ประกาศโรงเรี ยนบ้านสัน
เรื่ อง รับสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วยโรงเรี ยนบ้านบ้านสัน อาเภอเวียงป่ าเป้ า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต ๒
มีความประสงค์จะรั บสมัค รสอบคัดเลื อกครู อตั ราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรื อผูม้ ีความสามารถสอน
ภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลื อกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้าง
ดังนี้
๑. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ าง
๑.๑ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรื อผูม้ ีความสามารถสอนภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ มีวฒ
ุ ิการศึกษาขั้นต่า ระดับปริ ญญาตรี
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุ พพลภาพจนไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ไร้ ความสามารถหรื อจิตฟั่ น
เฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๒.๖ ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึ งที่ สุดให้จาคุ ก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
๒.๘ ไม่เป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของ
รัฐ
๒.๙ ไม่เป็ นภิกษุ นักพรต หรื อนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ที่โรงเรี ยนบ้านสัน
อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ วนั ที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครสอบจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว

และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณี ยไ์ ว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรี ยนบ้านสัน จะดาเนินการ สอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาทีส่ อบ
คะแนนเต็ม
สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๕๐
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๘. สถานทีส่ อบ
โรงเรี ยนบ้านสัน ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
๙. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูท้ ี่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ คือได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔๐
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนสู งลงมา
ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๑๐. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้ าง
๑๐.๑ ให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกมาจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนบ้านสัน ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

๑๐.๒ ผูไ้ ด้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่ งครู ผสู ้ อน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ผูส้ มัครคัดเลือกหรื อบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ว่าที่ ร.ต.
( มงคล กันติ๊บ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านสัน

แบบใบสมัครสอบครู อตั ราจ้ าง
วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้ านสั น

ติดรู ป

1. รายละเอียดส่ วนตัว
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) .................................................................................................
สัญชาติ ............................ เชื้อชาติ .................................... ศาสนา .................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส
( ) หย่าร้าง ( ) หม้าย
เกิดวันที่ ....... เดือน ......................... พ.ศ. .......................... อายุ ............................... ปี
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ..............................................................................................
ที่อยูต่ ิดต่อ ปัจจุบนั บ้านเลขที่ ..........หมู่ที่............ตาบล...........................อาเภอ................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณี ย.์ ...................... เบอร์โทรศัพท์............................
ชื่อบิดา ................................................................ อาชีพ...................................................
ชื่อมารดา ................................................................ อาชีพ................................................
เบอร์โทรศัพท์......................................................
2. ประวัติการศึกษา
ปริ ญญา ( ) ตรี
( ) โท
( ) เอก
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................
สาขาวิชาเอก.........................................................................................................................
วุฒิการศึกษา ................................................................. จบปี การศึกษา...........................
เกรดเฉลี่ย .......................................................................................................................
3. ประสบการณ์ การทางาน
( ) มีประสบการณ์การทางาน
( ) ไม่มีประสบการณ์ทางาน
3.1 หน่วยงาน ...............................................................................................
ตาแหน่งงานที่ทา ............................................ ระยะเวลาทางาน .......................ปี
ความรับผิดชอบ ...................................................................................................
เงินเดือนที่ได้รับ ................................... บาท / เดือน
4. ความสามารถพิเศษ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4.1 ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ไม่เป็ น
โปรแกรม ( ) การตัดต่อวิดีโอ
( ) Microsoft Office ( Word, Excel, Power point ฯ)
( ) อื่น ๆ ...................................................................................
4.2 ความสามารถในการขับขี่
( ) รถยนต์
( ) มีใบอนุญาต ขับขี่ ( ) ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
( ) จักรยานยนต์ ( ) มีใบอนุญาต ขับขี่ ( ) ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ขอรับรองและให้ คาสั ตย์ปฏิญาณว่ า ข้ อความทีก่ ล่าวข้ างต้ นเป็ นความจริงทั้งสิ้น
(ลงชื่อ) .............................................. ผูส้ มัคร
……………………………………………………..
ยืน่ ใบสมัครวันที่.........เดือน..............................พ.ศ. .................
(ลงชื่อ) .............................................. ผูร้ ับสมัคร
(………………………………………….)
รับสมัครวันที่.........เดือน .................................. พ.ศ. …………..

