
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขา

หรือวิชาเอกท่ีสมัครและก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
------------------------------------------- 

          ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ด้วยเงินงบประมาณ
ประเภทเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประเภทเฉพาะกิจ  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๖๔ นั้น 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินและค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ของพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้
ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกที่สมัครและก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ   ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้  โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถ
ทางสาขาหรือวิชาเอกท่ีสมัคร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทาง https://satit.lru.ac.th/th/ หรือโทรสอบถาม
ได้ที ่๐๔๒-๘๔๕๐๐๙ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                                                   

                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐกาญจน์  อนันทราวัน) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

https://satit.lru.ac.th/th/%20หรือโทรสอบถามได้ที่
https://satit.lru.ac.th/th/%20หรือโทรสอบถามได้ที่


บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทาง

สาขาหรือวิชาเอกท่ีสมัครและก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................................................. 
๑.บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขา
หรือวิชาเอกที่สมัคร 
 ๑.๑ ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ว ๐๐๑/๖๔ นายวีระพงษ์  พลซา 
ว ๐๐๒/๖๔ นางสาวยุพิน  ผ่องสนาม 
ว ๐๐๓/๖๔ นางสาวสุกัญญา  โภคามาตย์ 
ว ๐๐๔/๖๔ นายเสถียรพงษ์  ยาใจ 
ว ๐๐๕/๖๔ นางสาวภัณฑิลา  จอมทอง 
ว ๐๐๖/๖๔ นางสาวขวัญนภา  ขวัญอุ่น 
ว ๐๐๗/๖๔ นางสาวศิรินทรา  พลซา 
ว ๐๐๘/๖๔ นางณมน  พิมสารี 
ว ๐๐๙/๖๔ นางสาวภัทราภรณ์  กันธรักษา 
ว ๐๑๐/๖๔ นางสาวศุภมาส  ชุมชัย 
ว ๐๑๑/๖๔ นางสาวณัฐธิดา  สุขทองสา 
ว ๐๑๒/๖๔ นายนัสธนันท์  วังค า 
ว ๐๑๓/๖๔ นางสาวอภิญญา  กุลรักษา 
ว ๐๑๔/๖๔ นางสาววนัชพร  นิลสูงเนิน 
ว ๐๑๕/๖๔ นายปิยนันท์  วงศ์จันทร์ 
ว ๐๑๖/๖๔ นางสาวปริฉัตร  พงษ์พันธุ์นา 
ว ๐๑๗/๖๔ นางสาวปาลิณี   กันหา 
ว ๐๑๘/๖๔ นางสาวฐิติพร  บุญจ าเนียร 
ว ๐๑๙/๖๔ นางสาวนราธิป  นามอุตวงศ์  
ว ๐๒๐/๖๔ นางสาวอุษา  แผงฤทธิ์ 

 
๑.๒ ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน ๑ อัตรา 

 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อ ๐๐๑/๖๔ นางสาวชญาภรณ์  มณฑา 
อ ๐๐๒/๖๔ นางสาวกิติยาณี  พิมตระการ 
อ ๐๐๓/๖๔ นางสาวแพรพลอย  ศรีภิรมย์ 
อ ๐๐๔/๖๔ นายนนทะการณ์  พิศสุวรรณ์ 
อ ๐๐๕/๖๔ นางสาวกรรณิกา  ทองเขียน 
อ ๐๐๖/๖๔ นายณัฐพงศ์  พรหมมา 



๑.๓ ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา  จ านวน ๑ อัตรา 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ส ๐๐๑/๖๔ นายเขมรัฐ  จินดาเหม 
ส ๐๐๒/๖๔ นางสาวจิรนันท์  ปานคาน 
ส ๐๐๓/๖๔ นางสาวสุจิตรา  โพชราช 
ส ๐๐๔/๖๔ นางสาวกิราพร  พนมทิพย์ 
ส ๐๐๕/๖๔ นางสาววิภารัตน์  โยวะศรี 
ส ๐๐๖/๖๔ นายศักดิ์กมล  ดวงชัย 
ส ๐๐๗/๖๔ นางสาวฐิติชญา  ขลังวิเชียร 
ส ๐๐๘/๖๔ นายวรกฤติยะ  พลสนอง 
ส ๐๐๙/๖๔ นางสาวโสภิดา  กันหา 
ส ๐๑๐/๖๔ นายกัมพล  จันทร์กระจ่าง 
ส ๐๑๑/๖๔ นางสาวปพิชญา  พิมจันทร์ 
ส ๐๑๒/๖๔ นางสาวนภัสสร  ดาสุข 
ส ๐๑๓/๖๔ นายนที  หมื่นหาวงค์ 

 
 

๑.๔ ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ค ๐๐๑/๖๔ นางสาวอุไรลักษณ์  แสนบุตรดี 
ค ๐๐๒/๖๔ นางสาวเกศแก้ว  สมนาแซง 
ค ๐๐๓/๖๔ นางสาวสุมณกัญญา  ชอบจิตต์ 
ค ๐๐๔/๖๔ นางสาวสุดารัตน์  แสงนุรักษ์ 
ค ๐๐๕/๖๔ นายวิษณุ  โบราณมูล 
ค ๐๐๖/๖๔ นางสาวชรินทร  หงส์สุดตา 
ค ๐๐๗/๖๔ นางสาวสุธาสินี  ศรีนอก 
ค ๐๐๘/๖๔ นายธนพล  ธนุการ 
ค ๐๐๙/๖๔ นายวัชรชัย  ค าภ ู
ค ๐๑๐/๖๔ นางสาวรัฐกานต์  พระสลัก 

 
 

๑.๕ ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  จ านวน ๑ อัตรา 
 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ท ๐๐๑/๖๔ นางสาวนฤมล  อินยานวน 
ท ๐๐๒/๖๔ นางสาวศิมลกานต์  นามวงษา 
ท ๐๐๓/๖๔ นางสาวศรีวิไล  บุญศิริชัย 
ท ๐๐๔/๖๔ นางสาวณภชนก  พรตมงคล 
ท ๐๐๕/๖๔ นางสาวรัชกานต์  โพนหินกอง 
ท ๐๐๖/๖๔ นายสราวุทธ  จันทร์ผัด 
ท ๐๐๗/๖๔ นางสาวปราณชนก  พรหมดี 

 



 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทาง

สาขาหรือวิชาเอกท่ีสมัครและก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 
ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

............................................................................. 
๒. วัน เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทาง
สาขาหรือวิชาเอกที่สมัคร 

รายละเอียดในการสอบ/เวลาสอบ ต าแหน่ง/เลขประจ าตัวสอบ วันและสถานที่สอบ 
๑. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น 
๒. ความรู้ความสามารถทางสาขา 
    หรือวิชาเอกที่สมัคร   
    เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น 

๑. ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เลขประจ าตัวสอบ  
ว ๐๐๑/๖๔ – ว ๐๑๐/๖๔ 
ว ๐๑๑/๖๔ - ว ๐๒๐/๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ห้อง  ๒๙๒๐๔ 
ห้อง  ๒๙๒๐๕ 
อาคารเรียนแผนกมัธยม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๒. ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
เลขประจ าตัวสอบ  
อ ๐๐๑/๖๔ – อ ๐๐๖/๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ห้อง  ๒๙๑๐๙ 
อาคารเรียนแผนกมัธยม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๓. ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา   
เลขประจ าตัวสอบ  
ส ๐๐๑/๖๔ – ส ๐๑๓/๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
ห้อง  ๒๙๒๐๖ 
อาคารเรียนแผนกมัธยม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๔. ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
เลขประจ าตัวสอบ  
ค ๐๐๑/๖๔ – ค ๐๑๐/๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ห้อง  ๒๙๑๐๘ 
อาคารเรียนแผนกมัธยม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๕. ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
เลขประจ าตัวสอบ  
ท ๐๐๑/๖๔ – ท ๐๐๗/๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ห้อง  ๒๙๒๐๑ 
อาคารเรียนแผนกมัธยม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและข้ันตอนการเข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ประเภท เฉพาะกิจ                       
อย่างเคร่งครัด 

 

 

 



 
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ประเภทเฉพาะกิจ 

--------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก าหนดการสอบเพ่ือคัดเลือกบุคคลสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ

เป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต าแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ประเภทเฉพาะกิจ 
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด  โดยโรงเรียน
ก าหนดแนวปฏิบัติ/ขั้นตอน/การเข้าสอบ  ดังนี้  

ข้อปฏิบัติและข้ันตอนการเข้าสอบ 
๑. โรงเรียนเปิดเส้นทางเข้า – ออก  ทางเดียว  โดยมีป้ายบอกเส้นทางอย่างชัดเจน 
๒. โรงเรียนได้ด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อภายใน – ภายนอกอาคารและในห้องสอบ 
๓. ผู้เข้าสอบ บุคลากร และคณะกรรมการคุมสอบฯ ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย (Mask) ตลอด

ระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 
๔. โรงเรียนจัดจุดคัดกรอง ท าการตรวจ คัดกรอง และวัดไข้ผู้เข้าสอบ บุคลากร และคณะกรรมการคุม

สอบฯ ทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียน พร้อมทั้งให้สแกน QR Code “ไทยชนะ” 
๕. โรงเรียนเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  ส าหรับผู้เข้าสอบ บุคลากร และคณะกรรมการคุมสอบฯ 

เพ่ือท าความสะอาดล้างมือก่อนเข้าในโรงเรียนและในห้องสอบ 
๖.  โรงเรียนจัดที่นั่งสอบ  จ านวนไม่เกิน ๑๓ คนต่อห้องสอบ  เพ่ือเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม  

(Social distancing)      
๗. โรงเรียนเปิดประตูและหน้าต่างห้องสอบ ทดแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ 
๘. ขณะสอบโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ใดที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันพนักงานในโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพักคอยผู้เข้าสอบในโรงเรียน 
๙. ขอให้ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบก่อนเวลา  ๐๙.๐๐ น. อย่างน้อย ๓๐ นาที และเมื่อมาถึงสนามสอบ

ให้สแกน QR Code “ไทยชนะ” และท าการคัดกรองวัดอุณหภูมิตามจุดที่ก าหนด หากผู้สมัครสอบคนใดมา
หลังเวลา ๐๙.๓๐ น. ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

๑๐. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด 
๑๑. ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวสอบ (สีชมพู) ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖ เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า (ห้ามใช้รูปถ่ายส าเนาหรือรูปถ่ายส าเนาจากบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบตัรอื่นๆ ) และลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบให้เรียบร้อย  

๑๒. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ (สีชมพู) มาแสดงคู่บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
บัตรแสดงตนทีห่น่วยงานราชการออกให้ มิฉะนั้นจะไม่มีสทธิเข้าสอบ 

๑๓. ให้ส่งมอบบัตรประจ าตัวสอบแก่เจ้าหน้าที่คุมสอบพร้อมกับลงชื่อในใบเซน็ชื่อผู้เข้าสอบ 
๑๔. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะเรียกเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า  ๓๐ นาที

และจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ  
๑๕. ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงินในการเข้าสอบเท่านั้น ยกเว้นผู้สมัครสอบต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชา

คณิตศาสตร์ ต้องน าอุปกรณ์ดังนี้เข้าห้องสอบ 



 ๑๕.๑ วงเวียน 
 ๑๕.๒ สันตรง 
 ๑๕.๓ ครึ่งวงกลม 
 ๑๕.๔ ดินสอและยางลบ 
๑๖. ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เข้าห้องสอบ "หาก

ตรวจสอบพบจะยุติการสอบ ส าหรับผู้สอบรายนั้น" และหากเกิดการสูญหาย จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
๑๗. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 

 ๑๘. ผู้เข้าสอบที่มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนที่ ภายใน ๓ ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดเลยและให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ            
โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK หรือวิธี RT-PCR หรือแสดงผลการตรวจโควิด-19 ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ 
ชั่วโมง (๓ วัน) ยกเว้น ผู้มีใบรับรองการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ 
 ๑๙. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไม่รับฝากสิ่งของทุกชนิดของผู้เข้าสอบและหากเกิดการสูญ
หาย จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 ๒๐. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด 

 

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


