
 

             
 
 

ประกาศโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน    
………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอเชียงของ   จังหวัดเชียงราย  ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก คอมพิวเตอร์ และ ครูผู้สอน
เอกดนตรี เพ่ือปฏิบัติงานในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่ด าเนินการคัดเลือก 
     ชื่อต าแหน่ง           1.ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร ์   จ านวน  1 อัตรา 
   2.ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรี   จ านวน  1 อัตรา  
     (ผู้มีความรู้ด้านดุริยางค์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)  

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ    ปฏิบัติงานเป็นครูผู้สอน 
(1)  เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับท่ีข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก   
     ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน  หรือเป็นงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล  หรือ 

               (2)  เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ แต่จ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ 
                    ขั้นต่ าวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป (ตรงตามวิชาเอก) 
    อัตราว่าง              จ านวน  2   อัตรา   
    ค่าตอบแทน           เดือนละ   7,000   บาท  
2. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
     2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
            (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
            (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน     
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
            (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
            (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 



 

             (8)  ในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
3.  การรับสมัคร 
      3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
             ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก    
ตั้งแตวั่นที่ 13 พฤษภาคม - 10  มิถุนายน   2563   เว้นวันหยุดราชการ    (ส านักงานธุรการ ) 
      3.2  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
               (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 x 1.5  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  1  
ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จ านวน  1  รูป 
               (2)  ส าเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา  ตัวอย่างเช่น  ประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร  และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวนอย่างละ   1   ฉบับ   
             (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
             (4)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  จ านวน  1  ฉบับ 
              (5)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบส าคัญการสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  – ชื่อสกุล    
(ถ้าม)ี   จ านวน  1 ฉบับ 

      3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
             ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง กรอกรายละเอียดต่าง   
ๆ  ในใบสมัคร   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ   หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก   
 
4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
              โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 11 มิถุนายน  2563  ณ ส านักงานธุรการ    
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก และท าการคัดเลือกในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. 

ประกาศ   ณ   วันที่    11  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
                                      

                                                      
                          (นายสุชาติ  ศรีธินนท์) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก 
 



 

 

ใบสมัคร 
ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ................................   

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
********************* 

1. ชื่อ........................................ สกุล ................................................. 
2. เกิดวันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ................... ปัจจุบันอายุ ..................ปี....................เดือน 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ......... หมู่ที ่...... บ้าน .........................อ าเภอ .................. จังหวัด .......................... 
4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โทร มือถือ ...................................................................................................  
5. ชื่อบิดา ....................................................... อาชีพ .........................................................................................  
6. ชื่อมารดา...................................................... อาชีพ .......................................................................................  
7. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ชื่อคู่สมรส ............................................................ ......................................... 
8. จบการศึกษาระดับ....................................จาก ...............................................................................................  
9. เอกสารที่น ามาสมัคร 
( ) ใบสมัคร 
( ) ส าเนาวุฒิการศึกษา 
( ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
( ) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
 ( ) ใบรับรองแพทย์ 

( ) หลักฐานอื่น  เช่น  การเปลี่ยนชื่อตัว                               
    ชื่อสกุล  เป็นต้น 
( ) รูปถ่ายไม่สวมหมวก  1  นิ้ว  1  ใบ 
     ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน 
( ) อ่ืนๆ ( ถ้ามี) 

10. ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ  .....................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่า 
ข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดสรร 

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

        ......... / ................. / .......... 
บันทึกของเจ้าหน้าที่ ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว        
 
 ลงชื่อ (...............................................) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  เห็นว่า 
(    )   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(    )   ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก............................................ 
   ลงชื่อ 
                (...............................................) 

 
ติดรูป 

  ขนาด 1 น้ิว 



 

 


