
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรีศึกษา  

********************* 
ด้วยโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์  อ าเภอบ้านแพ้ว   จังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน  
จ านวน 1  อัตรา งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครู
อัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา 

      อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     
      ๑.๑  ครูผู้สอนเอกดนตรีศึกษา     

  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
                         บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๒.๒  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓  มีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
  ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๕  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน               
                          ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 

๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง 
๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
      เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๒.๙  ไม่เปน็ภิกษุสงฆ์  สามเณร หรือนักบวช 

     ๒.๑๐  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปที่ ก.ค.ศ.  
 รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๒.๑๑ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสอทธิประกอบวิชาชีพ  เสมือน  
 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น                 
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
มายื่นด้วย 
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                        ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ โรงเรียนหลวงสินธุ์
ราษฎร์รังสฤษฏ์  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร   ระหว่างวันที่  ๒๙ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒               
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
         ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
          การศึกษา(Transcript)  แสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รปู (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  
 ๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร                    
      ให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 
๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์    
      ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 

  ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที ่ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎรร์ังสฤษฏ์   
 

 ๗.  วิธีการคัดเลือก 
 สอบสัมภาษณ์ และสังเกตการปฏิบัติการสอน 
 

วันเวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่  ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  
๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
สอบปฏิบัติการสอน 

๕๐ 
๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 
๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์และสังเกตการปฏิบัติการสอน           
ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบ  ณ  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์
รังสฤษฏ์ 
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          ๙.  ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก   

โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์  หรือทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อได้ท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างแล้ว 
           ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

 ๑๐.๑  การท าสัญญาจ้าง ระยะเวลา ๑ ปี  ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับงบประมาณ สนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  หากมิได้รับการสนับสนุนดังกล่าว  ถือเป็นการยกเลิกการคัดเลือก 

 ๑๐.๒  กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร  จะไม่พิจารณาจัด
จ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้าง ราย
เดือน  จะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ  หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ   หากผู้ใดจะบรรจุต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เละเงื่อนไข
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           
 
 

(นางสาวชมพูนุช  ฉิมมณี) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  
          โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

                                                                                          เลขประจ าตัวสอบ................................... 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (งบ อบจ.

สมุทรสาคร )  ต าแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................... ......................... 

2. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ. ............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 

3. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก...................................... .......................................... 

     จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ..... ........... 

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................................... ...................................... 

5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี................................................................................................................. ....................

ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................................................จังหวดั........................................................................................... 

6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ต าบล.............................................อ าเภอ.......... ....................................

จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................................โทร................. ............................................ 

7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 

8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ................................... ...................................... 

9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา................................................................................ 

10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 

  ส าเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว

ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 

               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   

 

 

 



 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 

ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ................. . 
 

 
 


