ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


ด้วยโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่ง
ต่างๆ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/3876
ลงวัน ที่ 15 มีน าคม 2547 และคาสั่ งส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานที่ 29/2546 สั่ ง ณ วัน ที่ 8
กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1 ตาแหน่ง พี่เลี้ยงอนุบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท ( -หกพันบาทถ้วน-)
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ทมี่ ีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย
2. เป็นผู้ที่มคี วามซื่อสัตย์และเมตตาเด็กปฐมวัย
3. เป็นผู้ที่มีความรักงานบริการ รักความสะอาด มีทักษะและความชานาญในด้านการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สาหรับทาความสะอาดอย่างถูกวิธี
4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นผู้ที่ไม่มีคดีติดตัวใดๆ
5. มีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
6. มีอายุไม่เกิน 45 ปี
7. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวชหรือทุพพลภาพ
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อก ให้ ขอรับ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมัค รได้ ณ โรงเรียนสั น ป่ าตอง
(สุ ว รรณราษฎร์ วิ ท ยาคาร) อ าเภอสั น ป่ า ตอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 มี น าคม – 17 เมษายน
พ.ศ. 2563
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
จานวน
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน
4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.6 ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)
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5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน ณ ศูนย์บริหารงานโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์บริหารงาน
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7. วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็ปไซต์ของทางโรงเรียนและ ติดประกาศ ณ ศูนย์บริหารงานโรงเรียน
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
หลังจากสอบเสร็จ 1 วัน ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือก
ในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้ง
ใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- จะแจ้งให้ทราบภายในวันประกาศผลการสอบคัดเลือก
10.2 การจั ดทาสั ญ ญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญ ชีผู้ ผ่ านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก

10.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญา
จ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.4 ผู้ได้รับการจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่
กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2563

( นายสมัคร มูลประการ )
ผู้อานวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

รู ปถ่าย
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้าที่  พี่เลี้ยงอนุบาล
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
………………………………………………………….
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)...........................................................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
2. เกิดวันที่..................เดือน......................พ.ศ. ...............อายุถึงวันสมัคร.......ปี...........เดือน................วัน
3. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด........................................
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..................................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.........................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ................................................................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน.................หมู่.............. ถนน.........................ตาบล............................อาเภอ..........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศั พท์มือถือ.......................................................
6. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญา...............(วุฒิย่อ............................) วิชาเอก....................................................
มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถพิเศษ คือ.........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา....................................................................อาชีพ...................................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชือ่ มารดา....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
11. ขอสมัครเป็นบุคคลอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงอนุบาล
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ............เดือน …….………….. พ.ศ. 2563

