ประกาศโรงเรียนบ้ านแม่ ปูนหลวง
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวโรงเรี ยนบ้ านแม่ ปูนหลวง
ตาแหน่ ง ครู ผ้ สู อน
**************************************************
ด้วยโรงเรี ยนบ้านแม่ปูนหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นลูกจ้า งชัว่ คราว
ในปี การศึกษา พ.ศ.2560 ตาแหน่งครู ผสู ้ อน จานวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท ดังนี้
1. ตาแหน่ ง ครู ผ้ สู อน
1.1 คุณสมบัติ
1. เพศหญิง / เพศชาย
2. วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ หรื อศึกษาศาสตร์
เอกวิชาภาษาไทย หรื อ ประถมศึกษา
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตประกอบการสอน
4. มีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
2. วัน เวลา ในการรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 20 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันเวลา
ราชการ ที่โรงเรี ยนบ้านแม่ปูนหลวง ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุ รการโรงเรี ยนในวันเวลาราชการตั้งแต่บดั นี้
เป็ นต้นไป ผูท้ ี่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 052-029394 , 086-1914010
(ผอ.จิตร์สุรโชติ) หรื อโหลดใบสมัคร ทาง Facebook ของโรงเรี ยน https://www.facebook.com/โรงเรี ยนบ้าน
แม่ปูนหลวง-อเวียงป่ าเป้า-จเชียงราย
*** หมายเหตุ ส่ งเอกสาร หลักฐานการสมัคร ได้ทาง Facebook ของโรงเรี ยน
3. หลักฐานการรับสมัคร
ผูส้ มัครต้องมีหลักฐาน ดังนี้
3.1 สาเนาใบรายงานผลการศึกษาหรื อระเบียนแสดงผลการเรี ยน จานวน 1 ฉบับ
3.2 สาเนาใบปริ ญญาบัตร
จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
3.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3.6 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 ใบ
3.7 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ชุด

3.8 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี เช่น ใบผ่านงาน ฯลฯ)
จานวน 1 ชุด
4. ประกาศรายชื่ อผู้ทมี่ ีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป 052-029394 , 086-1914010
(ผอ.จิตร์ สุรโชติ) หรื อทาง Facebook ของโรงเรี ยน https://www.facebook.com/โรงเรี ยนบ้านแม่ปูนหลวงอเวียงป่ าเป้า-จเชียงราย
5. วัน เวลา ในคัดเลือก
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ โรงเรี ยนบ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่ าเป้ า
จ.เชียงราย
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือก ตาแหน่ ง ครู ผ้ สู อน
วันคัดเลือก
21 มิถุนายน 2560

วิธีการคัดเลือก / คะแนน
สัมภาษณ์
ทดสองสอน

เวลา
09.00 – 12.00 น.
13.00 เป็ นต้นไป

สถานทีค่ ัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านแม่ปูนหลวง

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 052-029394 , 086-1914010 (ผอ.จิตร์ สุรโชติ)
หรื อทาง Facebook ของโรงเรี ยน https://www.facebook.com/โรงเรี ยนบ้านแม่ปูนหลวง-อเวียงป่ าเป้ า-จเชียง
ราย
7. วันรายงานตัวและทาสั ญญาจ้ าง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป
8. เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560

(นายจิตร์ สุรโชติ สิ งห์แก้ว)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแม่ปูนหลวง

