ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายทะเบียน
ประจาปีการศึกษา 2560
***********************************************************************
ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ า นแม่ จั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ ) อ าเภอแม่ จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝา่ ยทะเบียน จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551
ดังต่อไปนี้
2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษา วุฒิทางการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.4 ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ ตรงตามกาหนด หรือปกปิด
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทางโรงเรียนสามารถเพิกถอนสิทธิในการ
ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่และจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและ
ยื่นใบสมั ครเข้ารับการคัดเลือก ที่ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) อาเภอแม่ จัน จัง หวัด
เชียงราย ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสาร/ หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มี
ข้อความระบุว่า ”สภามหาวิท ยาลั ยได้อ นุมั ติให้ส าเร็จการศึก ษาตามหลัก สูตร” หรือระบุว่า “ ได้เ รียนจบ
หลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ”พร้อมระบุวันที่สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติปริญญาไม่หลังวันที่
เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
4.2 ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู (15 หน่วยกิต หรือ 18
หน่วยกิ ตแล้วแต่กรณี) ต้องนาสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุส าขา
วิชาเอกที่จะสมัคร จานวน 1 ฉบับ
4.3 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก/แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกันจานวน 2 รูป
4.4 บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ
4.5 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครฉบับจริงพร้อมสาเนาจานวน 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกาย ถึงวันที่รับสมัครฉบับจริง
/4.7 หลักฐานอื่นๆ...

4.7 หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล และทะเบียนสมรส
ฉบับจริงพร้อมสาเนาจานวน 1 ชุด
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ - ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เ ข้ารับการคัดเลือกหรือไม่ มีสิทธิ์เ ข้ารับการคัดเลือก
ในวั น ที่ 18 ธั น วาคม 2560 ณ โรงเรี ย นบ้ า นแม่ จั น (เชี ย งแสนประชานุ ส าสน์ )
หรื อ
www.baanmaechan.ac.th
6. วัน เวลาและวิธีการคัดเลือก โรงเรียนจะดาเนินการคัดเลือกจากความเหมาะสมโดยการ
สัมภาษณ์และการทดสอบความรู้ ความสามารถ จากการทดลองปฏิบัติการสอน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
7. การประกาศผลการคัดเลือก ทางโรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
โดยเรียงลาดับตามคะแนนของผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย ซึ่งเมื่อได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกไม่มีสิทธิคัดค้านหรือเรียกร้องสิทธิใดใด
8. การรายงานตัว ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลาดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 20 ธันวาคม 2560
เพื่อทาสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หากผู้ได้รับการคัดเลือกลาดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวหรือสละสิทธิ์ ทาง
โรงเรียนจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลาดับถัดไป มาปฏิบัติหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นางสุรีพร มงคลดี)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
โทร 0-5377 -2297

บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตาแหน่ง ที่รับสมัคร
ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
แนบท้ายประกาศโรงเรียนแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
ตาแหน่ง

จานวน
สานักงาน
อัตรา
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยทะเบี ย น 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน
จ้างเดือนละ 6,000 บาท
(เชียงแสนประชานุสาสน์)
เริ่ม สัญญาจ้างตั้ง แต่วันที่
20 ธั น วาคม 2560
เป็นต้นไป

วิชาเอก
ทุกสาขา

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
-คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา
ปวส.ขึ้นไป

