
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน) 

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

                 ด้วย โรงเรยีนบ้านขามเสม็ดบ ารุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน อาศยั
อ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท           
ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

 ๑. อัตราที่รับสมัคร 
             ๑.๑ วิชาเอกภาษาอังกฤษ                       จ านวน    ๒    อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
             ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) ดังนี ้
                             ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
                             ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
                             ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                             ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                             ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง 
                             ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรม 
                             ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ        
หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 
                             ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                             ๒.๑.๘ ในวันที่ท าสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
                             ๒.๑.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 
 
 



           ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                          ๒.๒.๑ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค. ก าหนด วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
                          ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู 

               ๓. เงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
            ๓.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
                    ๓.๒ ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง 
                    ๓.๓ ระยะเวลาการจ้างจะสิ้นสุดลงตามสัญญาจ้าง 
                    ๓.๔ การปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง  

              ๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครของการด าเนินการคัดเลือก 
ด าเนินการ วันที่ / เวลา สถานที่ 

ประกาศรับสมัคร ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง 
รับสมัคร ๒ – ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ ิ
รับการสอบคัดเลือก 

๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง 

ด าเนินการสอบคัดเลือก ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง 
  ประกาศผลการคัดเลือก ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง 
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง 

 
                 ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงในวันสมัคร 
              ๕.๑ หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ระเบียนผลการเรียนที่แสดง
ว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
             ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน    
๖ เดือน  จ านวน  ๓  รูป  
             ๕.๓ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่รับการตรวจร่างกายถึงวันรับ
สมัคร  
             ๕.๔ บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ  
                      ๕.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                      ๕.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือรับรอง
ประสบการณ์ (ถ้าม)ี  
                      ๕.๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ   

       ๖. การยื่นใบสมัคร 
                     ๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน 
                     ๖.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร 
                     ๖.๓ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายไว้ในใบสมัคร 



        ๗. วิธีการคัดเลือก 
            จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที ่๑๑ เมษายน ๒๕๖๑    
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง โดยแบ่งเป็น 
                        ภาค ก 
                           - ความรู้ความสามารถทั่วไป                                              ๕๐  คะแนน 
                           - ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง              ๕๐  คะแนน 
                        ภาค ข 
                           - ประสบการณ์เดิม                                                        ๕๐  คะแนน 
                           - สัมภาษณ ์                                                                ๕๐  คะแนน 

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
             การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องได้
คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ เรียงล าดับจากคะแนนสูงสุดตามล าดับ 

      ๙. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
            จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนบ้านขาม
เสม็ดบ ารุง  โดยประกาศเรียงตามล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ 

         ๑๐. การจ้าง 
                 ๑๐.๑  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามเง่ือนไขการจ้าง 
                         ๑๐.๒  ผู้ได้รับการจ้างต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลา ถ้าพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                         ๑๐.๓  การจ้างไม่ผูกพันค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น 
 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                   (นายนิธิศักดิ์  วันทอง) 
                                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารงุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ต าแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบ ารุง  ต.ไทยสามัคคี  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 

……………………….………………. 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
    บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.......................................................................................................................... 
๒. เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ..........................ปัจจุบันอายุ.................ปี ...................เดือน  
๓. อยู่บ้านปัจจุบัน บ้านเลขที่.............หมู่ที.่......ต าบล...................อ าเภอ.........................จังหวัด.........................
๔. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โทร มือถือ..................................................................................................... 
๕. ชื่อ – สกุล  บิดา .......................................................................... อาชีพ ........................................................ 
๖. ชื่อ – สกุล  มารดา ...................................................................... อาชีพ ........................................................ 
๗. สถานภาพ (  ) โสด (  ) สมรส ชื่อคู่สมรส ....................................................................................................... 
๘. จบการศึกษาระดับ............................................. จาก ..................................................................................... 
๙. เอกสารที่น ามาสมัคร 
   (   ) ใบสมัคร                                              (   ) ส าเนาวุฒิการศึกษา 
   (   ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                   (   ) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
   (   ) ใบรับรองแพทย์                                      
   (   ) หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น 
            (   ) รูปถ่ายไม่สวมหมวก ๑ นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน  ๓  รูป 
  (   ) อื่นๆ (ถ้าม)ี ................................................................................................................................... 
๑๐. ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏ
ว่าข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือกข้าพเจ้า  
 
                                                         ลงชื่อ………………………….………………...ผู้สมัคร 
                                                                      (…………………………..…....…………..) 
                                                             วนัที…่….....…เดือน………………......…..พ.ศ. ……......… 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
 

ลงชื่อ……………………………………....... 
     (………………….……....…………..) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
(   )  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(   )  ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก............................................. 
 

ลงชื่อ…………………………………....... 
      (……………………....…………..) 

 

 

ติดรูป 


