
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตำบลเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นครูอัตราจ้าง  
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) จำนวน 1  อัตรา  
 ดังน ั ้น จึงประกาศร ับสม ัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื ่อจ ้างเป็นคร ูอ ัตราจ ้าง  ตำแหน ่งท ี ่ร ับสมัคร              
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท(แปดพันบาท
ถ้วน)  ด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา  
2. คุณสมบัติผู้สมัคร  
 2.1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
 2.2) สัญชาติไทย เช้ือชาติไทย  
 2.3) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์  
 2.4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
 2.5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  
 2.6) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาใดๆ  
 2.7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
 การเมือง  
 2.8) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ  
 2.9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 2.10) เป็นผู้ท่ีมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพครู และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิชาสังคมศึกษา 
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
 ปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
4. กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  
 ยื่นใบสมัคร ต้ังแต่วันท่ี 26 - 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 สอบถามเพิ่มเติม 093-1318777  
5. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสอบคัดเลือก  
 5.1) ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  
 5.2) สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งท่ีสมัคร พร้อมท้ังนำสำเนาต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย
 จำนวน 1 ฉบับ 
 5.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
 5.4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  
 5.5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป  
 5.6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยออกจากสถานพยาบาลของรัฐ  
 จำนวน 1 ฉบับ  
 5.7) สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ -สกุล (ถ้ามี) โดยจะต้องมีการลงนามรับรองสำเนา  
 เอกสารด้วยทุกฉบับ จำนวน 1 ฉบับ  



 5.8) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู โดยจะต้องมีการลงนามรับรองสำเนา เอกสารด้วยทุกฉบับ จำนวน 1 ฉบับ  
 ท้ังนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและการรับรองตนว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลอืก  
 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จะดำเนินการทดสอบและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564         
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นท่ีสันต้นเปา) 
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกภายในวันท่ีวันท่ี 30 ตุลาคม 2564 ทางเว็ปไซต์โรงเรียน 
http://www.anubancr.ac.th   หรือ https://www.facebook.com/anubanchiangrai 
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รายงานตัว ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน  
-หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สละสิทธิ์  หรือ ไม่ทำสัญญา  ให้เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับถัดไปมาทำสัญญา
ภายในวันทำสัญญา 

 ท้ังนี้หลักการสอบคัดเลือกและวิธีการใด  หากไม่มีตามประกาศนี้  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก  ถือเป็นที่ส้ินสุด 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

           

 

                                                                  (นายสมนึก  จันทร์แดง) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบสมัครคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง  ครูผู้สอน (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)  เลขท่ี........./.......... 

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ 

…………………………………………………………. 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาการศึกษาปฐมวัย) 
๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
๗.    ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

    สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิการศึกษา/ใบแสดงผลการเรียน/ใบประกอบวิชาชีพครู 

  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 สำเนาทะเบียนบ้าน 

 ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล (ถ้ามี) 

 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................ 

 

รูปถ่าย ๑ น้ิว 



๘.  ประวัติการทำงาน 

ตำแหน่งงาน สถานที่ เงินเดือนสุดท้ายก่อนออก ระยะเวลา 

ต้ังแต่..........ถึง............ 

เหตุผลที่ออก 

     

     

     

     

     

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความไม่เป็นเป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆท้ังส้ิน
ในการคัดเลือก 

 

      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 

       (..................................................) 

                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน..............................  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 


