
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดเปรมประชากร 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

********************* 
                 ด้วย  โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี   เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่คราว ตำแหน่งครูอัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา  ตามโครงการจ้างบุคลากร
เสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาด้วยเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ดังนี้ 

 ๑.  ชื่อตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่รับสมัคร 
      ๑.๑   ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   

   จำนวน  ๑ อัตรา 
     ๑.๒   วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกประถมศึกษา 
     ๑.๓    อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท  
     ๑.๔    ระยะเวลาจ้าง ๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (สัญญาต่อเนื่อง) 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๒.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปีบริบูรณ์ 
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้  หรือหนังสือ

รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
๒.๔  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค.ศ. หรือ 

ก.ค. รับรอง และใบรายงานการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา 
๒.๕  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา๓๐แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ ๒๕๔๗. และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๒.๖  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๗  ไม่เปน็ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

     ๒.๘  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 



            ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  
เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.๑๑ ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร   นักพรต  นักบวช  

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเปรมประชากร   
ตำบลบางพูน   อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑  
โทร. ๐๒-๕๖๗๔๙๓๑ / ๐๘๖-๓๘๖๖๗๐๕ / ๐๘๔-๙๑๓๔๖๘๖   ตั้งแต่วันที่   ๑๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุด ราชการ)   

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ  
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง   จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล    พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ  
๔.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป 
       (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
          ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที ่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          ๖.  วิธีการคัดเลือกคัดเลือก 
       ประกาศรายชื ่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที ่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนวัดเปรม
ประชากร  หรือ https://www.facebook.com/WatPramPrachakornSchool 



       สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร   
 ตำบลบางพูน   อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
       ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๕  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง   
ลงมา ผ่านทาง https://www.facebook.com/WatPramPrachakornSchool 

  ๗.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
       ๗.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕   เวลา๐๙.๐๐  น.  
ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร   ตำบลบางพูน   อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต ๑   (เริ่มปฏิบัตงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

      ๗.๒  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละ
สิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
 ๘. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
 
       
                                                           

             ( นางยุพิน  ประเสริฐกุล ) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร 
   
 
โรงเรียนวัดเปรมประชากร 
โทร    ๐-๒๕๖๗-๔๙๓๑ 
โทราสาร  ๐-๒๕๖๗-๔๙๓๑ 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก  ครูอัตราจ้าง 
ตามประกาศโรงเรียนวัดเปรมประชากร  ลงวันที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

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

๑๑  เมษายน ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัคร 
๑๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ รับสมัคร ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๒๕  เมษายน ๒๕๖๕         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก      
๒๖  เมษายน ๒๕๖๕           สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)  
๒๗  เมษายน ๒๕๖๕           ประกาศผลการคัดเลือก 
๒๙  เมษายน ๒๕๖๕           ทำสัญญาจ้าง 
๑   พฤษภาคม ๒๕๖๕            เริ่มปฏิบัติงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าท่ีครูผู้สอน     โรงเรียนวัดเปรมประชากร   เลขที่......../.......... 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต๑ 

…………………………………………………………. 

 

๑.    ช่ือ................................................................................................. นามสกลุ........................................................................... 
       สัญชาติ ....................................................เชื้อชาติ................................................ศาสนา.................................................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดอืน.......................................................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร........................................................ปี.................................................เดือน............................................วัน 

๓.    เกิดที่ตำบล............................................อำเภอ.....................................................จังหวัด..................................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ ออก ณ สำนักงาน ........................................................ 
       .....................................................เมื่อวันท่ี……...............….........เดือน.........................................พ.ศ...................................... 
  หมดอายุเมื่อวันที…่…….......................................เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่......................  ถนน..................................ตำบล........................................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............................................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................................................ 
๖.    สำเรจ็การศึกษาสูงสุดจาก...................................................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา...................................................................................สาขาวิชาเอก......................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ....................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้าง  ทำหน้าท่ีครูผูส้อน โรงเรียนวัดเปรมประชากร และขอรับรับรองว่าข้อมูลดังกลา่วเป็นความจริง 

 
 
 
 

      (ลายมือช่ือ)...................................................ผูส้มัคร 

       (.......................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ............เดือน......................  พ.ศ............. 
 
 

 


