
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนวัดสระบัว 

เรือ่ง   การรับสมคัรสอบคัดเลอืกบคุคลเพือ่เปน็ครอูตัราจา้ง ปฏิบตัหินา้ทีค่รผููส้อน งบ อบจ.ปทมุธานี 

......................................................................................... 

 

  ด้วยโรงเรียนวัดสระบัว อ าเภอธัญบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.ปทุมธานี ดังนั้น อาศัยความ

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก  ท่ี ศธ.04009/3876  ลงวันที่  15  มีนาคม  2547  

และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี  29/2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546  เรื่องมอบอ านาจ

ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ 

อบจ.ปทุมธานี  ดังนี้ 

1. ต าแหนง่ทีจ่ะด าเนนิการสอบคดัเลอืกเพือ่จา้งเปน็ครอูัตราจา้ง งบ อบจ.ปทมุธาน ีจ านวน 1 อัตรา 

สาขาวชิาเอกทัว่ไป 

 อัตราเงินเดือน  เดือนละ  15,000  บาท 

 และเงินประกันสังคมร้อยละ  5 

2. คณุสมบัตขิองผูม้สีทิธสิมคัรสอบคดัเลอืก เปน็ผูม้คีุณสมบัต ิ ดงันี้ 

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง

สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด 

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

3. วนั เวลา และสถานที่รบัสมคัรสอบคัดเลอืก 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดสระบัว อ าเภอธัญบุรี  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2  ประกาศรับสมคัรและรับสมคัร ตัง้แตว่นัที ่ 19  

ธันวาคม – 27  ธนัวาคม  พ.ศ. 2559  ตัง้แตเ่วลา  08.30-15.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ 

4. เอกสารและหลกัฐานที่ผูส้มคัรสอบจะตอ้งน ามายืน่ในวนัสมคัรสอบ 

4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 

4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 

4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 

4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมส าเนาจ านวน 1 ฉบับ 



4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 

4.6 รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน) 

4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งได้รับการตรวจไม่เกิน  1  เดือน 

4.8 อื่นๆ 

5. การยืน่ใบสมคัร 

5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 

5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ

สมัคร 

5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

6. การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบคัดเลอืก 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก ภายในวนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนวัดสระบัว  

อ าเภอธัญบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2   

7. หลักสูตรและวธิีการคดัเลอืก 

หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.

ปทุมธานี ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ 

8. วนั เวลา และสถานทีส่อบคดัเลอืก 

โรงเรียนวัดสระบัว  อ าเภอธัญบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2  จะ

ด าเนนิการสอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์  (ทั้งนี้ตารางการสอบอาจยืดหยุ่นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ

สถานศึกษา) ในวนัที่  29  ธนัวาคม  พ.ศ. 2559  สถานที่สอบคดัเลือก ณ โรงเรียนวัดสระบัว  อ าเภอ

ธัญบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2 ตามก าหนดการสอบในตาราง 

ดังต่อไปนี้ 

 

วนั  เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมายเหต ุ
วนัที่  29  ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 
09.00 น. – 11.00 น. 

ภาค ก     สอบขอ้เขยีน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- ความรอบรู้ 
- ความรู้ความสามารถที่ใช้

เฉพาะต าแหน่ง 

 
50 

 

13.00 น. เป็นต้นไป ภาค ข     สอบสมัภาษณ์ 50  
 

9. เกณฑก์ารตัดสนิ การขึน้บัญช ีและการยกเลิกบัญชีการสอบคดัเลอืก 

ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ภาคละไม่

ต่ ากว่าร้อยละ  50  และได้คะแนนรวมทั้ง  2  ภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้

ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค  ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนน

ข้อเขียนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก 

10. การประกาศรายชือ่ผูผ้า่นการสรรหาและเลอืกสรร 



โรงเรียนวัดสระบัว  อ าเภอธัญบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที ่ 30  ธนัวาคม  พ.ศ.  

2559  เวลา  15.30  น. ณ โรงเรียนวัดสระบัว 

11. การเรยีกตวัผูผ้า่นการเลอืกสรรใหม้ารายงานตัว 

11.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัว

ผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จ านวน  1  อัตรา ผู้ที่ผา่นการเลอืกสรรในล าดับที่  1  ใหม้ารายงานตวั ณ 

โรงเรียนวดัสระบวั  ในวนัที่  4  มกราคม  พ.ศ.  2560  ตัง้แตเ่วลา  10.00  น. เปน็ตน้ไป 

11.2 การเรียกตัวครั้งต่อไป  หากมีต าแหน่งว่าง โรงเรียนวัดสระบัว จะเรียกตัวเรียงล าดับที่  โดยวิธีส่ง

จดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า  15   วัน 

12. การจดัท าสัญญาจา้งผูผ้า่นการเลอืกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่  1  จะต้องมาท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนวัดสระบัว  ภายในวนัที ่ 4  

มกราคม  พ.ศ.  2560 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 

 

สุเทพ  รุจิวิทยากุล 

(นายสุเทพ  รุจิวิทยากุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระบัว 

ปฏิทนิการเลอืกสรรบคุคลเปน็ครอูตัราจา้ง  ต าแหนง่  ครผููส้อน  งบ อบจ.ปทมุธานี 

โรงเรียนวดัสระบวั  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ี เขต  2 

 

ที ่ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน วนั เดอืน ปี หมายเหต ุ
1 ประกาศรับสมัคร 19 – 27  ธันวาคม  2559  
2 รับสมัคร 19 – 27  ธันวาคม  2559 เว้นวันหยุดราชการ 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรร 28  ธันวาคม  2559  
4 สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ 29  ธันวาคม  2559  
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 30  ธันวาคม  2559  
6 รายงานตัว 4  มกราคม  2560  
7 จัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียนวัดสระบัว 4  มกราคม  2560  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมคัรสอบครอูตัราจา้ง ท าหนา้ทีค่รผููส้อน งบ อบจ.ปทมุธานี 

โรงเรียนวดัสระบวั 

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

1. ชื่อ...................................................................นามสกุล..................................................................... 

    สัญชาติ................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา................................................ 

2. เกิดวันที่.............เดือน...............................พ.ศ...........................อายุถึงวันรับสมัคร........................ปี 

3. เกิดที่ต าบล....................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................... 

4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน............................................................................................................. 

    ออก ณ ส านักงาน.............................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ................... 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่...........................ถนน......................................ต าบล............................................. 

   อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................เบอร์โทร......................................... 

6. ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบัน.............................................................ปี พ.ศ........................... 

    ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา.................................................วิชาเอก......................................... 

    มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ.................................................................................................................... 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 

  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธ์ิ 

  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 

  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

  ใบรับรองแพทย์ 

  อื่นๆ............................................................................................................................. 



 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ 
 

      ลงชื่อผู้สมัคร........................................................ 
       (.............................................................) 
       วันที่....................................................... 

เจา้หนา้ทีร่ับสมคัร เจา้หนา้ทีต่รวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 
 
                 ........................................... 
             (.....................................................) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
      ขาดคุณสมบัติ 
เพราะ…………………………………… 
      คุณสมบัติถูกต้อง 
                   ................................................ 
                (.....................................................) 

 

 


	ประกาศ ณ วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.  2559
	โรงเรียนวัดสระบัว



