ประกาศโรงเรียนบานปาตึง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
*********************
ดวย โรงเรียนบานปาตึง ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่
ครูผูสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน 6,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑ คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครูจางสอน สอนวิชาภาษาอังกฤษ
1.1 วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีความสามารถ
ในการสอบภาษาอังกฤษ และมีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
1.2 มีสัญชาติไทย
1.3 มีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป
1.4 ไมเปนผูลมละลาย
1.5 ไม เ ป น ผู มีกายทุ พพลภาพจนไม ส ามารถปฏิบัติ ห นาที่ได ไรความสามารถหรื อจิตฟน เฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
1.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.7 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะการกระทําผิดทางอาญาเวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศิลธรรมอันดี
จนเปนที่รังเกียจของสังคม
1.8 ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
1.9 ไม เ ป น ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งของส ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า งหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานราชการหรือลูกจางราชการทองถิ่น
1.10 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2. วัน เวลา การรับสมัคร
ผู ที่ ป ระสงค จ ะสมั ค รติ ด ต อ ขอรั บ ใบสมั ค รพร อ มยื่ น ใบสมั ค รด ว ยตนเอง ณ โรงเรี ย นบ า นป า ตึ ง
ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โทรศัพท 052-029386 , 087-1801376 (ผอ.) ตั้งแต บัดนี้
จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในวันสมัคร
3.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
3.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
3.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
3.๔ สําเนาทะเบียนบาน
พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
3.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
3.๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)

4. การยื่นใบสมัคร
4.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน
4.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย
ไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
4.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
5.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕9
5.2 กําหนดการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบานปาตึง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
การสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบานปาตึง
7. การประกาศผลการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกและรายงานตัว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบานปาตึง
8. การสั่งจาง
ทําสัญญาพรอมสั่งจาง และเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
9. ขึ้นบัญชี
ไมมีการขึ้นบัญชี
10. การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดสรรหา
โรงเรียนบานปาตึง ไดดําเนินการสรรหาลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตามหลักเกณฑที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดและมอบหมายให หากมีการกําหนดหลักเกณฑวาดวยการสรรหาลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือนใหม โรงเรียนบานปาตึง จะพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑใหมที่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายธีรพล เกียรติเจริญ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาตึง

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
โรงเรียนบานปาตึง อําเภอเวียงปาเปา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบานปาตึง

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

