
 

                                                          
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๕ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครขูั้นวิกฤต 

โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้   
……………………………………….. 

 

 ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒8 สิงหาคม ๒๕๖๓    
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน ๑ อัตรา           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ โดยด าเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กันยายน ๒๕๖๓            
ไปแล้วนั้น 
 

 บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๕ ได้ด าเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ
เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครู
รายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ านวน 10 คน   
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และได้ก าหนดวัน เวลา สถานที่การด าเนินการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบปฏิบัติ
ของผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ก าหนดการสอบคัดเลือก   
 การด าเนินการสอบ ในวันที่  21  กันยายน ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมไทรทอง  โรงเรียนตันหยงมัส ดังนี้ 
 

 

วันที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 
 
 
 

วันที่ 21 กันยายน ๒๕๖๓ 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

1. ความรู้ความสามารถ ความถนัดใน
ต าแหน่งตามสาขาวิชาเอกสมรรถนะและ
ประสบการณ์การท างาน 

20 
 

 

 
 
 
ณ  ห้องประชุมไทรทอง  
โรงเรียนตันหยงมัส 

2. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 20 
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ 

20 

4. การมีปฏิภาณไหวพริบการปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นและมนุษย์สัมพันธ์ 

20 

5. เจตคติและอุดมการณ์ต่อวิชาชีพครู 20 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒. สิ่งท่ีต้องเตรียมในวันสอบ  
๒.๑ บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก 
๒.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ 
 

๓. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
๓.๑ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
๓.๒ การสอบข้อเขียนก าหนดให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้อง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี 

สวมกระโปรง และห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
    ๓.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ  ออกให้ 
ไปในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณา 
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้ 

๓.๔ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
  ๓.๕ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาการสอบ ผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลา  15 นาที 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  ๓.๖ ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบคัดเลือกโดยเคร่งครัด 
  ๓.๗ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

๓.๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริตอาจ 
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้ 

๓.๙ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ 
สอบคัดเลือกครั้งนี้ 
  อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะ
ยกเลิกผลการสรรหาและเลือกสรรรายนั้นทันที โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๓       

 
(นายสุรศักดิ์  เกลี้ยงสะอาด) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  

ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
โครงการโรงเรียนประชารัฐจงัหวัดชายแดนภาคใต้   

 (แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ลงวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๓) 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๐๑ นางสาวนาดียา  เจ๊ะฮะ  

 
 
ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไป 

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

 

๒ ๐๐๐๒ นาวสาวนูรีซา  นิมะ 
๓ ๐๐๐๓ นางสาวแมกลือซง  กละ 
๔ ๐๐๐๔ นางสาวตอฮีเราะห์  สะอิ 
๕ ๐๐๐๕ นางสาวต่วนรอยนี  ลือบา 
๖ ๐๐๐๖ นางสาวรอฟีอ๊ะ  มะนุ 
๗ ๐๐๐๗ นางสาวมารียะ  มะดีแมง 
๘ ๐๐๐๘ นางสาวนูรียะห์  ตาเห 
9 0009 นางสาวรูซานา  สนิ 

10 0010 นางสาวนูรฮูดา  เจ๊ะซอ 
11 0011 นายรอซาลี  กายอ 
12 0012 นายรอฟี  สาและ 

 


