
  
 

 

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 
เร่ือง  ขยายก าหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอน               

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
………………………………………….. 

 ตามประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา ระหว่างวันท่ี 7 - 18 กรกฎาคม ๒๕๖5 นั้น 
เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงได้ขยายก าหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ ดังกล่าวข้างต้น ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ถึง วันท่ี 7 สิงหาคม              
2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 
     ๑.๑ ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     ๒.๑  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเปิดรับสมัคร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  ๒.๓  มีสัญชาติไทย                                                                                                                                                                              
  2.4  สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
  ๒.5  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี 

  ๒.6  มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและ 
                 เสียสละเวลาให้กับงาน 

  ๒.7  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.8  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
                 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  ๒.9  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๒.10  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
                            เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

  ๒.๑1 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๒.๑2 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช 
 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนชลกันยานุกูล 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม ๒๕๖5 ถึง วันท่ี 7 สิงหาคม 2565 โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ 
  ๓.๑ ในวันเวลาราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ท่ีห้องธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล (งานบุคคล)
อาคารเรียน ๑ ช้ัน ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
  ๓.๒ ในวันหยุดราชการ  ขอรับและยื่นใบสมัครได้ท่ีห้องประชาสัมพันธ์  อาคารเรียน ๑ ช้ัน ๑ 
โรงเรียนชลกันยานุกูล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๘๒๗ - ๘๕๘๑ , ๐๘ - 7459 – 6535 
 



 
 
 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน               
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด ๑.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๑ รูป  
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ 
 ๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร              
ด้วยลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
  ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)  
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ท่ี 8 สิงหาคม ๒๕๖5  เวลา ๑3.๐0 น.    
ทางเว็บไซต์ http://www.chonkanya.ac.th 
 ๗. วิธีการคัดเลือก 
  จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประ เมินคุณลักษณะของบุคคลและ            
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนชลกันยานุกูล จะท าการสอบคัดเลือกในวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา 10.0๐ น.       
ณ ห้องประชุมกมุทมาศนารี โรงเรียนชลกันยานุกูล  
 9. การประกาศผลการคัดเลือก 
 โรงเรียนชลกันยานุกูล จะประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๑3.3๐ น.   
ทางเว็บไซต์ http://www.chonkanya.ac.th 
 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  10.๑ ให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนชลกันยานุกูล ท าสัญญาจ้างและเริ่ม
ปฏิบัติงานต้ังแต่วันพุธท่ี 10 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๐7.3๐ น. ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
  10.๒ การท าสัญญาจ้างต้องมีข้าราชการ ค้ าประกันสัญญาจ้าง  จ านวน ๑ คน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันท่ี  25  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

                                                                                                                 
                  (นายณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูล) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล 
 



  
 
 

ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล 
เร่ือง  ขยายก าหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอน               

วิชาเอกแนะแนว 
………………………………………….. 

 ตามประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 เรื่องขยายก าหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกแนะแนว จ านวน 1 อัตรา ต้ังแต่วันท่ี 6 - 17 กรกฎาคม   
๒๕๖5 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 โรงเรียนชลกันยานุกูล จึงได้ขยายก าหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกแนะแนว ดังกล่าวข้างต้น ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม ๒๕๖5 ถึง วันท่ี 7 สิงหาคม 2565  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 
     ๑.๑ ครูผู้สอนวิชาเอกแนะแนว จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     ๒.๑  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเปิดรับสมัคร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  ๒.๓  มีสัญชาติไทย  
  ๒.๔  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี 

  ๒.๕  มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและ 
                 เสียสละเวลาให้กับงาน 

  ๒.๖  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๗  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
                 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  ๒.๘  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
                            เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

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

   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนชลกันยานุกูล 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม ๒๕๖5 ถึง วันท่ี 7 สิงหาคม 2565 โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ 
  ๓.๑ ในวันเวลาราชการ ขอรับและยื่นใบสมัครได้ท่ีห้องธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคลอาคารเรียน ๑ 
ช้ัน ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
  ๓.๒ ในวันหยุดราชการ  ขอรับและยื่นใบสมัครได้ท่ีห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียน ๑ ช้ัน ๑ 
โรงเรียนชลกันยานุกูล อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๘๒๗ - ๘๕๘๑ , ๐๘ - 7459 - 6535 
 
 



 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด ๑.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๑ รูป  
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ 
 ๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร                 
ด้วยลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
  ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)  
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันจันทร์ท่ี 8 สิงหาคม ๒๕๖5                           
เวลา ๑3.0๐ น. เว็บไซต์ http://www.chonkanya.ac.th 
 ๗. วิธีการคัดเลือก 
  จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณลักษณะขอ งบุคคล                      
และความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนชลกันยานุกูล จะท าการสอบคัดเลือกในวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖5                      
เวลา 10.0๐ น. ณ ห้องประชุมกมุทมาศนารี  โรงเรียนชลกันยานุกูล  
 9. การประกาศผลการคัดเลือก 
 โรงเรียนชลกันยานุกูล จะประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา ๑5.๐๐ น.   
ทางเว็บไซต์ http://www.chonkanya.ac.th 
 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  10.๑  ให้ ผู้ ท่ี ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนชลกันยานุ กูล   ท าสัญญาจ้าง                         
และเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันพุธท่ี 10 สิงหาคม ๒๕๖5 เวลา 07.3๐ น. ณ ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนชลกันยานุกูล 
  10.๒ การท าสัญญาจ้างต้องมีข้าราชการ ค้ าประกันสัญญาจ้าง  จ านวน ๑ คน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันท่ี  25  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

                                                           
                  (นายณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูล) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล 


