
 

 
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก 

เร่ืองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เอกฟสิิกส์ 
จากเงินงบประมาณ ปี 2565 

******************** 
ด้วยโรงเรียนสุไหงโก-ลก ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนรำธิวำสประสงค์จะด ำเนินกำรรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นจ้ำงเหมำบริกำร ต ำแหน่งครู ปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์เอกฟิสิกส์ จำกเงิน
งบประมำณ ปี 2565 จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนั้นอำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว5965ลงวันท่ี ๑ ตุลำคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอนวิทยำศำสตร์เอกฟิสิกส์ โรงเรียนสุไหงโก-ลก  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พ.ศ.2560 และค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี  1120/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 24กรกฎำคม 
2560 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงช่ัวครำว จึงประกำศรับสมัครลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
1.1 ช่ือต ำแหน่ง ลูกจ้ำงช่ัวครำวปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์เอกฟิสิกส์ จ ำนวน 1 อัตรำ  
1.2 อัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 9,000 บำท ( -เก้ำพันบำทถ้วน- ) 
1.3 ระยะเวลำกำรจ้ำง ต้ังแต่วันท่ี 14 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผูมี้คุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
2.2 มีสัญชำติไทย 
2.3 มีอำยุ 20 ปบริบูรณ์ขึ้นไป 
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
2.5 ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไรควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่ นเฟือนไม่  

สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไวในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
2.6 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง 
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำเว้นแต่

เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 
มีควำมรู ระดับปริญญำตรีขึ้นไป จบวิชำเอกฟิสิกส์ 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
อ ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำสต้ังแต่วันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2565 – 9 พฤศจิกำยน 2565 
เวลำ 09.00–16.00 น. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ท่ี ห้องบริหำรงำนบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก 
โทร.073-611053 
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5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
5.1 รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว                     (ถ่ำยไมเกิน ๖ เดือน) จ ำนวน 3 รูป 
5.2 ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแลว และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ

(Transcript)                             (ส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
5.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน         (ส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
5.4 ส ำเนำทะเบียนบำ้น                     (ส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
5.5 ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไมเกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไมเป็นโรคท่ีต้องห้ำม  จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ตำมกฎ ก.พ.ว่ำด้วยโรค 
5.6 หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี)  (ส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
5.7หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)      (ส ำเนำถูกต้อง) จ ำนวน ๑ ฉบับ 

6. การยื่นใบสมัคร 
6.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
  และครบถ้วน พรอมหลักฐำนกำรสมัคร ตำมวันเวลำท่ีก ำหนด 
6.2 ผู้สมัครต้องลงลำยมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหนำเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เขำสอบคัดเลือก ภำยในวันท่ี 10 พฤศจิกำยน ๒๕๖5 
ท่ี  https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/ หรือ http://www.sungaikolok.ac.th/ 

8. วิธีการคัดเลือก 
กำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน ๒๕๖5 
เวลำ 09.00-12.00 น. 
 
วันท่ี 11 พฤศจิกำยน ๒๕๖5 
เวลำ 13.00-16.00 น. 
 
 

1. กำรปฏิบัติกำรสอน  
 
 
2. กำรสอบสัมภำษณ์  

50 
 
 

50 

 

รวม 100  
 

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียน สุไหงโก -ลก จะด ำเนินกำรสอบกำรปฏิบั ติกำรสอนและสอบสัมภำษณ์  ในวัน ท่ี                
11 พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖5 เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปสถำนท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

10. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
10.๑ ผู้สอบผ่ำนจะต้องไดคะแนนรวมกันไมน้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ไดคะแนนรวมเท่ำกัน ให้

ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยูใ่นล ำดับท่ีดีกว่ำ 
10.๒ จะประกำศรำยช่ือผู้ไดรับกำรคัดเลือกตำมข้อ 10.๑ เรียงตำมล ำดับจำกผู้ไดคะแนนรวมสูงลงมำ 

ภำยในวันท่ี 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 
 ท่ี https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/หรือhttp://sungaikolok.ac.th/ 

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


10.3 รำยช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไวไมเกิน 2ปี นับต้ังแต่ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกหรือเมื่อ
โรงเรียนสุไหงโก-ลก ประกำศสอบคัดเลือกลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ หรือเมื่อ
โรงเรียนสุไหงโก-ลก ส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นแล้วแต่กรณี  

11. การจัดท าสัญญาจ้างผูผ่้านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
๑1.๑ ก ำหนดเวลำกำรด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
 -ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
๑1.๒ กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 

เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอนครั้ง
แรก และให้มำรำยงำนตัวตำมวันเวลำท่ีก ำหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๑1.๓ ผู้ไดรับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอน ตองไปรำยงำนตัวเพื่อ
จัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด ถำ้พ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยช่ือ 
และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 

๑1.๔ กำรจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวต ำแหนงครูผู้สอน ไมมีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน ำไปสูกำรบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร 

๑1.๕ ผู้ไดรับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือมีควำมรูควำมสำมำรถควำมประพฤติไมเหมำะสม ผู้มีอ ำนำจในกำร
จ้ำง อำจส่ังเลิกจ้ำง โดยไมตองแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิ
เรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 

12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไมไดไมวำ
กรณีใดๆ 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

ประกำศ  ณ  วันท่ี  2 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565 
 
 
  
 

                                       (นำยเจริญ      จันทร์ทอง) 
                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุไหงโก-ลก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทนิการรบัสมคัรบคุคลเพื่อคดัเลือก 
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหนง่ครูอัตราจ้างปฏบิตัิหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

แนบท้ายตามประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
……………………………………………….………. 

 
ท่ี ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
1. ประกำศรับสมัคร 2 พฤศจิกำยน 2565  
2. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ  3 - 9 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 08.00 – 16.00 น. 
3. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ำรับกำรคัดเลือก 
10 พฤศจิกำยน 2565  

4. กำรปฏิบัติกำรสอน/สัมภำษณ์ 11 พฤศจิกำยน 2565 เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 
5. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  12 พฤศจิกำยน 2565  
6. รำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง 

และเริ่มปฏิบัติงำน 
14 พฤศจิกำยน 2565  

 
หมายเหตุ  

- ยื่นใบสมัครด้วยด้วยตนเอง 
ตำมเวลำท่ีก ำหนด ณ  ห้องบริหำรงำนบุคคล โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

- สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก อ ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 
โทร.073-611053 
หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล 086-2973375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


