ประกาศโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผ้สู อน
................................................................
ด้ว ยโรงเรี ยนอนุ บาลพัทลุ ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
อาศัยตามหนังสือสานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 629 ลงวันที่
28 กัน ยายน 2559 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลั งพนักงานและลู กจ้างชั่วคราว สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 1 ตาแหน่ง ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนในสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ
9,140 บาท ค่าประกันสังคม 5% ของเงินรายได้
คุณสมบัติ
1. เป็นเพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 40 ปี
2. วุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (หรือเอกที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์)
3. ไม่เป็นผู้เคยถูกจาคุก
4. ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
5. มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดพัทลุง
การรับสมัคร
รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7. ใบรับรองแพทย์
8. หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน (ถ้ามี)

-2การคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงดาเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ประกาศผล
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
การทาสัญญาจ้าง
1. จะจัดทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลาดับแรก โดยกาหนดเวลาจ้างเป็นระยะเวลา 4
เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
2. จะด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเดื อ นละครั้ ง เมื่ อ ผ่ า นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตามที่กาหนดแล้วจึงจัดทาสัญญา หากการประเมินผลการปฏิบัติงานมนเดือนถัดไปไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ทางโรงเรียนขอยกเลิกสัญญาการจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายศรัณย์ บัวทองเรือง)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ใบสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผ้สู อน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
เลขประจาตัวสอบ..............................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)...................................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน..............................พ.ศ. .....................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา................................................................วิชาเอก.......................................................................
จากสถานศึกษา ............................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...............................................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...............จังหวัด............................
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่......ตาบล........................อาเภอ..........................จังหวัด.......................
รหัสไปรษณีย์..................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา.........................................................................อาชีพ..............................................................
9. ชื่อบิดา........................................................................ชื่อมารดา.....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒบ
ิ ัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน (ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.........................................
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................. วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..................

