
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง 16 

   เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน 
--------------------------------- 

    ด้วยโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120 / 2560 สั่ง  ณ วันที่  24  กรกฎาคม  2560 
เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติ
หน้าที่ครปูฏิบัติการสอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ต าแหน่งที่รับสมัคร      
               รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเพียงหลวง  ๑๖  
สาขาบ้านขุนต้า จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 7,000  บาท 

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     

1.1  สัญชาติไทย 
       1.2 ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี    
      1.3 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบ 
                      วิชาชีพครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1.4 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 

1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
       ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ  

      1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 
                     อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                1.7 มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่ม 
                      สร้างสรรค์ มีใจรักและมุ่งม่ันที่จะท างานในสถานศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

     2.1 ปฏิบัติงานในการสอน 
     2.2  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 



          3.  วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร      

            3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2563 – 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00–16.00น. ไม่
เว้นวันหยุดราชการ  

  3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          4.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก  

    4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ                                                                    
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ                                                      
4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร พร้อม
ส าเนา  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวน  1  ฉบับ                                                                       
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี และเปน็รูป
ถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  2  รูป                                                                                       
4.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมี 
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอ าเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน                

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก        
            การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  12 สิงหาคม  2563                                     
ณ  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ อ าเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย  

6.  วิธีการคัดเลือก  

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเพียงหลวง  ๑๖  สาขาบ้านขุนต้า 
 6.1 ทางโรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบภาคความรู้ด้านการสอน 50 คะแนน  
 6.2 วิธีการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน  

7.  การประกาศผลการคัดเลือก     
         จะประกาศให้ทราบในวันที่ 13  สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า อ าเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย  

           8.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
8.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ให้มาท าสัญญาจ้างใน                        
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์  
8.2  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว  แล้วจึงท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
 
 
 
 



   ประกาศ   ณ  วันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2563    

                            
                                                                   (นายพิพัฒน์  อุทธิยา) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเพียงหลวง  ๑๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน 

โรงเรียนเพียงหลวง  ๑๖ อ าเภอเทงิ  จังหวัดเชียงราย   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  4 

………………………………………….. 

                                             เขียนที…่………………………………….. 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ....................ปี    
วัน/เดือน/ปี  เกิด....................................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ต าบล................................ 
อ าเภอ.................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.......... ...........โทรศัพท์.............................. 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ  โรงเรียนเพียงหลวง  ๑๖ อ าเภอเทงิ  จังหวัดเชียงราย   
เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย  ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  ๑   ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง   จ านวน  ๑  ฉบบั 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่  ๖ เดือน 
            และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จ านวน  ๒  รูป 
  (    )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน                

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
            (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 
          (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 

  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร  (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 

       (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่รับผู้สมัคร 
                             (..................................................) 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ x ๑.๕  นิว้ 


