
 
 

 
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในโครงการห้องเรียนพิเศษ  IMS 
---------------------------------------------- 

   ด้วย  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก/ 
สรรหาบุคคล  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  ศธ  ๐๔๐๐๙/ว  ๔๕๖๒   ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการ
สรรหาและบริหาร  อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และ  คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ี  ๑๑๒๐/๒๕๖๐  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔ 
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรร
หาเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
ท่ี ตำแหน่ง จำนวน 

(อัตรา) 
เงินเดือน/  

ค่าจ้าง (บาท) 
๑ ครูอัตราจ้างชาวไทย 

สอนวิชาภาษาอังกฤษ  (IMS) 
๑ ๙,๐๐๐ 

๒ ครูอัตราจ้างชาวไทย 
สอนวิชาภาษาเยอรมัน  (IMS) 

๑ ๑๓,๐๐๐ 

๓ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  (IMS) ๑ ๑๒,๐๐๐ 

 
๒. ระยะเวลาการจ้าง 

วันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

๓.๑  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  (COVID19)  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร
ส่งเอกสารและใบสมัครทางออนไลน์ได้ท่ี  yutana@kalasinpit.ac.t , khachay_28@hotmail.com   
(ติดต่อสอบถามได้ท่ี 099-4646237)  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๓  ถึง  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๓   
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ 

๓.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัคร 
๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       

การประกาศรายช่ือจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันท่ี  ๑๙  เมษายน  
๒๕๖๓  ณ   ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ  IMS  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ตำบลกาฬสินธุ์ 
อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  และเว็บไซต์https://kalasinpit.ac.th/ 

๕.  คุณสมบัติ/เง่ือนไขการจ้าง/หน้าที่/เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครฯ (ตามตำแหน่ง)      
รายละเอียดตามท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

mailto:yutana@kalasinpit.ac.t
mailto:khachay_28@hotmail.com


 
 

๖.  วันเวลาและสถานที่คัดเลือก     
จะดำเนินการคัดเลือกในวันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๓  ณ  ห้องสำนักงานโครงการ 

ห้องเรียนพิเศษ  IMS โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตามตารางการคัดเลือกดังนี้  
 

วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที ่๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  
 ๐๙.๐๐ น.  –  ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น.  –  ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 
สอบวัดความรู้ท่ัวไป(ตามตำแหน่งและสาขาวิชา) 
ทดสอบการปฏิบัติงาน(ตามตำแหน่ง) 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๑๐๐ 
๕๐ 
๕๐ 

รวม ๒๐๐ 

 
๗.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  

๗.๑  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก/สรรหา จะต้องได้คะแนนของแต่ละรายวิชาท่ีสอบ 
คัดเลือก  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๕๐  และต้องได้คะแนนรวมทั้ง  ๓  รายวิชา  เฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อย  ๖๐  
ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากันจะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการทดสอบวัดความรู้ท่ัวไป
มากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า  หากยังคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีการสุ่ม  (จับสลาก)  โดยคณะกรรมการท่ี
โรงเรียนแต่งต้ัง 

๗.๒ โรงเรียนจะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๗.๑)  โดยเรียงตามลำดับจาก  
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา  ภายในวันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๓  และพร้อมทำสัญญาจ้าง  ในวันท่ี 
๒๙  เมษายน  ๒๕๖๓  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
         (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
  (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
๘.  การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง    
 ๘.๑  จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  เรียงตามลำดับ 

ท่ีได้รับการคัดเลือก  สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชี 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง 

 ๘.๒  การจ้างตามข้อ  ๘.๑)  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งนักการภารโรง   
จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด   
หรือมีความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจส่ังเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้ง 
ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

 ๘.๓  เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง  และจะจัดจ้างต่อไป  จะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ 
 
 



 
 

อนึ่ง  ผู้ท่ีไม่มาทำสัญญาจ้างตามกำหนดวัน  เวลา  ท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะพิจารณา
ผู้สมัครอื่นเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกแทน 

                 จึงประกาศมาให้ทราบท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
     
 
 
                                       (นายสงกรานต์  พันธ์โนราช) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
(เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)  

...................................................... 
๑. ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างชาวไทย : Coaching Teacher รายวิชาภาษาอังกฤษ (IMS)   
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

๒.๑ มีประสบการณ์ทำงานท่ีดี 
๒.๒ จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ 
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (กรณียังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา 
ออกให้ หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิฯ ก่อนทำการมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีการสอน)  

๒.๔ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

๓. เง่ือนไขการจ้าง/หน้าที่    
 ๓.๑ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
  - วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  
  - เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  - สัญญาจ้างส้ินสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๓.๒ หน้าท่ี 
  ๑) ปฏิบัติหน้าท่ีครสูอนร่วมวิชาภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษ IMS 
  ๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๔. เอกสารทีจ่ะต้องนำมายื่นในวันสมัคร    

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน 
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  
หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รปู (ถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน)  
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ 

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



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
(เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)  

...................................................... 
๑. ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างชาวไทย : สอนภาษาเยอรมัน 
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

๒.๑ มีประสบการณ์ทำงานท่ีดี 
๒.๒ จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาเยอรมันระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ 
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (กรณียังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา 
ออกให้ หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิฯ ก่อนทำการมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีการสอน)  

๒.๔ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

๓. เง่ือนไขการจ้าง/หน้าที่    
 ๓.๑ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
  - วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  
  - เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  - สัญญาจ้างส้ินสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๓.๒ หน้าท่ี 
  ๑) ปฏิบัติหน้าท่ีครูสอนร่วมวิชาภาษาเยอรมัน โครงการห้องเรียนพิเศษ IMS 
  ๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๔. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร    

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน 
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้  
หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ  

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รปู (ถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน)  
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ 

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

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
(เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)  

...................................................... 
๑. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ IMS 
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

๒.๑ มีประสบการณ์ทำงานท่ีดี 
๒.๒ จบการศึกษาในวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขา 
๒.๓ มีหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา                      

(Transcript) ท่ีแสดงว่าสำเร็จการศึกษา  
๒.๔ ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.๕ สามารถปฏิบัติงานหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
๒.๗ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 

๓. เง่ือนไขการจ้าง/หน้าที่    
 ๓.๑ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
  - วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  
  - เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  - สัญญาจ้างส้ินสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๓.๒ หน้าท่ี 

๑) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน และหนังสือราชการต่างๆ   
๒) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
๓) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและการบันทึกข้อมูล  
การจัดทำ รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT  
๔) งานประสานงาน การตดิต่อส่ือสารกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ชุมชนและท้องถิ่น 
การให้บริการ แก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ   
๕) งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๔. เอกสารท่ีจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร    
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน 

ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้  

หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ  
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รปู (ถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน)  
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ 

หมายเหตุ : ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการมีการสอบวัดระดับความรู้ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ 
***************************



 
 

ลำดับที่ใบสมัคร.................. 
                    ใบสมัครรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง.......................... 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

………………………………………….. 
        เขียนท่ี……………………………………….. 

วันท่ี............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 
๑. ช่ือ – สกุล  (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................  
    บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.......................................................ออกให ้ณ อำเภอ/เขต................................ 
    จังหวัด..................................วัน เดือน ปีท่ีออกบัตร...................................หมดอายุ....................................... 
๒. เกิดวันท่ี..........เดือน.......................................พ.ศ................อายุ.............ปี..................เดือน (นับถึงวันสมัคร)   
๓. วุฒิการศึกษา......................................................................วิชาเอก.................................................................. 
    จากสถานศึกษา......................................................เมื่อวันท่ี..........เดือน...................................พ.ศ................ 
๔. อาชีพปัจจุบัน................................................................................................................................................... 
๕. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี............ตำบล.............................อำเภอ......................จังหวัด........................   
    รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์........................................e-mail…………………………………………………. 
    สถานภาพ    (    ) โสด      (    ) สมรส      (     ) หม้าย       (    ) หย่าร้าง   
๖. ช่ือ สามี/ภรรยา................................................................อาชีพ...................................................................... 
๗. ช่ือบิดา..............................................................................ช่ือมารดา................................................................ 
๘. ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
๙. บุคคลอ้างอิง (ท่ีสามารถติดต่อได้) ............................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................  
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   
โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย  ดังนี้ 
  (    )   ปริญญาบัตร หรือใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา    พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 (    )   ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา   จำนวน  ๑  ฉบับ 
  (    )   ใบประกอบวิชาชีพครูฯ หรือหนังสือรับรองสิทธิฯ  พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนา     จำนวน  ๑   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนาท้ังด้านหน้าและด้านหลัง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่  ๖ เดือน 
           และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน        จำนวน  ๒  รูป 
  (    )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน        
  (    )   หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ..................................................................................................       
  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
         (ลงช่ือ)..................................................ผู้สมัคร 
               (...................................................) 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  
น้ิว 



 
 

บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบ้ืองต้นแล้ว ปรากฏว่า 

  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร  (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 
              ........................................................................ 
              ........................................................................ 
 

     (ลงช่ือ)..................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร 
                            (..................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


