ประกาศโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหนน้าที่ครูผู้สอน วชชาาาษาไทย
**********************************
ด้วยโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒
มีค วามประสงค์จ ะรั บ สมัค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น ครู อัต ราจ้ า งชั่ ว คราวท าหนน้ าที่ ค รู ผู้ ส อน วช ช า
ภาษาไทย จ านวน ๑ อัตรา เพื่อใหน้ การคัดเลื อกตาแหนน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่ าวเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อ ย
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. ตาแหนน่งที่จะดาเนชนการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ครูผู้สอน สาขาวชชาเอกภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตชของผู้มีสชทธชสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัตช ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัตชทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหน่งพระราชบัญญัตชระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพช่มเตชม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒช ระดับปรชญญาตรี วชชาภาษาไทย
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวชชาชีพทางการศึกษา

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ใหน้ยื่นใบสมัครได้ ณ หน้องสมุด ICT โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
ตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน จังหนวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒2 - 26 เมษายน ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.3๐ น.

๓.๑ สาเนาวุฒชการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)

จานวน ๑ ฉบับ

ซึ่งแสดงสาขาวชชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจรชง
๓.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประซาซน พร้อมฉบับจรชง
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรชง
๓.๔ หนลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
๓.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นช้ว (ถ่ายไม่เกชน ๖บ เดือน)
๓.๖ ใบรับรองแพทย์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป
ฉบับ

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครพชมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้จากอชนเตอร์เ น็ต จะต้องยื่นใบสมัครสอบ
ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๒2 – 26 เมษายน ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.3๐ น. และต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครใหน้ถูกต้องและครบถ้วน
๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครใหน้เรียบร้อยต่อหนน้าเจ้าหนน้าที่รับสมัคร
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสชทธ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสชทธช์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 29 เมษายน ๒๔๖๒ ณ หน้องสมุด ICT
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน จังหนวัดเชียงราย และเว็ปไชต์ สพป.เชียงราย เขต 2
http://www.cri2.go.th
๖. วชธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์/สอบวัดความสามารถ
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ จะดาเนชนการสอบ วันที่ 2
คัดเลือก ณ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

พฤษภาคม ๒๔๖๒ สถานที่ส อบ

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ประกาศรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๔๖๒
ณ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวใหน้เป็นอันยกเลชกหนรือสช้นผลไปเมื่อได้ทาสัญญาจ้างเป็น ครู
อัตราจ้าง
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างตามตาแหนน่ง ที่ว่าง ในวันที่ 7 พฤษภาคม
๒๔๖๒ ณ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๔๖๒
บ

(นายสันต์ คามะนาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

ใบสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชา ภาษาไทย
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
***********************
๑. ชื่อ ....................................................... นามสกุล ............................................................
สัญชาติ ............................................. เชื้อชาติ ............................. ศาสนา ..............................
อายุถึงวันที่สมัคร .................ปี ..........................เดือน ...................วัน
๓. เกิดทีต่ าบล ................................ อาเภอ ............................... จังหวัด .......................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ........................................ออก ณ สานักงาน ................................
เมื่อวันที่............ เดือน................................ พ.ศ. ...............................
หมดอายุเมื่อวันที่...................... เดือน........................................ พ.ศ. ...............................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน................................ หมู่.............. ถนน................... ตาบล.........................................
อาเภอ.................................. จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์...................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน..................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.............................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษ...........................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพ้ ิเศษ คือ.................................................................................................................
............................................................................................................................................ ...............
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(........................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่........... เดือน................................ พ.ศ. .....................
สาหรับเจ้าหน้าที่







สาเนาวุฒชการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
ซึ่งแสดงสาขาวชชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจรชง
สาเนาบัตรประจาตัวประซาซน พร้อมฉบับจรชง
สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรชง
หนลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
รูปถ่าย ขนาด ๑ นช้ว (ถ่ายไม่เกชน ๖ เดือน)
ใบรับรองแพทย์

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

(ลายมือชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(........................................................)
วันที่........... เดือน................................ พ.ศ. .....................

๑
๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป
ฉบับ

