
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  

วิชาเอกเคมี 
..................................................................... 

ด้วยโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ต ำบลสมหวัง อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำที่ครูผู้สอน วิชำเอก
เคมี จ ำนวน ๑ อัตรำ จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นครูอัตรำชั่วครำว ท ำหน้ำที่ครูผู้สอน
วิชำเอกเคม ีดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  
   ๑.๑ ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ท ำหน้ำที่ครูผู้สอน วิชำเอกเคมี จ ำนวน ๑ อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำง
เดือนละ ๙,๐๐๐ บำท/เดือน   

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ มีสัญชำติไทย 
  ๒.๒ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  ๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้พิกำรมีร่ำงกำยทุพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่พรรค
ในกำรเมือง 

   ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
เว้นแต่โทษ ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ 
   ๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสำมเณร  นักพรต นักบวช 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร 
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

  ๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ๓.๑ วิชาเอกเคมี 
  (๑) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำเคมี 
  (๒) ต้องมีคุณสมบัติปริญญำตรีตำมที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก ำหนด   
  (๓) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
 
 
 



  ๔. ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
   ๔.๑ วิชาเอกเคมี 
  (๑) ท ำหน้ำที่ครูผู้สอน วิชำเอกเคมี  
  (๒) งำนอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

  ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์  
ต ำบลสมหวัง อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑ ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล 

กำรศึกษำ (Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๒ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
  ๖.๓ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกนิ ๑ เดือนและแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำ
ด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๖ รูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๖.๗ หลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ถ้ำมี) จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้อง ส ำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส ำเนำว่ำถูกต้องแล้ว  ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำร
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆอันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและ
กำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือ
รำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเท็จ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จะไม่พิจำรณำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภำยหลังมิได้ 

 ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกเรียงตำมล ำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก ำหนด วัน เวลำ 
สถำนที่ ในกำรเลือกสรร ภำยในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ต ำบลสมหวัง อ ำเภอกงหรำ 
จังหวัดพัทลุง และเว็บไซต์โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ http://charadchanupatham.ac.th/ 

 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกโดยกำร ทดสอบภำคปฏิบัติและกำรสอบ
สัมภำษณ์ตำมขอบข่ำยภำรกิจที่ก ำหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใน วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ โดยได้ก ำหนดกำรคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาทีส่อบ คะแนนเต็ม 

วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๕ 

เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

ภำค ก  
       - ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำเอกและวิชำกำรศึกษำ 
       - กำรปฏิบัติงำนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๕๐ 

ภำค ข สอบสัมภำษณ์ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ๕๐ 

 



 ๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     ๙.๑ ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภำคไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
จะน ำผลคะแนนจำกกำรสอบคัดเลือก มำจัดเรียงล ำดับคะแนนที่สูงกว่ำตำมล ำดับ โดยหำกมีคะแนนเท่ำกัน ให้ถือว่ำ
ผู้มำสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล ำดับทีสู่งกว่ำ 
     ๙.๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ ๙.๑ เรียงตำมล ำดับจำกผู้ได้คะแนนสูงลงมำ ภำยใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รำยชื่อผู้สอบคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
     ๙.๓ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ ๑ รำยงำนตัว ท าสัญญาในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ หำกไม่มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้อันดับ
ถัดไป 

 ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

   ๑๐.๑ กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือกของโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้ำง จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกที่จะต้อง
ทรำบประกำศกำรขึ้นบัญชี ส ำหรับกำรเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตำมล ำดับที่ขึน้บัญชีไว้ 
  ๑๐.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในประกำศรับสมัคร จะไม่พิจำรณำ
จัดจ้ำงหรือยกเลิกกำรจ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
 

         อนึ่ง  ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนท ำหน้ำที่ครูผู้สอน วิชำเอกเคมี ถือเป็น กำรจ้ำงอัตรำจ้ำงรำยเดือน จะ
ไม่มีขอ้ผูกพันที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร/ข้ำรำชกำร หำก
ผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร ต้องด ำเนินกำรสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขตำมทีค่ณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรและองค์กรกลำงก ำหนด 
   

ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 
           
 

 
                                                              (นำยปยิพงศ์  หนูด ำ) 
                                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน ท าหน้าที่ครูผู้สอนเคมี 
ตามประกาศโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์  ลงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

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

๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕    ประกำศรับสมัคร 
๔ – ๑๐  ตุลำคม ๒๕๖๕    ด ำเนินกำรรับสมัคร (เวลำรำชกำร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
๑๑  ตุลำคม ๒๕๖๕    ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ำรับกำรคัดเลือก 
๑๒  ตุลำคม ๒๕๖๕    สอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์   
๑๕  ตุลำคม ๒๕๖๕    ประกำศผลกำรคัดเลือก 
๑๗  ตุลำคม ๒๕๖๕    รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำง  
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕     เริ่มปฏิบัติงำน ณ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 

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



 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตรำจ้ำง ต ำแหน่ง ครูผู้สอนเคมี  

โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำพัทลุง 
…………………………………………………………. 

๑.    ชื่อ.................................................................. นำมสกลุ................................................................. .......... 
       สัญชำติ ...........................................เชื้อชำติ....................................ศำสนำ............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อำยุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต ำบล.................................อ ำเภอ..................................................... จังหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน..................................................... ออก ณ ส ำนักงำน ..............................  
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอำยุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต ำบล...................................... 
       อ ำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้ำน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส ำเร็จกำรศึกษำสูงสุดจำก............................................................................... .......................................... 
       ได้รับวุฒิกำรศึกษำ..................................................................................................................... ............... 
       มีคุณวุฒิควำมรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
๗.    เอกสำรรับสมัคร (พร้อมฉบับจริงทุกฉบับ) 

 ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว  
 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ(Transcript)   ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

  หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ำมี)   รูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน ๓ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎก.พ.ว่ำด้วยโรค 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครและขอควำมท่ีแจ้งในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
      (ลำยมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
          (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 
 

........................................ 
(.....................................................) 

............../................/.......... 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรำกฏว่ำ 
  คุณสมบัติถูกต้อง 
  ขำดคุณสมบัติ เพรำะ.............................. 

........................................ 
(.....................................................) 

 
 
 

 

เลขประจ ำตัวสอบ ………........ 


