
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒   
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ อัตรา  
โรงเรียนจึงด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

 อาศัยอ านาจความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก  
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวนัที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ที่ ๒๙/ ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ 
ลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

   ๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๑.๑ เป็นคนไทย มีสัญชาติไทย ๑.๓ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
 ๑.๒ ไม่เคยต้องโทษอาญา ๑.๔ มีสุขภาพแข็งแรง 
  ๒. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครคัดเลือก  
   ๒.๑ มีวุฒิอย่างต่ าปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  มีประสบการณ์สอน 
                                  วิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๑ ปี   

 ๒.๒ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
 ๒.๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท 
  ๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  ๓.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
                และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร 
                พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๓.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๓.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
        จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๓.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๓.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๑ เดือนเท่านั้น 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งได้แก่ 
        ๓.๗.๑ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  ๓.๗.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ๓.๗.๓ โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  ๓.๗.๔ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๓.๗.๕ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง 
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
     ๓.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบผา่นการเกณฑ์ทหาร  (ถ้ามี) 
 
 



  
 ๔. การรับสมัคร 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องงานบริหารบุคคล  ฝ่ายอ านวยการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ    
โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม  ในวันที่ ๒๔ – ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๖  (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
 ๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖   
ณ โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๔ ๑๓๒๔ 
หรือทางเว็บไซต์  http://www.nongkipit.ac.th ฝ่ายอ านวยการ สมัครงาน 
 ๖. การคัดเลือก 
 ก าหนดคัดเลือก  โดยการทดสอบและสัมภาษณ์พร้อมกัน  ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม 
 
  ๗. ประกาศผลการคัดเลือก 
 วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม หรือสอบถามได้ที่ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๔ ๑๓๒๔ หรือทางเว็บไซต์ http://www.nongkipit.ac.th ฝ่ายอ านวยการ สมัครงาน 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
                            (นายอุดม  ไชยชนะ) 
    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาราชการแทน 

                     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม 
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ก าหนดการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  อ าเภอหนองกี่  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

----------------------------------------------------- 
 

ประกาศรับสมัคร       ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

รับสมัคร        ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
       (เว้นวันหยุดราชการ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  

สอบคัดเลือก       ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก     ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่     ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
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