ประกาศโรงเรียนพิรยิ าลัยจังหวัดแพร
เรื่อง รับสมัครลูกจางชัว่ คราว
**************************
ดวยโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร มีความประสงค#จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจางชั่วคราว
ประจําป&การศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน 2 อัตรา
1. เจาหนาที่สวัสดิการ
2. ชางกอสราง

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

กําหนดเวลาจาง
ตั้ งแตวั น ที่ 1 มี น าคม ๒๕๖1 ถึ งวั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๑ และจะได รั บ การพิ จ ารณาจ าง
ในป&การศึกษาตอไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจาง และผูรับจางผานเกณฑ#จากการประเมินผลงาน
อัตราจาง
1. ตําแหนงเจาหนาที่สวัสดิการ อัตราเงินเดือนละ 6,630 บาท
2. ตําแหนงชางกอสราง
อัตราเงินเดือนละ 8,040 บาท
คุณสมบัตขิ องผูสมัครตําแหนงเจาหนาทีส่ วัสดิการ
๑. เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. อายุไมเกิน 30 ป&
4. มีความประพฤติดี ขยัน อดทน มีจิตสาธารณะ
5. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร#
คุณสมบัตขิ องผูสมัครตําแหนงชางกอสราง
1. เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาป&ที่ 6 หรือเทียบเทา
3. อายุไมเกิน 30 ป&
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต#สวนบุคคล และยังใชงานไดอยูจนถึงปIจจุบัน
5. ตองผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารแลว
6. มีความประพฤติดี ขยัน อดทน ไมสูบบุหรี่
7. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร#
วิธกี ารคัดเลือก
๑. สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
๒. สัมภาษณ# (๕๐ คะแนน)

-๒กําหนดการรับสมัครและหลักฐานการสมัคร
รับสมัคร ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ# – 27 กุมภาพันธ# ๒๕๖1 วันเวลาราชการ ณ หองธุรการ
อาคาร ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครตามแบบที่กําหนด (แนบทายประกาศนี้หรือขอรับไดที่หองธุรการของโรงเรียน)
๒. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พรอมสําเนา
๓. สําเนาทะเบียนบาน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่รับรองสําเนาถูกตอง
๕. ใบรับรองแพทย#
ประกาศรายชือ่ ผูมีสทิ ธิส์ อบคัดเลือก วันที่ 27 กุมภาพันธ# ๒๕๖1 เวลา 16.30 น.
กําหนดการสอบคัดเลือก

วันที่ 28 กุมภาพันธ# ๒๕๖1 ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปUนตนไป
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร

กําหนดการสอบสัมภาษณ# วันที่ 28 กุมภาพันธ# ๒๕๖1 ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปUนตนไป
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 28 กุมภาพันธ# ๒๕๖1

การทําสัญญาจาง

วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖1

เริ่มปฏิบตั ิงาน

วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖1
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ# พ.ศ. ๒๕๖1

(นายเลิศชาย รัตนะ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร

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

ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว

1. ชื่อ................................................................. ชื่อสกุล .................................................. ชื่อรอง......................
2. สัญชาติ ................... เชื่อชาติ ........................ เกิดวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
อายุ ............... ป2 ............... เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) อําเภอ............................... จังหวัด ............................
3. ที่อยูป9จจุบัน เลขที่ ................. หมูที่ ................ ตําบล ..................................... อําเภอ ...............................
จังหวัด ........................................ โทรศัพท .......................................................................
4. ชื่อสามีหรือภรรยา .................................................................................................... อายุ ....................... ป2
สถานที่ทํางาน ................................................................................................................................................
โทรศัพท ............................................................................................................
5. ชื่อบิดา ............................................................................. ชือ่ มารดา ............................................................
สัญชาติ .............................................. เชื้อชาติ....................................
6. การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียน..............................................................................
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน..............................................................................
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) .......................................................................................
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...............................................................................
ระดับปริญญาตรี........................................................................................................................
ป2การศึกษา ............................... วิชาเอก ...................................... วิชาโท...............................
ระดับปริญญาโท........................................................................................................................
ป2การศึกษา ............................... วิชาเอก ...................................... วิชาโท...............................
7. ความสามารถพิเศษ.........................................................................................................................................
8. ประสบการณทํางาน........................................................................................................................................
9. ป9จจุบันมีอาชีพหรือทํางาน..............................................................................................................................
10. พรอมใบสมัคร ขาพเจาไดจัดสงหลักฐานประกอบการสมัคร ไดแก
( ) ใบแสดงวุฒิทางการศึกษาทั้งฉบับจริงและฉบับสําเนา ( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
( ) อื่นๆ....................................................................................................................................................
11. ขาพเจาขอรับรองและใหคําปฏิภาณวา ขอความดังกลาวขางตนเปJนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................................
(............................................................)
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ...........

คํารับรอง
เขียนที่................................................................
วันที่ .................. เดือน ............................พ.ศ. ..................
ขาพเจา....................................................................... ตําแหนง ..............................................
สังกัด.....................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาผูสมัคร (นาย , นาง , นางสาว) ........................................................................................................
เปUนผูมีความประพฤติ...........................................................................................................................................
ไมเคยมีชื่อเสียงเสื่อมเสียและขอความตามที่ผูสมัครดังกลาวขางตนนั้นถูกตองตามความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................. ผูรับรอง
(..............................................................)
ตําแหนง..................................................................
หมายเหตุ
1. ผูรับรองตองเปUนขาราชการไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทา และตองเปUนผูรูจักผูสมัครเปUนอยางดี
เพราะความประสงค#ของทางราชการตองการใหไดคนดี จึงมุงที่จะใหผูรับรองไดชวยพิจารณาตัว
บุคคลที่ตนรับรองดวยเปUนลําดับแรก
2. ถามีขอใดมิไดลงอะไร ก็ขีดฆาเสีย
3. ถามีขอความใดไมตองการ ก็ขีดฆาเสีย
4. ที่อยูปIจจุบันใหแจงสถานที่ติดตอไดสะดวก หรือสถานที่ที่ประจําทํางานอยูก็ได
5. ใหผูสมัครยื่นใบสมัครพรอมใบแสดงวุฒิตามตําแหนงที่ตนสมัคร

