ประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน) จานวน ๑ อัตรา
*********************
ด้ว ยโรงเรี ย นโคราชพิ ท ยาคม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๓๑ มี ค วามประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จานวน ๑ อัตรา จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือ กเพื่อ จ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
- เจ้าหน้าที่การเงิน
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี/การเงิน /บริหารธุรกิจ
หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ ทางานในวันหยุดได้ หากมีข้อราชการหรืองานต่างๆตามคาสั่งของโรงเรียน
๒.๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีความรู้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ)
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล
โรงเรียนโคราชพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๔๔-๒๑๓๓๙๘,
๐๘๑-๗๒๕๗๘๔๓ (ครูประทุม อาจพินิจ)
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๕.๑ สาเนาวุฒิการศึกษา และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

-๒๕.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๖ ใบรับรองการผ่านประสบการณ์ทางาน (ถ้ามี)
๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
๖.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
- วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนโคราชพิทยาคม จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
๙. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ที่ https://sites.google.com/a/korat.ac.th/school/
๙.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
๑๐. การแจ้งและการจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ ระยะเวลาการจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๑๐.๒ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสมจิต มุ่งกลาง)
ผู้อานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน)
ตามประกาศโรงเรียนโคราชพิทยาคม ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
................................................................................
๒ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
สอบสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

..............................................................................

เลขที่................./๒๕๖๑

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน)
โรงเรียนโคราชพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน) โรงเรียนโคราชพิทยาคม

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

