ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
……………………………………………………………………..
ด้วยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จัง หวัดกาฬสินธุ์ สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๕ อัตรา
ดังนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว
๖๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
๑.๑ ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๑.๒ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา
๑.๒.๑ ชาวต่างประเทศที่เป็นประเทศเจ้าของภาษา
(สหราชอาณาจักร,อเมริกา,แคนาดา,ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด์)
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑.๒.๒ ชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒ จะต้องมีใบประกาศนียบัตร
TEFL,TESL,TESOL,TOEIC Score
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๑.๓ ครูผู้สอนวิชาเกษตร
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่คนงาน
๒.๑ คนงานทั่วไป
จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท(เจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตาม
กฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพครู
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตาม
กฎหมายอื่น
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
๑๔) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๒.๑ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ
๑) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับครูผู้สอน ในทุกสาขาวิชา
๒) เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง ๒๒ – ๕๕ ปี
๓) สามารถออกแบบและดาเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
๔) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยคุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษได้
๓.๒.๒ ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา วิชาเอกพลศึกษา
๑) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกพละ
๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยคุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๓) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษได้

๓.๒.๓ ครูผู้สอนวิชาเกษตร วิชาเอกเกษตร
๑) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับครูผู้สอน ในสาขาวิชาเกษตร
๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยคุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๓) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี
๓.๒.๔ คนงานทั่วไป
๑) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าประถมศึกษาตอนปลาย
๒) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษได้
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องงานบริหาร
บุคลากร อาคาร ๒ ชั้น ๑ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๔๓ – ๘๖๑๑๓๗
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๕.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ี่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติ
แล้ว พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๒ ชุด
๕.๒ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๒ ชุด
๕.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิโดยคุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๒ ชุด
๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๒ ชุด
๕.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๒ ชุด
๕.๖ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๒ ชุด
๕.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๓ รูป
๕.๘ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนา ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาด้วยตนเองทุกฉบับ
๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
๖.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แน่นอน
๖.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และทางเว็บไซต์ www.somdetpit.ac.th
๘. วิธีการคัดเลือก
จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครูชาวต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
สอบปฏิบัติการสอน และ
สอบสัมภาษณ์
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ วาจา
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ
- พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
(๕๐)
(๕๐)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

คะแนนรวม
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ วาจา
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ
- พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์

๑๐๐

คะแนนรวม

๑๐๐

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครูผู้สอนวิชาเกษตร
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ วาจา
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ
- พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์
คะแนนรวม

(๕๐)
(๕๐)
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

(๑๐๐)
๒๐
๕๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐๐

วัน เวลา
วันที่ ๓๐ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
คนงานทั่วไป
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
(๑๐๐)

- พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ วาจา
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ
- พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์

๑๐
๑๐

คะแนนรวม

๑๐๐

๑๐
๑๐
๑๐

๙. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จะดาเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมประดิพัทธ์ อาคาร๒ ชั้น ๒
๑๐. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
๑๐.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง
ได้คะแนนเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตัง้
๑๐.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๐.๑ เรียงตามลาดับที่จากผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดตามลาดับลงมา ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง/หน้าที่
๑๑.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๑.๒ การจัดทาสัญญาจ้าง จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และให้มารายงานตัว ตามวันเวลา
ที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๑.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง
ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการ
เฉพาะราย
๑๑.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๑.๕ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการ
จ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น

๑๑.๖ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องทาหน้าที่สอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นางวรรธนา กุลเกลี้ยง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๗ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๕และ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

หมาย
เหตุ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ลาดับที่.........
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

รูปถ่าย
๑ นิ้ว

เขียนที่....................................................................
๑. ชื่อ............................................................. นามสกุล....................................................................................
สัญชาติ ........................................เชื้อชาติ.................................................ศาสนา.......................................
๒. เกิดวันที่................................ เดือน.....................................................พ.ศ. ................................................
อายุถึงวันสมัคร.....................................ปี......................................................เดือน..................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.....................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขประจาตัวประชาชน............................................................ ออก ณ สานักงาน ....................................
........................................................เมื่อวันที่………..........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่………….........เดือน.........................................พ.ศ. ...........................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน....................................ตาบล........................................
อาเภอ............................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์........................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................................................................
ได้รับคุณวุฒิการศึกษา..................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ คือ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ .............เดือน........................... พ.ศ. ............
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
แล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ

ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..............................................................................
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(...............................................................)
(...........................................................)
วันที่........... เดือน............................ พ.ศ. ...............
วันที่......... เดือน......................... พ.ศ. ............

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน ลาดับที่.........
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

รูปถ่าย
๑ นิ้ว

เขียนที่....................................................................
๑. ชื่อ............................................................. นามสกุล....................................................................................
สัญชาติ ........................................เชื้อชาติ.................................................ศาสนา.......................................
๒. เกิดวันที่................................ เดือน.....................................................พ.ศ. ................................................
อายุถึงวันสมัคร.....................................ปี......................................................เดือน..................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.....................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขประจาตัวประชาชน............................................................ ออก ณ สานักงาน ....................................
........................................................เมื่อวันที่………..........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่………….........เดือน.........................................พ.ศ. ...........................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน....................................ตาบล........................................
อาเภอ............................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์........................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................................................................
ได้รับคุณวุฒิการศึกษา..................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ คือ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(...............................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ .............เดือน........................... พ.ศ. ............
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
แล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ

ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..............................................................................
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(...............................................................)
(...........................................................)
วันที่........... เดือน............................ พ.ศ. ...............
วันที่......... เดือน......................... พ.ศ. ............

