
 
 
 

ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว โครงการโรงเรียนประชารัฐ

จังหวัดชายแดนภาคใต้   

……………………………………………. 

           ด้วยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  เขต  ๑๖  มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว  ท ำหน้ำที่
ลูกจ้ำงช่ัวครำวในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้จ ำนวน  ๑  อัตรำ  จึงประกำศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้   
         ๑. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจา้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๙,๐๐๐ บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) เป็นระยะเวลำ  3  เดือน 
            - ลูกจ้ำงช่ัวครำว โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐจังหวัดชำยแดนภำคใต้  จ ำนวน  ๑  อัตรำ 

         ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำบัญญัตริะเบียบข้ำรำชกำรครูและ 
           บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติม 
    ๒.๒  เพศหญิง 
    ๒.๓  มีสัญชำติไทย 
    ๒.๔  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 60 ปี 

     ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 
    ๒.๖  ไม่เป็นผู้มีกำยทพุพลภำพจนไมส่ำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟอืน 
           ไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
    ๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรอืเจ้ำหน้ำที่ 

                     ในพรรคกำรเมือง 
     ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำง 
                     อำญำ  เว้นแต่โทษส ำหรบัควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
              ๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น 
                    ของรัฐ 
           หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกในวันที่ท ำสญัญำจ้ำง จะต้องไมเ่ป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลกูจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รฐัวิสำหกจิ หรอืพนักงำนหรอืลกูจ้ำงของรำชกำร
ส่วนน้องถ่ิน และจะต้องน ำใบรบัรองแพทยซ์ึ่งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน  และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรคมำยื่นด้วย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
           มีควำมรู้ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยข้ึนไปหรอืเทยีบเท่ำ 
 
 
 



        ๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  28 พฤษภำคม ๒๕๖๒  เวลำ  ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น   
(เว้นวันหยุดรำชกำร) 

        ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
  ๔.๑  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ พร้อมฉบับจรงิ                จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมฉบบัจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๓  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจรงิ                จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔  รูปถ่ำยขนำด  ๑  นิ้ว  (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)      จ ำนวน  ๑  รูป 
  ๔.5  หลักฐำนกำรเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ำม)ี             จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐำนกำรสมัคร ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
  5.2 ผู้สมัครจะต้องลงลำยมือช่ือในใบสมัครใหเ้รียบร้อยต่อเจ้ำหน้ำทีร่ับสมัคร 

        6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการคัดเลือก 
               ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่ 29  พฤษภำคม   ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์  ต ำบลคู  อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำ  หรือ  www. Chanachanu.ac.th 

        7. วิธีการคัดเลือก 
              คัดเลือกโดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ 

        8.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก   
    ก ำหนดสอบสมัภำษณ์ วันที่ 30 พฤษภำคม  ๒๕๖๒  เวลำ  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ห้อง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์ 

        9. ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7  
 - โรงเรียนจะประกำศรำยช่ือเรียงตำมล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมำ  ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ำกัน

ให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล ำดับที่ก่อน 
  - ประกำศผลสอบในวันที่ 31 พฤษภำคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ต ำบลคู  อ ำเภอ

จะนะ หรือทำงเว็บไซต์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
10. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 

       10.1 ก ำหนดเวลำกำรด ำเนินกำรท ำสญัญำจ้ำง 
               วันที่ 31  พฤษภำคม ๒๕๖๒  รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำง และเริ่มปฏิบัติงำนในวันที่ 1 

มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
       10.2 กำรท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยืดถือประกำศรำยช่ือและกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบ

คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน  ต ำแหน่งลูกจ้ำงช่ัวครำว
โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ จังหวัดชำยแดนใต้และให้มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนดจึงเป็นหน้ำที่
ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยช่ือ และกำรข้ึนบัญชีผ่ำนกำรคัดเลือก 

 



10.3 ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน ต ำแหน่งลูกจ้ำงช่ัวครำวโครงกำร
โรงเรียนประชำรัฐ จังหวัดชำยแดนใต้ ต้องมำรำยงำนตัวเพี่อท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำว
ถือว่ำละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกำศรำยช่ือ และกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 

10.4 กำรจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งลูกจ้ำงช่ัวครำว โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ จังหวัด
ชำยแดนใต้ ไม่มีข้อผูกพันธ์ต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพหรือเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/
พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำรรัฐวิสำหกิจ 
          10.5 ผู้ที่ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ลูกจ้ำงช่ัวครำว ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำงหำก
ปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติไม่เหมำะสม ผู้มี
อ ำนำจในกำรจ้ำง อำจสั่งยกเลิกเลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มี
สิทธ์ิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
       11. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้
ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
     
                 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่ว 

 

    ประกำศ   ณ   วันที่  24  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

                                                                                      

         (นำยประกอบ  หำญณรงค์) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ตามประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
…………………………………………………………… 

รับสมัคร          วันที่ บัดน้ี– 28 พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

ประกำศรำยช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  วันที่  29  พฤษภำคม  ๒๕๖๒   

สอบคัดเลือก(สอบสัมภำษณ์)               วันที่  30  พฤษภำคม  ๒๕๖๒   

ประกำศผลสอบกำรคัดเลือก      วันที่  31  พฤษภำคม  ๒๕๖๒   

รำยงำนตัว/ท ำสญัญำจ้ำง       วันที่  31  พฤษภำคม  ๒๕๖๒       

 

 

 


