
  
 
 

 
ประกาศโรงเรียนแหลมรังวิทยคม 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
----------------------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม เลขท่ี 147 หมู่ 12 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ทำหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
 
         1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา ดังนี ้
  1.1  ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน สาขาวิชาเอกฟิสิกส์จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 
8,000 บาท โดยปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                2.2  ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาเอกฟิสิกส์      
                2.3  มีใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.ครู 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ท่ี
คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

      2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
       2.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 2.6  ไม่เป็นผู้ท่ีมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

      2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน 
พรรคการเมือง 
             2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา                 
เว้นแต่โทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 



 
 
 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครได้ท่ีโรงเรียนแหลมรัง
วิทยาคม ต้ังแต่วันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม         
โทร 082 5919484 (ครูพัชรพร ศรีนาราง) , 097 9529000  (รอง.รัชนี สุลักษณานนท์) 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องแนบมากับใบสมัคร พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ 
      4.1 สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร        จำนวน  1  ฉบับ 
      4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุวิชาเอกท่ีจะสมัครเป็น 
                     ภาษาไทย          จำนวน  1  ฉบับ 
      4.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิ 

ท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้      จำนวน  1  ฉบับ 
      4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน  1  ฉบับ 
               4.5 สำเนาทะเบียนบา้น           จำนวน  1  ฉบับ 
               4.6 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)      จำนวน  1  ฉบับ 

     4.7 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)      จำนวน  1  รูป  
               4.8 ใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน 30 วัน       จำนวน  1  ฉบับ 
      4.9 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  

( เอกสารหลักฐานฉบบัจริงทุกรายการให้ผู้สมัครนำมายื่นในวันสมัคร )  

  5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครท่ีโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร           

ให้ถูกต้อง และครบถ้วน 

          6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันท่ี  8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม    
เลขท่ี 147 หมู่ 12 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และทาง Facebook โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

          7.  หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก 
       ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งและการสัมภาษณ์ 

mailto:bansingam2562@gmail.com
mailto:bansingam2562@gmail.com


 
 8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
  9 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00–16.30 น. 

- ภาค ก (ความรู้ความสามารถท่ัวไป) 
- ภาค ข (ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง) 
- ภาค ค (การสัมภาษณ์) 

50 
50 
50 

 
 

รวม 150  
 
หมายเหตุ   ๑. สถานท่ีสอบ ณ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
  ๒. เปล่ียนแปลงเวลาตามความเหมาะสม 

9.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับท่ีจากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวม
จากมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ใหพ้ิจารณาจากคะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไป   
คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนสัมภาษณ์  ตามลำดับ การตัดสินถือเปน็ท่ีส้ินสุดจะเรียกร้องสิทธิ
ใดๆ มิได้       

 10. ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือก 
       ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม        

เลขท่ี 147 หมู่ 12 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และทาง Facebook โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชี ในลำดับท่ี 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนแหลม
รังวิทยาคม หากผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี 1 ไม่มารายงานตัวทางโรงเรียนจะประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับ
ต่อไป ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างต่อไป  

   11.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
        11.1  ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกในลำดับท่ี 1 จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง โดยให้ทำสัญญาจ้าง   
ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม   
        11.2  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก   
จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
        11.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  
           11.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ และการทำสัญญาจ้างเป็นการ
จ้างงานมิได้เก่ียวกับการจ้างตามกฎหมายแรงงาน 



 
                  11.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏ 
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม หรือโรงเรียนมีอัตรากำลัง
ครบตามเกณฑ์อัตรากำลัง ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มี
เงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน  
        11.6 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ 
 
      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  2 พฤศจิกายน พ.ศ.  2565            
 
                                   
                               
 
 
                                                                           
                                                                          (นางสาวศิรินาฏ เจาะจง) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
วิชาเอกฟิสิกส์ 

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

---------------------------------------- 
1. ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………………… 
2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.……………..……ปี 
3. เกิดท่ีตำบล ……………………… อำเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………………... 
4. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน …………………………………………………………………………………….. 

ออก  ณ  สำนักงาน …………………………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ……………. 
5. ท่ีอยู่ปจัจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ตำบล …………………………….……. 

อำเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………….……. 
6. สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ…………………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................…………… 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ  คือ ………………..………………………………………………………………………... 

7. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร  
                สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 สำเนาทะเบียนบ้าน    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 
 
 

 

     
        1 น้ิว 
 

เลขประจ ำตวัสอบ............... 



 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ส่วนนี้สำหรับกรรมการรับสมัคร) 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
           
        (…………………………………………….) 
                เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร                     
                ………../…………./……………. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกต้อง 
          
          (...............................................) 
           เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
        ………../…………./……………. 

 


