ประกาศวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจาภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕60
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตาแหน่งครูพิเศษสอน)
----------------ด้วยวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 1
อัตรา อัตราค่าจ้างปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี เดือนละ 9,140 บาท ปริญญาหลักสูตร 4 ปี เดือนละ 8,340 บาท โดย
จ้างด้วยเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดังนี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 มอบอานาจให้ผู้อานวยการวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร)
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีวุฒิตรงตามตาแหน่งที่ว่าจ้าง
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๔. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือลหุโทษ
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. เป็นผู้มีอัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
คุณสมบัติเฉพาะ
๑. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (บธ.บ) บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วท.บ.วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในด้านการสอน
๓. สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยฯ กาหนดได้
หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
๑. สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
/... ๕. ใบรับรองแพทย์

-๒–
๕. ใบรับรองแพทย์
๖. สาเนา สด.๙
๗. ค่าสมัคร

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ (สาหรับสุภาพบุรุษ)
จานวน 100 บาท

สถานที่รับสมัคร
- ห้องงานบริหารงานทั่วไป – บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา ๐๘.๓๐ - 1๖.๐๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา ๑๖.๓๐ น.
สอบคัดเลือก
- วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60
ภาค ก เวลา 09.00 – 10.00 น
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป

25 คะแนน

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 25 คะแนน
ภาค ข เวลา 11.00 – 13.00 น.
- สอบปฏิบัติการสอน 25 คะแนน
- สัมภาษณ์
25 คะแนน
ประกาศผล
- วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60
รายงานตัวและปฏิบัติงาน
- วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕60
ทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวและทาสัญญา
ตาม วัน / เวลา ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารทั่วไป - งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
โทร.๐-๔๒๐๗-๘๑๒๓
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
(นายมณู ดีตรุษ)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจาภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ตาแหน่งครูพิเศษสอน)
----------------ด้วยวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สอน จานวน ๓ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท โดยจ้างด้วยเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีวุฒิตรงตามตาแหน่งที่ว่าจ้าง
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๔. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือลหุโทษ
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. เป็นผู้มีอัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
คุณสมบัติเฉพาะ
๑. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า , อสบ.วิศวกรรมไฟฟ้า , วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๑ อัตรา
๒. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป หรืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
จานวน ๑ อัตรา
๓. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต
จานวน ๑ อัตรา
๔. มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือใบอนุญาตการสอน
๕. สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยฯ กาหนดได้

-๒หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
๑. สาเนาวุฒิการศึกษา
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนาบัตรประชาชน
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
๕. ใบรับรองแพทย์
๖. สาเนา สด.๙
๗. ค่าสมัคร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๒ รูป
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ (สาหรับสุภาพบุรุษ)
๔๐ บาท

สถานที่รับสมัคร
- ห้องงานบริหารงานทั่วไป – บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
- รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.
สอบคัดเลือก
- วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

ประกาศผล
- วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ปฏิบัติงาน
- วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานตัวและทาสัญญา
- วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวและทาสัญญา
ตาม วัน / เวลา ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารทั่วไป - งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
โทร.๐-๔๒๐๗-๘๑๒๓
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายบพิตร วงศ์เจริญ)
รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เรื่อง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ประจาภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ตาแหน่งครูพิเศษสอน)
----------------ตามที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จานวน ๒ อัตรา กาหนดสอบ ในวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มอบอานาจให้ผู้อานวยการวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังนี้
ผู้มีสิทธิ์สอบตาแหน่งครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ
๑. นางสาวศิริวิมล
๒. นางสาวจันจิรา

โคตรเพ็ง
ทรงพุฒิ

ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบตาแหน่งครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศวิทยาลัย

การอาชีพด่านซ้าย ข้อที่ ๖
1. นายพงษ์พัฒน์
2. นางสาวนันธิชา

ปัตฐภี
สุคงเจริญ

ตาแหน่งครูพิเศษสอนวิชาช่างไฟฟ้า
1. นายพิษณุ
โพธิ์สา ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศของวิทยาลัย
การอาชีพด่านซ้าย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายบพิตร วงศ์เจริญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เรื่อง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ประจาภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ตาแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล)
----------------ตามที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน่าที่งานศูนย์ข้อมูล จานวน ๑ อัตรา
กาหนดสอบ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มอบอานาจให้ผู้อานวยการวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบดังนี้
1. นางสาวกาญจนา
2. นายทศพร
3. นางสาวสุภาภรณ์
๔. นายพิทักษ์

ลีตน
แงวกุดเรือ
เชื้อบุญมี
รัตนศิริ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบพิตร วงศ์เจริญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจาภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ตาแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล)
----------------ตามที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล จานวน ๑ อัตรา
กาหนดสอบ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มอบอานาจให้ผู้อานวยการวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร)
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบดังนี้
1. นายบพิตร วงศ์เจริญ
ผู้อานวยการ
2. นายธนพล ธนอนัต์ตระกูล ครูผู้ช่วย
3. นายนักรบ จันทร์สุกรี
ครูชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรมโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2558
(นายบพิตร วงศ์เจริญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

คาสั่งวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ที่ /2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจาภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ตาแหน่งครูอัตราจ้าง)
----------------ตามที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การสอน จานวน 2 อัตรา
กาหนดสอบ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มอบอานาจให้ผู้อานวยการวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร)
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบดังนี้
คณะกรรมการสอบครูสอนวิชาภาษาอักฤษ
1. นายมณู
ดีตรุษ
รองผู้อานวยการ
2. นายทองสุข
พามี
รองผู้อานวยการ
3. นางสาวสุภารัตน์
เหมะธุลิน
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรมโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2558
(นายบพิตร วงศ์เจริญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจาภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตาแหน่งครูอัตราจ้าง)
----------------ตามที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จานวน ๒ อัตรา กาหนดสอบ ในวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มอบอานาจให้ผู้อานวยการวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ดังนี้
ตาแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์
๑. นางสาวยุพิน สุขมีสี
สอบได้อันดับที่ ๑
ตาแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาไทย
ไม่มีผู้มาสอบ

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้อันดับที่ ๑ มารายงานตัวและทาสัญญาจ้างภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลา
ที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายบพิตร วงศ์เจริญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
เรื่อง ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจาภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ตาแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล)
----------------ตามที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน่าที่งานศูนย์ข้อมูล จานวน ๑ อัตรา
กาหนดสอบ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มอบอานาจให้ผู้อานวยการวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบดังนี้
นายทศพร
นางสาวกาญจนา

แงวกุดเรือ
ลีตน

สอบได้อันดับที่ 1
สอบได้อันดับที่ ๒

นายพิทักษ์

รัตนศิริ

สอบได้อันดับที่ ๓

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้อันดับที่ ๑ มารายงานตัวและทาสัญญาจ้างภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากม่มารายงานตัวภายในวันและเวลา
ที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายบพิตร วงศ์เจริญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

