
 

 
ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� 

เรื่อง   รับสมัครลูกจ างช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติหน าท่ีครูจ างสอน  
************************** 

 ด�วยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป!นครูจ�างสอน   
ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ป'การศึกษา ๒๕๖๐  จํานวน ๔ อัตรา ดังต�อไปนี้ 
 ๑.  ครูจ�างสอนวิชาคณิตศาสตร�  จํานวน    ๑    อัตรา 
 ๒.  ครูจ�างสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน    ๑    อัตรา 
 ๓.  ครูจ�างสอนภาษาไทย  จํานวน    ๑    อัตรา 
 ๔.  ครูจ�างสอนวิชาสังคมศึกษาฯ  จํานวน    ๑    อัตรา 
 

กําหนดเวลาจ าง 
 ต้ังแต�วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะได�รับการพิจารณา         
จ�างสอนในป'การศึกษาต�อไป  เม่ือโรงเรียนมีงบประมาณจ�าง และผู�รับจ�างผ�านเกณฑ�การประเมินผลปฏิบัติงาน 
 

อัตราจ าง 
 ตําแหน�งครูอัตราจ�าง  อัตราเดือนละ  ๙,๕๐๐  บาท   
 

คุณสมบัติของผู สมัครวิชาคณิตศาสตร+ 
 ๑. เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
 ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 ๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๕ ข้ึนไป 
 ๔. มีความประพฤติดี อดทน ใฝFศึกษาพัฒนาความรู�ความสามารถ 
 ๕. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร� 
 

คุณสมบัติของผู สมัครวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๑. เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 ๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๕ ข้ึนไป 
 ๔. มีความประพฤติดี อดทน ใฝFศึกษาพัฒนาความรู�ความสามารถ 
 ๕. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร� 
 

คุณสมบัติของผู สมัครวิชาภาษาไทย 
 ๑. เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 
 ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 ๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๕ ข้ึนไป 
 ๔. มีความประพฤติดี อดทน ใฝFศึกษาพัฒนาความรู�ความสามารถ 
 ๕. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร� 
 
 

 

 

/ คุณสมบัติ... 



 
 
 

-๒- 
 
คุณสมบัติของผู สมัครวิชาสังคมศึกษาฯ 
 ๑. เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษาฯ 
 ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 ๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๕ ข้ึนไป 
 ๔. มีความประพฤติดี อดทน ใฝFศึกษาพัฒนาความรู�ความสามารถ 
 ๕. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร� 
 
 

วิธีการคัดเลือก 
 ๑. สอบข�อเขียน  
 ๒. สาธิตการสอน 
 ๓. สัมภาษณ� 
 

กําหนดการรับสมัครและหลักฐานการสมัคร 
 

 รับสมัคร   ระหว�างวันท่ี  ๙-๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ตามวันเวลาราชการ เว�นวันหยุดราชการ                  
ณ ห�องธุรการ อาคาร ๑  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� 
 

หลักฐานการสมัคร 
๑. ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด (แนบท�ายประกาศนี้หรือขอรับได�ท่ีห�องธุรการของโรงเรียน) 
๒. คํารับรอง (แนบท�ายใบสมัคร) พร�อมสําเนาบัตรข�าราชการผู�รับรอง 

 ๓. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร�อมสําเนา  
 ๔. สําเนาทะเบียนบ�าน ท่ีรับรองสําเนาถูกต�อง 
 ๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีรับรองสําเนาถูกต�อง 
 ๖. ใบประกอบวิชาชีพครู  
 ๗. ใบรับรองแพทย� 
 

กําหนดการประกาศรายช่ือผู มีสิทธิ์เข ารับการคัดเลือก   วันท่ี ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 
กําหนดการสอบคัดเลือก    วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ต้ังแต�เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป!นต�นไป 
            ณ  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณ+ วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ต้ังแต�เวลา ๑๓.๓๐ น. เป!นต�นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ประกาศผล... 



 
 
 

-๓- 
 

 

ประกาศผลการคัดเลือก     วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

การทําสัญญาจ าง  วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐   
 

เริ่มปฏิบัติงาน      วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐   
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
   (นายเลิศชาย   รัตนะ)                                                                        
                   ผู�อํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัคร 

คัดเลือกลูกจ�างช่ัวคราวโรงเรยีนพริิยาลัยจังหวัดแพร� 
ตําแหน�ง ................................................................ 

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

1. ชื่อ................................................................. ชื่อสกุล .................................................. ชื่อรอง...................... 
2. สัญชาติ ................... เชื่อชาติ ........................ เกิดวันท่ี ............ เดือน .......................... พ.ศ. ..................... 
 อายุ ............... ป' ............... เดือน (นับถึงวันท่ีสมัคร) อําเภอ............................... จังหวัด ............................ 
3. ท่ีอยู�ปSจจุบัน เลขท่ี ................. หมู�ท่ี ................ ตําบล ..................................... อําเภอ ............................... 
 จังหวัด ........................................ โทรศัพท� ....................................................................... 
4. ชื่อสามีหรือภรรยา ....................................................................................................  อายุ ....................... ป' 
 สถานท่ีทํางาน ................................................................................................................................................ 
 โทรศัพท� ............................................................................................................ 
5. ชื่อบิดา ............................................................................. ชือ่มารดา ............................................................ 
 สัญชาติ .............................................. เชื้อชาติ.................................... 
6. การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียน.............................................................................. 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน.............................................................................. 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ....................................................................................... 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)............................................................................... 
  ระดับปริญญาตรี........................................................................................................................ 
  ป'การศึกษา ............................... วิชาเอก ...................................... วิชาโท............................... 
  ระดับปริญญาโท........................................................................................................................ 
  ป'การศึกษา ............................... วิชาเอก ...................................... วิชาโท............................... 
7. ความสามารถพิเศษ......................................................................................................................................... 
8. ประสบการณ�ทํางาน........................................................................................................................................ 
9. ปSจจุบันมีอาชีพหรือทํางาน.............................................................................................................................. 
10. พร�อมใบสมัคร ข�าพเจ�าได�จัดส�งหลักฐานประกอบการสมัคร  ได�แก� 
  (    )  ใบแสดงวุฒิทางการศึกษาท้ังฉบับจริงและฉบับสําเนา (    )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (    )  สําเนาทะเบียนบ�าน   (    )  รูปถ�าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
  (    )  อ่ืนๆ.................................................................................................................................................... 
11. ข�าพเจ�าขอรับรองและให�คําปฏิภาณว�า ข�อความดังกล�าวข�างต�นเป!นจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)................................................................... 
      (............................................................) 
     วันท่ี ............ เดือน .........................  พ.ศ. ........... 
 

 
 

ติดรูป 
ขนาด 1 นิ้ว 



 
 
 

คํารบัรอง 
 

เขียนท่ี................................................................ 
วันท่ี .................. เดือน ............................พ.ศ. .................. 

 
ข#าพเจ#า....................................................................... ตําแหน'ง .............................................. 

สังกัด..................................................................................................................................................................... 
ขอรับรองว'าผู#สมัคร (นาย , นาง , นางสาว) ........................................................................................................ 
เป,นผู#มีความประพฤติ........................................................................................................................................... 
ไม'เคยมีชื่อเสียงเสื่อมเสียและข#อความตามท่ีผู#สมัครดังกล'าวข#างต#นนั้นถูกต#องตามความจริงทุกประการ 
 

    ลงชื่อ.............................................................. ผู#รับรอง 
                                                                        (..............................................................) 
                                                                 ตําแหน'ง.................................................................. 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู#รับรองต#องเป,นข#าราชการไม'ตํ่ากว'าระดับ 5 หรือเทียบเท'า และต#องเป,นผู#รู#จักผู#สมัครเป,นอย'างดี 
เพราะความประสงค4ของทางราชการต#องการให#ได#คนดี จึงมุ'งท่ีจะให#ผู#รับรองได#ช'วยพิจารณาตัว 
บุคคลท่ีตนรับรองด#วยเป,นลําดับแรก 

2. ถ#ามีข#อใดมิได#ลงอะไร ก็ขีดฆ'าเสีย 
3. ถ#ามีข#อความใดไม'ต#องการ ก็ขีดฆ'าเสีย 
4. ท่ีอยู'ป<จจุบันให#แจ#งสถานท่ีติดต'อได#สะดวก หรือสถานท่ีท่ีประจําทํางานอยู'ก็ได# 
5. ให#ผู#สมัครยื่นใบสมัครพร#อมใบแสดงวุฒิตามตําแหน'งท่ีตนสมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� 
เรื่อง   รับสมัครลูกจ างช่ัวคราว  

************************** 
 ด�วยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกลูกจ�างชั่วคราว 
จํานวน   ๒   อัตรา   
 ๑.  ช�างไฟฟ*า  จํานวน    ๑    อัตรา 
 ๒.  พนักงานท่ัวไป (ภาคสนาม)  จํานวน    ๒    อัตรา 
    

กําหนดเวลาระยะจ าง 
 

 ต้ังแต�วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันท่ี  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑  และจะได�รับการพิจารณา        
จ�างป8การศึกษาต�อไป  เม่ือโรงเรียนมีงบประมาณจ�าง และผู�รับจ�างผ�านเกณฑ�การประเมิน 
 

อัตราจ าง  
 ๑.  ช�างไฟฟ*า  อัตราเงินเดือนละ  ๘,๐๔๐  บาท 
 ๒.  พนักงานท่ัวไป (ภาคสนาม)  อัตราเงินเดือนละ  ๖,๐๐๐  บาท 
  
คุณสมบัติของผู สมัครช�างไฟฟ+า 
 ๑.   เพศชาย อายุไม�เกิน ๔๐ ป8  
 ๒. วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับ ปวช. สาขาไฟฟ*า 

๓. ต�องผ�านหรือได�รับการยกเว�นการเกณฑ�ทหารแล�ว 
๔. มีสุขภาพร�างกายแข็งแรงสมบูรณ� มีความประพฤติเรียบร�อย ไม�เปCนโรคต�องห�ามหรือ 
  อุปสรรคต�อการปฏิบัติงาน เช�น ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ                 
  (มีใบรับรองแพทย�) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี เหมาะสมกับตําแหน�งงานท่ีรับผิดชอบ 

  ๕. สามารถขับรถยนต�ได� 
 
คุณสมบัติของผู สมัครพนักงานท่ัวไป (ภาคสนาม) 
 ๑.   เพศชาย อายุไม�เกิน ๔๐ ป8  
 ๒. วุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๓. ต�องผ�านหรือได�รับการยกเว�นการเกณฑ�ทหารแล�ว 
  ๔. มีความสามารถและทักษะด�านงานช�างจะได�รับการพิจารณาเปCนพิเศษ 
  ๕. มีความประพฤติดี ขยัน อดทน ไม�สูบบุหรี่ 
       ๖. ไม�มีโรคประจําตัว 
  ๗. สามารถขับรถยนต�ได� 
 
 
 



-๒- 
 

วิธีการคัดเลือก 
 ๑. สอบสัมภาษณ�  (๑๐๐ คะแนน) 

๒. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
 
 

กําหนดการรับสมัครและหลักฐานการสมัคร 
 

 รับสมัคร ระหว�างวันท่ี ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามวันเวลาราชการ ณ ห�องธุรการ อาคาร ๑  
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� เว�นวันหยุดราชการ 

 

หลักฐานการสมัคร 
๑. ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด (แนบท�ายประกาศนี้หรือขอรับได�ท่ีห�องธุรการของโรงเรียน) 
๒. คํารับรอง (แนบท�ายใบสมัคร) พร�อมสําเนาบัตรข�าราชการผู�รับรอง 

 ๓. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร�อมสําเนา  
 ๔. สําเนาทะเบียนบ�าน ท่ีรับรองสําเนาถูกต�อง 
 ๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีรับรองสําเนาถูกต�อง 
 ๖. ใบรับรองแพทย� 
 

กําหนดการสอบคัดเลือก      วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� 
 

ประกาศผลการคัดเลือก       วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 
การทําสัญญาจ าง   วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐   
 
เริ่มปฏิบัติงาน    วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
 
   (นายเลิศชาย  รัตนะ)                                                                        
                   ผู�อํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� 

 
 
 
 
 
 


