
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบคุคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ปีงบประมาณ 2562 
 ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างโรงเรียน ปฏิบัติหน้ าที่ในต าแหน่ง  
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา จ านวน ๑ อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน                
๑ อัตรา  เจ้าหน้าที่มัลติมีเดียและกราฟิก จ านวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่เว็บโปรแกรมเมอร์จ านวน ๑ อัตรา เพ่ือให้การ
คัดเลือกต าแหน่งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เข้าเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

๑.  ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,๐๐๐  บาท 
  ๑.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

๑. เพศชาย/หญิง 
2. มีสัญชาติไทย 
3. เป็นผู้ได้รับวุฒปิริญญาตรีทางการศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ 
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร                    

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
6. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง  
7. มีความมุ่งม่ัน เสียสละ อดทนในการท างาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

  ๑.๒  สอบคัดเลือกโดย 
การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 

    ๑.๓  การรับสมัคร 
  สมัครวันที่  3 – 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
   ๑.๔  สถานที่รับสมัคร 

ห้องธุรการ อาคารอ านวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง) 
  ๑.๕  หลักฐานการรับสมัคร 

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา  
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ  



๕. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน  ๑  ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ 
7. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  , เกียรติบัตร (ถ้ามี )  อย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

   1.๖ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

1.๗ ก าหนดวันสอบ 
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๑.๘  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๑.๙  เริ่มปฏิบัติงาน 
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒.  ครูผู้สอนวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,๐๐๐  บาท 
  ๒.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

๑. เพศชาย/หญิง 
2. มีสัญชาติไทย 
3. เป็นผู้ได้รับวุฒปิริญญาตรีทางการศึกษา สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 
4. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร                    

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

5. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
6. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง  
7. มีความมุ่งม่ัน เสียสละ อดทนในการท างาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

  ๒.๒  สอบคัดเลือกโดย 
การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 

    ๒.๓  การรับสมัคร 
  สมัครวันที่  3 – 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
   ๒.๔  สถานที่รับสมัคร 

ห้องธุรการ อาคารอ านวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง) 
 

  ๒.๕  หลักฐานการรับสมัคร 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 



3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา  
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ  
๕. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน  ๑  ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ 
7. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  , เกียรติบัตร (ถ้ามี )  อย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

   ๒.๖ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.๗ ก าหนดวันสอบ 
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒.๘  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒.๙  เริ่มปฏิบัติงาน 
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  1๒,๐๐๐  บาท 

  ๓.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
๑. เพศชาย/หญิง 
2. มีสัญชาติไทย 
3. เป็นผู้ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ ทางพณิชยการบัญชีการตลาด และสามารถใช้คอมพิวเตอร์

Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
๕. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง  
๖. มีความมุ่งม่ัน เสียสละ อดทนในการท างาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ 
๗. มีประสบการณ์ในการท างานในด้านพัสดุไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 

  ๓.๒  สอบคัดเลือกโดย 
การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 

    ๓.๓  การรับสมัคร 
  สมัครวันที่  3 – 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
   ๓.๔  สถานที่รับสมัคร 

ห้องธุรการ อาคารอ านวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง) 
  ๓.๕  หลักฐานการรับสมัคร 

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 



๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันหรือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล

การศึกษา  
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ  
๕. ใบรับรองแพทย์ 
๖. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  , เกียรติบัตร (ถ้ามี )  อย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

     ๓.๖ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๗ ก าหนดวันสอบ 
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๓.๘  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๓.๙  เริ่มปฏิบัติงาน 
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๔.  เจ้าหน้าที่มัลติมีเดียและกราฟิก(Graphic Multimedia) จ านวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  1๒,๐๐๐  บาท 
  ๔.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

๑. เพศชาย/หญิง 

2. มีสัญชาติไทย 

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. มีความรู้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ออกแบบกราฟิก ตัดต่อวีดีทัศน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 
๕. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ,Photoshop , Premiere หรือโปรแกรมที่เก่ียวกับการออกแบบ 
๖. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง 
๗. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาในการท างานและท างานด้วยความรอบคอบ 

๘. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๙. หากมีประสบการณ์การท างานด้านมัลติมีเดียและกราฟิกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  ๔.๒  สอบคัดเลือกโดย 
การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 

    ๔.๓  การรับสมัคร 
  สมัครวันที่  3 – 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
    



  ๔.๔  สถานที่รับสมัคร 
ห้องธุรการ อาคารอ านวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง) 

  ๔.๕  หลักฐานการรับสมัคร 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา  
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ  
๕. ใบรับรองแพทย์ 
๖. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  , เกียรติบัตร (ถ้ามี )  อย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

     ๔.๖ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔.๗ ก าหนดวันสอบ 
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๔.๘  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๕.๙  เริ่มปฏิบัติงาน 
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๕.  เจ้าหน้าที่เว็บโปรแกรมเมอร์ (Web Programmer) จ านวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  1๒,๐๐๐  บาท 
  ๕.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

๑. เพศชาย/หญิง 

2. มีสัญชาติไทย 

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 
          ๔. มีความรู้ความเข้าใจ การเขียนเว็บไซต์เป็นอย่างดี 
          ๕. มีพ้ืนฐาน php css java scrip อยู่ในระดับที่ดี เขียนระบบเว็บได้ทุกรูปแบบ 
          ๖. เข้าใจโครงสร้างข้อมูล sql การออกแบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี 
          ๗. มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น C++,Dev C,HTML5 เป็นต้น มาพัฒนาระบบให้ทันสมัย 
          ๘. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง 

                    ๙. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาในการท างานและท างานด้วยความรอบคอบ 
          ๑๐. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๑๑. หากมีประสบการณ์การท างานด้านเว็บโปรแกรมเมอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 



 

  ๕.๒  สอบคัดเลือกโดย 
การสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 

    ๕.๓  การรับสมัคร 
  สมัครวันที่  3 – 7 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
   ๕.๔  สถานที่รับสมัคร 

ห้องธุรการ อาคารอ านวยการ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง) 
  ๕.๕  หลักฐานการรับสมัคร 

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา  
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ  
๕. ใบรับรองแพทย์ 
๖. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  , เกียรติบัตร (ถ้ามี )  อย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

  ๕.๖ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๗ ก าหนดวันสอบ 
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๕.๘  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๕.๙  เริ่มปฏิบัติงาน 
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕6๑ 
 
 
 
     นายประชวน เขื่อนเพชร 
   ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 


