
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจAางเปBนลูกจAางช่ัวคราวรายเดือน  

ตำแหนIงครูอัตราจAาง สอนวิชาพลศึกษา 

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

  ด$วยโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประสงค;จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ$างเปDนลูกจ$าง

ชั ่วคราวรายเดือน ตำแหนJงครูอัตราจ$าง สอนวิชาพลศึกษา เพื ่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในราย 

วิชาพลศึกษา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ดังรายละเอียด ตJอไปน้ี    
 

๑. ตำแหน(งที่ประกาศรับสมัครและคัดเลือก 

๑.๑ ตำแหนIงท่ีประกาศรับ และคัดเลือก 

 ๑.๑.๑ ครูอัตราจ$างกลุJมสาระการเรียนรู$สุขศึกษา และพลศึกษา  

 - ครูพลศึกษา          จำนวน    ๑    อัตรา 

๑.๑.๒ ระยะเวลาการจ$าง ตั ้งแตJวันที ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  

เปDนเวลา ๔ เดือน  

        ๑.๒ คุณสมบัติท่ัวไป และอัตราเงินเดือนท่ีไดAรับ 

    ๑.๒.๑  เปDนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 

    ๑.๒.๒  มีอายุไมJต่ำกวJา ๒๓ ปZ 

    ๑.๒.๓  เรียนจบ และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาพลศึกษา 

     ๑.๒.๔  มีใบประกอบวิชาชีพครู 

๑.๒.๕  มีความสามารถในการถJายทอดความรู$ และเน้ือหาวิชาเฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา  

    ๑.๒.๖  เปDนผู$มีความรู$ ความสามารถ และตระหนักในคุณคJาของอาชีพครู 

    ๑.๒.๗  มีความเสียสละ มีความเปDนเหตุเปDนผล 

    ๑.๒.๘  มีมนุษย;สัมพันธ;ท่ีดีตJอผู$อ่ืน 

    ๑.๒.๙  เปDนผู$รักงานสอน มีความรักและเมตตาตJอลูกศิษย; 

   ๑.๒.๑๐ สุขภาพรJางกายแข็งแรงสมบูรณ; (ไดAรับวัคซีนCOVID-19 ไมIนAอยกวIา ๒ เข็ม) 

    อัตราเงินเดือนท่ีไดAรับ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร และคัดเลือก 

ผู$ประสงค;จะสมัครคัดเลือกเปDนครูอัตราจ$างของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สามารถ

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร$อมหลักฐานได$ที่ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ณ ห$องสำนักงานกลุJม

บริหารงานบุคคล อาคารอาทร-ไสว สังขะวัฒนะ วันท่ี ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

/๓. เอกสาร... 



- ๒ – 

 

๓. เอกสาร หลักฐานท่ีผูAสมัครจะตAองนำมาย่ืนในวันสมัคร 

๓.๑ รูปถJายขนาด ๑ น้ิว (ถJายไว$ไมJเกิน ๖ เดือน)   จำนวน ๑ ใบ 

๓.๒ บัตรประชาชนฉบับจริง พร$อมสำเนา    จำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๓ ทะเบียนบ$านฉบับจริง พร$อมสำเนา    จำนวน ๑ ฉบับ  

๓.๔  ใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล$ว ฉบับจริง 

      พร$อมสำเนา       จำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๕ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัครฉบับจริง 

      พร$อมสำเนา       จำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริงพร$อมสำเนา   จำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๗ หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข$องกับตำแหนJงท่ีสมัครเพ่ือประกอบการพิจารณา  

  ฉบับจริงพร$อมสำเนา      จำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๘ เอกสารการเปล่ียนช่ือ – สกุล ฉบับจริงพร$อมสำเนา (ถ$ามี)  จำนวน ๑ ฉบับ 

๓.๙ เอกสารหลักฐานการได$รับวัคซีน COVID-19   จำนวน ๑ ฉบับ 

๔. การย่ืนใบสมัคร 

ผู $สมัครสามารถติดตJอขอรับเอกสารใบสมัคร และยื ่นสมัครด$วยตนเอง พร$อมเอกสาร

หลักฐานการสมัครในวัน และเวลาราชการ ดังประกาศข$อท่ี ๒. ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  

๕. ประกาศรายช่ือผูAมีสิทธิเขAาคัดเลือก 

ประกาศรายช ื ่อผ ู $ม ีส ิทธิ เข $าค ัดเล ือก ว ันพฤห ัสบดี ท่ี  ๒๕ พฤศจ ิกายน ๒๕๖๔  

เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และทางเว็บไซต;ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

http://www.tpt.ac.th 

๖. กำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการคัดเลือก 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจะดำเนินการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ; และสาธิตการ 

สอนเปDนเวลา ๒๐ นาที ในวันศุกร;ท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปDนต$นไป  

๗. การคัดเลือก และการทำสัญญา 

๗.๑ การประกาศผลการคัดเลือกจะเรียงลำดับคะแนนจากสูงสุดลงมาและให$ผู$ได$รับคัดเลือก 

ลำดับสูงสุดเปDนผู$ได$รับการคัดเลือก แตJหากผู$ได$รับการคัดเลือกไมJมารายงานตัว หรือไมJมาทำสัญญาตามกำหนด 

ให$เรียกผู$สมัครท่ีได$ลำดับถัดไปมารายงานตัว และทำสัญญา 

๗.๓ การพิจารณา และตัดสินของคณะกรรมการถือเปDนท่ีสุด 

 

 

 

 

/๘. การประกาศ... 
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๘. การประกาศรายช่ือผูAผIานการคัดเลือก 

โรง เร ียนทว ีธาภ ิ เศก บางข ุนเท ียน จะประกาศรายช ื ่ อผ ู $ ผ J านการค ัดเล ือกใน 

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และทางเว็บไซต;ของโรงเรียนทวีธาภิเศก       

บางขุนเทียน  http://www.tpt.ac.th และจะดำเนินการทำสัญญาจ$างในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มปฏิบัติงาน

ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

   จึงประกาศให$ทราบโดยท่ัวกัน 

     

     ประกาศ ณ  วันท่ี  ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(นายวีระเชษฐ;  ฮาดวิเศษ) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

หากมีข$อสงสัย สามารถติดตJอสอบถามในได$ที่ ครูศิรัตน; บันลือพงศ;พันธุ; เบอร;โทร ๐๙๕-๗๗๔-๓๕๒๐ 

และครูภาวินี พจนเสนี เบอร;โทร ๐๘๖-๓๔๙-๒๗๔๔  


