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ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน 

………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๘  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา  
 อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 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 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ตำแหน่งทีจ่ะดำเนินการสอบคัดเลือก (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 
     ๑.๑ ครูผู้สอนวิชาเอก คณิตศาสตร์  จำนวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๒ ครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๓ ครูผู้สอนวิชาเอก บรรณารักษ ์ จำนวน  ๑  อัตรา 
 ๒. คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     ๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
  ๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  ๒.๓ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี   
  ๒.๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ไดดี้ 
  ๒.๕ มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละ
เวลาให้กับงาน 
  ๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

  ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๒.๑๑ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช 
 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล 
อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๓ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  ๓.๑ ในวันเวลาราชการ  ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
อาคารเรียน ๑ ชั้น ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
  ๓.๒ ในวันหยุดราชการ  ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์  อาคารเรียน ๑ ชั้น ๑ 
โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๘๒๗ - ๘๕๘๑ , ๐๘ - ๐๗๑๘ – ๔๒๒๑ 
 



๒ 

 

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
  ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
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 (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ รูป  
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ 
 ๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วย
ลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
  ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สำเนาถูกต้องทุกฉบับ)  
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.   
ทางเว็บไซต์ http://www.chonkanya.ac.th 
 ๗. วิธีการคัดเลือก 
  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินคุณลักษณะของบุคคลและ   
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
 ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนชลกันยานุกูล จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๓๐ น.      
ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล  
 ๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ๙.๑ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนชลกันยานุกูล ทำสัญญาจ้างวันที่ ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนชลกันยานุกูล  และเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
  ๙.๒ การทำสัญญาจ้างในข้อ ๙.๑ ไมม่ีผลผูกพันต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
  หมายเหตุ การทำสัญญาจ้างต้องมีข้าราชการ ค้ำประกันสัญญาจ้างจำนวน ๑ คน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๑๓  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
   
 
 

(นายสำเริง  หมอนวัน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล 

 


