ที่ ศธ.๐๔๒๔๒.๑๕/๒๙๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช
ตาบลสวนหลวง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ทุกโรงเรียน
ด้วย โรงเรี ยนเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์
หน่ ว ยงานของท่าน ประชาสั มพัน ธ์การรับ สมัครงานใน ตาแหน่ง ครูสอนคอมพิว เตอร์ รายละเอียดการรับสมัครตาม
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุภาพ เต็มรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นครศรีธรรมราช
โทรฯ ๐๗๕ – ๗๗๒๖๓๓ โทรสาร ๐๗๕-๗๗๒๖๓๓

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครงาน ตาแหน่ง ครูสอนคอมพิวเตอร์
............................................
ด้วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของโรงเรี ย น โดยก าหนดท าสั ญ ญาจ้ า งเป็ น รายปี ต าแหน่ ง ครู ส อนคอมพิ ว เตอร์
จานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่ดาเนินการรับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่ง ครูสอนคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
๒. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๓. อัตราค่าจ้างโรงเรียนกาหนดจ่ายเป็นรายเดือน
๔. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Adobe Photoshop, Dreamweaver,
Illustrator
๕. สามารถดูแลระบบเครือข่าย พัฒนาเว็ปไซต์โรงเรียน ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อเทคโนโลยี
การศึกษา
๖. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และมีประสบการณ์สอนคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๗. สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกาหนด
๘. มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกชนิด
๙. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ
๓. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑. สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าที่ตรงไม่สวมหมวก
จานวน ๑ รูป
และไม่สวมแว่นตาดา
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว
๕. หลักฐานแสดงประสบการณ์ทางาน (ถ้ามี)
๖. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๔. การคัดเลือก
โรงเรี ย นจะด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยการประเมิ น ศั ก ยภาพจากการสอบสั ม ภาษณ์ และเทคนิ ค การ
ปฏิบัติงานเฉพาะตาแหน่ง

๕. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
ก าหนดคั ด เลื อ ก ในวั น พุ ธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม พุ ด ตาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
๖. การประกาศผลการคัดเลือกและการจัดทาสัญญาจ้าง
ประกาศผลการคั ด เลื อ กภายในวั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช และทางเวปไซต์ http://www.swnks.ac.th กาหนดทาสัญญาจ้างภายใน
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายสุภาพ เต็มรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
นครศรีธรรมราช

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
เขียนที่............................................................
.......................................................................
วันที่.........เดือน......................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว)....................................................เกิดวันที่......เดื อน...............พ.ศ.....
อายุ.......ปี สัญชาติ........... เชื้อชาติ............... ศาสนา................. จบการศึกษาระดับ........................ ......................
วิชาเอก.................................... วิชาโท...................................... จากสถาบัน.............................................................
จังหวัด..................................... ภูมิลาเนา บ้านเลขที่...........หมู่ที่...........ตาบล........................... .อาเภอ......................
จังหวัด............................................. โทรศัพท์.................................................... มีความประสง ค์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตาแหน่ง....................................................... ความสามารถพิเศษ............. ..........................................................
............................................................................................................ โดยมีหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
 สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
 รูปถ่ายหน้าที่ตรงไม่สวมหมวก
จานวน ๑ รูป
และไม่สวมแว่นตาดา
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว
 หลักฐานแสดงประสบการณ์ทางาน (ถ้ามี)
 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่
ระเบียบกาหนดไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนเลิกจ้าง
ลงชื่อ.........................................................ผู้ สมัคร
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร
(.........................................................)

