ประกาศโรงเรี ยนบ้านโป่ งปูเฟื อง
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราว
.............................................................
ด้วยโรงเรี ยนบ้านโป่ งปูเฟื อง ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทัว่ ไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็ นลูกจ้าง
ชัว่ คราว ตาแหน่ง ครู ผสู ้ อนปฐมวัย วิชาเอก ปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
1.ตำแหน่ งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่ง
ครู ผสู้ อนปฐมวัย วิชาเอกปฐมวัย
ค่าตอบแทน 6,000 บาท / เดือน
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็ นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาวุฒิการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย
2.เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.กำหนดกำรสมัคร
ตั้งแต่ วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.
วันที่ 1 สิ งหาคม 2559
ประกาศผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
วันที่ 2 สิ งหาคม 2559
เวลา 09.00-16.00 น. สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
วันที่ 2 สิ งหาคม 2559
เวลา 17.00 น. ประกาศผลสอบ
วันที่ 3 สิ งหาคม 2559
เวลา 08.30 น. ลาดับที่ 1 รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง
4.วันและเวลำสถำนทีส่ อบคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 สิ งหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรี ยนบ้านโป่ งปูเฟื อง
สอบข้อเขียน เวลา 09.00-10.00 น. วิชาความรู้ความสามารถด้านการศึกษา
เวลา 10.30-11.30 น. วิชาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ( ทดลองสอนจริ ง 10 นาที )
5.เอกสำรหลักฐำนทีใ่ ช้ สมัครสอบ ใบสมัครพร้ อมด้ วย
1.สาเนาวุฒิบตั รหรื อหนังสื อรับรองวุฒิ จานวน 1 ฉบับ
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3.สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.รู ปถ่าย 1 นิ้ว
จานวน 1 รู ป

6.ประกำศผลสอบ
วันที่ 2 สิ งหาคม 2559 เวลา 17.00 น โดยเรี ยงลาดับจากผูท้ ี่มีคะแนนสู งสุ ดไปหาคะแนนน้อยสุ ด และ
ทุกวิชาจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของแต่ละวิชา
7.กำรจัดทำสั ญญำจ้ ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ผูผ้ า่ นการคัดสรร ในลาดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 3 สิ งหาคม 2559 เวลา 08.30 น.
ณ โรงเรี ยนบ้านโป่ งปูเฟื อง และทาสัญญาจ้าง ( สัญญา 1 ปี นับจากวันเริ่ มทาสัญญา )
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

( นางวรวีร์ ด่านทอง )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโป่ งปูเฟื อง

ใบสมัครคัดเลือกครู อตั รำจ้ ำง,ลูกจ้ ำงชั่ วครำว
ปฏิบัติหน้ ำที่ ตำแหน่ ง ครู ผ้ ูสอนปฐมวัย
โรงเรียนบ้ ำนโป่ งปูเฟื อง ตำบลแม่ สรวย อำเภอแม่ สรวย จังหวัดเชี ยงรำย
..............................................................
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4.สาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดจาก....................................................................................................................................
5.มีความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................................
6.เอกสารประกอบการสมัคร
1.สาเนาวุฒิบตั รหรื อหนังสื อรับรองวุฒิ จานวน 1 ฉบับ
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3.สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.รู ปถ่าย 1 นิ้ว
จานวน 1 รู ป

ลงชื่อ.........................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)
ยืน่ ใบสมัคร วันที่............เดือน......................................พ.ศ....................

