
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่
ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐  และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๒ / ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่ วคราวจากเงินนอก
งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้  
 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๑๔๐  บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
         -  สาขาวิชาเอกพลศึกษา  จำนวน   ๑  อัตรา 
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จ
การศึกษา 
      ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม    
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่  ๑๘ – ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     
เว้นวันหยุดราชการ 
 

 

 

 

/4. เอกสารและหลักฐาน... 



- ๒ - 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
     ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

     ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
      ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
      ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
     ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที ่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ที่เว็บไซต์ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   http://thai.sppit.ac.th/  และเพจ facebook  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

          ๗. วิธีการคัดเลือก 
 

  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที ่๒๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       ๐๙.๐๐น.  เป็นต้นไป 
 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก 
- สอบสัมภาษณ์  

 
๕๐ 

 
๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 

           ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
            โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ใน วันที่  ๒๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ใช้คะแนนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
เป็นอันดับแรก คะแนนสัมภาษณ์เป็นลำดับถัดไป ถ้ายังมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบน้อยกว่า             
(สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  เว้นแต่ 

(๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                    (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                    (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 

/๙.๒ จะประกาศรายชื่อ… 
 

http://thai.sppit.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ลงวันที่  ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
................................................................................ 

 
๑๘  ตุลาคม ๒๕๖๔   ประกาศรับสมัคร 
๑๘ – ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๔  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๔   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๔   ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก และสอบสัมภาษณ์   
๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๔   ประกาศผลการคัดเลือก 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพนู 

 …………………………………………………………. 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
      ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะสมคัรสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผูส้อน  
สาขาวิชาเอกพลศึกษา 
 
๑.    ช่ือ.................................................................................... นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ .......................................................เชื้อชาติ..........................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่............................. เดือน...................................................พ.ศ. .................................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร.............................................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน ............................................... 
       .....................................................เมื่อวันท่ี…………….........เดือน.........................................พ.ศ................................. 
       หมดอายุเมื่อวันท่ี……………........เดือน.........................................พ.ศ......................................................................... 
๔.    ที่อยู่ปัจจุบัน..................................หมู.่.......................  ถนน..................................ตำบล.......................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.................................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ..................................................................... 
๕.    สำเรจ็การศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.......................................................................................................................................... 
๖.   ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งไดล้งช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี ้
             สำเนาใบปริญญาบตัร/วุฒิบตัร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรยีน 
             สำเนาบัตรประชาชน     ใบรับรองแพทย์ 
             สำเนาทะเบียนบ้าน     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
             ใบเปลี่ยนช่ือ/สกลุ(ถ้ามี)    อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 
 

      (ลายมือช่ือ)...................................................ผูส้มัคร 
        (..................................................) 
                ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน..............................พ.ศ. ............. 
 

 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 


