
 
 

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างต าแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน EP และ MEP 

************************************ 
ด้วยโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ท าหน้าที่ครูผู้สอนจ านวน 4 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว              ท าหน้าที่
ครูผู้สอน ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  
1.1 ต าแหน่ง ครูผู้สอนห้องเรียน EP อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท 

                        (เก้าพันบาทถ้วน) จ านวน 4  อัตรา (จ านวนอัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
1.2 ต าแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติในห้องเรียน EP และ MEP.  

อัตราค่าจ้าง 28,000 - 32,000 บาท 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

ต าแหน่งของครูผู้สอนห้องเรียน EP 
2.3 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่จ ากัดวิชาเอก) 
2.4 มีความรู้ความช านาญทางภาษาอังกฤษ (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) 
2.5 มีความรับผิดชอบ รักการสอน มีความมุ่งมั่นในการเป็นครู  

ต าแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
  2.6 มีวุฒิปริญญาตรีในวิชาที่เก่ียวข้อง 
  2.7 มีประสบการณ์ในการเป็นครู 
  2.8 รับผิดชอบในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ 
 

3. วัน เวลา และสถานทีรับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสันป่าตอง 

(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2  มีนาคม ถึงวันที่ 30 
มีนาคม พ.ศ. 2565  

 



4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1 ส าเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน

ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน                    
1 ฉบับ 

4.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง          จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง           จ านวน 1 ฉบับ 
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง            จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)            จ านวน 1 ฉบับ 
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
4.7 ใบรับรองแพทย์ 

 

5. การยื่นใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองหรือดาวโหลดใบสมัครจากเว็ปไซต์ของ

โรงเรียน แล้วต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และมายื่นใบสมัคร
สอบด้วยตนเอง 

5.2 ผู้สมัครสามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ท่ีลิ้งก์  <<คลิกท่ีนี่เพื่อสมัครออนไลน์>> 
5.3 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
5.4 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง

ธุรการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ
ทางเว็ปไซต์ หรือ เฟสบุ๊คของโรงเรียน 

 

7. วิธีการคัดเลือก 
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติการสอน 
 

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จะด าเนินการสอบข้อเขียน,สอบสัมภาษณ์ 

และสอบปฏิบัติการสอนใน วันที่  4  เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป       
สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) 

 

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม

เท่ากันจะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับ
ที่ดีกว่า  

9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงลงมาภายในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และ
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuWQzV13To8CQpp2Jg1vYQxyhvAbhkz_MluMWYjQbkBWgBnw/viewform


(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 

10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 

- วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ 

สอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง
ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

10.3   ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างต าแหน่งครูผู้สอนห้องเรียน MEP 
ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูก
ยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเฉพาะราย 

10.4   การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพการเป็นลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 

10.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้
มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

11.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
   

 จึงประกาศในทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ ณ วันที่   2   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 
 

                   
(นายสมัคร  มูลประการ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก  
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ลงวันที่  2  มีนาคม  2565 
 

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

 2          มีนาคม       2565   ประกาศรับสมัคร 
                     3  - 30  มีนาคม        2565   รับสมัคร  
                                                                         (ไม่เว้นวันหยุดราชการ 09.00 – 16.00 น.) 

31         มีนาคม        2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
                      4          เมษายน       2565            สอบขอ้เขียน,สอบสัมภาษณ์และสอบ 
                                                                         ปฏิบัติการสอน 

5          เมษายน        2565  ประกาศผลการคัดเลือก 
2          พฤษภาคม     2565  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./.......... 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

…………………………………………………………. 
 

1.    ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว)........................................................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
2.    เกิดวันท่ี..................เดือน......................พ.ศ. ...............อายุถึงวนัสมัคร.......ปี...........เดือน................วัน 
3.    เกิดที่ต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด........................................ 
4.    เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .................................. 
       .....................................................เมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ......................... 
       หมดอายเุมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ................................................................ 
5.    ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................หมู่..............  ถนน.........................ต าบล............................อ าเภอ.......................... 
       จังหวัด.......................................รหสัไปรษณยี์....................................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
6.    ส าเร็จการศึกษาสูงสดุจาก............................................................................................................................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญา...............(วุฒิย่อ............................)  วิชาเอก.................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถพิเศษ คือ......................................................................................................... 
       ....................................................................................................................................................................... 
7.   สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8.   ช่ือสามี/ภรรยา....................................................................อาชีพ................................................................... 
9.   ช่ือบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.................................................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรยีน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย ์
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)  
  อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 
 
11.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผูส้มัคร 
       (.......................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 

   รูปถ่าย 


