ประกาศโรงเรียนบานเหมืองงา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปนครูอัตราจางปฏิบัติหนาทีค่ รูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนบานเหมืองงา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง
ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางทํา
หนาที่ครูผูสอน วิชาเอกทั่วไป อัตราเงินเดือน 6,000 บาท ดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจางเปนครูผูสอน
1.1 ครูผูสอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกทั่วไป

จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิส์ อบคัดเลือก
2.1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ระดับปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค รับรอง
2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 มีอายุ 20 ป ขึ้นไป
2.5 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.6 ไมเปนผูมรี างกายทุพพลภาพจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.7 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
2.8 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานรัฐ
2.10 ไมเปนภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครคัดเลือก
ยื่นใบสมัครไดที่โรงเรียนบานเหมืองงา ตําบลสันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่
22 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ไมเวนวันหยุดราชการ เบอรติดตอ 096 796 2836

4. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครจะตองนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาทีจ่ ะสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรบั อนุมัตจิ ากผูมี
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครวันสุดทาย พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พรอมฉบับจริง
จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
5. กําหนด วัน เวลา และสถานทีใ่ นการสอบคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน(50 คะแนน) และสอบ
สัมภาษณ(50 คะแนน) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 เปนตนไป
6. ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูท ี่ไดรับการคัดเลือกจากผูท ี่ไดคะแนนสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และขึ้นบัญชีไว 1 ป โดยประกาศผล ณ โรงเรียนบานเหมืองงา
และเวปไซต สพป.เชียงราย เขต 2 www.cri2.go.th และ เพสบุก www.facebook.com/banmngschool/
6. รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน ใหผทู ี่มผี ลคะแนนการสอบคัดเลือกเปนอันดับที่ 1
มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบานเหมืองงา
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
(นายธาดา ยาวังเสน)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหมืองงา

ติดรูปถาย
ขนาด1.5X2 นิ้ว
ใบสมัครลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน
(ถายไวไมเกิน 6
โรงเรียนบานเหมืองงา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เดือน)
---------------------------------------1. ชื่อ ………………………………………………………….… นามสกุล ……………………………………………..สัญชาติ.............
ชาติ ………………………………………….………….ศาสนา ………………………………………………………………………… ……
2. เกิดวันที่ …………………. เดือน………………………..……………….พ.ศ….……….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ป
3. เกิดที่ตําบล …………………………..………… อําเภอ/เขต ………………………………….…….จังหวัด ……………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……………….………………………………………………………………………………………….
ออก ณ สํานักงาน ……………………………………………..………. เมื่อวันที่ ……… เดือน …………..…………พ.ศ………….
5. ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ……………………………ตําบล ……………………………………….…………
อําเภอ/เขต ……………………….………………… จังหวัด …………………..….………………เบอรโทร……………………………
6. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน …………………………………………..…………………ป พ.ศ…………………………
วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................................................วิชาเอก......................................................
ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………………………………………. วิชาเอก ………………...........................…
ความรู ความสามารถพิเศษ คือ ………………………..……………………………………………………………………………………
ประสบการณการทํางาน.......................................................................................................................................
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
( ......) 1. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(.......) 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(.......) 3. รูปถาย จํานวน 1 รูป
(.......) 4. สําเนาวุฒิบัตรการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
(......) 5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
(......) 6. ใบรับรองแพทย
(......) 7. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(.........) 8. อื่น ๆ ระบุ..........................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูม ีคุณสมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครและขอความที่แจงในใบสมัครนี้
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อผูส มัคร ……………………………………………..
(……………………………………………………………)
ยื่นใบสมัครวันที่ ........................เดือน เมษายน พ.ศ.2562
เจาหนาที่รบั สมัคร
เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลว ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา
ถูกตอง
ขาดคุณสมบัติ เพราะ.......................................
คุณสมบัติถูกตอง
………………………………………
………………………………………
(……………………………………)
(……………………………………)

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกครูอัตราจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
ตามประกาศโรงเรียนบานเหมืองงา
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
................................................................................
ประกาศรับสมัคร
22 เมษายน 2562
รับสมัคร
22-30 เมษายน 2562 (เวลา 08.30-16.30 น.) ไมเวนวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก 30 เมษายน 2562
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
1 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือก
1 พฤษภาคม 2562
รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
2 พฤษภาคม 2562
..............................................................................

