ประกาศโรงเรียนบ้ านท่าอวน
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็ นครู อตั ราจ้ างชั่ วคราว
*********************
ด้ว ย โรงเรี ย นบ้า นท่ า อวน ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ต รดิ ต ถ์ เขต 1
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัว่ ไปเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง ครู อตั ราจ้าง จานวน 1 อัตรา อาศัยความ
ตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม
2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546
เรื่ องมอบอานาจปฏิ บตั ิราชการแทนเกี่ ยวกับลู กจ้างชัว่ คราว และเกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคล : ลูกจ้าง
ชัว่ คราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่ครู ผสู ้ อน วิชาเอกปฐมวัย ดังนี้
1. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้ างเป็ นครู ผ้ สู อน
ครู ผสู ้ อน (วุฒิปริ ญญาตรี ) วิชาเอกปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่ าตอบแทน
2.1 เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาสาขาวิชาเอกปฐมวัย เทียบได้ไม่
ต่ากว่านี้ ซึ่ ง ก.ค.ศ. รับรอง ค่าตอบแทน 5,000 บาท/ เดือน
คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้ทมี่ ีสิทธิสมัครเข้ ารับการสรรหาและเลือกสรร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่น
เฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
7. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

8. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านปฐมวัยหรื อ
สาขาอื่นแต่ตอ้ งมีประสบการณ์ทางการสอนด้านปฐมวัย
3. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครคัดเลือก
ยืน่ ใบสมัครได้ที่โรงเรี ยนบ้านท่าอวน ตาบลวังแดง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วนั ที่ 22
จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 สามารถสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์ ติดต่อ 085-7093093
4. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครจะต้ องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 สาเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริ ง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง จานวน 1 ฉบับ
4.4 รู ปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. กาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.
6. ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรี ยนจะประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกจากผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ดลงมา
ตามลาดับ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรี ยนบ้านท่าอวน
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
(นายกฤษฎี คงจันทร์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านท่าอวน

