
 
 
 

ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นอัตราจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งผู้สอน 

……………………………………………. 

              ด้วยโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  อ ำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลำ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสงขลำ สตูล  มีควำมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว  ต ำแหน่งครูผู้สอน
จ ำนวน  ๑  อัตรำ  เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน และอำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ                   
ข้ันพื้นฐำน  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/4562  ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์วิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณส า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2560 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวเพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  
๑.๑  ต าแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์                       จ านวน  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
๒.๑  มีวุฒิการศึกษาข้ันต่ า ระดับปริญญาตรี จบตรงตามวิชาเอกที่รับสมัคร 
๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
๒.๓  มีสัญชาติไทย   
๒.๔  อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 

 ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๖  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน                     

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
       ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
          ๒.๑๐  ไม่เป็นภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช  

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์                                                                                                          
อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี  4  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๖.00                           
(ในเวลาราชการ)  
 
 
 



๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
๔.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ .ฉบับที่  ๓  

(พ.ศ. ๒๕๕๓) 
๔.๘  ค่าสมัคร  100  บาท 

๕.  วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว 
          คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
          ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่   5 พฤษภาคม  ๒๕64  ณ  โรงเรียน                   
จะนะชนูปถัมภ์  ต าบลคู  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  หรือ  www. Chanachanu.ac.th 

7.  ก าหนดการสอบสัมภาษณ์   
 ก าหนดสอบสัมภาษณ์  วันท่ี  6  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 

๘. ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 
  - โรงเรียนจะประกาศรายช่ือเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมา  ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้

ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ก่อน 
 -  ประกาศผลสอบในวันที่  7  พฤษภาคม  ๒๕64  ณ  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ต าบลคู                

อ าเภอจะนะ  หรือ  www. Chanachanu.ac.th 

ประกาศ   ณ   วันที่   27  เมษายน  ๒๕64 

 

 

               (นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์     

 
 

  

 

 



 

ก าหนดการ 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล 

        …………………………………………………………… 

รับสมัคร          วันที่  27  เมษายน  – 4  พฤษภาคม  2564 

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบคัดเลือก           วันที่    5  พฤษภาคม  2564 

สอบคัดเลือก (สอบสมัภาษณ์)              วันที่    6  พฤษภาคม  2564 

ประกาศผลสอบการคัดเลือก     วันที่    7  พฤษภาคม  2564 

 


