
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว 

งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธาน ี  
...................... 

  ด้วยโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการ
จ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาด้วยเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565 ดังนี ้
 

๑. ชื่อตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่รับสมัคร 
1.1   ตำแหน่ง ครอูัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าทีค่รูผู้สอน  จำนวน 1 อัตรา 
1.2   วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา   กลุ่มวิชาเอกทั่วไป 
1.3   อัตราเงินเดือน 15,00๐ บาท  

 
     ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เปน็ผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้   

๒.๑  มีสัญชาติไทย 
2.2  มีอายุไม่ต่ำกวา่ 18 ปีบริบูรณ ์
2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ   

  บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒.5  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครแูละ 

  บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา 
  ออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๒.6  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน  ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด 
๒.7  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช   
2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น

แต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 

2.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 

 
๓.  การรับสมัคร 

     ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง        
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โทร. ๐๒- 564-4498/๐2-564-2729   ตั้งแต่วันพุธที่ 27 เมษายน 
– วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา  ๐๙.๐๐-๑5.๐๐ น.  
 
 



 
๔.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
๔.๑  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ          
       ที่แสดงวา่เป็นผูม้ีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ใน 
       รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน ๑  ฉบับ 
๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน  ๑  ฉบับ  
๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  สำเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                  ออกให้  (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
       ตาม กฎ ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว 

                  ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จำนวน  ๓  รูป 
๔.๗  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (พร้อมฉบับจริง)   
       จำนวน  ๑  ฉบับ 
4.8  ต้องนำเอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี RT-PCR  

         หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) จากสถานที่ตรวจ หรือเอกสารแสดงการได้รับ     
วัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับ    
อนุญาตให้เขา้สอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สมัภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน ) 
 

  ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
                 และครบถ้วน 
 ๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

๖. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภายใน วันพุธ ที่  4  เมษายน  ๒๕๖5 ณ โรงเรียนประถมศึกษา

ธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี  ได้ที่ www.pts.ac.th   
  ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  ปรากฏ
ในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้   
 

วัน เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันศุกร ์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ( สมัภาษณ์และ
สอบปฏิบัติการสอน ) 
แผนการสอน 

  
๕๐ 

 

 

๘.  สถานที่สอบ  สอบที่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  โทร. ๐๒- 564-4498/๐2-564-2729   

 



๙. เกณฑ์การตัดสิน  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑  เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  

ภายในวันเสาร ์ที่  7  พฤษภาคม 2565  โดยไม่มีการขึ้นบัญชีไว้   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
ได้ที่ www.pts.ac.th   

 
๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
๑๐.๑  จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน   เรียง

ตามลำดบัที่ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ  จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง  ในวันจันทร์ที่  9  
พฤษภาคม  2565  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องธุรการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ      
ครั้งแรกและให้มารายงานตัว  ตามวันเวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก     

๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคาวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน  ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเฉพาะราย 

๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรอื
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ  หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร  และสอบแข่งขัน  หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร)  และองค์กรกลางกำหนด  ตามลำดับ 

๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด  หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจ
สั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเง่ือนไขและจะไมม่ีสิทธิเรียกร้อง ใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

              ประกาศ  ณ  วันที่    27   เดือน   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
  
 
 

                                                  
 

                                   ( นางกาญจนา   คล้ายพุฒ ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                             ลำดับที่ใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 
งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวดัปทุมธานี   

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 

 
 

๑. ชือ่.....................................................................นามสกุล................................................................ 
      สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุถึงวันสมัคร..........ปี............เดือน............วัน 
๓. เกิดที่ตำบล....................................อำเภอ........................................จังหวัด................................... 
๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................ออก  ณ  สำนักงาน.....................................เมื่อ

วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ................................. 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ตำบล.............................................. 

อำเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์........................................... 
๖. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................ 

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ป ี
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................ 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่งครูผู้สอน  งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี   
๘. สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ 
๙. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร 

             รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ 
             สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ     สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
    ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ   ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
     สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู  ๑ ฉบับ    ใบตรวจผล ATK 
            หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ).................................................................................................... 
 

                                                    (ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร 
                                                             (........................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ .................... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ
.................................................................................... 
 
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
             (...........................................) 
ตำแหน่ง…………………………………………………… 
วันที่............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
................................................................................... 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
        (.............................................) 
ตำแหน่ง.................................................. 
วันที่................./............................/..................... 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑ น้ิว ถ่ายไว ้

ไม่เกิน ๖ เดือน 


