
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

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

มัธยมศึกษาพะเยา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาขาวิชานาฏศิลป์ จ านวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง    
ท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  1  อัตรา 
     อัตราคา่จา้งเดือนละ 9,000  บาท   
  - ครูสอนวชิานาฏศลิป ์     จ านวน  1  อัตรา 
  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 2.1 เปน็ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  
 2.2 มีสัญชาติไทย 
 2.3 มีอายุ 20 ปี  บริบูรณ์ข้ึนไป 
 2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไรค้วามสามารถ หรือจิตฟั่นเฟอืน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที่โนพรรคการเมือง 
 2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคกุเพราะกระท าความผิดทางอาญาเวน้แต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 2.8 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผา่นการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นขา้ราชการหรอืลูกจา้งของส่วน 
ราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอื่นของรัฐ รฐัวสิาหกจิ หรือพนักงานหรือลูกจา้งของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซีง่ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องหา้ม ตามกฎ    
ก.พ. ว่าด้วยโรค มายืน่ในวันสมัครด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  (สาขาวิชานาฏศิลป์) 
 2. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษา  
 3. หรือมีใบผา่นการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพจิารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
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3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 - ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่  27 มิถุนายน 2565         
เว้นวันหยุดราชการ 
 - ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เลขที่ 294 หมู่ 13 ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว       
จังหวัดพะเยา 56000  
4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
     4.1  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 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 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1 ฉบับ  
     4.6 รูปถ่าย ขนาด  2  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
5.  การยื่นใบสมัคร 
     5.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หรือส่งใบสมัคร        
ได้ทางไปรษณีย์ ส่งถึง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เลขที่ 294 หมู่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 
หรือส่งมาทาง Email : sara@dongjen.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ 086-4201532 
     5.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร      
ตามวันเวลาที่ก าหนด 
6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่  28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.              
ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และทางเว็ปไซต์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
7.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
   

วัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที ่
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
       09.30 น.  เป็นต้นไป 

- สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน 
  พิจารณาแฟ้มผลงาน 

ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

6.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือก วันที่   29 มิถุนายน 2565  เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียน                
ดงเจนวิทยาคม และทางเว็ปไซต์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
  รายงานตัว พร้อมนัดท าสัญญาจ้าง วันที่  30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน               
ดงเจนวิทยาคม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั        
       ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
           
    ลงชื่อ 
                                                       (นายสงกรานต์  บุญมี) 
                             ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



 
ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 

ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวิชานาฏศิลป์ 
ตามประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ลงวันท่ี  17 มิถุนายน 2565 

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

วันที่ 20 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2565          - ประกาศรับสมัครและรับสมัคร  
         (เว้นวันหยุดราชการ)   
วันที่ 28 มิถุนายน 2565    - ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบสัมภาษณ์ (10.00 น.) 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565    - สอบสัมภาษณ์ (09.30 น.) 
วันที่ 29 มิถุนายน 2565              - ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือก (15.00 น.)          
วันที่ 30 มิถุนายน 2565              - รายงานตัว พร้อมท าสัญญาจา้ง (09.00 น.) 
  

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



 

 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวิชานาฏศิลป์  
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.................  
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. .................. 



 
 
**หมายเหตุ การสมัครสอบคัดเลือก** 
  1.  มาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
  2.  กรอกใบสมัครแล้วส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานแนบมาทางไปรษณีย์     
ส่งมายัง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  294 หมู่ 13  ต าบลดงเจน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  
เบอร์โทร. 086 – 4201532 หรือส่งมาทาง Email : sara@dongjen.ac.th 
 
 


