
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบา้นปากละงู 
เร่ือง  รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการทัว่ไป 

……………………………….. 
  ดว้ย  โรงเรียนบา้นปากละงู  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ
ประเภททัว่ไป   ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ และแบบสัญญาจา้งของพนกังานราชการ  ลง
วนัท่ี 11 กนัยายน  2552   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  เร่ือง การก าหนดลกัษณะงาน
และคุณสมบติัเฉพาะงานและคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงานและการจดักรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ  ลง
วนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์ 2547   ประกอบกบัค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1626/2551  ลง
วนัท่ี 22  ธนัวาคม  2551 เร่ืองการมอบอ านาจการปฏิบติัราชการแทนเก่ียวกบัพนกังานราชการ และหนงัสือ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลท่ี ศธ 04148/832  ลงวนัท่ี  13  กุมภาพนัธ์  2558 จึงประกาศ
รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการโดยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1. ช่ือต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอยีดกำรจ้ำงงำน 
  1.1  ต าแหน่งครูผูส้อน 
         กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
   ขอบข่ายงานท่ีจะใหป้ฏิบติั  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอน  โดยการสอนและอบรมความรู้
สามญัและหรือวชิาชีพตาหลกัสูตร  การก ากบัดูแลความประพฤติ  การรักษาวินยั  การเตรียมการสอน  การ
วดัผลประเมินผล  การจดัท าส่ือการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการใหบ้ริการทางวชิาการ  และดา้น
อ่ืนๆ   แก่นกัเรียน  ผูป้กครอง/ชุมชน  และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล  จ  าแหนกประเภทความพิการ
และจดัท าแผนการศึกษารายบุคคล  เพื่อใหบ้ริการทางการศึกษาตามระดบัความพิการและพิจารณาเคร่ืองช่วย
ท่ีเหมาะสมกบัเด็กใหส้ามารถช่วยตนเองได ้ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ด็กไดเ้หมาะสม  
กบัความตอ้งการจ าเป็นเฉพาะรายสั่งสอนและจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   อตัราวา่ง 
   โรงเรียนบา้นปากละงู   กลุ่มวชิา ภาษาไทย  จ านวน  1  อตัรา 
  ค่าตอบแทน   เดือนละ  18,000  บาท 
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 
  ระยะเวลาการจา้ง  จะท าสัญญาจา้งคร้ังแรกเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจาก ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว้เท่านั้น  และการจดัท าสัญญาจา้งคร้ังแรกน้ีเป็นการทดลอง
ปฏิบติังานก่อน  ถา้พนกังานราชการผูน้ั้นผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิท่ี 



คพร.ก าหนดแลว้ก็จะใหต่้อสัญญาจา้งไดค้ราวละไม่เกิน  4  ปี  ตามแผนกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 
  2.  คุณสมบัติทัว่ไป  และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลอืกสรร 
   2.1  คุณสมบัติทัว่ไป 
         ผูเ้ขา้รับการเลือกสรรทุกต าแหน่งจะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสัญญาติไทย 
(2) มีอาย ุ 18  ปี  บริบูรณ์ข้ึนไป 
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผูมี้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถหรือ   

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการการเมือง  กรรมการพรรค 

การเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เพราะกระท า 

ความผดิทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ ไม่เป็น    
ผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
    (7)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวสิาหกิจ
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผูท่ี้ผา่นการเลือกสรรในวนัท่ีท าสัญญาจา้ง  จะตอ้งไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้ง
ของส่วนราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนกังานหรือลูกจา้งของ 
ส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
   2.2  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
          2.2.1  เป็นผูมี้วุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. 
รับรอง และก าหนดให้เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมี
วชิาเอกตรงกบัท่ีก าหนดในขอ้  1.1 
          2.2.2 ตอ้ง เป็นผูมี้ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  หรือหนงัสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา
หรือใบอนุญาตปฏิบติัการสอน หรือไดรั้บการยกเวน้จากคุรุสภา (ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ 
 3.  กำรรับสมัคร 
  3.1  วนั  เวลำ  และสถำนทีรั่บสมัคร 
              ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรขอใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้โรงเรียนบา้นปากละงู  
ตั้งแต่วนัท่ี  14 – 20 พฤษภาคม  2558  ในวนัและเวลาราชการโดยผูส้มคัรตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการสมคัร 
ตามขอ้ 3.3 



                          3.2  หลกัฐำนทีต้่องยื่นพร้อมใบสมัคร 
          (1)  ส าเนาปริญญาบตัร  หรือส าเนาวฒิุบตัร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวา่
เป็นผูมี้วุฒิการศึกษาและสาขาวชิาเอกตรงกบัต าแหน่งท่ีสมคัร โดยจะตอ้งส าเร็จการศึกษา และไดรั้บอนุมติั
จากผูมี้อ  านาจอนุมติัดว้ยแลว้ภายในวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย อยา่งละ 1 ฉบบั 
           ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลกัฐานการศึกษาดงักล่าวมายืน่ใบสมคัรได ้ใหน้ าหนงัสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให ้ โดยระบุช่ือปริญญา  หรือวฒิุบตัร  รวมทั้งสาขาวชิาเอกท่ีส าเร็จ
การศึกษาและวนัท่ีท่ีไดรั้บอนุมติัปริญญานั้น  ซ่ึงจะตอ้งอยูภ่ายในก าหนดวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ยมายืน่
แทนก็ได ้

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  จ  านวนอยา่งละ  1  ฉบบั 
(3) รูปถ่ายหนา้ตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า  ขนาด 2.5x3  ซ.ม.  โดยถ่าย 

มาแลว้ไม่เกิน  1  ปี  (นบัถึงวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย)  โดยสามารถตรวจสอบและมองดูไดว้า่เป็นรูปถ่าย
ของผูส้มคัรจริง จ  านวน  3  รูป 

(4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  หรือส าเนาหนงัสือรับรองสิทธิใบอนุญาต 
ประกอบวชิาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบติัการสอนหรือไดรั้บการยกเวน้จากคุรุสภาท่ีทางส านกังานเลขาธิการ
คุรุสภาออกใบอนุญาตให้(ท่ียงัไม่หมดอาย)ุ จ  านวน  1  ฉบบั   

(5) หลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี)  เช่น  หนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  หรือหนงัสือ 
รับรองบุคคล  ทะเบียนสมรส  ฯลฯ  พร้อมส าเนา  จ  านวน  1  ฉบบั 

(6) ส าเนาใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั  ซ่ึงแสดงวา่ไม่เป็นโรคท่ีตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ. 
ฉบบัท่ี  3  (พ.ศ. 2535)  ซ่ึงแพทยอ์อกใหแ้ลว้ไม่เกิน  1  เดือน 

(7) หนงัสือรับรองการผา่นงาน (ถา้มี)  จ  านวน  1  ฉบบั 
   ทั้งน้ี  ในส าเนาหลกัฐานทุกฉบบั  ใหผู้ส้มคัรเขียนค ารับรองส าเนาถูกตอ้งและลงช่ือก ากบั
ไวด้ว้ย  หลกัฐานตามขอ้ (1)-(2)  และ (4)-(5)  ใหน้ าตน้ฉบบัจริงมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีรับสมคัรดว้ย 
   3.3  ค่ำธรรมเนียมสอบ 
        ผูส้มคัรตอ้งเสียค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน  200  บาท 
  4  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
         ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็น
ผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริงและจะตอ้งกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมคัร  พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรให้ถูกตอ้งครบถว้นดว้ยตนเองในกรณีท่ีมีความ
ผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร  ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ หรือวฒิุการศึกษาไม่ตรงตามคุณวฒิุของต าแหน่งท่ีสมคัร
สอบ  อนัมีผลท าใหผู้ส้มคัรสอบไม่มีสิทธิสมคัรสอบตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว  ใหถื้อวา่การรับสมคัร
และการไดรั้บการคดัเลือกคร้ังนั้นเป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น  และโรงเรียนบา้นปากละงู  จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมคัรสอบดว้ย 
 



 5.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ 
   โรงเรียนบา้นปากละงู  จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะภายในวนัท่ี  
21  พฤษภาคม  2558  ณ  โรงเรียนบา้นปากละงู  และ www.paklangu.com 
  6.  หลกัเกณฑ์และวธีิกำรเลอืกสรร  วันเวลำ  และสถำนทีเ่ลอืกสรร 
   โรงเรียนบา้นปากละงู จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ  โดยการทดสอบความรู้
ความสามารถทัว่ไป  50  คะแนน, ความสามารถเก่ียวกบัวิชาเอก  50  คะแนนและประเมินสมรรถนะ
คุณลกัษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  50  คะแนน ตามตาราง
ต่อไปน้ี 
  

วนั เดือน ปี สมรรถนะ คะแนนเตม็ วธีิการประเมิน หมายเหตุ 
24 พฤษภาคม 2558 
09.00 น.เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
24 พฤษภาคม 2558 
13.00 น. เป็นตน้ไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
- ทดสอบความรู้ 
ความสามารถทัว่ไป 
- ทดสอบความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกบั
วชิาเอก 
-ประเมินความเหมาะสม
กบัต าแหน่ง (คุณลกัษณะ
ของบุคคล) 

 
50 

 
50 

 
 

50 

 
สอบขอ้เขียน 
 
สอบขอ้เขียน 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

-สถานท่ีในการ
เลือกสรรจะแจง้ให้
ทราบในวนัประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับ
การประเมินสมรรถนะ 
 

   
  7.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
          ผูท่ี้จะถือวา่เป็นผูผ้า่นการเลือกสรรจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดค้ะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
สมรรถนะ ไม่ต ากวา่ร้อยละ 60 การจดัเรียงล าดบัจะเรียงจากผูส้อบผา่นเกณฑท่ี์ไดค้ะแนนรวมสูงสุดจากมาก
ไปหานอ้ย ถา้หากไดค้ะแนนรวมเท่ากนัให้ผูท่ี้ไดค้ะแนนสอบ ความเหมาะสมกบัต าแหน่ง มากกวา่อยูใ่น
ล าดบัท่ีสูงกวา่ ถา้ไดค้ะแนนสอบเท่ากนัอีก จะจดัล าดบัโดยการสุ่มแบบธรรมดา(จบัสลาก) การจดัจา้งจะ
เป็นไปตามล าดบัคะแนนท่ีสอบได ้
 8. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึน้บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
      โรงเรียนบา้นปากละงู  จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรรโดยเรียงล าดบัคะแนนจากผูท่ี้ได้
คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดบัตามเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 7  ณ โรงเรียนบา้นปากละงู และ www.paklangu.com  
ภายในวนัท่ี  25  พฤษภาคม  2558  โดยข้ึนบญัชีรายช่ือดงักล่าวใหเ้ป็นอนัยกเลิกหรือส้ินผลไปเม่ือเลือกสรร
ครบก าหนด  1  ปี  นบัแต่วนัข้ึนบญัชีหรือนบัแต่วนัประกาศรับสมคัรในต าแหน่งเดียวกนัและสาขาเอก
เดียวกนัน้ีใหม่แลว้แต่กรณี  การประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรรน้ีจะถือเป็นการเรียกตวัผูเ้ลือกสรรไดท่ี้อยู่

http://www.paklangu.com/
http://www.sesao.go.th/


ในล าดบัท่ีท่ีสามารถท าสัญญาจา้งได ้ ตามจ านวนต าแหน่งวา่งก าหนดตามประกาศน้ีดว้ย และผูผ้า่นการ
เลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีเป็นรายบุคคลในกรีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
  8.1  ผูน้ั้นไดข้อสละสิทธ์ิไม่เขา้รับการจดัจา้งในต าแหน่งท่ีเลือกสรรได ้
  8.2  ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัเพื่อรับการจดัจา้งภายในเวลาท่ีก าหนด 
  8.3  ผูน้ั้นไม่เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามก าหนดวนัเวลาท่ีส่วนราชการก าหนด 
                           8.4  ตรวจสอบพบภายหลงัวา่ขาดคุณสมบติัตามประกาศรับสมคัรน้ี 
  9.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลอืกสรร 
      ผูผ้า่นการเลือกสรรจะจดัท าสัญญาจา้งตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558  และหากตรวจสอบใน
ภายหลงัพบวา่ผูไ้ดรั้บการเลือกสรรเป็นผูข้าดคุณสมบติัฯ ใหถื้อวา่ผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป็นโมฆะ 
และจะยกเลิกการจา้งทนัที 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  7  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
       ลงช่ือ     

       (นายสราวธุ  ปองอนุสรณ์) 
                                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปากละงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลกัสูตรการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนกังานราชการ 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นปากละงู ลงวนัท่ี 7 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2558 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 สมรรถนะท่ี 1   ความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 
                                      ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวชิาการศึกษา ใหท้ดสอบโดยวธีิการสอบขอ้เขียนใน
เร่ืองต่อไปน้ี  
             1. หลกัการศึกษา 
             2. หลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
             3. การจดักระบวนการเรียนรู้                                            
             4. จิตวทิยาการศึกษา 
             5. ส่ือและนวตักรรมทางการศึกษา 
             6. การวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา 
             7. ความรู้เก่ียวกบัวชิาเอกพลศึกษา 

สมรรถนะท่ี 2   ความรู้ความสามารถทัว่ไป   (คะแนนเตม็ 50 คะแนน)  
                ใหท้ดสอบความรอบรู้ ความสามารถทัว่ไป ดว้ยวธีิการสอบขอ้เขียน โดยค านึงถึงระดบัความรู้ 
ความสามารถ ท่ีตอ้งการของต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานต าแหน่ง 
             1. ความรอบรู้ ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
    1.1 รัฐธรรมนูญ ปี 2550 
    1.2 สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั 
    1.3 นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
    1.4 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    1.5 วฒันธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
    1.6 กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 
        - พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
        - พระราชบญัญติัระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 
        - พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
        - ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 
        - พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
        - พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 
 
 



   2. ความสามารถทัว่ไป ใหท้ดสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
        ความสามารถดา้นตวัเลข ใหท้ดสอบความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผล
เก่ียวกบัตวัเลขแบบขอ้มูลต่างๆ ความสามารถดา้นภาษาไทย ใหท้ดสอบความเขา้ใจภาษา การอ่านจบัใจความ 
การสรุปความ การตีความ การเรียงขอ้ความ การสะกดค า การแต่งประโยคและค าศพัท ์ความสามารถดา้น
เหตุผล ใหท้ดสอบการวดัความสามารถในการคิด สรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย ฯลฯ 
 สมรรถนะท่ี 3   ความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) 
                          ประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ดงัต่อไปน้ี 
             1. ประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา 
             2. บุคลิกภาพ 
             3. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
                          4. การมีปฏิสัมพนัธ์ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลอืกสรรต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรต ำแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้ำนปำกละงู  ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
........................................................ 

 
ประกาศรับสมคัร                                                                วนัท่ี  7  - 13  พฤษภาคม  2558 
รับสมคัร  (ในวนัและเวลาราชการ)                                     วนัท่ี  14 – 20 พฤษภาคม 2558 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ                                                ภายในวนัท่ี  21  พฤษภาคม  2558 
เลือกสรร                                                                             วนัท่ี  24  พฤษภาคม  2558 
ประกาศผลการเลือกสรรฯ                                                   วนัท่ี  25  พฤษภาคม  2558 
ส่งเอกสารหลกัฐานใหส้พป.สตูล                                        วนัท่ี  25  พฤษภาคม  2558  
     
 
      .........................................     


