ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
เรื่อง รับสมัครลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหนาที่ครูจางสอน
**************************
ดวยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป!นครูจางสอน
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ป'การศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๔ อัตรา ดังตอไปนี้
๑. ครูจางสอนวิชาคณิตศาสตร
จํานวน ๑ อัตรา
๒. ครูจางสอนวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน ๑ อัตรา
๓. ครูจางสอนภาษาไทย
จํานวน ๑ อัตรา
๔. ครูจางสอนวิชาสังคมศึกษาฯ
จํานวน ๑ อัตรา
กําหนดเวลาจาง
ตั้ ง แตวั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ถึ ง วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๑ และจะไดรั บ การพิ จ ารณา
จางสอนในป'การศึกษาตอไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจาง และผูรับจางผานเกณฑการประเมินผลปฏิบัติงาน
อัตราจาง
ตําแหนงครูอัตราจาง อัตราเดือนละ ๙,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติของผูสมัครวิชาคณิตศาสตร+
๑. เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร
๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู
๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๕ ขึ้นไป
๔. มีความประพฤติดี อดทน ใฝFศึกษาพัฒนาความรูความสามารถ
๕. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
คุณสมบัติของผูสมัครวิชาภาษาอังกฤษ
๑. เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู
๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๕ ขึ้นไป
๔. มีความประพฤติดี อดทน ใฝFศึกษาพัฒนาความรูความสามารถ
๕. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
คุณสมบัติของผูสมัครวิชาภาษาไทย
๑. เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู
๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๕ ขึ้นไป
๔. มีความประพฤติดี อดทน ใฝFศึกษาพัฒนาความรูความสามารถ
๕. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
/ คุณสมบัติ...

-๒คุณสมบัติของผูสมัครวิชาสังคมศึกษาฯ
๑. เพศชาย/หญิง จบปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษาฯ
๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู
๓. มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๕ ขึ้นไป
๔. มีความประพฤติดี อดทน ใฝFศึกษาพัฒนาความรูความสามารถ
๕. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
วิธีการคัดเลือก
๑. สอบขอเขียน
๒. สาธิตการสอน
๓. สัมภาษณ
กําหนดการรับสมัครและหลักฐานการสมัคร
รั บสมั ค ร ระหวางวั น ที่ ๙-๑๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ตามวั น เวลาราชการ เวนวั น หยุ ด ราชการ
ณ หองธุรการ อาคาร ๑ โรงเรียนพิรยิ าลัยจังหวัดแพร
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครตามแบบที่กําหนด (แนบทายประกาศนี้หรือขอรับไดที่หองธุรการของโรงเรียน)
๒. คํารับรอง (แนบทายใบสมัคร) พรอมสําเนาบัตรขาราชการผูรับรอง
๓. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พรอมสําเนา
๔. สําเนาทะเบียนบาน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
๕. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
๖. ใบประกอบวิชาชีพครู
๗. ใบรับรองแพทย
กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
กําหนดการสอบคัดเลือก วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เป!นตนไป
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
กําหนดการสอบสัมภาษณ+ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตัง้ แตเวลา ๑๓.๓๐ น. เป!นตนไป

/ ประกาศผล...

-๓ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

การทําสัญญาจาง

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

เริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเลิศชาย รัตนะ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร

ใบสมัคร
คัดเลือกลูกจางชั่วคราวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ตําแหนง ................................................................
**********************

ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว
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โทรศัพท ............................................................................................................
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ระดับปริญญาตรี........................................................................................................................
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ระดับปริญญาโท........................................................................................................................
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7. ความสามารถพิเศษ.........................................................................................................................................
8. ประสบการณทํางาน........................................................................................................................................
9. ปSจจุบันมีอาชีพหรือทํางาน..............................................................................................................................
10. พรอมใบสมัคร ขาพเจาไดจัดสงหลักฐานประกอบการสมัคร ไดแก
( ) ใบแสดงวุฒิทางการศึกษาทั้งฉบับจริงและฉบับสําเนา ( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
( ) อื่นๆ....................................................................................................................................................
11. ขาพเจาขอรับรองและใหคําปฏิภาณวา ขอความดังกลาวขางตนเป!นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................................
(............................................................)
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ...........

คํารับรอง
เขียนที่................................................................
วันที่ .................. เดือน ............................พ.ศ. ..................
ข#าพเจ#า....................................................................... ตําแหน'ง ..............................................
สังกัด.....................................................................................................................................................................
ขอรับรองว'าผู#สมัคร (นาย , นาง , นางสาว) ........................................................................................................
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ตําแหน'ง..................................................................
หมายเหตุ
1. ผู#รับรองต#องเป,นข#าราชการไม'ต่ํากว'าระดับ 5 หรือเทียบเท'า และต#องเป,นผู#รู#จักผู#สมัครเป,นอย'างดี
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บุคคลที่ตนรับรองด#วยเป,นลําดับแรก
2. ถ#ามีข#อใดมิได#ลงอะไร ก็ขีดฆ'าเสีย
3. ถ#ามีข#อความใดไม'ต#องการ ก็ขีดฆ'าเสีย
4. ที่อยู'ป<จจุบันให#แจ#งสถานที่ติดต'อได#สะดวก หรือสถานที่ที่ประจําทํางานอยู'ก็ได#
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