
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

                             ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา 
********************* 

ด้วยโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒  มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั ่วไปเพื ่อจัดจ้างเป็น เป็นลูกจ้างชั ่วคราว ตำแหน่งคร ูอัตราจ้าง ทำหน้าท่ีสอนวิชาพลศึกษา                         
จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าท่ี
ครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐  บาท  (-เก้าพันหนึ่งร้อยส่ีสิบบาทถ้วน-) 

  - ครูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน  1  อัตรา     

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 ๓ .คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   จบวิชาเอกพลศึกษา 

 ๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน  
๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓0 – 16.๓0 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ๐๗๕-๓๗๘๑๘๑                                            

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
       ๕.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
      การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 

๕.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๕.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

 
 



 
๕.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
๕.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๕.๗  ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค    

๖.  การยื่นใบสมัคร 
๖.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีกำหนด 
  ๖.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                        
 ท่ี  www.facebook.com/Praprompittayanusorn-School-1138872409503532 หรือ 

Praprompittayanusorn School 

๘.  วิธีการคัดเลือก 
 การสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ 

 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป 
 

สอบข้อเขียน 
สอบสอน 
สอบสัมภาษณ์ 
 

๓๐ 
๕๐ 
๒0 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

๙.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จะดำเนินการสอบข้อเขียน  สอบสอน และสอบสัมภาษณ์   ในวันที่   ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓   เวลา  ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
 

๑๐.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดลำดับที่โดยให้ผู ้ที ่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน                   
จะใช้วิธีการสุ่ม  (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
 ๑๐.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ท่ี   http://www.pnsschool.ac.th/ และ  
 facebook : Praprompittayanusorn School 
๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
     -  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  
  ๑๑.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู ้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
 
 

http://www.facebook.com/Praprompittayanusorn-School-1138872409503532%20หรือ
http://www.pnsschool.ac.th/%20และ


 
 
  ๑๑.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๑.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๑.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจ
ส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  
 

๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

           
 
 

 
                                                                   (นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาพลศึกษา 

ตามประกาศโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ลงวันท่ี  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
................................................................................ 

 
๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และ สอบสอน  
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    ประกาศผลการคัดเลือก 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓    รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  
  

.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว     

โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 

       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 

๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 

       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.......................................เดือน............................................วัน …………. 

๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 

๔.    เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 

       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ. .................... 

  หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ. ........................................................... 

๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 

       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 

       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 

๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 

       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 

๗. ความสามรถพิเศษ ........................................................................................................................................ 
 
 
 
      (ลายมอืช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลขท่ี........./.......... 



 
 
 
 
 


