
 
 
 

ที่ ศธ ๐๔๐๔๒.๑๔๗/๔๘๕      โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 
      หมู่ที ่5 ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  
      จังหวัดชุมพร  ๘๖๑๓๐ 

 
             ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒                      

เรื่อง   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 
 

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ชุด 
 

โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความประสงค์บุคคลเพื่อ
จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน ๑ ตำแหน่ง วิชาเอก สังคมศึกษา 

บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ได้ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครู
อัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน ๑ ชุด ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

                      ขอแสดงความนับถือ    
 

 
                                                           (นางบุญล้อม  กลับชนะ) 
    ครูโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) รักษาการในตำแห่นง 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 
 
 
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 
โทร 0๗๗ ๕๓๑๐๖๕ 
โทรสาร ๐๗๗ ๕๓๑๗๒๖ 
URL  : http://www.anubansawi.ac.th 
E-Mail  : anubansawi147sc@gmail.com 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน 

********************* 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์ ) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว          
จำนวน 1 อัตรา         

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕47 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๘ 
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕47  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑. ตำแหน่งท่ีจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๓๑๐ บาท) 
     ๑.๑ ครูผู้สอนวิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     ๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี  (สาขาสังคมศึกษา) 

    ๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่จากคุรุสภา 
    ๒.๓ มีสัญชาติไทย 
    ๒.๔ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี   
    ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

       ๒.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     ๒.๗ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
     ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ        

    ๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    ๒.๑๐ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๔ เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง  จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมฉบับจริง        จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง   จำนวน ๑ ฉบับ 



๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง    จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง   จำนวน ๑ ฉบับ  

    ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ 
๕. การยื่นใบสมัคร 
    ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือ

บรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
    ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สำเนาถูกต้องทุกฉบับ)  

    ๕.๓ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัคร 

    ๕.๔ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒   ณ โรงเรียนอนุบาลสวี

(บ้านนาโพธิ์)  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมิน

คุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
    โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ โรงเรียน 

อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ตามกำหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

- สอบปฏิบัติการสอน 

- สัมภาษณ์ 

 

๖๐ คะแนน 

๔๐ คะแนน 

 

รวม ๑๐๐ คะแนน  
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
    ๙.๑ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือก

ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับให้ผู้ที่ไดส้มัครสอบก่อนเป็น 
ผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  

    ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมา 
ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนั้น 

    (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
    (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
    (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 



 
๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

 ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
 ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานครูผู้สอนครั้งแรกและให้มา
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดทำ
สัญญาจ้าง อัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ         
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า      
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ  ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  
 ๑๐.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณใีด ๆ 
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒                                                               

                                                       

  

 
                                                           (นางบุญล้อม  กลับชนะ) 
    ครูโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) รักษาการในตำแห่นง 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 
โทร 0๗๗ ๕๓๑๐๖๕ 
โทรสาร ๐๗๗ ๕๓๑๗๒๖ 
URL  : http://www.anubansawi.ac.th 
E-Mail  : anubansawi147sc@gmail.com 
 



เลขประจำตัวสอบ............................ 

 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

************************* 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)........................................................................................ .................................. 
2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก...................................... ......................................... 
    จากสถาบันการศึกษา .............................................................เมื่อวันที่...........เดือน................ ............พ.ศ.............. 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.............................................................................................. .......................................... 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต................จังหวัด............... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่.........ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด....... .................   
    รหัสไปรษณีย์................................................โทร...................................................................................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส       
8. ชื่อสามี/ภรรยา.................................................................... .................อาชีพ........................................................... 
9. ชื่อบิดา...................................................................................ชื่อมารดา................................................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
 สำเนาบัตรประชาชน     ใบรับรองแพทย์ 
 สำเนาทะเบียนบ้าน     ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

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

 บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
 
 

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

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

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


