ประกาศโรงเรียนคุรรุ าษฎร์รังสฤษฏ์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
------------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อดาเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล จานวน ๑ คน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ จบการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๔ มีประสบการณ์การทางาน งานทะเบียนสานักงาน (ถ้ามี)
๑.๕ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word และ Microsoft office Excel
เป็นอย่างดี
๒. อัตราค่าจ้าง
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
๓. ขอบข่ายและภาระงานที่ให้ปฏิบัติ
๓.๑ งานทะเบียนนักเรียน
๓.๒ งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
๓.๓ งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.การรับสมัคร
๔.๑ ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัคร และยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสานักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รัง สฤษฏ์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้ง แต่วันที่
๑๖ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน
๑
ใบ
๒) สาเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา
จานวน
๑
ใบ
๓) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน
๑
ใบ
๔) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน
๒
รูป
๕) ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
จานวน
๑
ใบ

๕. กาหนดการ
๕.๑ ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก วั น ที่ ๒๓ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
๕.๒ ทดสอบความสามารถ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
และสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
๕.๓ ประกาศผลสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๒๗ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
๕.๔ รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สานักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลและกิจการนักเรียน เวลา ๐๘.๓๐ น.
๕.๕ เริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๒๖-๑๕๐๐ และ
๐-๓๒๒๖-๑๓๙๐ ต่อ ๑๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมงคล ชื่นชม)
ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รงั สฤษฏ์

กาหนดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล จานวน ๑ อัตรา
โรงเรียนคุรุราษฎร์รงั สฤษฏ์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------------๑๖ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ)
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือก ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. สอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง ๓๑๗
๑๓.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการ
นักเรียน
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน เวลา ๐๘.๓๐ น.
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เริ่มปฏิบัติงาน
งานบุคลากร สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน
โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๕๐๐

