
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

 

  
 

ด้วยโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอนจ านวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมากที่  
ศธ 04009/3876  ลงวันที่  15  มีนาคม 2547    และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
29/2546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2546 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

 1.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง ต ำแหน่งครูผู้สอน 
 (คณิตคิดสร้ำงสรรค์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท ( -เก้าพันบาทถ้วน- ) 
 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาฟิสิกส์ ตามที่ ก.ค./   
ก.ค.ศ.ก าหนด หรือหนั งสือรับรองคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)ส าเร็จการศึกษา 
  2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
         3.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนสันป่าตอง
(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสมัครออนไลน์ทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน      
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม  – 5 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2563  

4.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
4.1  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน 

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  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  4.7  ใบรับรองแพทย์    

 5.  กำรยื่นใบสมัคร 
   5.1  ผู้สมัครรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง หรือ ดาวโหลดใบสมัครจาก เว็บไซต์โรงเรียน 

https://web.suwannarat.ac.th/ หรือสมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ https://forms.gle/Mmjc2JtzoNbWVz4L7 
เพ่ือกรอกข้อมูลแล้วแนบไฟล์ข้อมูลต่างๆ โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน เฟสบุ๊ค IDLNE และอีเมล์ที่ติดต่อได้จริง 
  5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร(กรณีมาสมัครด้วย
ตนเอง) 

6.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที ่5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลำ 
16.00น. เป็นต้นไป  ณ ห้องธุรการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
หรือทางเว็ปไซต์หรือเฟสบุ๊คของโรงเรียน 

7. วิธีกำรคัดเลือก 
  สอบข้อเขียน รสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติการสอน 

 

8.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)จะด าเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบ
ปฏิบัติการสอนในวันที่  6 พฤศจิกำยน  2563  เวลำ  08.30  น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ  โรงเรียน 
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
 

9.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
  9.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  9.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภำยในวันที่ 6  พฤศจิกำยน  2563  เวลำ 16.00น เป็นต้นไป  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่
วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

https://web.suwannarat.ac.th/
https://forms.gle/Mmjc2JtzoNbWVz4L7


          10.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
  10.1   ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
      -  วันที่  9 พฤศจิกำยน พ.ศ.  2563  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
  10.2   การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีผู้
ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
  10.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  10.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  10.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

 

11.  ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
      ประกาศ  ณ   วันที่    31  เดือน   ตุลาคม      พ.ศ. 2563 
 

           
 

                                                     ( นายสมัคร   มูลประการ ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงคณิตศำสตร์ (คณิตคิดสร้ำงสรรค์) รำยเดือน  

ตำมประกำศโรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร) ลงวันที่  31 ตลุำคม พ.ศ. 2563 
 

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

31       ตุลาคม  2563   ประกาศรับสมัคร 
31       ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน  2563 รับสมัคร ทุกวันเวลา 08.30 – 16.00 น. 

ไม่เว้นหยุดวันราชการ) 
5  พฤศจิกายน    2563 
          เวลา 16.00น เป็นต้นไป  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

           6  พฤศจิกายน    2563  สอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติกำรสอน 
                     เวลา 08.00น เป็นต้นไป    

6  พฤศจิกายน    2563  ประกาศผลการคัดเลือก 
เวลา 16.00น เป็นต้นไป 

           9   พฤศจิกายน   2563   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนเลขที่........./.......... 
ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน (คณิตคิดสร้ำงสรรค์) 

โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 
…………………………………………………………. 

 

1.    ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)........................................................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา.................... ........................ 
2.    เกิดวันที่..................เดอืน......................พ.ศ. ...............อายุถึงวันสมัคร.......ปี...........เดือน................วัน 
3.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ................................... ..................จังหวัด........................................ 
4.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน ...................... ............ 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ......................... 
       หมดอายเุมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ................................................................ 
5.    ทีอ่ยู่ปัจจุบัน.................หมู่..............  ถนน.........................ต าบล............................อ าเภอ.......................... 
       จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย์....................................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน..........................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................................ 
       E-Mail……………………………………..…เฟสบุ๊ค.................................................IDLINE.................................. 
6.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................... 
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