ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวท
่
าหน้าทีค่ รูผูด้ ูแลหอพักนักเรียน
*********************
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัวไปเพื
่
่อจัดจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราว
่
ของโรงเรียน กาหนดสัญญาจ้างเป็ นรายปี ทาหน้าทีค่ รูผดู้ ูแลหอพักนักเรียน จานวน ๒ อัตรา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ งที่ จะดำเนิ นกำรสอบคัดเลื อกเพื่ อ จ้ำงเป็ นผู้ดูแ ลหอพักนั กเรียน จำนวน ๒
อัตรำ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๖๘๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ สมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัตทิ วไป
ั ่ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒.๒ เป็ นผูไ้ ด้รบั วุฒปิ ริญญาตรีขน้ึ ไป ทุกสาขาวิชา
2.๓ เป็ นเพศหญิง
๒.๔ ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ
๒.๕ มีความรูค้ วามสามารถด้านคอมพิวเตอร์
๒.๖ มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย ไม่มพี ฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอบายมุข
๓. วัน เวลำ สถำนที่ กำรรับสมัคร และรำยละเอียดต่ำง ๆ
๓.๑ ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔ - ๓๐ เมษำยน พ.ศ. 256๒ ไม่
เว้นวันหยุดรำชกำร เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติ ดต่อได้ 0๙๓-๗๙๒๙๕๔๑
๓.๒ ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒
๓.๓ สอบคัดเลือก วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒
๓.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผ้สู มัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ส่ี ภามหาวิทยาลัยอนุ มตั แิ ล้ว และ ใบรายงาน
ผล
การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ

๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานทีท่ ส่ี ามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณียไ์ ว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้แน่ นอน
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
๖. วิ ธีกำรคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
๗. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๗.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริม่ ปฏิบตั งิ าน
๗.๒ ผูไ้ ด้รบั การจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราว
่
ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง
ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ์
๗.๓ ผูไ้ ด้รบั การจ้างปฏิบตั หิ น้าที่ ในกรณีระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็ นผู้
ขาดคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผูม้ อี านาจในการ
จ้าง อาจสังเลิ
่ กจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู้ บั จ้างทราบล่วงหน้ า โดยไม่มเี งื่อนไขและจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้อง
ใดๆทัง้ สิน้
๘. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด ผูส้ มัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๒

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

