
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกลกูจ้างช่ัวคราว  ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง(วิชาเอกคณิตศาสตร์) 

---------------------------------------------------------------------- 
   อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ท่ี   ๒๙/๒๕๔๖    ลงวันท่ี   ๘  
กรกฎาคม   ๒๕๔๖  เรื่อง    มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว   

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม  อําเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๖ มีความประสงค์ท่ีจะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๑ อัตรา 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ๑.   ตําแหน่งท่ีรับสมัคร       ครูอัตราจ้าง     วิชาเอก  คณิตศาสตร ์
 ๒ .  ค่าจ้าง  เดือนละ 10,๐๐๐   บาท 
 ๓.  ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่ วันท่ีทําสัญญาจ้าง   ถึงวันท่ี  ๓1  มีนาคม  ๒๕60    
 ๔.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

๔.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๔.๒   มีอายุไม่ต่ํากว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
  ๔.๓  มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  ๔.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔.๕  ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณร 
  ๔.๖  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งนักการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
  ๔.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก 
  ๔.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของราชการ 

4.9  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสอืรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ 
รับรองสิทธิ ท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรสุภาออกให้ 

 ๕.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่า ปริญญาตรี  สาขา คณิตศาสตร์   หรือ สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติการสอน 

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายได้เป็นอย่างดี 
 ๖.  การรับสมัคร 
  ๖.๑  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
   -  ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม    
ตําบลผางาม  อ.เวียงชัย   จ.เชียงราย    ต้ังแต่วันท่ี   ๒0  -    ๒8   ตุลาคม  ๒๕๕9 ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ต้ังแต่
เวลา 08.30 น. – 16.00 น.   
 ๗.  หลักฐานท่ีจะต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๗.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                            จํานวน  ๒ รูป 
  ๗.๒ สําเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่ามีวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ 
         จํานวน  ๑  ฉบับ 

7.3  สําเนา....... 



  ๗.๓  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  ๗.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียน
  ๗.๕ ใบรับรองแพทย์  จํานวน  
  ๗.๖ สําเนาใบเปลี่ยน ชื่อ 
 ๘.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
  -  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 และหลักฐานเอกสารในการรับสมัครตรงตามประกาศ  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารไม่
ถูกต้องถือว่าผู้คัดเลือกได้เป็นโมฆะจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้  และจะเรียกผู้คัดเลือกได้ในลําดับถัดไปจ้างแทน

-  ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจํา   หรือลูกจ้างประจําสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  
 ๙.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
  - โรงเรียน.ดอนศิลาผางามวิทยาคม
31  ตุลาคม ๒๕๕9  ณ  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม  
(http://www.secondary36.obec.go.th/index
 ๑๐.  หลักเกณฑ์และ วิธีการคัดเลือก

- จะทําการคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียน  ด้าน
และประเมินประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติ
ผางามวิทยาคม  ตามกําหนดเวลาดังนี้

วัน/เวลา 
   4  ตุลาคม  ๒๕๕9 
    ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐  
    ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป

                             
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  
                                                                 
                                                   
 
                                     
                                        (ลงชื่อ
                                                      
                                               
 
 
 
 
 
 

สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน  ๑  ฉบับ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียน.  จํานวน  ๒ ฉบับ

ใบรับรองแพทย์  จํานวน  ๑ ฉบับ 
สําเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จํานวน  ๑  ฉบับ 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ
และหลักฐานเอกสารในการรับสมัครตรงตามประกาศ  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารไม่

ถูกต้องถือว่าผู้คัดเลือกได้เป็นโมฆะจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้  และจะเรียกผู้คัดเลือกได้ในลําดับถัดไปจ้างแทน
ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจํา   หรือลูกจ้างประจําสังกัด

มัธยมศึกษา  เขต  ๓๖   
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

ดอนศิลาผางามวิทยาคม     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ณ  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม  หรือทางเวปไชต์ สพม.๓๖

obec.go.th/index1.php) 
หลักเกณฑ์และ วิธีการคัดเลือก  วัน  เวลา   และสถานท่ีคัดเลือก 

ทําการคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียน  ด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปและ
ประเมินประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์(สัมภาษณ์)

ตามกําหนดเวลาดังนี้ 
วิชาท่ีสอบ 

๐๐  น.   
เป็นต้นไป 

 
- ความรู้ความสามารถท่ัวไปและและวิชาเอก
- สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนน 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
                                                                  
                                                    

ลงชื่อ)                                                           
                                                         (นางภาวิณี   สุขสวัสด์ิ) 

                   ผู้อํานวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ฉบับ 

จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติ 
และหลักฐานเอกสารในการรับสมัครตรงตามประกาศ  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารไม่

ถูกต้องถือว่าผู้คัดเลือกได้เป็นโมฆะจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้  และจะเรียกผู้คัดเลือกได้ในลําดับถัดไปจ้างแทน 
ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจํา   หรือลูกจ้างประจําสังกัด

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    ในวันท่ี               

ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้เฉพาะวิชาเอก   
)   ณ  โรงเรียนดอนศิลา- 

คะแนน 

และวิชาเอก 
 

๑๐๐ 
๕๐ 

๑๕๐ 

        

ผู้อํานวยการโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 



 
 

                                                             เลขท่ี..................... 
                  

 

ใบสมัคร 
ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร ์

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม  สพม. 36 
 

 

ติดรูปถ่าย 

 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
1. ชื่อ .................................................................. นามสกุล .......................................................... 
2. สัญชาติ..............เชื้อชาติ.................เกิดวันท่ี............เดือน...................................พ.ศ................. 
อายุ..............ปี..............เดือน (นับถึงวันสมัคร) (ต้องนําหลักฐาน เช่น สําเนาทะเบียนบ้านหรือ 
สําเนาบัตรประชาชนมาแสดงด้วย) 
3. ตําบลท่ีเกิด.......................................อําเภอ................................จังหวัด.................................. 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี..............หมู่ท่ี...............ตําบล.................................ถนน................................. 
ซอย..........อําเภอ...............................จังหวัด...............................โทรศัพท์............................... 
5. สถานภาพ    �โสด      �สมรส    � หย่าร้าง 
ชื่อคู่สมรส...............................นามสกุล.................................สัญชาติ............เชื้อชาติ............. 
มีบุตร............คน เป็นชาย..............คน เป็นหญิง..................คน 
6. ชื่อบิดา.................................นามสกุล....................................สัญชาติ............เชื้อชาติ............. 
ศาสนา............................ อาชีพ................................................... 
7. ชื่อมารดา...............................นามสกุล..................................สัญชาติ............เชื้อชาติ............. 
ศาสนา............................ อาชีพ................................................... 
8. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายท่ีโรงเรียน...................................................ตําบล..................... 
อําเภอ........................................จังหวัด.................................... 
9. จบการศึกษาชั้นสูงสุดท่ีโรงเรียน หรือวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย.. ......................................... 
ปริญญาบัตรหรือ วุฒิสูงสุดคือ ........................................................................................................ 
10. มีความรู้ความสามารถพิเศษคือ.......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

2. ประสบการณ์การทํางาน 
 

1. ประวัติการทํางาน 
สถานท่ี..........................................................................เป็นเวลา..................ปี.................เดือน 
สถานท่ี..........................................................................เป็นเวลา..................ปี.................เดือน 
สถานท่ี..........................................................................เป็นเวลา..................ปี.................เดือน 
2. ปัจจุบันทํางานท่ี ......................................................ตําแหน่ง................................................... 
เงินเดือน.................................................บาท เป็นเวลา..................ปี.................เดือน 



ข้าพเจ้าขอปฏิญาณและให้คํารับรองโดยสัตย์จริงว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามท่ี ระบุไว้ใน
มาตราท่ี 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้คําปฏิญาณว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร 
        (...............................................) 
ยื่นใบสมัครวันท่ี...................................... 

................................................................................................................................................................................. 
สําหรับเจ้าหน้าท่ี 

หลักฐานในการสมัคร 
� รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
� สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
� สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
� สําเนาใบวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ 
� สําเนาทรานสคริป จํานวน 1 ฉบับ 
� สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู  จํานวน  1  ฉบับ 
� ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ 
�  หลักฐานอ่ืน (ระบุ)............................................................................. 

 
 
ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจหลักฐานการสมัคร 
        (...............................................) 
วันท่ี................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


