
 
 

 
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน 
……………………………………………. 

              ด้วย โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน  2  อัตรา  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  ที่  
ศธ ๐๔๐๐๙/4562  ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
และเกณฑ์วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2560 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
เพ่ือแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  
      ๑.๑  ตำแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ        จำนวน  ๑  อัตรา 
      ๑.2  ตำแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์        จำนวน  ๑  อัตรา 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

๒.๑  มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี ตรงตามวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
๒.๓  มีสัญชาติไทย   
๒.๔  อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
๒.๕  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๖  ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั ่นเฟือน                   

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๗  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา     เว้น

แต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๒.๑๐  ไม่เป็นภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช 
๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  ตั ้งแต่ว ันที ่ 28 เมษายน 2565 จนถึงว ันที ่ 6 พฤษภาคม  ๒๕๖5                      
เวลา  ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๐๐  น  (เว้นวันหยุดราชการ)   



๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ  
๔.๑  สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ .ฉบับที่  ๓       

(พ.ศ. ๒๕๕๓) 
๔.๘  ค่าสมัคร  200  บาท 

๕.  วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างช่ัวคราว 
 5.1 คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
 5.2 สาธิตการสอน 
๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื ่อผู ้ม ีส ิทธิ ์ เข ้าร ับการคัดเล ือกภายในวันที ่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖5 ณ โรงเรียนจะนะ                  
ชนูปถัมภ์  ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หรือ  www.chanachanu.ac.th 
๗.  กำหนดการสอบสัมภาษณ์   
 กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖5  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

เวลา วิธีคัดเลือก คะแนน 
09.00 – 10.30 น. สอบสัมภาษณ์ 50 
10.30 – 12.00 น. สาธิตการสอน 50 

 

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๘. ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

  - โรงเรียนจะประกาศรายชื่อเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมา  ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้
ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ก่อน 

 -  ประกาศผลสอบในวันที ่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖5 ณ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ตำบลคู อำเภอ                                  
จะนะ หร ือทางเว ็บไซต ์ โรง เร ียนจะนะชน ูปถ ัมภ์  หร ือทางเว ็บไซต ์ โรง เร ียนจะนะชน ูปถ ั มภ์                             
www.chanachanu.ac.th 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖5 
 
 
 
                                                    (นางฐิวิชญา  มีชูวรพงศ์) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์      
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กำหนดการ 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร ์

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสงขลา สตูล 

        …………………………………………………………… 
รับสมัคร วันที่  28  เมษายน - 6  พฤษภาคม  ๒๕๖5 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่    9  พฤษภาคม  ๒๕๖5   
สอบคัดเลือก   วันที่  11  พฤษภาคม  ๒๕๖5 
ประกาศผลสอบการคัดเลือก วันที่  11  พฤษภาคม  ๒๕๖5 
ทำสัญญาจ้าง วันที่  12  พฤษภาคม  ๒๕๖5 


