
                                   

      

 
ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว    
****************************** 

 

 ด้วยโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว                      
จำนวน ๓ ตำแหน่ง ตำแหน่งละ ๑ อัตรา  ได้แก่ ตำแหน่ง  ครูผู้สอน  จำนวน  1  อัตรา  ตำแหน่ง พนักงานรักษา     
ความปลอดภัย  ๑  อัตราและพนักงานสถานที ่ ๑  อัตรา เพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ต ่าง ๆ ในปีการศึกษา 256๕                   
ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศธ 04010/0049 ลงวันที่  4  
ธันวาคม  2552  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน ๓ ตำแหน่ง   
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง   ครูผู้สอน (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา 
ปฏิบัติหน้าที่  สอนวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

           ค่าตอบแทน  เดือนละ  8,000  บาท และเงินประกันสังคม ตามที่กฎหมายกำหนด 
           ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านการสอน  มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกับทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียน          
การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการหลากหลาย   มีการศึกษา   วิเคราะห์   วิจัย   เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น  ความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่น              
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๒ ชื่อตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา  

ปฏิบัติหน้าที่  รักษาความปลอดภัย และงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
  ค่าตอบแทน  เดือนละ  ๖,000  บาท และเงินประกันสังคม ตามที่กฎหมายกำหนด 
  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินทางราชการรวมถึง             
ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม และปฏิบัติงานอื่นๆ                  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  ๑.๓ ชื่อตำแหน่ง  พนักงานสถานที่  จำนวน 1 อัตรา  

ปฏิบัติหน้าที่  ทำเขตพ้ืนที่บริเวณโรงเรียนและงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   
  ค่าตอบแทน  เดือนละ  ๖,000  บาท และเงินประกันสังคม ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านความสะอาด งานปรับปรุงซ่อมแซม (ไฟฟ้า ประปา งานเชื่อมโลหะ)  
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์ 



                                   

3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น 

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง                  
ในศลีธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

7) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
          ๒.๒.๑ ตำแหน่งครูผู้สอน 
   ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
    ๒) วิชาเอกอ่ืนๆตามท่ี ก.ค.ศ. ประกาศคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่ง 
    ๓) เป็นผู้มีทักษะในการออกแบบสื่อต่างๆ อาทิ ป้ายไวนิล ป้ายโปสเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์  

๔) เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสื่อนำเสนอ และตัดต่อวิดีโอ 
๕) สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
๖) มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล  
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - 23  กันยายน  256๕   
เวลา  08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5539 1123 
      3.2 หลักฐานที่ต้องยืนพร้อมใบสมัคร 

1) ใบสมัคร  (ขอรับได้ที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม)  สามารถดาวโหลดได้ที่แนบท้าย             
ใบสมัครนี้   

2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1x1.5 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน                   
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  2  รูป 

3) ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ 
 
 



                                   

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
5) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย  

ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) 
  ๖)  ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านประสบการณ์ด้านการสอน (ถ้ามี) 

๗) หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสำเนา       
จำนวน 1 ฉบับ 
  เงื่อนไขในการสมัครสอบ 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน                
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่
ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นจะมาเรียกร้องสิทธิภายหลังมิได้ 
 

3.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากปรากฏภายหลังว่า               
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าดำรงตำแหน่งข้อใดก็ตาม ผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และ               
พ้นจากการดำรงตำแหน่งทันที โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใด จากทางโรงเรียนทั้งสิ้น 
 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่  2๖  กันยายน พ.ศ. 256๕                                  
ณ  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก   

 
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
โดยมีรายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  สาขากลุ่มวิชาเอก
คอมพิวเตอร์  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
 

6.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่  2๙ กันยายน 

พ.ศ. 256๕   สถานที่สอบคัดเลือก  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  ตามกำหนดการสอบในตาราง  ดังต่อไปนี้ 
 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
วันที่ 2๙ กันยายน 256๕ 
๑๓.๐0 น. – ๑๔.00 น. 
 
1๔.00 น. – ๑๖.00 น. 

ภาค ก. สอบข้อเขียน 
๑) วิชาการศึกษา 
๒) ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก 

ภาค ข. สอบสัมภาษณ์ 
                รวม 

๖๐ 
 
 

๔๐ 
100 

 



                                   

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 
วันที่ 2๙ กันยายน 256๕ 
๑๓.๐0 น. – 1๖.00 น. 
 

สอบสัมภาษณ์ 100  

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 
วันที่ 2๙ กันยายน 256๕ 
๑๓.๐0 น. – 1๖.00 น. 
 

สอบสัมภาษณ์ 100  

 
7. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

7.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้รับคะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที ่               
มีผู้ได้รับคะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ที่โดยคะแนนผลการสอบในภาค ก  มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก)  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

7.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 เรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงลงมา   
ในวันที่  ๓๐ กันยายน  2563  เวลา  09.00 น.   

8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
8.1 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ทำสัญญาจ้าง ในวันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 256๕     

และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๔ ตุลาคม  พ.ศ. 256๕  ณ  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  อำเภอบางกระทุ่ม   จังหวัด
พิษณุโลก 

8.2 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง ระยะเวลาในการจ้างสัญญาจ้าง 

8.3 การจ้าง ตาม ข้อ 8.2  ไม่มีข้อผูกพักต่อเนื่อง ที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการหรือข้าราชการ แต่อย่างใด 

8.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ 
ไม่ต่ำกว่าระดับ 5  โดยทำสัญญาจ้าง  ณ  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1๕  กันยายน  พ.ศ. 256๕   

   ประกาศ  ณ  วันที่  1๕  กันยายน  พ.ศ.  256๕ 
   
  
 
      (นายปิยะชัย  ภู่จันทร์ดิฐกุล) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
 
 
 
 



                                   

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตามประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  ลงวันที่  1๕  กันยายน  256๕ 

************************ 
  
 1๕  กันยายน  256๕    ประกาศรับสมัคร 
 ๑๙ - 23  กันยายน  256๕    รับสมัคร (ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.) 
 2๖  กันยายน  256๕    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
 2๙  กันยายน  256๕    สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
 ๓๐  กนัยายน 256๕             ประกาศผลการคัดเลือก 
 ๓   ตุลาคม  256๕    รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  

๔   ตุลาคม  256๕    เริ่มปฏิบัติงาน 
 

.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

                                                                                       เลขประจำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

           ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง    
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................... ..................... 
2. เกิดวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี........... เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา....................................................วิชาเอก........................... .................................................... 
     จากสถานศึกษา ...............................................................เมื่อวันที่...........เดือน...................... ...พ.ศ. ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.........................................................................................................................  
   ……………………………………………………………..………………………………………….………….. 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี....................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด.. ........................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร........................ ..................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หยา่ 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................. ..................................... 
9. ชื่อบิดา.......................................................................ชื่อมารดา.................................. .......................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ สำเนาทะเบียนบ้าน   

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว

ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

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

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 



                                   

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่  
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

                                                                                       เลขประจำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

           ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง    
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................... ..................... 
2. เกิดวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี........... เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา....................................................วิชาเอก........................... .................................................... 
     จากสถานศึกษา ...............................................................เมื่อวันที่...........เดือน...................... ...พ.ศ. ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.........................................................................................................................  
   ……………………………………………………………..………………………………………….………….. 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี....................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด.. ........................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร........................ ..................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หยา่ 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................. ..................................... 
9. ชื่อบิดา.......................................................................ชื่อมารดา.................................. .......................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ สำเนาทะเบียนบ้าน   

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว

ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

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

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 



                                   

             ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

                                                                                       เลขประจำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 

           ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง    
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................... ..................... 
2. เกิดวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี........... เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา....................................................วิชาเอก........................... .................................................... 
     จากสถานศึกษา ...............................................................เมื่อวันที่...........เดือน...................... ...พ.ศ. ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.........................................................................................................................  
   ……………………………………………………………..………………………………………….………….. 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี....................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด.. ........................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร........................ ..................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หยา่ 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................. ..................................... 
9. ชื่อบิดา.......................................................................ชื่อมารดา.................................. .......................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ สำเนาทะเบียนบ้าน   

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว

ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

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

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 



                                   

 


