ประกาศโรงเรียนบ้านฮ่างต่า
เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวท่าหน้าทีครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
*********************
ด้ ว ย โรงเรี ย นบ้ า นฮ่ า งต่ า อ่ า เภอเวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย สั ง กั ด ส่ า นั ก งานเขตพื้ น ที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัวไปเพือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ท่าหน้าที
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ่านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส่านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และค่าสังส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที ๒๙/๒๕๔๖ สัง ณ วันที ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรืองมอบอ่านาจปฏิบัติราชการแทนเกียวกับลู กจ้าง
ชัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริห ารงานบุคคล/ลูกจ้างชัวคราว ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชัวคราวท่าหน้าทีครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จำนวน ๑ อัตรำ
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

จ่านวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอืน ตามที ก.ค./ก.ค.ศ. ก่าหนด
ส่ า หรั บ ผู้ ส มั ค รที มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ส าขาอื น จะต้อ งมี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางวิ ช าชี พ ครู ตามที ก.ค./ก.ค.ศ. ก่ า หนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิทีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส่าเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรื อมีห นั งสื อรับรองสิ ทธิทีคณะกรรมการคุรุส ภาออกให้ หรือมีห นังสื อรับรองสิ ทธิ
ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยืนใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านฮ่างต่า อ่าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชีย งราย หรื อ ส่ งเอกสารใบสมัครทางอีเมล์ htschool๕@gmail.com ตั้งแต่วัน ที่ ๔ พฤษภำคม – ๑๐
พฤษภำคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร สอบถำมรำยละเอียด โทร ๐๙๓ – ๑๓๒๘๙๕๕ ,๐๘๙ – ๘๕๐๗๗๕๐
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ ส่าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึงแสดงสาขาวิชาทีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ส่าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๓ ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ส่าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลียนชือ ชือสกุล (ถ้ามี) จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ่านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

-

2 ๕. วิธีกำรคัดเลือก
ท่าการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

๖. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านฮ่างต่า อ่าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จะด่าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้ำนฮ่ำงต่ำ
๗. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
ก่าหนดเวลาการด่าเนินการจัดท่าสัญญาจ้าง
- รายงานตัว ท่าสัญญาจ้าง และเริมปฏิบัติงาน วันที ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๘. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้
ไม่ว่ำกรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชูชาติ ชัยศรี)
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านฮ่างต่า

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน ทำหน้ำที่ครูผู้สอนสำขำวิชำภำษำอังกฤษ
ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนฮ่ำงต่ำ ลงวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๐
................................................................................
๓ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัคร
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก รายงานตัว ท่าสัญญาจ้าง เริมปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชัวคราวรายเดือนเลขที........./..........
ปฏิบัติหน้าทีครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านฮ่างต่า อ่าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
………………………………………………………….
๑. ชือ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
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๒. เกิดวันที.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดทีต่าบล.................................อ่าเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขทีบัตรประจ่าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส่านักงาน ..............................
.....................................................เมือวันที……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
๕. ทีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ต่าบล......................................
อ่าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. ส่าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา............................................................................................................................. .......
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชัวคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านฮ่างต่า

(ลายมือชือ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยืนใบสมัคร วันที ...............เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

