
 
 

ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน็จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งแม่บ้าน 

******************** 
   

ด้วยโรงเรียนสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการและปฏิบัติหน้าท่ี
ต าแหน่งแม่บ้าน จ านวน 2 อัตรา ดังนั้น อาศัยอ านาจตามค าส่ังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว 
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง ช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งแม่บ้าน ดังน้ี 

 
๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเปน็แม่บ้าน (อัตราเงินเดือน 6,000 บาท)                  

๑.๑. ต าแหน่งแม่บ้านจ านวน     2  อัตรา 
1.2. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท ( หกพันบาทถ้วน ) 
1.3. ระยะเวลาการจ้างต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 - วันท่ี 30 กันยายน 2565  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปน็ผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้                                   

๒.๑. นับถือศาสนาพุทธ                                                                                
2.2. เพศหญิง  อายุ ระหว่าง 25-45 ปี                                                                                             
๒.3. มีสัญชาติไทย                                                                                       
๒.4. ถ้ามีประสบการณ์ทางการท างานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ                               
๒.5. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง                                                                        
๒.6. มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการท างาน                                                    
๒.7. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ท างานด้วยความรอบคอบ                                  
๒.8. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี                                                             
๒.9. วุฒิการศึกษา ม. ๓ ขึ้นไป 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก  

     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 
ถึง  26 พฤษภาคม  2565 ไม่ เ ว้นวันหยุดราชการ เวลา09.00–16.00 น .                  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (โทร086-2973375) 



๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ                                                     

4.1 ส าเนาวุฒิบัตร   (ส าเนาถูกต้อง)    จ านวน ๑ ฉบับ                                                               
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (ส าเนาถูกต้อง)   จ านวน ๑ ฉบับ                                                              
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน   (ส าเนาถูกต้อง)   จ านวน ๑ ฉบับ                                                        
๔.๔ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)  (ส าเนาถูกต้อง)    จ านวน ๑ ฉบับ                                   
๔.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)     จ านวน ๑ รูป                                      
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม  จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. การยื่นใบสมัคร                                                                                                   

๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 
ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการรับสมัคร ตามวันและเวลาท่ีก าหนด                                                                                                                     
๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก                                                                     

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายใน วันท่ี 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565                         
ท่ี https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/ หรือ http://sungaikolok.ac.th/ 

๗. วิธีการคัดเลือก 

   การและสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก                                                                            
โรงเรียนสุไหงโก-ลก จะด าเนินการสอบปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ใน วันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565    
ท่ี โรงเรียนสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  

  

 

 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖5 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

1. การสอบสัมภาษณ์ 
 

100 
 

 

รวม 100  

https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/
http://sungaikolok.ac.th/


9 .เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก                                                                                                              

     9.1.ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมัครกอ่นเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่ดีกว่า    

     ๙.2.จะประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/ หรือ http://sungaikolok.ac.th/ 

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก                                                        

10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 

-วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง เวลา ๐8.๐๐ - 12.00 น ณ โรงเรียน      
สุไหงโก-ลก  อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  

10.2 ให้ผู้คัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ใน วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565                                                

10.3.ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด  

๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไข 

    11.1 ก าหนดเวลาด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง                                                                                               
-ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 รายงานตัวท าสญัญาจ้าง ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

    ๑1.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปน็หนังสอืจัดท า
สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งแม่บ้านครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตาม วัน เวลา ที่ก าหนด        
จึงเปน็หน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    ๑1.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งแม่บ้านตองไปรายงานตัวเพ่ือจัดท า 
สัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผ้่านการสอบ
คัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

    

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
  
  
 

                                       (นายเจริญ      จันทร์ทอง) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก 
 

https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/
http://sungaikolok.ac.th/


ปฏิทนิการรบัสมคัรบคุคลเพื่อคดัเลือก 
รับสมคัรคัดเลือกบคุคลเพื่อเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งแมบ่้าน 

แนบท้ายตามประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
……………………………………………….………. 

 
ท่ี ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
1. ประกาศรับสมัคร 19 พ.ค. 2565  
2. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ  20 พ.ค. 2565 - 26 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2565  

4. สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่ 29 พ.ค. 2565  
6. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  

เริ่มปฏิบัติงาน 
 

30 พ.ค. 2565  

7 เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิ.ย. 2565  
 

หมายเหตุ    
- ยื่นใบสมัครด้วยด้วยตนเอง  

ณ  ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
 
 

 
 

 


