
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

********************* 
ด้วยโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  1  อัตรา 
     อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท   
  - ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์     จ านวน  1  อัตรา 
  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2.2 มีสัญชาติไทย 
 2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีโนพรรคการเมือง 
 2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นในวันสมัครด้วย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 3. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
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3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลอืก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา    ต้ังแต่วันที่  7 – 23 กรกฎาคม 2564          
เวลา 09.00 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
     4.1  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
     4.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ   
     4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
     4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
     4.5 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  1 ฉบับ  
     4.6 รูปถ่าย ขนาด  2  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

5.  การยื่นใบสมัคร 
     5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
     5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่  27 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น.              
ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และในเว็ปไซต์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

7.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   

วัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่ หมายเหตุ 
วันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
       09.30 น.  เป็นต้นไป 
 

- สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน 
  พิจารณาแฟ้มผลงาน 

โรงเรียน 
ดงเจนวิทยาคม 

 

 
6.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่  30 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียน     
ดงเจนวิทยาคม และในเว็ปไซต์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน        

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
           

    ลงช่ือ 
                                                       (นายสงกรานต์  บุญมี) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



 
ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 

ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตามประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2564 

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

ต้ังแต่วันท่ี 7 – 23 กรกฎาคม 2564           - ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (09.00 – 16.00 น.)  
        (เว้นวันหยุดราชการ)   
27   กรกฎาคม  2564    - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (13.00 น.) 
29   กรกฎาคม  2564    - สอบสัมภาษณ์ (09.30 น.) 
30   กรกฎาคม   2564    - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก (13.00 น.)  
  

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



  
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เลขที่........./.......... 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

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

                    เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นายนางสาว).................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี............เดือน...........................................พ.ศ.................อายุ.............ปี..........เดือน (นับถึง วันสมัคร)  
3. วุฒิการศึกษา............................................................วิชาเอก............................................................................ 
จากสถานศึกษา ................................................................เมื่อวันท่ี..........เดือน............................พ.ศ................. 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.........................................ออกให้ ณ อ าเภอ.........................จังหวัด................. 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี......ต าบล............................อ าเภอ..........................จังหวัด........................ 
รหัสไปรษณีย์............................โทร...........................................  
7. สถานภาพ      โสด    สมรส    หม้าย    หย่า  
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี..................................ออกให้เมื่อวันท่ี........เดือน.....................พ.ศ.............. 
หมดอายุ เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.................(ถ้ามี)  
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้  
   ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน  
   ส าเนาบัตรประชาชน  
   ส าเนาทะเบียนบ้าน      ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)  
   อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินในการ
คัดเลือก 
       ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัครสอบ  
    (....................................................)  
                      ยื่นใบสมัคร  วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ.............. 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้ว  
 
 

ลงช่ือ..............................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร   
   (.........................................................)  
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า  
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร   
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก……………………………………  
 

ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ  
   (..........................................................)  
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. .................. 



 


