ประกาศโรงเรียนวัดบางแขม (จันทสรประชานุกูล)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้ว ยโรงเรี ย นวัด บางแขม (จั น ทสรประชานุ กู ล ) สานั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา
นครปฐม เขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา
ดังนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๙
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จำนวน ๑ อัตรำ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ( เก้าพันบาทถ้วน )
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
๒.๓ เป็นผู้ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
๒.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๕ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รคัด เลื อก ให้ข อรั บใบสมั ค รและยื่น ใบสมั ค รได้ ณ โรงเรี ย นวัด บางแขม
(จันทสรประชานุกูล) ตาบลบางแขม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวำคม ถึงวันที่
๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ ๐๖๑ - ๙๙๘๙๙๓๕ / ๐๘๔-๔๒๓๖๗๗๔
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครจะต้องมำยื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๒
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. วิธีกำรคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๗. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดบางแขม (จันทสรประชานุกูล) จะทาการทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยการสอบสอน
และสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียน
วัดบำงแขม (จันทสรประชำนุกูล) ตำบลบำงแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๘. ประกำศผล
ประกาศผลสอบคัดเลือกวันอังคำร ที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่
สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น จะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ ได้รับ
การจ้างตามลาดับที่ โดยการประกาศผลการคัดเลือกจะเรียงตามลาดับคะแนนรวมจากสูงสุดมาตามลาดับ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางรักษญาณ์ เผ่าผาง)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางแขม (จันทสรประชานุกูล)

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
ตำมประกำศโรงเรียนวัดบำงแขม (จันทสรประชำนุกูล) ลงวันที่ ๖ ธันวำคม ๒๕๖๑
................................................................................
๖ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดบางแขม (จันทสรประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา...............................................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .........................................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน..............................................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด.................................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ...........................................
...............................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..............................
หมดอายุเมื่อวันที่…………….............เดือน..................................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู.่ ................ ถนน.................................. ตาบล................................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์......................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.....................................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.....................................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนวัดบางแขม (จันทสรประชานุกูล)

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

