
  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 
เรื่อง   การรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

********************* 
 

ด้วยโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก       
ที่ ศธ  ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗    และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ที่  ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้ 
 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง                  
จ านวน  2  อัตรา 
        อัตราค่าจ้างเดือนละ    ๘,๐๐๐   บาท  
 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
          ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
การศึกษาปฐมวัย    
                   ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓    ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่  9-11 เดือน
เมษายน  พ.ศ. 2561   และรับสมัครตั้ งแต่ วันที่   12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  ถึงวันที่   8                    
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.    ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
       ๔.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษา และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะ
สมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
                   ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                   ๔.๖  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งได้รับการตรวจไม่เกิน  ๑  เดือน  
 
 



 
  ๕.  การยื่นใบสมัคร 

   ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

           ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
                     ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 
          ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  9  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1                    
ณ  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม  อ าเภอเชียงแสน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓   
 
               ๗.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
         หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ต าแหน่ง                 
ครูอัตราจ้าง   คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 
 
   ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
         โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม  อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓  จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่    10   เดือน
พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖1    สถานที่สอบคัดเลือก   ณ  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม  อ าเภอเชียงแสน                 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓   ตามก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 10  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
13.00 น. – 15.00 น. 
 

            
สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 
50 

1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ จ านวน  1  อัตรา 
2. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน  1  อัตรา 
 

 รวม 100  

9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
        ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๒๕ โดยจะจัดล าดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีท่ีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธี
จับฉลาก   
              

๑๐.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม  อ าเภอเชียงแสน  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรร               
วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  จ านวน 1  อัตรา  และวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  จ านวน  1  อัตรา  ภายใน
วันที่  11   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖1     เวลา 09.๐๐ น.     ณ  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม  
 
 
 



 
        ๑๑.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว 
  ๑๑.๑  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก  ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง  จ านวน  2  อัตรา  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในล าดับที่ ๑ ตามวิชาเอกที่ระบุ
ข้างต้น โดยให้มารายงานตัว   ณ  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม  ในวันที่  ๑4  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1   ตั้งแต่
เวลา ๐8.3๐ น.เป็นต้นไป 
  ๑๑.๒ การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีต าแหน่งว่าง โรงเรียนแม่แอบวิทยาคมจะเรียกตัว เรียงล าดับ
ที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า  ๑๕ วัน 
 

๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
  ผู้ผ่านการเลือกสรรตามวิชาเอกท่ีระบุข้างต้น ในล าดับที่ ๑ จะต้องมาท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียน
แม่แอบวิทยาคม     ภายในวันที่  ๑4   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1    พร้อมปฏิบัติงานทันที 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1    

 

 
   

(นายชูกิจ   จี๋มะลิ ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 



 
ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

๑ ประกาศรับสมัคร 9 – 11 เมษายน  2561  

๒ รับสมัคร 12 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561  

๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๙  พฤษภาคม ๒๕๖1  

๔ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม  ๒๕๖1  

๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 11 พฤษภาคม  ๒๕๖1  

๖ รายงานตัว ๑4 พฤษภาคม  ๒๕๖1  

๗ จัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน ๑4 พฤษภาคม  ๒๕๖1  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
เลขประจ ำตวัสอบ..................... 

ใบสมัครสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 

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

 
1. ชื่อ ………………………………..............……………… นามสกุล ……………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….…...........…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………..........………… อ าเภอ/เขต ……………...............……….จังหวัด ……………...……………….. 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………...............................………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน ………………........................…………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………...........………… ถนน ……........…………………ต าบล …………….........……………… 

อ าเภอ/เขต …………………......................…… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……….......…………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ……………………………….......................………………ปี พ.ศ……..………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………….....................................……….. วิชาเอก ………………................... 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 

ส าเนาวุฒิการศึกษา 
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
ท าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ใบรับรองแพทย์   
อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 
 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
         
          
        …………………………….....................………… 
          (…………………………..................…………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
                    ขาดคุณสมบัติ  
เพราะ..................................................................... 
                    คุณสมบัติถูกต้อง 
 
         …………………………….....................………… 
          (…………………………..................…………) 
 

 

 


