ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่แทนนักการภารโรง
..............................................................
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชี ยงใหม่ อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้ างชั่ วคราว
ตาแหน่ ง นักการภารโรง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชี ยงใหม่ เบอร์ โทร 052000185 หรื อ เว็บไซต์ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ www.dsc.ac.th โดยผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่ง นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา
ขอบข่ ายภารกิจและหน้ าที่
1.1 งานพื้นที่รับผิดชอบ/อาคารสถานที่
1.2 มีความรู ้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้ า การจัดสวนและสามารถซ่อมบารุ งเครื่ องช่าง
ได้ จะได้รับพิจารณาเป็ นกรณี พิเศษ
1.3 งานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
อัตราค่ าจ้ าง
อัตราเงินเดือนให้เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่าง ผูจ้ า้ ง/ผูว้ า่ จ้าง
1. คุณสมบัติทวั่ ไปของผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก
1. เพศชาย อายุ 25-45 ปี
2. ไม่ติดสารเสพติด ไม่ติดการพนัน มีความซื่ อสัตย์ มีใจรักในงานด้านบริ การ
3. สุ ขภาพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ
2. กาหนดวันรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 30 มกราคม – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผูส้ มัครจะต้องมากรอกใบสมัครด้วย
ตนเอง ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรี ยน
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
4. การยืน่ ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานในการสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์สมัครขอรับและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมด้วย
เอกสารประกอบการสมัครดังนี้
4.1. ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมติดรู ปถ่าย
จานวน
1
ชุด
4.2. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จานวน
1
ใบ
4.3. บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดินทาง
จานวน
1
ชุด
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน
1
ฉบับ
4.5 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
จานวน
1
ฉบับ
4.6 ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
จานวน
1
ฉบับ
4.7 ใบรับรองแพทย์ (คลินิก หรื อโรงพยาบาล)
จานวน
1
ฉบับ

7. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ โดยจะเรี ยงลาดับ
คะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ หากคะแนนเท่ากัน จะใช้วธิ ี การจับฉลาก
8. การประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นเกณฑ์การคัดเลือกโดยเรี ยงลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดลงมาตามลาดับ ภายใน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ เว็บไซต์ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ www.dsc.ac.th
9. การขึน้ บัญชีผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จะขึ้นบัญชี ผไู ้ ด้คะแนนสู งสุ ดลงมาตามลาดับ โดยบัญชีรายชื่ อดังกล่าว
เป็ นอันยกเลิกหรื อสิ้ นผลไป เมื่อครบ 1 ปี นับจากวันประกาศผลการคัดเลือก หรื อ เมื่อโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ประกาศสอบคัดเลือกใหม่ หรื อ เมื่อมีการสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นแล้วแต่กรณี
10. การทาสั ญญาจ้ าง
การเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผา่ นการ
คัดเลือก เป็ นการเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิได้รับการทาสัญญาจ้าง
สาหรับการเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการคัดเลือกที่ข้ ึนบัญชีไว้มารับการทาสัญญาครั้งต่อไป โรงเรี ยนเทพศิรินทร์
เชียงใหม่ จะดาเนิ นการทาหนังสื อเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการคัดเลือกโดยตรงเป็ นรายบุคคล โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ตามที่อยูผ่ ผู ้ า่ นการคัดเลือกที่ระบุไว้ในใบสมัคร หรื อ โทรศัพท์ติดต่อ

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

(นายชวินทร์ณวัฒน์ สิ ทธิพุทธิวงศ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

