
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจาง กลุมสาระภาษาไทย 

********************* 
ดวยโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม  อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี สํ า นั ก ง าน เ ข ต พื้ น ที่ ก า รศึ กษ า

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนครูอัตราจาง กลุมสาระ
ภาษาไทย  จํานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางทําหนาท่ีครูผูสอน  
ดังนี ้
 1.  ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง  จํานวน  ๑  อัตรา 
อัตราคาจางเดือนละ ๑๕,000.  บาท   
  - ครูสอนเอกภาษาไทย จํานวน  ๑  อัตรา 
  
  

2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  2.1  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปบริบูรณข้ึนไป 
  2.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.5 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน              
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืน 
  2.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
  2.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคกุเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน ทองถิ่น และ
จะตองนําใบรับรองแพทยซี่งออกใหไมเกิน  1  เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มา
ยื่นในวันสมัครดวย 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
  1. มีความรู ระดับปริญญาตรขีึ้นไป   ( เอกภาษาไทย ) 
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีทางการศึกษา  
  3. หรือมีใบผานการปฏิบัติงานสอน จากหนวยงานเดิม (จะไดรบัการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) 
 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
    ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม  
อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี ตั้งแตวันที่  ๘ – ๑๔  พฤษภาคม  256๑  เวลา  09.-00 – 16.00 น.  
 ( ติดตอสอบถาม โทร. ๐๘๑ ๘๗๕ ๙๒๘๑ , ๐๘๖ ๐๕๘๕๒๐๐ ) 
 
 
 



 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1  สาํเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา(Transcript)  พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 
4.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 
4.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 

  4.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 
  4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จาํนวน  1 ฉบบั  
  4.6  รปูถาย ขนาด  2  น้ิว  จํานวน  2  รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

 5.  การย่ืนใบสมัคร 
5.1ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให

ถูกตองและครบถวน  พรอมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่กําหนด 
  5.2ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รบัสมัคร 

 6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบคดัเลือก วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  256๑  
ณ โรงเรยีนวัดสุขบุญฑริการาม    

7.  วิธีการคัดเลือก 
  สอบสัมภาษณ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. 256๑ 
       ๑๓.00 น.  เปนตนไป 
 

 
- สอบสัมภาษณ และสอบสอน 
  พิจารณาแฟมผลงาน 
 

 
๑๐๐ 

 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดสุขบุญฑรกิาราม   จะดําเนินการสอบสัมภาษณพิจารณาแฟมผลงาน 
วันที่  ๑๕   พฤษภาคม  256๑  เวลา  ๑๓.00 น.  เปนตนไป  สถานที่สอบคัดเลือก   
ณ  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 

 
9.  เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบญัชีการสอบคัดเลือก 

  9.1  ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐  ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวม
เทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบสัมภาษณมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน   
จะใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง                
  9.2  จะประกาศรายชื่อผูไดรบัการคัดเลือกตามขอ  9.1 เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา  
ในวันที่  ๑๖   พฤษภาคม   256๑   รายชื่อผูสอบคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไวไมเกิน  1 ป  นับตั้งแตประกาศผลการสอบ
คัดเลือก   
   
 
 
 
 



  9.3 ผูที่สอบคัดเลือกไดอันดับที่ 1  รายงานตัว ทําสัญญาจางในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  256๑ 
เวลา 10.00 น. เปนไปตนไป ณ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม  หากไมมารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กําหนดจะเรียก
ผูสอบคดัเลือกไดอันดับถัดไป 

 11.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง     
  11.1  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือก จัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมารายงานตัว ตามวันเวลา
ท่ีกําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
  11.2  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 
  11.3  การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 
  11.4  ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง อาจ
สั่งเลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรบัจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆท้ังสิ้น  

 

    12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคดัคาน 
ไมไดไมวากรณีใดๆ  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
        
 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  256๑ 

           
 

                                                    
      ( นางสุภาวด ีปานสกุล ) 

                                                   ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครคดัเลือกครูอัตราทําหนาที่ครูผูสอนในระดับประถมศึกษา  เลขที่........./.......... 
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดอืน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 
       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย................... 
       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................... 
๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ไดรับวุฒกิารศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเปนครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนในระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดสุขบญุฑริการาม 
 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕6๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


