
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
**************************** 

  ด้วยโรงเรียนเทศบาล 7  ฝั่งหมิ่น มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
จ้างของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ตามโครงการจัดการเรียนรู้หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน รายวิชา
เพ่ิมเติมห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ EP/MEP จึงประกาศรับและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น  

ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ข้อ 19 (1) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้   

1. ตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร 
1.1  ครูผู้สอน 

               1.1.1 ครูผู้สอนวิชาสังคม    จำนวน  2  อัตรา    
     1.1.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน    จำนวน  1  อัตรา 
     1.1.3 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน  1  อัตรา 
                                 1.1.4 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย    จำนวน  3  อัตรา 
     1.1.5 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ   จำนวน  1  อัตรา 
     1.1.6 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ)   จำนวน  3  อัตรา 
         1.2  ผู้สนับสนุนการสอนระดับชั้นอนุบาล (MEP)  จำนวน  6  อัตรา 

       1.3  ผู้สนับสนุนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (EP)   จำนวน  6  อัตรา    
       1.4  เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ    จำนวน  1  อัตรา 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

2.1 ครูผู้สอน  
(1) เพศชายหรือหญิง 
(2) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี 
(3) เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
(4) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามวิชาเอก 
(5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่        

คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ในวันที่สมัครฯ 
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
 



 
(7) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และ/หรือ

โรคที่สังคมรังเกียจ 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  

2.1 ผู้สนับสนุนการสอนระดับอนุบาล (MEP) 
1) เพศหญิง 
2)  อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี 
3) เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
4) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวิชาเอกปฐมวัย           

(มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี) 
5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 

              คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ในวันที่สมัครฯ 
6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
7) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และ/          
     หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 

2.3 ผู้สนับสนุนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (EP) 
1) เพศชายหรือหญิง 
2) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี 
3) เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
4) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

หรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี) 
5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ 
     คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ในวันที่สมัครฯ 
6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
7) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และ/          
     หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 

                              2.4 เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ 
1) เพศชาย 
2)  อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี 
2) เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
3) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวส. และมีความรู้เรื่องของระบบน้ำ และการดูแลสระว่ายน้ำเป็นอย่างดี 
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 



 
5) มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และ/          
     หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 

  ๒. สอบคัดเลือกโดย 
   2.1 ครูผู้สอน  

      -  การสอบสัมภาษณ ์/ทดลองสอน 
         (เฉพาะครผูู้สอนว่ายน้ำ เพิ่มเติมการสอนปฏิบัติ) 
2.2 ผู้สนับสนุนการสอนระดับอนุบาลและระดับประถม 
       - การสอบสัมภาษณ์ 
2.3  เจ้าหน้าที่ประจำสระวา่ยน้ำ 

-  การสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 
    ๓. การรับสมัคร 
   สมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)     
  ๔. สถานที่รับสมัคร 
     ตึกอำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น (สมัครด้วยตนเอง) 

   ๕. หลักฐานการรับสมัคร 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  จำนวน 2 รูป 
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 

              5.3 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , เกียรติบัตร (ถ้ามี )  อย่างละ ๑ ฉบับ 
              5.4 สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
              5.5 ใบประกอบวิชาชีพคร ู
              5.6 เอกสารหลักฐานทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่แสดงถึงการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างน้อย 2 เข็ม 
              5.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย 

โรค พ.ศ.๒๕๔๙  
              5.8. เอกสารการสมัครผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาทุกใบ 
   6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
  วันที่ 24 มีนาคม 2566 

7. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ 
วันที่  27 – 28 มีนาคม 2566 

   8. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
วันที่  29 มีนาคม 2566 
 
 



 
 

   9. รายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง   
วันที่  30 มีนาคม 2566 

   10. วันเริ่มปฏิบัติงาน 
   วันที่  1 เมษายน 2566 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
 
 
       (นางนงค์ลักษณ์  ดุริยพันธ์) 
          ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 
 


