
 
ประกาศ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
********************************************************* 

ด้วยโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไคร้ เพ่ือจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน  ๑   อัตรา  โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
๑. ชือ่ต าแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง  
 ๑.๑ ต าแหน่งครอัูตราจ้าง   จ านวน  ๑  ต าแหน่ง 
  ๑.๑.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ปริญญาตรี 
   - สาขาวิชาเอกประถมศึกษา 
   - สาขาวิชาเอกภาษาไทย 

๑.๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
  ๑.๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง    

- เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่  2 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562  
(ถ้าผ่านการประเมินจะมีการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป) 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
๒.๒ มีสัญชาติไทย 
๒.๓ จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
๒.๔ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองจากคุรุสภา                            
๒.๕ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร  หรือนักบวชหรือ นักพรต ทุกศาสนา 
๒.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทางอาญาเว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องทาง
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 
๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่  ตั้งแต่วันที่  
19 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น.- 16.30 น.  ณ  ห้องธุรการ 
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่  สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-3867819 

 
 



 
๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว  
ไม่เกิน  ๖  เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน         จ านวน  ๒ รูป 
๓.๒.๒  ส าเนาปริญญาบัตร ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีประกาศรับสมัคร     จ านวน ๑  ฉบับ   
๓.๒.๓  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองจากคุรุสภา     จ านวน ๑  ฉบับ 
๓.๒.๔  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)      จ านวน ๑  ฉบับ 
๓.๒.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน ๑  ฉบับ 
๓.๒.๖  ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน ๑  ฉบับ 
๓.๒.๗  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดอืน   จ านวน ๑  ฉบับ                                                        
๓.๒.๘  หนังสือรับรองการผ่านงาน   (ถ้ามี)                                        
๓.๒.๙  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส  พร้อมส าเนา    
อย่างละ  ๑  ฉบับ(ถ้ามี) 
 

 ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ       
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่รับสมัคร  อันมีผลท าให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการ  
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
 
๔.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
ณ บอร์ดหน้าห้องธุรการ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 
 
๕. วิธีการสอบคัดเลือก  

โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 0๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ ตามก าหนดการ
สอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 
09.00 น. เป็นต้นไป 
 

 
สอบภาคปฏิบัติ (ทดลองสอน) 
สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับต าแหน่ง) 

 
50 
50 

 

รวม 100  
 
๖. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ และการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  อนึ่งการเรียงล าดับคะแนนจะเรียงจากผู้ที่ได้
คะแนนมากไปหาน้อย 



 
๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ในวันที่ 29 สิงหาคม 
2562  ณ บอร์ดหน้าห้องธุรการ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-3867819 
 
๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ ๑  จะต้องมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างที่ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ ในวันที่  
2 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น. และพร้อมปฏิบัติงาน  ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดถือว่า  
สละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะประกาศให้  ผู้ผ่านการคัดเลือกในล าดับต่อไป  ให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง
ต่อไป  

ประกาศ  ณ วันที่  16  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

    (นายปราโมทย์   ธิศรี) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2562 
................................................................................ 

 
16  สิงหาคม  2562    ประกาศรับสมัคร 
19 – 22  สิงหาคม  2562             รับสมัคร  (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – 16.30 น.) 
23  สิงหาคม  2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
28  สิงหาคม  2562    สอบคัดเลือก 
29  สิงหาคม  2562    ประกาศผลการคัดเลือก 
2  กันยายน  2562    ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
 

.............................................................................. 
 

หมายเหตุ สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-3867819



ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
 
 

เลขประจ าตัวสอบ..........................  
 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................................ .  
๒. เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถงึวันสมัคร)  
๓. วุฒิการศึกษา...............................................................วิชาเอก...................................................................................  
จากสถานศึกษา ............................................................ ...................เมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ...................  
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................. .............  
๕. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี....................................................ออกให้ ณ อ าเภอ.....................จังหวัด.....................  
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที.่.........ต าบล........................อ าเภอ.............................จังหวัด..............................  
    รหัสไปรษณีย.์.......................................................โทร................................................................................................  
๗. สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า  
๘. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้  

 ๑. รูปถ่ายขนาด  ๑ นิ้ว     จ านวน  ๒ รูป 
 ๒. ส าเนาแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๕. ใบรับรองแพทย์      จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๖. ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรอง   จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๗. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)    จ านวน  ๑ ฉบับ 
 ๘. หลักฐานอ่ืน ๆ(ถ้ามี)..................................................  จ านวน…….....ฉบับ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก

แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก  

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัครสอบ 

(....................................................) 
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................ 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร  ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว  
 
 

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร  
       (...................................................)  

วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................  

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า  
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร  

 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก................................................  
 

ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
        (.................................................)  

วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................  
 


