
     
ประกาศโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย 
                                                     ………………………………………… 
  

 ด้วย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน ต าแหน่ง     
ครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย จ านวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท โดยใช้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข       
การสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ท่ีจ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชือ่ต าแหน่ง  ครูผู้สอน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ควบคุมดูแลนักเรียน ดูแล            
ความประพฤตินักเรียน สนับสนุนโบบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน รับผิดชอบงานตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย   

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ต าแหน่ง  ครูผู้สอน  
                    1. วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก ภาษาไทย  1 ต าแหน่ง    
                    2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอน 
                    3. มสัีญชาติไทย 
                    4. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
                    5.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามมี่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  7.ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ี 
ในพรรคการเมือง 

8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ท่ีรังเกียจของสังคม 

9.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน

ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับท่ี 3  (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 



 3.  การรับสมัคร 
3.1   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์  
ต้ังแต่วันท่ี   17 สิงหาคม  2563  ถึงวันท่ี  25 สิงหาคม  2563  ในเวลาราชการ  เว้นวันหยุดราชการ 
  3.2   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6  เดือน จ านวน 2 รูป 
2. ส าเนาแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิบัตรท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวนอย่างละ 1  ฉบับ  
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
4.  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  
5. ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม 

ตามกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย จ านวน 1 ฉบับ 
7. ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
ท้ังนี้ เอกสารทุกฉบับ  1-7  ต้องน าตัวจริงมาด้วย และให้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง

ส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  

 
4.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 

                  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  ด าเนินการสอบตามก าหนดการ  ดังนี้ 
วัน เวลา วิชาท่ีสอบ 

   26  สิงหาคม 2563 
   09.00 น.  เป็นต้นไป 

-  ประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 

 
5.  การประกาศผลสอบ    
โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ จะประกาศผลสอบ ในวันท่ี  27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.                   

ณ ท่ีป้ายประกาศหน้าห้องส านักบริหารโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  และทางเวบ็ไซต์ของโรงเรียน  

 
6.  การประกาศรายชื่อ  

 โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ  โดยบัญชีรายช่ือ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือส้ินผลไปเมื่อได้ท าสัญญาจ้างบุคคลท่ีสอบได้ตามล าดับคะแนนเป็นครูอัตราจ้าง  
 
 
 
 



 
7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาท าสัญญาจ้างตามต าแหน่งว่างท่ีโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  
ในวันท่ี   27 สิงหาคม 2563   เวลา 10.00 น. ถ้าไม่มาภายในก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์  
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   17  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
                                                                          

        ลงช่ือ        
                  (นางพันธ์ทิวา    จางคพิเชียร) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
 

 
หมายเหตุ    ขอทราบรายละเอียด ได้ท่ีห้องธุรการโรงเรียน ในเวลาราชการ หรือ  โทร. 0-2577-1176  

หรือติดต่อ 086-6156914 ครูมณีญา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบรับสมัครต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2 

 
***************************************** 

1. ช่ือ ...................................................................  นามสกุล..................................................................................... 
สัญชาติ ........................ เช้ือชาติ ............................................   ศาสนา...................................................... 
2. เกิดวันท่ี  .........  เดือน ................................... พ.ศ.  .................  อายุ..................ปี.......... เดือน ......... วัน                       
นับถึงวันรับสมัคร 
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี................. หมู่ท่ี.....................ถนน...................  ต าบล ...........................................                    
อ าเภอ / เขต.........................จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์................................ 
4. วุฒิการศึกษา ..............................................................จากสถาบัน / โรงเรียน....................................................... 
ความรู้ ความสามารถพิเศษ ........................................................................................................................... 
5. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
 5.1   ส าเนา วุฒิการศึกษา 
 5.2   ส าเนาบัตรประชาชน 
 5.3   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 5.4  ใบรับรองแพทย์  
 5.5  ใบประกอบวิชาชีพ /หนังสือรับรองสิทธิ /ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

5.6  รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 6  เดือน จ านวน  2 รูป 
 5.7   อื่นๆ.........................................................................................................................................
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ 
ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สมัคร 
         (.....................................................) 

                                            วัน......... เดือน.............................   พ.ศ……………… 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
   ได้ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง 
ลงช่ือ ....................................................... ผู้รับสมัคร 
          (.....................................................) 
     วัน......... เดือน  .........................  พ.ศ……………..   
 

      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า 
        ขาดคุณสมบัติ เพราะ......................................  
……………………………………………………………………… 
         คุณสมบัติถูกต้อง 
ลงช่ือ ...................................................... ผู้ตรวจสอบ 
          (.....................................................) 
  วัน......... เดือน..............................   พ.ศ…………….  

 


