
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนจะนะชนปูถัมภ์ 
เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกบคุคลเพือ่เปน็อัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผูส้อน 

……………………………………………. 
 ด้วยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  อําเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๑๖  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว  ตําแหน่งครูผู้สอน
จํานวน ๑ อัตรา  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และอาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนมาก  ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครู
อัตราจ้างช่ัวคราวเพ่ือแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูซึ่งมีรายละเอียด  ดังน้ี 
๑.  ตําแหน่งที่จะดําเนนิการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเปน็ครูอัตราจ้าง  

๑.๑  ตําแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกเคมี  จํานวน  ๑  อัตรา 
๒.  คณุสมบตัขิองผู้มีสทิธสิมัครสอบคดัเลอืก  เป็นผู้มีคณุสมบัติ  ดังน้ี 

๒.๑  มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรี จบตรงตามวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
๒.๒  มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู  
๒.๓  มีสญัชาติไทย 
๒.๔  อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

 ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๒.๖  ไม่เป็นผูม้ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน   

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคทีกํ่าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๗  ไม่เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมอืง 
 ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา  
เว้นแต่โทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๒.๑๐  ไม่เป็นภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช  
๓.  วัน เวลา และสถานที่รบัสมัครสอบคดัเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลอืก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที ่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง วันที่  15 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 
 



 
๔.  เอ

 

๕. วิธี
 
6.  ก
 
จะนะ
www
7.  กํ
 
๘. ปร

ให้ผู้ที่

จะนะ

 

 

 
 

 

 

 

 

อกสารและหล
๔.๑  สําเน
๔.๒  สําเน
๔.๓  สําเน
๔.๔  สําเน
๔.5  รูปถ
๔.6  ใบรบั
       (พ.ศ
๔.7  ค่าส

ธกีารคดัเลือก
คัดเลือกโด

การประกาศรา
ประกาศร

ะชนูปถัมภ์  ต
w.chanachan
กําหนดการสอ

กําหนดสอ
ระกาศรายชือ่

- โรงเรียน
ทีส่มัครก่อนอยู

- ประกาศ
ะ จังหวัดสงขล

ประก

  
  

 

 

 

ลกัฐานทีผู่้สมั
นาวุฒิการศึกษ
นาใบอนุญาตป
นาบัตรประจาํ
นาทะเบียนบ้า
ถ่ายขนาด  ๑ 
บรองแพทย์ ซึ่ง
ศ. ๒๕๕๓) 
สมัคร 100 บ
กบคุคลเพือ่จ้า
ดยวิธีการสอบ
ายชื่อผู้มีสทิธิ์
ายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
ตําบลคู  อํา
nu.ac.th 
อบสัมภาษณ ์
อบสมัภาษณ์ 
อผูท้ี่ได้รบัการ
นจะประกาศร
ยู่ในลําดับที่ก่อ
ศผลสอบ ในวัน
ลา หรือ ทางเว

กาศ   ณ   วัน

    
    

มัครสอบจะตอ้
ษาตรงกับคุณ
ประกอบวิชาชี
าตัวประชาชน
าน    
 น้ิว (ถ่ายไม่เ
งออกให้ไม่เกิน

าท 
างเปน็อัตราจ้
บสัมภาษณ์ 
ธิเ์ข้ารบัการคั
ธ์เข้ารับการสอ
เภอจะนะ  จ

วันที ่17 พฤ
รคดัเลือก 
ายช่ือเรียงตาม
อน 
นที่ 17 พฤศจิ
ว็บไซต์โรงเรยี

นที่ 10 พฤศจิ

  (น
    ผู้อํานว

องนํามายื่นใน
ณสมบัติเฉพาะ
ชีพครู    
น     

กิน ๖ เดือน)
น  ๑  เดือน แล

จ้างชั่วคราว

ดัเลือก 
อบคัดเลือก  ภ
จังหวัดสงขล

ฤศจิกายน ๒

มลําดับจากผู้

จกิายน ๒๕6
ยนจะนะชนูปถ

จกิายน  ๒๕6

นายอํานวย  ส
วยการโรงเรียน

นวันสมัครสอ
ตําแหน่งที่สมั

 
 
 

  
ละแสดงว่าไม่เป็

ภายในวันที่ 1
ลา  หรือ ทา

๕60  เวลา 

้ที่ได้คะแนนสู

60  ณ  โรงเรีย
ถัมภ์ www.c

60 

สังราชกิจ) 
นจะนะชนูปถั

อบ  
มัคร   จํานว

จํานว
จํานว
จํานว
จํานว

ป็นโรคต้องห้าม

6 พฤศจิกาย
งเว็บไซต์โรง

 ๐๙.๐๐ – ๑

สงลงมา  ในกร

ยนจะนะชนูป
hanachanu

ัมภ์ 

วน  ๑  ฉบับ 
วน  ๑  ฉบับ 
วน  ๑  ฉบับ 
วน  ๑  ฉบับ 
วน  ๑  รปู  
มตามกฎ ก.พ. 

น ๒๕60  ณ
งเรียนจะนะช

๑๒.๐๐ น. 

รณีที่ได้คะแนน

ปถัมภ์ ตําบลคู
.ac.th 

ฉบับที ่ ๓    

ณ  โรงเรียน 
ชนูปถัมภ์ 

นเท่ากัน

  อําเภอ

    



กําหนดการ 
การรบัสมัครสอบคดัเลือกบคุคลเพือ่เปน็ลกูจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผูส้อนวิชาเคมี 

โรงเรียนจะนะชนปูถัมภ์  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 16 

…………………………………………………………… 

รับสมัคร          ต้ังแต่บัดน้ี จนถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  วันที่  16 พฤศจิกายน 2560 

สอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ)์     วันที่  17 พฤศจิกายน 2560 

ประกาศผลสอบการคัดเลือก     วันที่  17  พฤศจิกายน 2560 

รายงานตัวพร้อมทําสัญญาจา้ง     วันที่  20 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 


