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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

  ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ต าบลหนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด                    
จังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป            
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
   1.1  ชื่อต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูอัตราจ้าง  วิชาเอก ดนตรีสากล จ านวน 1 อัตรา 
   1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติงาน 

                    ปฏิบัติงานจดัการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด    
ต าบลหนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

   1.3  ค่าจ้างเดือนละ  7,000 บาท 
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 

     2.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู             
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

    2.2 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรอง  และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

   2.3 มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร            
ทางการศึกษา  พ.ศ.2546  

   2.4 ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 
 

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
    3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่                   
ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ต าบลหนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด                       
จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น.               
โดยเว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ว่าที่ร้อยตรี พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
โทรศัพท ์06-4490-3008  นายธิบดี เพชรสม โทรศัพท์ 06-5043-5999  หรือหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 043-624180 

   3.2  ผู้ประสงคส์มัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า                            
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐาน                
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
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4. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว 

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 แผ่น (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)  
    4.2  ส าเนาปริญญาบัตร  หรือใบรับรองวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร

จ านวน 1 ฉบับ 
    4.3  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ านวน  1  ฉบับ 
    4.4  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู  หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
    4.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    4.6  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
    4.7  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมส าเนา           

จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีชื่อตัวชื่อสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)  
    4.8  ใบสมัครขอรับได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ต าบลหนองแวง                               

อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด หลักฐานตามข้อ (4.2) – (4.7)               
ให้น าฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ  และส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาด้วย 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
    จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องเกียรติยศ                            

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ต าบลหนองแวง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด                
และทาง  http://www.tup101.ac.th 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  จะท าการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน           

และประเมินแฟ้มสะสมงานในวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์                                                    
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ต าบลหนองแวง  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด                             
เวลา 09.00 น.-12.00 น. รายละเอียดตามตาราง 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 

สอบข้อเขียนและประเมินแฟ้มสะสมงาน 
 

100  
  

 

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. ทีห่้องเกียรติยศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และทาง  http://www.tup101.ac.th ผลการสอบคัดเลือก                       
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

8. การรายงานตัวและการจัดท าสัญญาจ้าง 
    8.1  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไดล้ าดับที ่1 จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ให้มารายงานตัว                     

และท าสัญญาจ้างในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องเกียรติยศ และเริ่มปฏิบัติงาน                           
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป   

8.2  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์           
มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดในหนังสือ
เรียกให้มารายงานตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 

http://www.tup101.ac.th/
http://www.tup101.ac.th/
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8.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญา

จ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                          
เป็นการเฉพาะราย 

8.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

 
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 
ประกาศ ณ วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
       ว่าทีร่้อยตรี 
 
 

            (พรเทพ  โพธิ์พันธุ์ )  
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา  ร้อยเอ็ด 
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         ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ................................. 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ต าบลหนองแวง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
เขียนที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
วันที่        เดือน                              พ.ศ.             f 

 
 

ข้าพเจ้า.............................................................อายุ..........ปีเกิดวันที่........เดือน.....................พ.ศ. ..............  
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ต าบล............................อ าเภอ................................จังหวัด................................
โทรศัพท.์.......................................E-mail .......................................................................  

มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือท าหน้าที่ครูอัตราจ้าง 
สถานภาพปัจจุบัน  โสด   สมรส   หย่า 
ปัจจุบันมีอาชีพ..................................................มีประสบการณ์ท างาน...............ปี..................เดือนโดยข้าพเจ้าได้ท า
ความเข้าใจตามประกาศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วพร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครมาด้วยดังนี้ 
     (  )   ใบสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ (  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน 1 ฉบับ 

(  )   ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน 1 ฉบับ 
(  )   ส าเนาปริญญาบัตร  หรือใบรับรองวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 

จ านวน 1 ฉบับ 
    (  )   ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ านวน  1  ฉบับ 
    (  )   ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู  หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
    (  )   อื่น ๆ  ............................................................................................................................................  
 

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

วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ............... 
 

บันทึกเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า 

หลักฐานครบถ้วน   หลักฐานไม่ครบ 
เห็นควร 

ให้รับสมัครได้    ให้ส่งหลักฐานเพ่ิมเติม 
 

(ลงชื่อ)          เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (................................................)  

        วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ................. 
 

ติดรูป นาด 1.5*1 นิ้ว 
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ก าหนดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอก ดนตรีสากล 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ต าบลหนองแวง  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่  1 – 9 พฤศจิกายน  พ.ศ.2564  รับสมัคร 
วันที่  9     พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันที่  10   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564  ด าเนินการสอบคัดเลือก 
วันที่  10   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันที่  11   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  

 วันที่  12   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564  เริ่มปฏิบัติงาน     
 


