
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว(ครูผู้สอน) 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์) จังหวัดนนทบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต ๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (ครูผู้สอน) จ านวน ๑ อัตรา 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๗๗/๒๐๘๓  ลง
วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔  เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี) โดยให้โรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ดังนี้ 

๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูผู้สอน  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
     อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท (แปดพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท    (หกพัน

หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมค่าจ้างเป็นเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

     - สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์        จ านวน  ๑  อัตรา 
 (เอกประถมหากมีความสามารถในการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  ๑.๑  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐาน
ต าแหน่งตามมาตรา ๔๒ ครบถ้วนในวันสมัคร 

 ๑.๑.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ส าเร็จการศึกษา 

 ๑.๑.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๑.๑.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

๒. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
รับสมัคร วันท่ี  ๑  กันยายน ๒๕๖๔ – ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์) 

๓.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
๓.๑  ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จ านวน  ๒  ฉบับ 
๓.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน       จ านวน  ๒  ฉบับ 
๓.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดง 
        ในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้  จ านวน  ๒  ฉบับ 
๓.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  ๒  ฉบับ 
๓.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๒  ฉบับ 
๓.๖  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล จ านวน  ๒  ฉบับ 
๓.๗  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว   จ านวน  ๒  รูป  



 
 

 ๔.  กำรยื่นใบสมัคร 
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีก าหนดและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
 ๕. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 ๖.  วิธีกำรคัดเลือก 
       สอบสัมภาษณ์ / (ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ถือเป็นส้ินสุดไม่สามารถฟ้องร้องหรือ
ด าเนินการใดๆให้มีการเปล่ียนแปลงผลการคัดเลือก) 

 

 ๗.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
   ๗.๑ วันท่ี  ๙  กันยายน ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องวิชาการ จนเสร็จส้ินตามล าดับรายช่ือท่ี
ประกาศหน้าห้องสอบ 
 ๗.๒  แนวปฏิบัติ เมื่อเจ้าหน้าท่ีเรียกช่ือผู้ได้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบโดยทันที ถ้าเจ้าหน้าท่ี
เรียกช่ือแล้วไม่มาเข้าสอบ ถือว่าสละสิทธิ์สอบในครั้งนี้ จะเรียกผู้มีรายช่ือถัดไปเข้าสอบต่อทันที 
 

 ๘.  ประกำศผลสอบ และกำรเรียกตัวเพื่อมำท ำสัญญำปฏิบัติงำน 
 ๘.๑ ประกาศผลผู้ท่ีสอบได้ ตามจ านวนท่ีประกาศรับไม่มีรายช่ือส ารอง ภายในวันท่ี  ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
       ๘.๒ โรงเรียนจะติดต่อให้มาท าสัญญาจ้าง  ทางโทรศัพท์ท่ีแจ้งไว้ 
 

 ๙. กำรท ำสัญญำจ้ำง 
  ๙.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ในวันท่ี  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาสัญญาจ้าง ต้ังแต่
วันท่ี  ๑๐ กนัยายน  – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
    ๙.๒ เมื่อส้ินปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) หากประเมินผลการปฏิบัติแล้วผ่านจะได้ต่อสัญญาจ้าง
ในปีงบประมาณถัดไป และจะท าสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒  
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
                                                              (นางสมศรี  เต็มอนุภาพกุล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยานุสรณ์) 


