
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  

วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
********************* 

ด้วยโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ  ๒  ต้ำบลวังหมี  อ้ำเภอวังน ้ำเขียว  จังหวัดนครรำชสีมำ  สังกัด ส้ำนักงำนเขต
พื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต  ๓   มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้ำงเป็นครูอัตรำ
จ้ำง วิชำเอกคณิตศำสตร์ จ้ำนวน  ๑  อัตรำ จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงท้ำหน้ำที่
ครูผู้สอน  ดังนี  
 1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 9,000.  บำท   
      - ครูอัตรำจ้ำงวิชำเอกคณิตศำสตร์ จ้ำนวน  ๑  อัตรำ 
  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี  
  2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ  ๓๐  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2.2 มีสัญชำติไทย 
  2.3 มีอำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก้ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด้ำรงต้ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่โนพรรคกำรเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้ำคุกโดยค้ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ้ำคุกเพรำะกระท้ำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษส้ำหรับควำมผิดที่ได้กระท้ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท้ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร 
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องน้ำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค  มำ
ยื่นในวันสมัครด้วย 
 
 
 



 คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีควำมรู้ ระดับปริญญำตรีขึ นไป   (เอกคณิตศำสตร์) 
  2. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  
  3. หรือมีใบผ่ำนกำรปฏิบัติงำนสอน จำกหน่วยงำนเดิม (จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ) 
 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ  
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ  ๒  ต้ำบลวังหมี  อ้ำเภอวังน ้ำเขียว  จังหวัดนครรำชสีมำ    ตั งแต่วันที่  ๒๔ – ๒๙   
พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓   เวลำ  09.-00 – 16.00 น. ไมเ่ว้นวันหยุดรำชกำร    

 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1  ส้ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล 

          กำรศึกษำ (Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จ้ำนวน  1  ฉบับ 
4.2 ส้ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู (ถ้ำมจีะพิจำรณำเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง           
      จ้ำนวน  1    ฉบับ 
4.3  ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน  พร้อมฉบับจริง  จ้ำนวน  1  ฉบับ 

  4.4 ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง  จ้ำนวน  1  ฉบับ 
  4.5  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ำมี) จ้ำนวน  1 ฉบับ  
  4.6  รูปถ่ำย ขนำด  2  นิ ว  จำ้นวน  2  รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 

 5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐำนกำรสมัคร  ตำมวันเวลำที่ก้ำหนด 
  5.2 ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 

 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ที ่facebook           
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ  ๒  (http://www.chearavanont2.ac.th)  

7.  วิธีการคัดเลือก 
  กำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
       09.00 น.  เป็นต้นไป 
 

 
- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภำษณ์ (พิจำรณำแฟ้ม
ผลงำน) 

 
50 
50 

 

คะแนนรวม 100  
 
 
 



8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ  ๒   จะด้ำเนนิกำรสอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์พิจำรณำแฟ้มผลงำน 
วันที ่ 1 ธันวาคม  2563  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 

 
9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  9.1  ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ำกัน 
จะจัดล้ำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลกำรสอบปฏิบัติกำรสอนมำกกว่ำอยู่ในล้ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังไดค้ะแนนเท่ำกัน   จะ
ใช้วิธีกำรสุ่ม (จับสลำก) โดยคณะกรรมกำรที่โรงเรียนแต่งตั ง                

  9.2  จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ  9.1 เรียงตำมล้ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมำ  
ในวันที่  1  ธันวาคม  2563  รำยชื่อผู้สอบคัดเลือกจะไม่ขึ นบัญชี   นับตั งแต่ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก   

  9.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1  รำยงำนตัว ท้ำสัญญำจ้ำงในวันที่  2  ธันวำคม  2563       เวลำ 
10.00 น. เป็นไปต้นไป ณ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ  ๒  หำกไม่มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ ที่ก้ำหนดจะเรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้อันดับถัดไป 

           10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง     

 10.1  กำรจัดท้ำสัญญำจ้ำงครั งแรก จะยึดถือประกำศรำยชื่อและกำรขึ นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
จัดท้ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนต้ำแหน่งครูอัตรำจ้ำงครั งแรก และให้มำรำยงำนตัว ตำมวันเวลำที่ก้ำหนด
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

                10.2  ผู้ได้รับกำรจัดท้ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนต้ำแหน่งครู อัตรำจ้ำง ต้องไปรำยงำนตัว
เพ่ือจัดท้ำสัญญำจ้ำงตำมก้ำหนด  ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อ และกำรขึ น
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 

                10.3  กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวต้ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน้ำไปสู่กำรบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ้ำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร 

       10.4  ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำเป็นผู้
ขำดคุณสมบัติตำมที่ก้ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม  ผู้มีอ้ำนำจในกำรจ้ำง อำจสั่งเลิก
จ้ำง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั งสิ น  

     10.5 ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำน 

ไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 
        
       ประกำศ  ณ  วันที่  24  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2563 

          
                                                     (นำยสุรชัย  แพงเพ็ง) 
             ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒ 



 
ปฏิทินการด าเนินการสอบ 

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
วิชาเอกคณิตศาสตร ์

ตามประกาศโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ  ๒ 
ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

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

๒๔ – ๒๙  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓  - ประกำศรับสมัครและรับสมัคร (เวลำรำชกำร 09.00 – 16.00 น.)  
๓๐  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๓   - ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ำรับกำรคัดเลือก 
๑    ธันวำคม  ๒๕๖๓   -  สอบข้อเขียน / สอบสัมภำษณ์ / ประกำศผลกำรคดัเลือก  
๒    ธันวำคม  ๒๕๖๓   -  รำยงำนตัวท้ำสัญญำจ้ำง  
  

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



                                                        
           เลขประจ าตัวผู้สอบ………………… 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง       
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ  2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3 

 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นำง/นำย/นำงสำว).........................................................................................................................  
2. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อำยุ.............ปี...... .....เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิกำรศึกษำ.................................................................วชิำเอก....................................... ....................................... 
     จำกสถำนศึกษำ .....................................................................เมื่อวันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
4. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ.................................................................................................... .................................. 
5. บัตรประจ้ำตัวประชำชนเลขท่ี......................................ออกให้ ณ อ้ำเภอ/เขต...............จังหวัด.............................  
6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.......................หมู่ที่......ต้ำบล........................อ้ำเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................  
7. สถำนภำพ             โสด           สมรส        หม้ำย             หย่ำ 
8. ชื่อสำมี/ภรรยำ.................................................. ........................อำชีพ.....................................................................  
9. ชื่อบิดำ.........................................................................ชื่อมำรดำ................................ ............................................ 
10. ได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส้ำเนำถูกต้องแล้วดังนี  
  ส้ำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน 
  ส้ำเนำบัตรประชำชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ำมี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี  ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั งสิ นในกำรคัดเลือก 

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

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   
บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 


