
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดใหมผดุงเขต 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนครูอัตราจางทําหนาท่ีครูผูสอน 

************************ 
 
 ดวยโรงเรียนวัดใหมผดุงเขต อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรีเขต 1 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนครูอัตราจางทําหนาท่ีครูผูสอน จํานวน 1 อัตรา  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนครูอัตราจางทําหนาท่ีครูผูสอน ดังนี้ 
 

 1. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจาง งบองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี
จํานวน 1 อัตรา คาจางเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 ครูผูสอน วิชาเอกประถมศึกษา  จํานวน 1 อัตรา 
 

 2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปบริบูรณข้ึนไป 
  2.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.5 ไมเปนผู มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  2.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
  2.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของ
รัฐ 
 

 หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนํา
ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหาม ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรคมายื่นดวย 
  

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  มีความรู ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

  
 
 
 
 



 3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
  1. ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต ตั้งแตวันท่ี ๒0-2๖ 
กุมภาพันธ 256๖ เวลา 09.00 – 15.30 น.  
  2. ดาวนโหลดใบสมัครไดทางเว็บไซตโรงเรียนวัดใหมผดุงเขต www.pdks.ac.th 
 หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 02-4492451  
 

 4. เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
  4.1 สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว พรอมฉบับจริง  จํานวน 2 ฉบับ 
  4.2 สําเนาใบรายงานผลการเรียน(Transcript) พรอมฉบับจริง     จํานวน 2 ฉบับ 
  4.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง     จํานวน 1 ฉบับ 
  4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง     จํานวน 2 ฉบับ 
  4.5 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง      จํานวน 2 ฉบับ 
  4.6 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถามี)      จํานวน 2 ฉบับ 
  4.7 รูปถาย ขนาด 1.5 น้ิว (ถายไมเกิน 6 เดือน)      จํานวน 1 รูป 
  4.8 ใบรับรองแพทย        จํานวน 1 ฉบับ 
 

 5. การย่ืนใบสมัคร 
   5.1 ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง ภายในวันท่ี 2๖ กุมภาพันธ 256๖ และตอง
กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน พรอมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาท่ีกําหนด 
  5.2 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอย 
 

 6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกวันท่ี 2๗ กุมภาพันธ 256๖ ท่ีโรงเรียนวัดใหมผดุงเขต  
เบอรโทรศัพท 02-4492451 หรือเว็บไซตโรงเรียนวัดใหมผดุงเขต www.pdks.ac.th 
 

 7. วิธีการคัดเลือก 
   

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ.256๖ 
เวลา ๑๓.00 น. เปนตนไป 

(สอบภาคปฏิบัติ)  
 ทดสอบการสอน 
 สอบสมัภาษณ 
 แฟมผลงาน 

 
50 
20 
30 

 

คะแนนรวม 100  
 

 8. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต จะดําเนินการสอบสัมภาษณ ในวันท่ี ๒๘กุมภาพันธ 256๖ เวลา ๑๓.00 น. 
เปนตนไปสถานท่ีสอบคัดเลือก ณ หองประชุมโรงเรียนวัดใหมผดุงเขต 
 
 
 
 



 9. เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  9.1 ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ 60 ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน  
จะจัดลําดับท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบภาคปฏิบัติมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน จะใชวิธีการ
สุม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้ง 
  9.2 จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 9.1 เรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา  
ในวันท่ี ๑ มีนาคม 256๖ 
 แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกต้ังแตวัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว 
 (2) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง 
 (3) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 
 

 10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 
  10.1 กําหนดเวลาการจัดทําสัญญาจาง 
   เนื่องจากอยูในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 การทําสัญญาจะจัดทําเม่ือ
สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 กลับสูภาวะปกติหรือกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศใหดําเนินงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาไดตามปกติ จึงจะติดตอไปยังผูผานการคัดเลือกมาทําสัญญาตอไป 
  10.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก  
เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมารายงาน
ตัว ตามวันเวลาท่ีกําหนด จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
  10.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผาน
การคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 
  10.4 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนงครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 
  10.5 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง 
โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆท้ังสิ้น 
  

 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดคานไมได ไมวากรณี
ใดๆ 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
   
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒0 กุมภาพันธ พ.ศ. 256๖ 
 
     

(นายเฉลิมพล  พันธบัว) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมผดุงเขต 



ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนครูอัตราจางทําหนาท่ีครูผูสอน  
งบองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 

ปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครูผูสอน 
โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

....................................... 
 
ตําแหนงครูผูสอน สาขาวิชาเอกประถมศึกษา 
1. ชื่อ-ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว) ................................................................................................................................. 
 สัญชาติ ............................ เชือ้ชาติ ........................... ศาสนา .......................................... 
2. เกิดวันท่ี ................. เดือน ............................. พ.ศ. ............ อายุ ........... ป ..........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒกิารศึกษา ..................................................................... วิชาเอก .......................................................................... 
 จากสถานศึกษา .......................................................................... เม่ือวันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. .............  
4.  ความรูความสามารถพิเศษ ......................................................................................................................................... 
5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ................................... ออกให ณ อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ....................... 
6. ปจจุบันอยูบานเลขท่ี ....................... หมูท่ี ......... ตําบล ......................................... อําเภอ ...................................... 
 จังหวัด ........................... รหสัไปรษณีย ............................  เบอรโทรศัพท .................................. 
7. สถานภาพ   โสด   สมรส  หมาย  หยา 
8. ชื่อสามี/ภรรยา ....................................................................... อาชีพ ................................................ 
9. ไดแนบหลักฐานตางๆ ซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวดังนี้ 
   สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว  
   สําเนาใบรายงานผลการเรียน(Transcript)  
   สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
   สําเนาทะเบียนบาน  
   หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถามี)       
   ใบรับรองแพทย  
   อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................................................................................   
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครน้ี ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับการคัดเลือกแลวถูกตองและ
เปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใดๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 
 

 
          ลงช่ือ ...................................................   ผูสมคัรสอบ 

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

 

ติดรูปถาย 

ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว 

 

         ลงช่ือ ....................................... เจาหนาท่ีรับสมัคร 

             (............................................. ) 

        วันท่ี ....... เดือน ......................... พ.ศ. ............ 

 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 

 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 

 ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก ............................................................. 
 

               ลงช่ือ ........................................ เจาหนาท่ีตรวจสอบ                 

                   (............................................. ) 

              วันท่ี ....... เดือน ......................... พ.ศ. ............ 

 


