ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง อาจส่ังเลิก
จาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆท้ังส้ิน  

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมได
ไมวากรณีใดๆ  

 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           
 
 

 

                                                                   (นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทนิการดําเนนิการคัดเลือก 
ครูอัตราจางรายเดือน ทําหนาทีค่รผููสอนวิชาดนตร ี

ตามประกาศโรงเรียนพระพรหมพทิยานุสรณ ลงวันที่  ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
๒๕ – ๒๙   มีนาคม ๒๕๖๒   ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
๒ เมษายน ๒๕๖๒    ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก 
๖ เมษายน ๒๕๖๒    สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ   
6  เมษายน  ๒๕๖๒    ประกาศผลการคัดเลือก 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒    รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทําหนาท่ีครูผูสอนในระดับปฐมวัย  เลขท่ี........./.......... 
โรงเรียนวัดทาโปง   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต ๔ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกลุ........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 
       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย................... 
       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................... 
๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ไดรับวฒุิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเปนครูอัตราจางทําหนาท่ีครูผูสอนในระดับปฐมวยัโรงเรียนวัดทาโปง 
 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผูสมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


