
 

ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

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

 ด้วย  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  เลขที่  281  หมู่ที่  2  ต ำบลธงชัย  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัด
เพชรบุรี  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1  มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพ่ือจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่ง  ครูผู้สอน  วิชำเอกภำษำอังกฤษ  จ ำนวน  1  อัตรำ  และวิชำเอก
ศิลปะ  จ ำนวน  1  อัตรำ  โรงเรียนจะด ำเนินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวท ำ
หน้ำที่ครูผู้สอน ดังนั้น จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  ท ำหน้ำที่ครูผู้สอน 
ดังนี้ 

 1.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
     (อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ  8,340  โดยหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%) 
      1.1  สำขำวิชำภำษำอังกฤษ   จ ำนวน     1 อัตรำ 
      1.2  สำขำวิชำศิลปะ    จ ำนวน     1 อัตรำ 

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      2.1  เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำหรือเทียบเท่ำ และต้องมีควำมรู้พ้ืนฐำนทำง 

  วิชำชีพครู 
      2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ  30  แห่งรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
     ทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547 
      2.3  มีใบประกอบวิชำชีพครู 
      2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช 
      2.5  อำยุไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์ 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  
เลขที่  281  หมู่ที่  2  ต ำบลธงชัย  อ ำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งแต่วันที่  19  ตุลาคม  
2560  ถึง  26  ตุลาคม  2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ห้องประชาสัมพันธ์ และประกำศรำยชื่อผู้มี
สิทธิเข้ำสอบในวันที่  27  ตุลำคม  2560  ทำงเวปไซด์  www.wdk.ac.th 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
      4.1  ปริญญำบัตร  หรือ  วุฒิบัตร  ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ   

     4.2  ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ฉบับภำษำไทย) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน  1  ฉบับ 
      4.3  บัตรประจ ำตัวประชำชน  ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ฉบับ       



 4.4  ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน  ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ฉบับ 
      4.5  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  ไม่หมดอำยุ  ฉบับจริง   

  ซึ่งออกโดยเลขำธิกำรคุรุสภำเท่ำนั้น  พร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ฉบับ 
       4.6  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล (ถ้ำมี)    จ ำนวน  1  ฉบับ 
      4.7  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ ใส่ชุดสุภำพ 

  ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  ขนำด  1  นิ้ว      จ ำนวน  1  รูป 
      4.8  ใบรับรองแพทย์โดยโรงพยำบำลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ ำนวน  1  ฉบับ 
    และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม  ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค  พ.ศ.  2553  ดังนี้ 
    (1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
    (2)  โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (3)  โรคติดยำเสพติดให้โทษ 
    (4)  โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
    (5)  โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 
          ต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมท่ี  ก.พ. ก ำหนด 

 5.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
      จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกโดยกำร สอบสอนวิชำตำมเอกท่ีสมัครและสอบสัมภำษณ์ ในวันที่      
30  ตุลาคม  2560  เริ่มตั้งแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  
      5.1  สอบสอนวิชำตำมสำขำเอก (30 นำที) 
   -  เตรียมแผนกำรสอน 1 เรื่อง  
      5.2  สอบสัมภำษณ์และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
   -  ณ  ห้องส ำนักงำน  ตั้งแต่เวลำ  12.30 น. เป็นต้นไป 

 6.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
      จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก  ในวันที่  31  ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
ทั้งนี้  ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทรำบว่ำ 

6.1  บัญชีผูส้อบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันใน 
       ต ำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ 
       เป็นอันยกเลิก 
6.2  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ขอให้ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับกำรคัดเลือก ไปรำยงำนตัวและเข้ำรับ 
       กำรท ำสัญญำจ้ำงในวันพุธที่ 1  พฤศจิกำยน 2560 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องส ำนักงำน 
       อำคำร 1 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
6.3  เริ่มปฏิบัติงำนในวันพุธที่ 1  พฤศจิกำยน  2560    

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
   ประกำศ  ณ  วันที่  19  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2560 
  

          
          (นำยบัญญัติ  เผื่อนสีเมือง) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 


