ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
.....................................................
ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
1. ตาแหน่งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 6,000 บาท
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกที่
เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุ สภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
4. กาหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ให้ ส มั ค รได้ ที่ โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นสั น จ าปา ต าบลแม่ พ ริ ก
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00
น.
ในวันเวลาราชการ โทร.053-656399
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
1. สาเนาปริญญาบัตร
2. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. สาเนาบัตรประชาชน
6. รูปถ่าย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ใบ

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา
ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
7. วิธีการคัดเลือก (ทาการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มประวัติการทางาน)
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
8. ประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย โทร.053-656399
9. การสั่งจ้างและเงื่อนไข
ประกาศเรี ย กตั ว ผู้ ส อบคั ด เลื อ ก ให้ ม ารายงานตั ว ณ โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นสั น จ าปา วั น ที่ 5
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขจะ
ทาสัญญาจ้างเป็นเวลา 5 เดือน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
( นายชูชาติ ซาวคาเขตต์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
............................................................
1. ชื่อ................................................................................นามสกุล......................................................................
2. สัญชาติ.........................................เชื้อชาติ...........................................ศาสนา................................................
3. เกิดวันที่ ................................อายุ..............................ปี โทรศัพท์..................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก
................................................................................................................................
6. มีความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
1. สาเนาปริญญาบัตร
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย
จานวน 1 ใบ
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งในใบสมัครถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้สมัคร..........................................................
(.............................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ .......... เดือน .........................................พ.ศ............

