ประกาศโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
………………………………..
ดวยโรงเรียนหนองกี่พทิ ยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง สอนวิชาภาษาเขมร
จํานวน ๑ อัตรา และตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงดําเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว
อาศัยอํานาจตามคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจ
การปฏิบัตริ าชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวรายเดือนทีจ่ างจากงบประมาณรายจายสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่ คัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง
ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
๑.๑ ตําแหนงครูอัตราจาง สอนวิชาภาษาเขมร จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง
๒.๒ ไมเคยตองโทษอาญา
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงผูสมัครรับการคัดเลือก
๓.๑ ตําแหนงครูอัตราจาง สอนวิชาภาษาเขมร
๓.๑.๑ มีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี
๓.๑.๒ เปนชาวกัมพูชา สามารถสื่อสารภาษาไทยได
๓.๑.๓ มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู
๓.๑.๔ อัตราคาจาง ๑๕,๐๐๐ บาท / เดือน
๓.๒ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
๓.๒.๑ มีวุฒิขั้นต่ํา ป.๖
๓.๒.๒ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต ประเภท ๒
๓.๒.๓ มีอายุ ๒๕ – ๕๐ ป
๓.๒.๔ อัตราคาจาง ๓๐๐ บาท / วัน
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ วุฒิการศึกษา
๔.๑.๑ ครูอัตราจาง สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชา
ที่จะสมัครพรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๑.๒ พนักงานขับรถยนต สําเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา
พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ

-๒๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๖ ใบรับรองแพทย โดยสถานพยาบาลของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๕. การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครดวยตนเองที่หองงานบริหารบุคคล ฝายอํานวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ในวันที่ ๒๘ , ๒๙ , ๓๐ , ๓๑ ตุลาคม และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเขาสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ที่เว็บไซต http://www.nongkipit.ac.th ฝายอํานวยการ หัวขอ “สมัครงาน” และปายประกาศ
หนาหองงานบุคคล ฝายอํานวยการ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
๗. การคัดเลือก
กําหนดคัดเลือก โดยการทดสอบและสัมภาษณพรอมกัน ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

๘. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ที่เว็บไซต http://www.nongkipit.ac.th ฝายอํานวยการ หัวขอ “สมัครงาน” และปายประกาศ
หนาหองงานบุคคล ฝายอํานวยการ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประชัย พรสงากุล)
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกีพ่ ิทยาคม

-๓-

กําหนดการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
โรงเรียนหนองกีพ่ ิทยาคม อําเภอหนองกี่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
----------------------------------------------------ประกาศรับสมัคร

ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

รับสมัคร

ระหวางวันที่ ๒๘ , ๒๙ , ๓๐ , ๓๑ ตุลาคม
และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิเ์ ขารับการคัดเลือก

ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สอบคัดเลือก

ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผูผ านการเลือกสรร

ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.

รายงานตัวปฏิบัตหิ นาที่

ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

--------------------------------

