
 
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์(ครูต่างชาติ) 
จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564 

******************** 
ด้วยโรงเรียนสุไหงโก-ลก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ประสงค์จะด าเนินการรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนคณิตศาสตร์(ครูต่างชาติ) จากเงินนอกงบประมาณ 
จ านวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 
4562 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2560 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 
1120/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  
1.1 ช่ือต าแหน่ง ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (ครูต่างชาติ) จ านวน 1 อัตรา 
 - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ห้องเรียน Education HUB)   
1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี 30 เดือน เมษายน 
 พ.ศ.2565  

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของครูต่างชาติ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๒.๑ เป็นเจ้าของภาษา หรือประเทศอื่น ๆ ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 
2.2 ในกรณีชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ผู้ท่ีได้รับการศึกษาในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษไม่

น้อยกว่า  1 ปี  หรือมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC 
      (650) , TOEFL(550)  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
2.3 เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 65  ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ 
       เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว 
2.4 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณิตศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และมีหลักฐานแสดงจากสถาบันท่ี

เช่ือถือได้ 
2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 
2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.8 ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2.9 ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 
มีความรู ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จบวิชาเอกคณิตศาสตร์ (หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง) 

/4. วัน เวลา... 
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4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ต้ังแต่วันท่ี 4 – 14 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ท่ี ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก โทร.086-2973375 

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
5.1 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน 3 รูป 
5.2 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล ว และใบรายงานผลการศึกษา

(Transcript) (ส าเนาถูกต้อง)  จ านวน ๑ ฉบับ 
5.3 หนังสือเดินทางและบัตรประจ าตัว (ส าเนาถูกต้อง)  จ านวน ๑ ฉบับ 
5.4 หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอน จ านวน ๑ ฉบับ 
      ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได้ (ส าเนาถูกต้อง)  
5.5 ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม  จ านวน ๑ ฉบับ 
 ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค 
5.6 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) (ส าเนาถูกต้อง)  จ านวน ๑ ฉบับ 
5.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติ จ านวน ๑ ฉบับ 
      การสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  (ถ้ามี)  (ส าเนาถูกต้อง)  
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา 
             ถูกต้องทุกฉบับ) 

6. การยื่นใบสมัคร 
6.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
  และครบถ้วน พรอมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
6.2 ผู้สมัครตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหนาเจ้าหนา้ท่ีรับสมัคร 

7. การประกาศรายชื่อผูมี้สิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม ๒๕๖4 
ท่ี https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/ หรือ http://sungaikolok.ac.th/ 

8. วิธีการคัดเลือก 
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

1. การสอบสัมภาษณ์ 
 

100 
 

 

รวม 100  
 

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็น
ต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

/10. เกณฑ์... 
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10. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
10.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้

ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยูใ่นล าดับท่ีดีกว่า 
10.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 10.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา 

ภายในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564  
 ท่ี https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/ หรือ http://sungaikolok.ac.th/  
10.3 รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไวไม่ เกิน 2 ปี นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเมื่อ

โรงเรียนสุไหงโก-ลก ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ หรือเมื่อโรงเรียน
สุไหงโก-ลก ส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี  

11. การจัดท าสัญญาจ้างผูผ่้านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
๑1.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
 -ในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖4 รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเร่ิมปฏิบัติงาน 
๑1.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น

หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตาม วัน เวลา ท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 
และการข้ึนบัญชีผูผ้่านการสอบคัดเลือก 

๑1.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดท า
สัญญาจ้างตามก าหนด ถา้พน้เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

๑1.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหนง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสูการบรรจุหรือปรับเปล่ียน
สถานภาพเปน็ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

๑1.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างระยะเวลาการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ตองแจ้งใหผู้้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ 
ท้ังส้ิน 

12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไมได ไม่วากรณี
ใดๆ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
  
  
 

                                       (นายนิรัตน์  นราฤทธิพันธ์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก   

 
 
 
 
 
 

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


ปฏิทนิการรบัสมคัรบคุคลเพื่อคดัเลือก 
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏบิตัิหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์(ครตู่างชาติ) 

แนบท้ายตามประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
……………………………………………….………. 

 
ท่ี ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
1. ประกาศรับสมัคร 3 พฤษภาคม 2564  
2. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ  4 – 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  

4. สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  
6. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  

และเริ่มปฏิบัติงาน 
31 พฤษภาคม 2564  

 
หมายเหตุ    

- ยื่นใบสมัครด้วยด้วยตนเอง  
วันท าการ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนสุไหงโก-ลก 

- สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
ครูโสภิดา มะรือสะ โทร 086-288-8651 หรือ 
ครูฮาริสมัน ฮานาฟรี โทร 087-390-6752 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
                                  Sungaikolok School Announcement 

The Recruitment of a Foreigner as a Mathematics Teacher 
 

Sungaikolok School (The Secondary Educational Service School Area Office 15) is in needed of 
qualified native English or non-native speaking teacher to teach Mathematics to Thai students in 
Education HUB Program at Sungaikolok School from secondary school. M.1 to M.5 in this academic year 
starting on June 1st  2021. 
 

1. Details for Position Required: 

1.1 Position: A native English or non-native speaking teacher to teach Mathematics for  
     Education Hub: Science –Mathematics Bilingual Program (SMBP) 
1.2 Salary: 25,000 Baht per month 
1.3 Contract length: From 1st June 2021 to 30th April 2022 
 

2. Qualifications Required 

2.1 Native English speaker or non-native speaker using English as a second language.  
2.2 In case of non-native teachers who graduated in a foreign country which use English as a   
     second language at least one year experienced or should have a TOFEL (550), TOEIC  
     (650 ) or IELTS would be advantages.  
2.3 Male / Female age 22 – 65 years old proving by passport or ID Card. 
2.4 Graduated in Mathematics Bachelor’s Degree or equivalent or related field. 
2.5 Having a  certificate of Thai Culture training course. / The teachers' Council of Thailand  
     (Kurusapha) would be advantages.  
2.6 Being a person who has no criminal record or illegal cases. 
 

3. Specified Qualification 
 3.1 Graduated in Mathematics Bachelor’s Degree or equivalent or related field 
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4. Details for Applying 
  Applying in person at Sungaikolok School, Sungaikolok District, Narathiwat Province from  
4th - 14th May 2021 from 09.00 -16.00. or downloading application form on  www.sungikolok.ac.th or  
https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/  And send us via sopidamu@hotmail.com. For more 
information contact: Sungaikolok Personnel Office Tel.086-2973375 
 

5. Documents needed to apply 
5.1 Two photographs (one-inch size) taken within six months  
5.2 A copy of your degree and transcript of records (Certified true copy)  
5.3 A copy of passport and last stamp or ID card. (Certified true copy)  
5.4 English Proficiency Test: TOEIC, TOEFL of IELTS certificate (if any)  
5.5 Medical certificate 
5.6 Other documents (i.e. change of status, marriage certificate)  
5.7 A copy of Teacher License (if any)  
 

Note : Every document should have an original manuscript and one photo copy 
Qualified name of candidate on 17th May, 2021 on school website :http://sungaikolok.ac.th/ and 
https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/ 
 

6. Selective Process 
 By Interviewing. 
 

7. Details for selection 

Starting interviewing at 09.00 a.m. at Sungaikolok School. 
 

8. Criteria 
 8.1 The candidate must pass at least 60% of total score.In case, there are more than candidates 
who get the highest  point. The first one who come to apply first will be selected 
 8.2 Announce the selected candidates by order on 17th May 2021 through website: 
http://sungaikolok.ac.th/ and https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/ 
 8.3 The waiting selected candidate lists are available for two years starting from this 
announcement or until a new recruitment for this position or under the school ordering. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sungikolok.ac.th/
https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/
mailto:sopidamu@hotmail.com
http://sungaikolok.ac.th/
https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/
http://sungaikolok.ac.th/
https://www.facebook.com/SungaikolokSchool/
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9. Processing Contract 
 9.1 This is an annual contract starts on 1st June 2021 -30th  April 2022 
 9.2 The one who is selected must be responsible for yourself for all detail informed in  
                announcement and interview date. If you cannot come to make a contract within the  
                date, it is considered that you don’t have any desire to make a contract. 
 9.3 The selective candidate should report to the schedule if not we will consider the next  
                waiting candidate.  

9.4 This position is not related to any other government officer positions. 
9.5 During the hiring contract if we found the selective candidate is unqualified, the contract  
     will be immediately cancelled. 
 

10. The judges’ decision is final. 

 

      More information please contact 

    Mrs.Sopida Maruesa 086-2888651 (HUB Education manager)  

    Email : sopidamu@hotmail.com 

    Mr.Harisman Hanafee 087-3906752 (Human resource officer) 

 

  

 

 

                                                                   (Mr. Nirat Nararitthiphan) 
                                                                                     Director of Sungaikolok School 
 
 


