
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

******************************* 
ด้วยโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง หน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ๑ อัตรา วิชาเอกภาษาจีน ๑ อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา วิชาเอกคหกรรม        
๑ อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา ๑ อัตรา รวมทั้งหมดจ านวน ๖ อัตรา 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔  ลงวันที่     
๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่             
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ท าหน้าทีค่รูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ๖ อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาจีน ๑ อัตรา         
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม) 
  ๑.๒ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ๑ อัตรา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา วิชาเอกคหกรรม ๑ อัตรา วิชาเอกสุขศึกษาและ      
พลศึกษา ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ ๑๓,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๒๒ – ๔๕ ปี 
  ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๓  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๔  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๒.๕  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ          
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง 

   ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 

   ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
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 ๓.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๓.๑  ท าหน้าที่ครูผู้สอนตามวิชาเอกท่ีก าหนด 
  ๓.๒  งานอ่ืน ๆ ทีโ่รงเรียนมอบหมาย 

 ๔. การรับสมัคร 
  ๔.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
หอ้งธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.ssw.ac.th   

      ๔.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต
โดยให้จัดท าเป็นรูปเล่ม  สามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) หรือส่ง            
ทางไปรษณีย์มาถึง งานบุคคลโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เลขที่ ๒๗๙/๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๕๖ 
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องย่ืนในการสมัคร 
 ๕.๑  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ติดในใบสมัคร 
 ๕.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

และส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ๕.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ  

๕.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๖  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก    
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเท็จ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

         ๖. การพิจารณาคัดเลือก 
           ๖.๑  คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจ านวนหนึ่ง    
จากประวัติและผลงานในอดีต และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔       
ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) และบนเว็บไซต์โรงเรียน www.ssw.ac.th   
  ๖.๒ ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อตามข้อ ๖.๑ จะเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบคัดเลือกในวันที่     
๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน
และเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๖.๓ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน     
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) และบนเว็บไซต์โรงเรียน www.ssw.ac.th  
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   ๗.  การเริ่มปฏิบัติงานและท าสัญญาจ้าง 
  ๗.๑ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศรายชื่อในข้อ ๖.๓  มารายงานตัว ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
  ๗.๒ เริ่มปฏิบัติงานและท าสัญญาจ้างวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       
 (นางนงกรานต์  เพชรเสนา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง เลขที่......../.............. 
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 

สาขาวิชา....................................................................... 
 

1. ชื่อ – สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)........................................ ............................................................................. 
2. สัญชาติ......................เชื้อชาติ........................ศาสนา..................... 
3. เกิดวันที่............เดือน..............................พ.ศ.................   อายุ...........ป.ี.........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
4. วุฒิการศึกษาระดับ..................................................คณะ................................................................................ 
    สาขา/วิชาเอก............................................................จากสถานศึกษา............................................................ 
    และ(ถ้ามี) วุฒิการศึกษาระดับ................................................คณะ................................................................ 
    สาขา/วิชาเอก............................................................จากสถานศึกษา............................................................ 
5. อาชีพปัจจุบัน............................................สถานที่ท างาน................................................. ............................... 
6. บัตรประชาชนเลขท่ี  ออก ณ ส านักงานฯ จังหวัด....................................     
    เมื่อวันที่….......เดือน...........................พ.ศ..............  บัตรหมดอายุวันที่…..........เดือน........................พ.ศ.............. 
7. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่....... ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................................... 
    ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................. 
    โทรศัพท์บ้าน............................... โทรศัพท์มือถือ.....................................E-mail…………………………….……………… 
8.  สถานภาพ          โสด        สมรส      หม้าย      หย่า 
9.  ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส....................................................................... อาชีพ............................................................. 
10. ชื่อ-สกุล บิดา............................................................. ......................อาชีพ…………..…………………………..……………. 
     ชื่อ-สกุล มารดา............................................................. ..................อาชีพ……………..…………………………..…………. 
11. ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................... ..................... 
12. ได้แนบหลักฐาน 

   1)  ส าเนาทะเบียนบ้าน          จ านวน    1   ฉบับ 
   2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน    1   ฉบับ 
   3)  ส าเนาปริญญาบัตร            จ านวน    1   ฉบับ 

      4)  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)          จ านวน    1   ฉบับ 
   5)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จ านวน    1   ฉบับ 
   6)  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จ านวน    1   ฉบับ 

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบ
ตามประกาศเพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายปี ตามประกาศของโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ 
(สุวรรณสุทธาราม) ทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร      
ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 

       ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร 
                          (.....................................................................) 

     ยื่นใบสมัครวันที่.........เดือน.......................พ.ศ............ 
 

 

รูปถ่าย 


