
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนราษฎร์นิยม 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
------------------------------------------------------- 

 ด้วย โรงเรียนราษฎร์นิยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ มีความประสงค์คัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ๑ คน เพ่ือให้การคัดเลือกต าแหน่งครูอัตรา
จ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียนร้อย โรงเรียนราษฎร์นิยม จึงประกาศรับสมัครคัด เลือกบุคคลเพ่ือเข้าเป็นครูอัตรา
จ้างวิชาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้   

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง 
- สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จ านวน  ๑  อัตรา 
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือก 
 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัตรทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี 
 ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลา 

          ทางการศึกษา 
๒.๔   ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
๒.๕   ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก าหนดในกฎ         
        ก.ค.ศ. 
๒.๖   อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

 ๓. หลักฐานที่ต้องน ามาสมัคร 
      ๓.๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก      จ านวน ๑ ฉบับ 
                     ๓.๒ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๓.๒ ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริงและส าเนา    จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๓ บัตรประจ าตัวประชาขน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
        จ านวน ๒ รูป 
 ๔. อัตราค่าจ้าง 
      ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท / เดือน 
 ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
      รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๒ –  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ  
 ๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  
 ๖. ก าหนดการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบปฏิบัตแิละสอบสัมภาษณ์ 
      ๖.๑ สอบความรู้ความสามารถท่ัวไปและที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม 

๖.๒ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม 
 



 ๗. ประกาศผลการสอบคัดเลือก/รายงานตัว 
  ๗.๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว 
        วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.radniyom.ac.th  และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน พร้อมท าสัญญาจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกถ้าไม่มารายงานตัวตามท่ีก าหนด ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ 
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่  
  เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  

 
 
 

(นางกรชนก  สุตะพาหะ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทนิการด าเนนิการคดัเลอืก 
 ครูอตัราจ้างครูผู้สอนสังคมศึกษา 

 

*************************** 
 

๑. ประกาศรับสมัคร     วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  
๒. รับสมัคร      วันที่ ๒๒ เมษายน – ๒๖  เมษายน ๒๕๖๒  

(ไม่เว้นวนัหยุดราชการ)  

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   วันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  
๔. ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ    วันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  
๕. ประกาศผลการคัดเลือก     วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  
๖. รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง    วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนราษฎร์นิยม 

     
 
 
๑. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………………………………………………………. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา …………………………………………………………………….. 
๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
๓. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด ………………………………………………………………… 
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน …………………………………………………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………………………………………… 
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ต าบล ………………………………………………………………. 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………………………………………………. 
๖. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………………………………………. 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………………………………… วิชาเอก...............………………………………………… 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์ท างาน.............................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................................. .... 

๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
ส าเนาวุฒิการศึกษาที่สถาบัน อนุมัติแล้ว 
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
ท าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... .............. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
                    ขาดคุณสมบัติ เพราะ.................. 
                    คุณสมบัติถูกต้อง 
             ……………………………………… 
              (……………………………………) 

 

  เลขประจ ำตวัสอบ........................  
....................... 

 


