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ประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการโรงเรียนประชารัฐ                   
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วย โรงเรียนทับช้างวิทยาคม  อ าเภอนาทวี  จั งหวัดสงขลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ลูกจ้าง
ชั่วคราวในโครงการเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน  1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  1 อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดอืนละ  9,000  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

- ลูกจ้างชั่วคราว โครงการเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1  อัตรา 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2  เพศหญิง 
2.3  มีสัญชาติไทย 
2.4  มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 60 ปี 
2.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.6  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต                 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่ าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

2.7  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.9  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง              
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า  

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ ป ระสงค์จะสมัครสอบคัด เลื อก  ให้ ขอรั บ ใบสมั ครและยื่ น ใบสมัคร ได้                           

ณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม  อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  ตั้งแต่วันที่  24 -28 พฤษภาคม 2562                       
เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  074-801833 ,                 
087-2966891 ครูสุรภี  เด็นจิ ,086-2915375 ครูอุษณีย์  รอดทอง  

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1 ฉบับ 
4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน  1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1 ฉบับ 
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1 ฉบับ 
4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน  2 รูป 

   5. การยื่นใบสมัคร 
 5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
  6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม  2562 ทางเว็บไซต์

ของโรงเรียน http://www.tubchang.ac.th และเว็บเพจของโรงเรียน งานวิชาการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม 
  7. วิธีการคัดเลือก 
 การสอบสัมภาษณ์ 
  8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่สอบคัดเลือก ณ  ห้องส านักงานผู้อ านวยการ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 
  9. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงมาน้อย                     

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2562 ที่ เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.tubchang.ac.th และเว็บเพจ            
ของโรงเรียนงานวิชาการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม                               

  10. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
  วันที่ 31 พฤษภาคม  2562 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  และเริ่มปฏิบัติงาน                     

ในวันที่ 1 มิถุนายน  2562 
 10.2 การท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือก เปน็หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่ก าหนด                           
จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 
 

http://www.tubchang.ac.th/
http://www.tubchang.ac.th/
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 10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายภาคใต้ ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการ                  
เฉพาะราย 

10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน ามาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจ
ในการจ้าง อาจสั่งยกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่ มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายจิรพงศ์  ก าเนิดแก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลอืก 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ท าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตามประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม  ลงวันที่  23 พฤษภาคม  2562 

-------------------------------------------------------------- 
  
 

วัน เดือน ปี รายละเอียด 

24-28 พฤษภาคม 2562 ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ 09.00-16.00น) 
29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
30 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ 
31 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกรายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
1 มิถุนายน  2562 มารายงานตัว และเริ่มปฎิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
ล าดับที่ ............................... (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
วันท่ี ............ เดือน .......................... พ.ศ. ........ 

 
ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 

  

1. ชื่อ ..........................................................นามสกุล ......................................................……..
สัญชาติ.........................................เชื้อชาติ .......................................ศาสนา........................ 

2. เกิดวันที่ ...................................เดือน ..................................พ.ศ. .................................. ..... 
อายุถึงวันสมัคร ...................................ปี ..............................เดือน................... .............วัน 

3. เกิดท่ีต าบล ....................................อ าเภอ ..................................จังหวัด............................  
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .....................................................ออกให้ ณ .................... .. 

หมดอายุเมื่อวันที่ ......................เดือน.........................................พ.ศ. ................................  
5. ที่อยู่ปัจจุบัน ...........................หมู่ ...................ถนน ......................ต าบล............................ 

อ าเภอ ................................... จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย์…………………….. 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน ..........................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ..................................... 

6. ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ........................................................................................................ .. 
ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................... ............................................ 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ ................................................................................................... .. 
................................................................................... ........................................................... 

7. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
 

(ลายมือชื่อ) ..........................................................ผู้สมัคร 
      (........................................................) 

    ยื่นใบสมัคร วันที่ .............เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
 
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก 
   ใบสมัคร    จ านวน  1 ฉบับ 

  ส าเนาวุฒกิารศึกษา พร้อมฉบับจรงิ  จ านวน  1 ฉบับ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน  1 ฉบับ 
  ส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมฉบบัจรงิ  จ านวน  1 ฉบับ 
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถา้มี)  จ านวน  1 ฉบับ  
  รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน  2 รูป  

 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 


