
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

………………………………………………… 
ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปอัตราจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน ๑  อัตรา  ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมาก  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ  วันที่ ๘  กรกฏาคม ๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครู
อัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐  ดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑.๑  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
กับภาษาอังกฤษ 
  ๑.๒  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน  ได้เป็นอย่างดี 
  ๑.๓  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หากมีคุณสมบัติหรือความสามารถด้านอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  ๑.๔  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๒. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

  ๒.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๒.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

๒.๖  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒  รูป  (ถ่ายไม่เกิน ๖  เดือน)  
๒.๗  ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ) 

 ๓. วันรับสมัคร 

  ๓.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน  รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ –  วันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒                             
ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖.๐๐ น  ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑  อาคาร ๒ โรงเรียนมัธยมศึกษา-
จุฬาภรณ ์ อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

/๓.๒  ผู้สมัคร... 



 
 

- ๒ - 
๓.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๔. วัน เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 

๔.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น. 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อ าเภอจุฬาภรณ์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

๔.๒  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ (สอบสอน) 
และประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมในวันที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานที่
สอบคัดเลือก เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องสามวังโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   

๕. วันประกาศผล 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อ าเภอจุฬาภรณ์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ๖. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก 

 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐   
โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงมาตามล าดับ 

๗. การท าสัญญาจ้าง 

 ๗.๑  ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว ท าสัญญาจ้าง   ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒   
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อ าเภอจุฬาภรณ์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 ๗.๒  หากปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด  หรือมีความรู้ 
ความสามารถ  ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

๘.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ  ในวันที่  ๑๑  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 

                                                                          (นายศรีวิชัย  คงจันทร์) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   
 

 
 
 

 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน 

ตามประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    ลงวันที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒   
....................................................... 

๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒   ประกาศรับสมัคร 
๑๖ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒ รับสมัคร ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖.๐๐ น   

ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑  อาคาร ๒  
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อ าเภอจุฬาภรณ์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก   
    (เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 

ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อ าเภอจุฬาภรณ์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒ สอบสัมภาษณ์  สอบปฏิบัติ  (สอบสอน) และประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคลเพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสม  
(เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป) สถานที่สอบคัดเลือก  
ณ ห้องสามวังโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   

๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒   ประกาศผลการคัดเลือก (เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.) 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องบริหารงานบุคคล   
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อ าเภอจุฬาภรณ์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒   รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง   เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  
อ าเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 

 


