
 
 

 
  ประกาศโรงเรยีนวดัศริจินัทาราม 

เรือ่ง  รบัสมัครสอบคดัเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลกูจ้างชัว่คราวท าหนา้ทีค่รูผูส้อน 
......................................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนวัดศิริ จันทาราม ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑                
มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้างประเภทลูกจ้างช่ัวคราว ตามโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน
ให้แก่สถานศึกษาด้วยเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้   
 

 ๑. ชือ่ต าแหนง่และอตัราเงนิเดอืนทีร่บัสมคัร 
 ๑.๑  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างช่ัวคราว จ านวน ๑ อัตรา 
 ๑.๒  วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / คณิตศาสตร์ 
 ๑.๓  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  บาท   
 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
 ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด
ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 

 ๓. วนั เวลา และสถานทีร่บัสมัครสอบคัดเลอืก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม  
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 

 ๔. เอกสารและหลกัฐานทีผู่้สมคัรสอบจะตอ้งน ามายืน่ในวนัสมคัรสอบ 
     ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
     ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 



 ๕. การยืน่ใบสมคัร 
     ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
     ๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 ๖. วธิกีารคดัเลอืก 
     สอบสัมภาษณ์ 
 ๘. วนั เวลา และสถานทีส่อบคดัเลอืก 
      โรงเรียนวัดศิริจันทาราม  จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม   
  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มี
สิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องการรับทราบประกาศรายช่ือ  
   ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท า
สัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  
   การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
    ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจส่ังเลิก
จ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
 ๑๑. ผลการคัดเลอืกของคณะกรรมการถอืเปน็ที่สิน้สุด ผูส้มัครคดัเลอืกหรอืบคุคลอืน่จะคดัคา้นไมไ่ดไ้ม่
วา่กรณใีดๆ 
 
       จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
                  (นายพิเชษฐ์  กิ่งบัวหลวง) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศิริจันทาราม 
 
        
 
โรงเรียนวัดศิริจันทาราม. 
โทรศัพท์.๐-๒๙๘๖๔๗๔๒ 
เบอร์มือถือ. ๐๘๙-๐๗๔๗๓๓๗  
 



 
 

ปฏิทนิการสอบคัดเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ครผูู้สอน 
งบประมาณองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปทมุธานี 

โรงเรยีนวดัศริจินัทาราม สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต ๑ 
 

ที ่ ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน วนั  เดอืน  ป ี หมายเหต ุ
๑ ประกาศ ๕  มกราคม ๒๕๖๑  
๒ รับสมัคร ๘ – ๑๒  มกราคม ๒๕๖๑  
๓ สอบสัมภาษณ์ ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน 

โรงเรียนวัดศิริจันทาราม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑  
         ********************************************************************************* 

๑ .ช่ือ.................................................................นามสกุล................................................................................ 
สัญชาติ...........................................เช้ือชาติ........................................ศาสนา.................................................. 
๒. เกิดวันท่ี...............................เดือน..................................พ.ศ..................................อายุ...........................ปี 
๓. เกิดท่ีต าบล............................................อ าเภอ......................................จังหวัด.......................................... 
๔. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน............................................ออก ณ ส านักงาน............................................ 
เมื่อวันท่ี.............................................เดือน....................................พ.ศ............................................................ 
บัตรหมดอายุวันท่ี.......................เดือน....................................................พ.ศ................................................... 
๕. ท่ีอยู่ปัจจุบนั...........................หมู.่....................ถนน.....................................ต าบล..................................... 
อ าเภอ...................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์............................ 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน.................................................................เบอร์มือถือ......................................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก........................................................................................................................... 
ได้รับวุฒิการศึกษา..................................................วิชาเอก............................................................................. 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ................................................................................................................................. 
๗. ได้แนบหลักฐาน 

(..........)  ๑. ส าเนาทะเบียบบ้าน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(..........)  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 
(..........)  ๓. รูปถ่าย  จ านวน ๑ ใบ 
(..........)  ๔. ส าเนาวุฒิบัตรการศึกษา  จ านวน ๑ ฉบับ 
(..........)  ๕. ส าเนาหลักฐานการเปล่ียน ช่ือ - สกุล   
(..........)  ๖. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน ๑ ฉบับ  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบ
ตามประกาศเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตามประกาศของโรงเรียนอนุบาล
วัดบางนางบุญทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ละข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
      ( ลงลายมือช่ือ )..........................................................ผู้สมัคร 
              (...........................................................) 
            วันท่ี.....................เดือน...........................พ.ศ................ 
              ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว 
 
      ( ลงลายมือช่ือ )......................................................ผู้รับสมัคร 
            (..........................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................................ 


