
 
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

****************************************************************** 
ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒  มีความ

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้  

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
๑.๑ ครูผู้สอน  

-วิชาเอกปฐมวัย จ านวน ๑ อัตรา  
๑.๒ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท  

๒. กลุ่มงาน ขอบข่ายของงานที่รับสมัคร  
๒.๑ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
๒.๒ ขอบข่ายของงาน มีหน้าที่รับผิดชอบคือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ให้แก่นักเรียนในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๓. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสอบ  

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป  
(๑) ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย-หญิง มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง  
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  



(๘) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต นักบวช  
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

(๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ซ่ึง ก.ค.ศ. รับรอง  
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ 

เสมือน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
(๓) มีความรู้ มีความช านาญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถใช้

คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานและการจัดการการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก  

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย ต าบลหนองยวง อ าเภอเวยีง
หนองล่อง จังหวัดล าพูน ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖๐  ในเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ โรงเรียนบ้านหว้ยปันจ๊อย หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๕๐-๔825 , ๐๘-61863101   

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร  
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน  

ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  
๔.๕ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  
๔.๖ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ 

เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๖ พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  

ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย  
๕. การประกาศรายช่ือ  

โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ 
โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย และทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย   
 http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510278 และ facebook        
“รร. บ้านห้วยปันจ๊อย ห้วยปันจ๊อย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510292%20และ


๖. ก าหนดวันเวลาสอบคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยจะท าการทดสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ใน

วันที่ ๒7 ตุลาคม ๒๕๖๐  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

วันและ เวลา เกณฑ์การทดสอบ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
เวลา ๐๙.๐๐-๑1.๐๐ น.  ประเมินภาคความรู้ความสามารถ

ทั่วไป  
  

๕๐ คะแนน  สอบข้อเขียน  

เวลา 13.0๐-๑5.๐๐ น.  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ๕๐ คะแนน  สอบสัมภาษณ์  
 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 

๗. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒8 ตุลาคม 

๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย  
 http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1051510278 และ facebook          
“รร. บ้านห้วยปันจ๊อย ห้วยปันจ๊อย” 
 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 

ลงชื่อ 
        (นายสมพล  หล้าเต็น)  

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 

 

 

 

 

 

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510292%20และ


 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  

โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
๑ รับสมัคร  19-20 ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

คัดเลือก  
22 ตุลาคม ๒๕๖๐  

๓ สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์  ๒7 ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑5.๐๐ น.  
๔ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ๒8 ตุลาคม ๒๕๖๐  
๕ จัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน  ๓1 ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
๖ เริ่มปฏิบัติงาน  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 


