
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

............................................................ 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว                         

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปฏิบัติงานในโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี 
 อาศัยความตามหนังสือผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               

ที่ 512/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน  2559 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬา
สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง เงินเดือน 

ที ่ ต าแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระยะเวลา 
การจ้าง 

เงินเดือน 
(บาท) 

1 ผู้ฝึกสอนกีฬา 
ฟุตบอล  
จ านวน 2 อัตรา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาตรี  
2. เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาฟุตบอลอย่างดีเยี่ยม  หรือ 
เคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป 
3. มีใบรับรองการผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับ  C : Licence 
ขึ้นไป หรือเคยมีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอาชีพ 
4. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
5. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และพร้อม 
ที่จะท าการฝึกซ้อม  ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ าตัว 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่ 
  

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

15,000 

2 ผู้ฝึกสอนกีฬา 
วอลเลย์บอล 
จ านวน 2 อัตรา  

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาตรี 
2. เป็นผู้มีทักษะในด้านกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างดีเยี่ยม  
หรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดขึ้นไป   
3. มีใบรับรองการผ่านเป็นผู้ฝึกสอนในระดับ  T : Licence 
ขึ้นไป 
4. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
5. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และพร้อมที่จะ
ท าการฝึกซ้อม  ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ าตัว ที่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

15,000 
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ที ่ ต าแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระยะเวลา 
การจ้าง 

เงินเดือน 
(บาท) 

3 นักวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
จ านวน 1 อัตรา 

1.  คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา,  
พลศึกษา 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนเกี่ยวกับกิจกรรม
นันทนาการ 
3.  มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย อุปกรณ์
การกีฬา และการดูแลบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมถูกวิธี 
4. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
5. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และพร้อมที่จะ
ท าการฝึกซ้อม  ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ าตัว ที่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที ่
 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

15,000 

4 นักโภชนาการ 
จ านวน 1 อัตรา 

1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
     1.1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์
การอาหาร  ทางการอาหาร  ทางเทคโนโลยีการอาหาร  
ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร  ทางอาหารและโภชนาการ   
ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร  
หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 
      1.2.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่  สป. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
2. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และพร้อม ที่
จะปฏิบัติงาน  ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ าตัวที่เป็น
อุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่  
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

15,000 

5 นักกายภาพบ าบัด 
จ านวน 1 อัตรา 

1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
     1.1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบ าบัด และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด 
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบ าบัดของ
สภากายภาพบ าบัด       
     1.2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ สป. ก าหนด
ว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบ าบัด 
หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของ
สภากายภาพบ าบัด 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

15,000 
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ที ่ ต าแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระยะเวลา 
การจ้าง 

เงินเดือน 
(บาท) 

2. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  เหมาะสม   และพร้อม ที่
จะปฏิบัติงาน  ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจ าตัวที่เป็น 
อุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในงานกายภาพบ าบัดอย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

6 เจ้าหน้าที่
พยาบาล 
จ านวน 1 อัตรา 

1. ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือผู้ที่ผ่านหลักสูตรการบริบาล 
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล
เบื้องต้นอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด
แม่นย า 
 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

15,000 

7 ครูเกษตร 
จ านวน 1 อัตรา 

1. คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม 
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรอง
สิทธิในการประกอบวิชาชีพครู 
3. มีความช านาญในสาขาวิชาที่ตนสมัคร  ทั้งทักษะการพูด  
อ่าน  เขียน  และการฝึกปฏิบัติ 
4. กรณีเป็นคุณวุฒิที่จบจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือ
รับรองจาก ก.พ. และ ก.ค.ศ. พร้อมส าเนา 1 ชุด 
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์
อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

15,000 

8 ครูหอพักชาย 
จ านวน 1 อัตรา 
ครูหอพักหญิง 
จ านวน 1 อัตรา 
 

1. ปริญญาตรี ทุกสาขา 
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรอง
สิทธิในการประกอบวิชาชีพครู 
3. ส าหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
4. สัญชาติไทย 
5. มีความซื่อสัตย์  สุภาพ  อ่อนน้อม 
6. มีร่างกายแข็งแรง 
7. สามารถท างานได้เต็มเวลา 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

15,000 
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ที ่ ต าแหน่งว่าง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ระยะเวลา 
การจ้าง 

เงินเดือน 
(บาท) 

9 แม่บ้าน 
จ านวน 2 อัตรา 

1. อายุไม่เกิน  60  ปีและนับถือศาสนาอิสลาม 
2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6   
3. เพศหญิง และสัญชาติไทย 
4.  มีความซื่อสัตย์  สุภาพ  อ่อนน้อม 
5.  มีร่างกายแข็งแรง 
6.  สามารถท างานได้เต็มเวลา 
7. สามารถประกอบอาหารได้ 
 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

9,000 

10 รปภ. 
จ านวน 2 อัตรา 

1. อายุตั้งแต่ 35 - 50  ปี 
2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
หรือเทียบเท่า 
3.  เพศชาย  และผ่านการเกณฑ์ทหาร 
4.  สัญชาติไทย 
5.  มีความซื่อสัตย์  สุภาพ  อ่อนน้อม 
6.  มีร่างกายแข็งแรง 
7.  สามารถท างานได้เต็มเวลา 
8. มีภูมิล าเนาในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
ยะหริ่งไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

9,000  

11 พนักงานบริการ 
จ านวน 1 อัตรา 

1. อายุตั้งแต่ 25 - 50  ปี 
2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
หรือเทียบเท่า 
3.  เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) และสัญชาติไทย 
4.  มีความซื่อสัตย์  สุภาพ  อ่อนน้อม 
5.  มีร่างกายแข็งแรง 
6. สามารถท างานได้เต็มเวลา 
7. มีภูมิล าเนาในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอยะหริ่ง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

9,000 

12 พนักงานท า
ความสะอาด 
จ านวน 1 อัตรา 

1. อายุตั้งแต่ 25-50 ปี 
2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
หรือเทียบเท่า 
3.  เพศหญิง และสัญชาติไทย 
4.  มีความซื่อสัตย์  สุภาพ  อ่อนน้อม 
5.  มีร่างกายแข็งแรง 
6.  สามารถท างานได้เต็มเวลา 
7. มีภูมิล าเนาในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอยะหริ่ง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

พ.ค.60 – 
30ก.ย.60 

9,000 
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2. คณุสมบัติท่ัวไป  ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  ตามข้อ 6  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ 

ส่วนราชการ พ.ศ. 2537  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ   
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน    

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ 

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 

ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

3.  การรับสมัคร 
3.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง วันที่ 9 -11 พฤษภาคม  2560 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.  ณ  โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 170 หมู่ที่ 2  ต าบลยามู  อ าเภอยะหริ่ง  
จังหวัดปัตตานี  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
(2)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาภาพถ่าย  อย่างละ 

2 ฉบับ ทั้งนี้ ในส าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 
(3)  หลักฐานการศึกษา(ส าเนาวุฒิการศึกษาและส าเนาแสดงผลการเรียน  จ านวน  2  ฉบับ) 
(4)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาพร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน  2  ฉบับ 
(5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน  1  เดือน 
(6)  หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในต าแหน่งที่รับสมัคร  เช่น ใบรับรองการผ่านการ 

เป็นผู้ฝึกสอนในระดับต่าง ๆ (กรณีสมัครในต าแหน่ง  ผู้ฝึกสอนกีฬาทั้ง  2  ประเภท) 
(7)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น เกียรติบัตรการเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับภูมิภาคขึ้นไป  หรือหนังสือ 

รับรองประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ สกุล  ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส าเนาภาพถ่ายอย่างละ 1 ฉบับ 
  (8)  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท 
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4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง    และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ          
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการท าสัญญาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้   เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร   ภายในวันที่ วันที่ 12 พฤษภาคม  2560   
ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 170 หมู่ที่ 2  ต าบลยามู  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  หรือเว็ปไซต์   
www.suwanpaiboon.ac.th    
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  จากการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
  6.1 สาธิตการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนเองสมัคร  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
  6.2 แฟ้มผลงาน เกียรติบัตร รางวัล  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
  6.3 บุคลิกภาพ   คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  6.4 ทัศนคตใินการท างาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
  6.5 ทักษะการแก้ไขปัญหา   คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
7. วัน เวลา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ (ตามข้อ 6) 
วันที่  13 พฤษภาคม 2560   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์  

8. เกณฑ์การตัดสิน 
ในการจัดล าดับที่จะพิจารณาจากผู้มีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุดลงมาตามล าดับ  

9. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 

170 หมู่ที่ 2  ต าบลยามู  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  หรือเว็ปไซต์  www.suwanpaiboon.ac.th  
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม  2560   
10. การจัดท าสัญญาจ้าง 

10.1 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จะท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 9  เท่ากับจ านวน
ต าแหน่งว่าง  เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10.2 หากตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด จะไม่พิจารณาท าสัญญาจ้างหรือยกเลิก 
สัญญาจ้าง  และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

10.3 ผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัว ปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนดจะหมดสิทธิ์
ได้รับการท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
             ประกาศ ณ วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560   

                                                            
                                                    ( นายสามารถ  รังสรรค์ ) 
                                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  รักษาราชการแทน 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

http://www.suwanpaiboon.ac.th/
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ก าหนดการรับสมัครบุคคล 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งบุคลากรด้านกีฬา 

และบุคลากรสนับสนุนด้านกีฬา ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี 

............................................................................................................ 
 

2 - 8  พฤษภาคม  2560    - ประกาศรับสมัคร 
  9 - 11  พฤษภาคม  2560    - รับสมัคร 

12  พฤษภาคม  2560    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  13  พฤษภาคม  2560    - ด าเนินการสอบสัมภาษณ์  
  14  พฤษภาคม  2560    - ประกาศผลการสอบ 

15  พฤษภาคม  2560             - รายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้าง   
 

 

 


