
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดแจ้งล าหิน 

เร่ือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย) งบ อบจ.ปทุมธานี  

********************* 

ด้วย โรงเรียนวัดแจ้งล ำหิน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ มีควำม ประสงค์

จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง วิชำเอกปฐมวัย จ ำนวน 1 อัตรำ 

งบประมำณ อบจ.ปทุมธำนี โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูปฐมวัย  

(อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท/คน หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕%)  

๑.๑ กลุ่มวิชำเอกปฐมวัย จ ำนวน ๑ อัตรำ  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปน็ผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้หรือมีหนังสือรับรอง สิทธิท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้  

๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำวิชำเอกปฐมวัย ตำมท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก ำหนด  

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช  

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ี โรงเรียนวัดแจ้งล ำหิน อ ำเภอล ำลูกกำ 

จังหวัดปทุมธำนี ประกำศรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ (เวลำ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.)  

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  

๔.๑ ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และใบรำยงำนผล 

กำรศึกษำ (Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ  

๔.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ  

๔.๓ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ  

๔.๔ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ  

๔.๕ หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล (ถ้ำมี) จ ำนวน ๑ ฉบับ  

๔.๖ รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)  

๔.๗ ใบรับรองแพทย์  



 

๕. การยื่นใบสมัคร  

๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอก รำยละเอียดในใบสมัคร ให้

ถูกต้องและครบถ้วน  

๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนท่ีท่ีสำมำรถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร  

๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลำยมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร  

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกภำยใน วันท่ี ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดแจ้งล ำหิน อ ำเภอ

ล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี  

๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

หลักสูตรและวิธีกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน ปรำกฏใน

รำยละเอียดของหลักสูตรกำรสอบคัดเลือกแนบท้ำยประกำศนี้  

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก  

โรงเรียนวัดแจ้งล ำหิน จะด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ (ท้ังนี้ตำรำงกำรสอบอำจยืดหยุ่นได้ เพื่อควำมเหมำะสม

ตำมดุลยพินิจของสถำนศึกษำ) ในวันท่ี ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๐ (เวลำ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) สถำนท่ีสอบคัดเลือก          

ณ โรงเรียนวัดแจ้งล ำหิน อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี ตำมก ำหนดกำรสอบในตำรำง  

๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง  

จะด ำเนินกำรจ้ำงผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง (วิชำเอกปฐมวัย)     

งบ อบจ.ปทุมธำนี เรียงตำมล ำดับท่ีได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง และจะได้รับค่ำจ้ำงต่อเมื่อได้รับ

จัดสรรงบประมำณจำก อบจ.ปทุมธำนี แล้วเท่ำนั้น  

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน  

ประกำศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

 

(นำงไสว เครือรัตนไพบูลย์)  

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดแจ้งล ำหิน  

 

 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม  

โทร. ๐๒-๕๖๐๒๖๘๗ 

เจ้ำหน้ำท่ี ๐๘๑-๖๑๒๕๓๘๗  



 

เอกสารแนบท้าย ๑ 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ลูกจ้ างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย) งบ อบจ. ปทุมธาน ี

ตามประกาศโรงเรียนวัดแจ้งล าหิน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

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

๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๐     ประกำศรับสมัคร  

๒๕ ธันวำคม – ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๐   รับสมัคร (ในเวลำรำชกำร ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  

ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  

๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐     ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ำรับกำรคัดเลือก  

๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๐     สอบสัมภำษณ์  

๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๐     ประกำศผลกำรคัดเลือก  

๓ มกรำคม ๒๕๖๑     รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำง และเริ่มปฏิบัติงำน  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขประจ ำตัวสอบ........... 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย) งบ อบจ.ปทุมธาน ี

โรงเรียนวัดแจ้งล าหิน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

1. ช่ือ ……………………...………………………… นำมสกุล …………………………………..…………….. สัญชำติ ……………………… 

เช้ือชำติ ………………………….ศำสนำ ………………………………  

2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อำยุถึงวันรับสมัคร …………………ปี  

3. เกิดท่ีต ำบล ……………………… อ ำเภอ/เขต ……………………. จังหวัด ……………………………..  

4. เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน ……………………………………………………ออก ณ ส ำนักงำน ……………............……………. 

เมื่อวันท่ี……… เดือน ……………………พ.ศ……..........…….  

5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ………………… ถนน ……………………… ต ำบล …………………………… อ ำเภอ/เขต ……………………… 

จังหวัด ……………….……………… เบอร์โทร……………………..  

6. ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันสูงสุดจำกสถำบัน………………................……………………………… เมื่อปี พ.ศ ………………  

ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ ………………….. วิชำเอก ………………...................….................................…………..  

มีคุณวุฒิ ควำมรู้พิเศษคือ …………………………………………………………………...................................................…..  

7. หลักฐำนท่ีแนบใบสมัคร   

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์   

ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัย อนุมัติแล้ว   

ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)    รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป   

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน     ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

ใบรับรองแพทย์  

อื่น ๆ ....................................................................................................................................  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง และ

เป็นควำมจริงทุกประกำร  

ลงช่ือผู้สมัคร ……………………………………………..  

      (……………….……………………………)  

                      วันท่ี ……………………………………………..  

เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
                          ………………………………………              
                                  (นำยรุ้ง โลนุช) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ 
        ขำดคุณสมบัติ เพรำะ …………………………… 
        คุณสมบัติถูกต้อง 
                         ………………………………………         
                            (นำยอำภรณ์ บุญญวงศ์) 

เอกสารแนบท้าย ๒           
 



 


