ประกาศโรงเรียนบ้านสันต้นดู่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหนน้าที่ครูผู้สอน
**********************************
ด้วยโรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ มี
ความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหนน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๑ คน
เพื่อใหน้การคัดเลือกตาแหนน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. ตาแหนน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หนกพันบาทถ้วน)
ครูผู้สอน ทุกสาขาวิชาเอก จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหน่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค. หนรือ ก.ค.ศ. กาหนนด หนรือปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่น
๒.๓ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหนมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหนน้าที่
ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
๒.๔ ขอบข่ายภารกิจและหนน้าที่การปฏิบัติงานสอนโรงเรียน ดังต่อไปนี้
๑. งานสอน งานทะเบียน งานธุรการในชั้นเรียน
2. งานดูแลเด็กนักเรียน
3. งานกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
๔. งานการการสอนและสอนเวียน
๕. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหนมาย
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์จ ะสมัครสอบคั ดเลื อ ก ใหน้ ยื่นใบสมัครได้ ณ หน้ องธุรการ โรงเรีย นบ้านสั น ต้น ดู่
ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายนบ – 25 ตุลาคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหนยุดราชการ หนรือโทร 084-807-1190 ครูจันทร์ทอง 081-881-6817 ครูแสงรุ้ง 090-3172130 ครูพวงรัตน์
๔. เอกสารหนลักฐานในการสมัคร
๔.๑ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) หนรือสาเนาปริญญาบัตรหนรือหนนังสือ
รับรองคุณวุฒิ ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ

4.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประซาซน
4.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
4.๔ หนลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
4.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
4.๖ ใบรับรองแพทย์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๒
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป
ฉบับ

๕. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้จากอินเตอร์เ น็ต จะต้องยื่นใบสมัครสอบ ด้วย
ตนเอง ตั้งแต่วันที่ วันที่ 17 กันยายน – 25 ตุลาคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. เว้นวันหนยุดราชการ
และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหน้ถูกต้องและครบถ้วน
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 28 ตุลาคม ๒๔๖๒ หน้องธุรการ โรงเรียน
บ้านสันต้นดู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย หนรือทางเว็ปไซต์ https://www.facebook.com/santondoo
๗. วิธีการคัดเลือก
สอบวัดความสามารถ/การสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นดู่ จะดาเนินการสอบ วันที่ 29 ตุลาคม ๒๔๖๒ สถานที่สอบ
คัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ๒๔๖๒
ณ โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวใหน้เป็นอันยกเลิกหนรือสิ้นผลไปเมื่อได้ทาสัญญาจ้างเป็น ครู
อัตราจ้าง
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างตามตาแหนน่ง ที่ว่าง ในวันที่ 3๑ ตุลาคม
๒๔๖๒ ณ โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.
๒๔๖๒
บ

( นายประพันธ์ สมบูรณ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นดู่

กาหนนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานสอนโรงเรียนบ้านสันต้นดู่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
-------------------------------------------------ภายในวันที่ 11 กันยายน ๒๕๖2
วันที่ 17 กันยายน – 25 ตุลาคม ๒๕๖๒
วันที่ 28 ตุลาคม ๒๔๖๒
วันที่ 2๙ ตุลาคม ๒๔๖๒
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖2
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐น.)ณ โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง

รู ปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว

ลาดับที่ใบสมัคร..................
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานสอนโรงเรียนบ้านสันต้นดู่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล............................................... .................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา..........................................
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .............อายุ..........ปี............เดือน............วัน
๓. เกิดที่ตาบล....................................อาเภอ........................................จังหนวัด...................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................ออก ณ สานักงาน...................................
เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ตาบล..............................................
อาเภอ..................................จังหนวัด....................................โทรศัพท์...........................................
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หนลักสูตร..........ปี
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานครูผู้สอนโรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เอกสารหนลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาปริญญาบัตรหนรือหนนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน 2 รูป
ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
หนลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................................................

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

