
 

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก 

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน(เพิ่มเติม) 

********************* 

ด้วยโรงเรียนบ้านป่าต้าก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2     
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  จ านวน     
1 อัตรา เพ่ือให้การคัดเลือกต าแหน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านป่าต้าก    
จึงประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างดังกล่าวข้างต้น ดังนี้   

1. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน  1  อัตรา  
     ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกปฐมวัย จ านวน  1  อัตรา  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  
๒.๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย 
๒.๒ มีใบประกอบวิชาชีพครู 
๒.๓ มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู  
๒.๔ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ตั้งใจท างาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคเรื้อรังที่ปรากฏเด่นชัดหรือรุนแรง หรืออุปสรรคต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครได้  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านป่าต้าก        

ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย หรือ ผ่านทาง Email : pataksc@gmail.com , โทรศัพท์ 088-7716682,            
097-9866127  ตั้งแตว่ันที่ 3 – 10 พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 –16.30 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสอบ 
 4.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ               

ใบรายงานผล การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ  
 4.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ  
 4.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ  
 4.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง    จ านวน  ๑  ฉบับ  
 4.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)    จ านวน  ๑  ฉบับ  
 4.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)    จ านวน  ๑  รูป 
 4.๗ ใบรับรองแพทย์  
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5. การยื่นใบสมัคร  
5.๑ ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้จากอินเตอร์เน็ต จะต้องยื่นใบสมัครสอบ

ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารผ่านทาง Email : pataksc@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 พฤษภาคม  2564  
เวลา 08.30 –16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  

5.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย  

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่   12  พฤษภาคม  2564  ห้องธุรการ       

โรงเรียนบ้านป่าต้าก ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย หรือทางเพจ : โรงเรียนบ้านป่าต้าก 

7. วิธีการคัดเลือก  
การสอบสัมภาษณ์/สอบวัดความสามารถ  

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  
โรงเรียนบ้านป่าต้าก จะด าเนินการสอบ วันที่  14  พฤษภาคม  2564  สถานที่สอบ

คัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านป่าต้าก  

9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
โรงเรียนบ้านป่าต้าก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  

2564  ณ โรงเรียนบ้านป่าต้าก โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อได้ท าสัญญาจ้างเป็น
ครูอัตราจ้าง  

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก  
ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกจะ ท าสัญญาจ้ า ง เป็ นครู อั ตราจ้ า งตามต า แหน่ งที่ ว่ า ง                                  

ในวันที่  17 พฤษภาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านป่าต้าก  

ประกาศ ณ วันที่  3   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

                 (นายวิเชียร   ค าตุ้ย) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าต้าก 
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ปฏิทินการด าเนินการขยายเวลาคัดเลือกครูอัตราจ้าง 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านป่าต้าก  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564   

******************************************* 

วันที่  3 – 10 พฤษภาคม  2564    รับสมัคร   

วันที่  12  พฤษภาคม  2564     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก  

วันที่  14  พฤษภาคม  2564     สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  

วันที่  17  พฤษภาคม  2564     ประกาศผลการคัดเลือก เวลา ๑๕.๐๐ น.  

วันที่  20 พฤษภาคม  2564    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  

                                                               1 มิถุนายน 2564 หรือแนวปฏิบตัิของ สพฐ. 

 

 

ติดต่อสอบถาม     
ผอ.วิเชียร       ค าตุ้ย      โทร 085-7080958  
ครูอุไรวรรณ   ปุณโณฑก     โทร 081-7063420  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน  

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชา............................................. 

โรงเรียนบ้านป่าต้าก  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

****************************** 

๑. ชื่อ............................................................... นามสกุล........................................................................... 
สัญชาติ .........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................  

๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
อายุถึงวันสมัคร............................ปี...............................................เดือน............................................วัน  

๓. เกิดท่ีต าบล................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด....................................   
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.............................................. ....... ออก ณ ส านักงาน ............................. 

.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน........................................พ.ศ..................... 
หมดอายุเมื่อวันที่………........เดือน.........................................พ.ศ............................................................   

๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............ถนน.................................ต าบล............. ......................... 
อ าเภอ...........................................จังหวัด.......... .............................................รหัสไปรษณีย์................... 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................  

๖. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก........................................................................................................................  
ได้รับวุฒิการศึกษา................................................................................................................... ............... 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... .................  

๗. ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................. ................... 
......................................................................................................................................................................  
8. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านป่าต้าก  
 
 
 

(ลายมือชื่อ)........................................................ผูส้มัคร 
    (..............................................................) 

ยื่นใบสมัคร วันที่...........เดือน…………….......….…. พ.ศ…..……… 
 
 
 

 


