ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
เรื่อง รับสมัครลูกจางชั่วคราว
**************************
ดวยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจางชั่วคราว
จํานวน ๔ อัตรา
๑. พนักงานทําความสะอาด (แมบาน)
จํานวน ๓ อัตรา
๒. เจาหนาที่พยาบาล
จํานวน ๑ อัตรา
กําหนดเวลาระยะจาง
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะไดรับการพิจารณา
จางป8การศึกษาตอไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจาง และผูรับจางผานเกณฑการประเมิน
อัตราจาง
๑. พนักงานทําความสะอาด (แมบาน)
๒. เจาหนาที่พยาบาล

อัตราเงินเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
อัตราเงินเดือนละ ๖,๖๓๐ บาท

คุณสมบัติของผูสมัครพนักงานทําความสะอาด (แมบาน)
๑. วุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ป.๖
๒. เพศหญิง อายุไมเกิน ๔๐ ป8
๓. มีความประพฤติดี ขยัน อดทน และมีใจรักในงานบริการ
๔. มีความสามารถในการดูแลความสะอาดภายในอาคารตางๆ
๕. สามารถมาปฏิบัติงานไดตามเวลาที่กําหนด
๖. ไมมีโรคประจําตัว
คุณสมบัติของผูสมัครเจาหนาที่พยาบาล
๑. เพศหญิง จบการศึกษาระดับวุฒิ ม.๓ ขึ้นไป พรอมใบรับรองหรือประกาศนียบัตรการพยาบาล
เบื้องตน
๒. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปDนโรคตองหามหรืออุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน เชน ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
(มีใบรับรองแพทย) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี เหมาะสมกับตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
๓. มีความประพฤติดี อดทน รักงานบริการ
๔. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

-๒วิธีการคัดเลือก
๑. สอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
๒. สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
กําหนดการรับสมัครและหลักฐานการสมัคร
รับสมัคร ระหวางวันที่ ๑๐ เมษายน – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตามวันเวลาราชการ ณ หองธุรการ
อาคาร ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร เวนวันหยุดราชการ
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครตามแบบที่กําหนด (แนบทายประกาศนี้หรือขอรับไดที่หองธุรการของโรงเรียน)
๒. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พรอมสําเนา
๓. สําเนาทะเบียนบาน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
๕. ใบรับรองแพทย
กําหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

การทําสัญญาจาง

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเลิศชาย รัตนะ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร

ใบสมัคร
คัดเลือกลูกจางชั่วคราวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ตําแหนง ................................................................
**********************
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1. ผูรับรองตองเป&นขาราชการไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทา และตองเป&นผูรูจักผูสมัครเป&นอยางดี
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