
 
 

ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งแม่บ้าน 

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

ด้วยโรงเรียนสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการและปฏิบัติหน้าที่
ต าแหน่งแม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง ชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งแม่บ้าน ดังนี้ 

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

๑.๑. ต าแหน่งแม่บ้าน จ านวน     1  อัตรา 
1.2. อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท ( หกพันบาทถ้วน ) 
1.3. ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2565                              
( พิจารณาสัญญาจ้างทุกปีการศึกษา ) 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้                                   

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

 

 

 



๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก  

     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 
ถึง 27 กรกฏาคม  2565 ไม่ เวันวันหยุดราชการเวลา09.00–16.00 น.                  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (โทร086-2973375) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ                                                     

4.1 ส าเนาวุฒิบัตรการศึกษา  (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 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (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 เดอืนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม  จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. การยื่นใบสมัคร                                                                                                   

๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 
ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการรับสมัคร ตามวันและเวลาที่ก าหนด                                                                                                                     
๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก                                                                     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายใน วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565                         
ที่ https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/ หรือ http://sungaikolok.ac.th/ 

๗. วิธีการคัดเลือก 

   การและสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖5 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

1. การสอบสัมภาษณ์ 
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๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก                                                                            
โรงเรียนสุไหงโก-ลก จะด าเนินการสอบปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 29 กรกฎาคม 2565            
ที่ โรงเรียนสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  

 9 .เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก                                                                                                              

     9.1.ผูส้อบผ่านจะต้องไดค้ะแนนรวมกันไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มผีูไ้ด้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สมคัรก่อนเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่ดีกว่า    

     ๙.2.จะประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับการคัดเลือกตามข้อ 9.๑ เรียงตามล าดับจากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันท่ี 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/ หรือ http://sungaikolok.ac.th/ 

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก                                                        

      10.1 ก าหนดเวลาการด าเนนิการจัดท าสัญญาจ้าง 

-วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 รายงานตัวและท าสญัญาจ้าง เวลา ๐8.๐๐ - 12.00 น ณ โรงเรียน           
สุไหงโก-ลก  อ าเภอสไุหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  

10.2 ให้ผู้คัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ใน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565                                                

10.3.ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไข 

    11.1 ก าหนดเวลาด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง                                                                                               
-ในวันที่ 1 สิงหาคม  2565 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

    ๑1.๒ การจัดท าสญัญาจ้างครัง้แรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผ้า่นการสอบคดัเลอืกเป็นหนังสือจัดท า
สญัญาจ้างเป็นลูกจา้งเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่งแม่บ้านครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตาม วนั เวลา ที่ก าหนด        
จึงเปน็หน้าทีข่องผู้สมัครทีต้่องรบัทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    ๑1.๓ ผูไ้ดร้ับการจัดท าสญัญาจ้างเป็นลูกจา้งจ้างเหมาบริการปฏบิัติหน้าที่ ต าแหน่งแม่บ้านตองไปรายงานตัวเพื่อจดัท า 
สญัญาจ้างตามก าหนด ถา้พ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึน้บัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

    ๑1.๔การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหนง ครูผู้สอน ไมม่ีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสกูารบรรจุหรือปรบัเปลี่ยน   สถานภาพ
เป็นลกูจา้งประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  
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 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
  
  
 

                                       (นายเจริญ      จันทร์ทอง) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัครบคุคลเพ่ือคัดเลือก 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้าน 

แนบท้ายตามประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก ลงวันที ่20 กรกฎาคม 2565 
……………………………………………….………. 

 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1. ประกาศรับสมัคร 20 ก.ค. 2565  
2. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ  21 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันท่ี 28 ก.ค. 2565  

4. สอบสัมภาษณ์ ภายในวันท่ี 29 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันท่ี 30 ก.ค. 2565  
6. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง และ 

เริ่มปฏิบัติงาน 
 

1 ส.ค. 2565  

 
หมายเหตุ    

- ยื่นใบสมัครด้วยด้วยตนเอง  
ณ  ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
 
 

 
 

 


