
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง” 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์  
***************************** 

ด้วยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี
ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากท่ี  
ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันท่ี ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/
๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคล/ ลูกจ้างช่ัวคราว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

 ๑.  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  อัตรา   
     อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐  บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมประกันสังคม 

 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
             ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 

           ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครต้ังแต่วันท่ี ๙- ๑๕ เดือน ตุลาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวันท่ี ๙-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัครที่ห้องบุคคลและธุรการ และวันท่ี  ๑๑- ๑๕ เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัครที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง” อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๑-๑๘๒๕ ต่อ ๑๐๓  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  

  ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

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 
 
 
 



-๒- 
 
  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) 
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์   ไม่เกิน ๑ เดือน 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 

ถูกต้องและครบถ้วน 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 

  ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒       
www. pathumnun.ac.th และห้องประชาสัมพันธ์ สอบถามเพิ่มเติม ๐-๒๕๘๑-๑๘๒๕ ต่อ ๑๐๓ 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันท่ี ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนปทุมธานี       
“นันทมุนีบ ารุง” 

          ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๙.๑   ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๙.๒  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๙.๓   ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น  
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน  

   
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  วันท่ี ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           
 
                                                                 (นายวิสูตร  ค านวนศักดิ์) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง” 
 
 
 
 
 



          เลขท่ีสมัคร ........./๒๕๖๓ 
 

 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนบี ารุง”  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)..........................................................ผู้สมัคร 
         (...........................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี.............เดือน...........พ.ศ................   
 
 
 
 
 
 
       ………………………………………… เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 
 

 

เอกสารและหลักฐาน(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 ส าเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ   
 ใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)   
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง   
 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล  (ถ้ามี)  
 ใบรับรองแพทย์    
 


