
  
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

ทำหน้าที ่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา       
********************* 

  ด้วยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวทยาภูมิ” สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ 
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ประจำโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”อาศัยความตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗ 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖                 
เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุ คคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา 
- ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
- อัตราเงินเดือน 9,140 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รบัรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
     ๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกพลศึกษา หรือที่เก่ียวขอ้ง  
                ๒.๔ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเข้าเนื้อหาวิชาเป็นอย่างด ี
 2.5 มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงาน รับผิดชอบต่องานสอนและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 2.6 มีบุคลกิภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื้อสัตย์ อดทน และรักองค์กร 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องบุคลากร อาคาร 1 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)          
โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารในใบรับสมัครให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ อันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การไดเ้ข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นโมฆะ สำหรับผู้สมัครรายนั้น โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น 
 
 
 



 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร  
 ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง                          จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง                             จำนวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๓   สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง                                          จำนวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๔   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ 
                   ๔.๕   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)                                        จำนวน  ๑  ฉบับ  
                   ๔.๖   รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                   ๔.๗   ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19)   จำนวน  ๑  ฉบับ  

  ๕.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
         โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน การ
ทดสอบความสามารถด้านการสอน วิธีการสอบสัมภาษณ์ 

  ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน   
13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ทางเว็บไซค์ www.tanti.ac.th  หรือเพจโรงเรียน 

 ๗.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน 
การทดสอบความสามารถด้านการสอน วิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูม”ิ 

 ๘.  วิธีการคัดเลือก 
          การสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 14 มิถุนายน 2565    
๐๙.๐๐ – 10.00 น. 

ภาค  ก           สอบข้อเขียน 
๑.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     -  ความรอบรู ้
     -  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง                                                                                                                           
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10.00 – 10.30 น. ๒.   ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
ภาค  ข           สอบสอน 

30  

10.30 – 11.00 น. ภาค  ค           สอบสัมภาษณ์ 40  
คะแนนรวม 100  

 9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซค์ www.tanti.ac.th  หรือเพจโรงเรียน 
 10. การทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ 
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ   ณ   วันที่  6  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2565 
 

                                    
 นางมยุรีย์  แพร่หลาย 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 

http://www.tanti.ac.th/

