
 
 
 

 
 

        ประกาศโรงเรียนวัดปัจจันตาราม 
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา 

***************************** 
ด้วยโรงเรียนวัดปัจจันตาราม  จังหวัดสมุทรสาคร ส านัก งาน เขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถม ศึกษา

สมุทรสาคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอนในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 1  อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน  จ านวน  1  อัตรา 
                - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,000  บาท  (หกพันบาทถ้วน) 
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
       -  เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการและสามารถสอนเด็กในระดับประถมศึกษาได้ 
                          -  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ทุกวิชาเอก) 
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ ป ร ะสง ค์จะสมั ค ร คัด เ ลื อก  ให้ ขอ รั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค ร ด้ ว ยตน เอ ง ไ ด้                              
ณ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม ต าบลนาโคก อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสาคร ต้ังแต่วันที่  ๑–๙ กรกฎาคม  
๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ – 16.๓0 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๓๔ – ๗๐๐๐๕๖ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน  ๑ ฉบับ  
  ๔.  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                     ๕.  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๖.  ใบรับรองแพทย์ 



 
 
 ๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีก าหนด 

  ๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕6๓  ณ  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 

100 
 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
สถานที่คัดเลือก ณ  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
  ๙.๑  ผู้ผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะ
ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา   

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
     -  ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี ๑ จะได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน
ต าแหน่งครูอัตราจ้างสอน  ระยะเวลา  ๖ เดือน(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)   และในวันท่ี  1
๐  กรกฎาคม  ๒๕6๓  ให้มารายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
    
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

           
 

 
                                                              (นางจุไรรัตน์   ศรีสุข) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัปัจจันตาราม 


