
 
 
 
  

 ประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
 

เรื่อง    การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีธุรการหรือหน้าท่ีอื่นตามความจ าเป็น 
------------------------------------------------- 

  
ด้วยโรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง” จังหวัดปทุมธานี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๔  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีธุรการ  จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น 
อาศัยความตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 
เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวท าหน้าท่ีธุรการ  ดังนี้ 
 

 ๑.  ต ำแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรหรือหน้ำที่อื่นตำมควำมจ ำเป็น จ ำนวน ๑ อัตรำ  
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร    เป็นผู้มีคุณสมบัติ   ดังนี ้
    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด ผู้สมัครที่
มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี กพ. ก าหนด   จะต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript)  ส าเร็จการศึกษา 
     ๒.๓  ส าหรับผู้ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออก
ให้ 
     ๒.๔  อายุระหว่าง  18-35  ป ี เพศชาย/หญิง   
     ๒.๕   ไม่เป็นพระ  ภิกษุ  สามเณร  นักบวช                     
 ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนปทุมธานี  “นันทมุนี
บ ารุง”  ต าบลบางหลวง  อ าเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี   ต้ังแต่วันท่ี  ๑๗ – ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา  
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
   ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา

(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ส าหรับผู้ท่ียื่นวุฒิทางการศึกษา) พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  
ฉบับ 

    ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
     ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
     ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    



  

 ๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัคร 
 ประกาศรายช่ือผู้สมัครเพื่อท าการคัดเลือก  ภายในวันท่ี  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
Pathumnun.ac.th 

๗.วิธีกำรคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัติการและสอบสัมภาษณ์ 

๘.  วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” จะด าเนินการสอบปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  
๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานท่ีคัดเลือก ณ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 

๙.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
 ๙.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันท่ี  ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๙.๒  ระยะเวลาจ้างตามปีงบประมาณและความจ าเป็น   
 ๙.๓  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ธุรการหรือต าแหน่งอื่นตามความจ าเป็น ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะ
น าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๙.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีธุรการหรือต าแหน่งอื่นตามความจ าเป็น ในกรณีระหว่างปีงบประมาณ
การจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มี
อ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆท้ังส้ิน  

๑๐. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

           
 
                                                                      (นายชวา  หมื่นมี) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรรำยเดือน 
ตำมประกำศโรงเรียนปทุมธำนี “นันทมุนบี ำรุง”  ลงวันที่  ๑๗ มิถุนำยน  ๒๕๕๖ 

................................................................................ 
 

๑๗ – ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๖  ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๖   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๖   สอบปฏิบัติการและสอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือก  
๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  
             
 


