
 

 

 

 
  ประกาศโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ด้วยโรงเร ียนพิป ูนส ังฆร ักษ์ประชาอุท ิศ ส ังก ัดสำนั กงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศ ึกษา

นครศรีธรรมราชประสงค์ร ับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที ่ครูผู ้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพ่ือทดแทนกำลังอัตราครู
ที่ยังขาดอยู่ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
บุคคล ตามรายละเอียดดังนี้  

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร  
1.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000.- บาท 
1.2 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000.- บาท 
1.3 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000.- บาท 

 2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก  
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2.2 มีสัญชาติไทย  
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

เฟือน ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง   
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
2.8 ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ  
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผูมี้สิทธิสมัครคัดเลือก  

- ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จบวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
- ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จบวิชาเอกสังคมศึกษา 
- ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 



4. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอทุิศ 

ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 9793786 ,  080 - 
3890595 
5. หลักฐานการรับสมัคร 

 5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน  

5.2  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 

5.3 ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
5.4 หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ  
6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. ณ โรงเร ียนพิป ูนส ังฆร ักษ์ประชาอุท ิศ หร ือทาง 
www.psp.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 9793786 , 080 - 3890595 
7. วิธีการคัดเลือก กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ  

7.1 วิธีการคัดเลือก ใช้วิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก และสอบ
สัมภาษณ์ 

7.2 วัน เวลา สถานที ่สอบ วันที ่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั ้งแต่เวลา 09.00 น.                
ณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  
8. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ที ่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที ่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย        
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
9. การประกาศผลรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  

ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โดยประกาศที่โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชาอุทิศ หรือทาง www.psp.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 9793786 , 
080 – 3890595 
10. เงื่อนไขการจ้าง  

๑๐.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู ้มีสิทธิ ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั ่วคราวรายเดือนตำแหน่ง
ครูผู ้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู ้สมัครที่ต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

๑๐.2 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน  ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  

๑๐.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  

 
 



๑๐.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู ้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้
มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่
มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

       
          ว่าที่ร้อยตรี 

     ( อัครเดช  สินภิบาล ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565) 
 

*************************** 
 

รับสมัคร        ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ    วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ประกาศผลการคัดเลือก      วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 รายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง โรงเรียนจะกำหนดวันเวลาในการทำสัญญาจ้างในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ลำดับที่ใบสมัคร.................. 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง  
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษป์ระชาอุทิศ  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 
 

๑. ชื่อ ชื่อนามสกุล(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................... สัญชาติ.............เชื้อชาติ...........ศาสนา............. 
๒. เกิดวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุถึงวันสมัคร.....................ปี......................เดือน...............................วัน 
๓. เกิดท่ีบ้านเลขท่ี........หมู่ท่ี.......... ตรอก/ซอย.......................ตำบล.......................อำเภอ.........................จังหวัด.................................. 

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน.....................................ออก  ณ  สำนักงาน.............................เมื่อวันท่ี........เดือน.............. พ.ศ. ........ 
๔. ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.........ถนน.........................ตำบล.................อำเภอ................จังหวัด................................โทรศัพท์...................  
๕. วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครสอบ วุฒิ..............................................................................สาขา/วิชาเอก.... .................................................. 

สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชื่อ............................................................เมื่อวันท่ี............เดือน.....................................พ.ศ.............. 
ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม......................วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีได้รับคือ.................................................................................................... 

๖. ความรู้ความสามารถพิเศษคือ
........................................................................................................................................................ ................ 

๗. ประสบการณ์ในการทำงาน
............................................................................................................................ ............................................... 
.................................................................................................................................................................. ............................................. 

๘. เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
    รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน  2  รูป            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑  ฉบับ 
               สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ                               สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 
    สําเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 1 ฉบับ 
    ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 

   ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)                              สำเนาทะเบียนสมรสหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
               หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)................................................................................................ .... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกและข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัคร
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครน้ีไม่เป็นความจริง หรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ท้ังสิ้น 

                                                    ลายมือชื่อ........................................................ผู้สมัคร 
                                                              (...........................................................) 
 ยื่นใบสมัครวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. .................... 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ 
 
          ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

(.....................................................) 
ตำแหน่ง…………………………………………………… 
วันท่ี............/............................./.................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก........................................................ 
............................................................................................. 

           ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
(.........................................................) 

ตำแหน่ง............................................................... 
วันท่ี................./............................/..................... 

 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ นิว้  


