ประกาศโรงเรียนสิงห์บุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
*********************
ด้วยโรงเรียนสิงห์บุรี เลขที่ 118 หมู่ 1 ตาบลบางมัญ อาเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ด้วยเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหหนงงีี่รับสมัคร
1.1 ตาแหหนงง คนงานีั่วไป จานวน 2 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 7,950 บาี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 45 ปี มีภูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี
3. วุฒกิ ารศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึน้ ไป
4. ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มโี รคตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
5. มีความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมบารุง
การจัดสวน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
1.2 ตาแหหนงง เจ้าหน้าีี่โสตีัศนูปกรณ์ จานวน 1 อัตรา อัตราจ้าง เดือนละ 15,000 บาี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ระหว่าง 20 ปี ถึง 45 ปี มีภูมลิ าเนาอยูใ่ นจังหวัดสิงห์บุรี
3. สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกส์
และไฟฟ้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดทาสื่อการสอนและการนาเสนอ
ผลงาน
6. มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่อง
ขยาย
เสียง โปรเจกเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง visualize คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
7.มีประสบการณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์และระบบเสียง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1.3 ตาแหหนงง เจ้าหน้าีี่ธุรการ จานวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 10,000 บาี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 45 ปี มี ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี
3. ส าเร็ จการศึ กษาวุ ฒิ ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.)หรื อปริ ญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
5. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ งานคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 สาเนาวุฒิการศึกษา
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.3 สาเนาบัตรทะเบียนบ้าน
2.4 ใบรับรองแพทย์
2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิว้ ไม่สวมแว่นตาดา (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.6 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
2.7 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
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3. กาหนดการรับสมัคร ผู้สมัครรับใบสมัครแหละยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารทั่วไปและ
บุคคล อาคาร 4 โรงเรียนสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 25561 ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
4. กาหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสีหราช กลุ่มบริหารงานทั่วไปและบุคคล อาคาร 4 โรงเรียนสิงห์บุรี
5. การประกาศผลการคัดเลือกแหละรายงานตัว ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ กลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล
อาคาร 4 (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลากาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
การจั ดี าสั ญญาจ้ าง ให้ ผู้ ที่ได้ รั บการคั ดเลื อกทาสั ญญาจ้ าง ภายในวั นที่ 28 พฤศจิ ก ายน
2561 ณ กลุ่มบริหารทั่วไปและบุคคล อาคาร 4 (เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม
2562) (ถ้าไม่มาทาสัญญา ตามวันและเวลา กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายปราโมทย์ เจริญสลุง)
ผู้อานวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

