
 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๓ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษาจีน รอบท่ี 3 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

…………………………………………… 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร

ครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  เพ่ือปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ                      
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ,โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพ่ือปฏิบัติการสอนวิชาภาษาจีน รอบที่ 2 อาศัยอ านาจ
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 009/ว4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม 
2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง  การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว               
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต ำแหน่ง 
1.1  ครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  เพ่ือ

ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  อ าเภอฝาง              
จังหวัดเชียงใหม่ อัตราค่าจ้าง 30,000บาท/เดือน หรือ 15,000  บาท/เดือน 

1.2 ครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูสอนภาษาจีนหรือครูผู้สอนชาวไทยเพ่ือปฏิบัติการสอนวิชา
ภาษาจีน จ านวน  1  อัตรา ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง 27,000 บาท/เดือน 

 

2. ขอบข่ำยงำนที่ปฏิบัติ 
2.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติหรือครูผู้สอนชำวไทยเพื่อปฏิบัติกำรสอนวิชำ

ภำษำอังกฤษ 
                2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในวิชา 
                               ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่จัดท าสัญญาจ้าง จนสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
               2.1.2 สอนภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับประถมศึกษาและ/    

     หรือมัธยมศึกษา 
               2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันท าการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. 
               2.1.4 ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

2.1.5 ปฏิบัติหน้าที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่างชาติเป็นครูผู้สอนหลัก 
2.1.6 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                       

ทุกสัปดาห์ 
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2.1.7 ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครูไทยทั้งในและนอก
โรงเรียนเมื่อทางโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น 

2.1.8 ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp และ
มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

2.1.9 ยินดีร่วมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
2.1.10 มีความสามารถ ยืดหยุ่น และปรับตัวในทุกสถานการณ์ท างาน มีความเป็นมิตร สุภาพ

ต่อเพ่ือร่วมงาน 
2.2 ครูผู้สอนภำษำจีนชำวต่ำงชำติหรือครูผู้สอนชำวไทยเพื่อปฏิบัติกำรสอนวิชำภำษำจีน 
2.2.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในวิชาภาษาจีน  

ตั้งแต่จัดท าสัญญาจ้าง จนสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
2.2.2 สอนภาษาจีน 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา 
2.2.3 ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันท าการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. 
2.2.4 ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
2.2.5 ปฏิบัติหน้าที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่างชาติเป็นครูผู้สอนหลัก 
2.2.6 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก

สัปดาห์ 
2.2.7 ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนแก่ครูไทยทั้งในและนอกโรงเรียน

เมื่อทางโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น 
2.2.8 ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อจัดกิจกรรมด้านภาษาจีน และ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
2.๒.9 ยินดีร่วมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
2.2.1๐ มีความสามารถ ยืดหยุ่น และปรับตัวในทุกสถานการณ์ท างาน มีความเป็นมิตร สุภาพ

ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1  ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติหรือครูผู้สอนภำษำไทยเพื่อปฏิบัติกำรสอนวิชำ

ภำษำอังกฤษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติ อัตรำค่ำตอบแทน  30,000 บำท/เดือน                  

มีคุณสมบัตดิังนี้ 
3.1.1 อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
3.1.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2546 
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์

แห่งวิชาชีพ 
3.1.3 เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหราช

อาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์) สหรัฐอเมริกา  แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  หรือ
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เป็นช่าวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ 
ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

3.1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตามวัฒนธรรม 
ไทยได ้

3.1.5 กรณีครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ไม่ ใช่ เจ้าของภาษา (Non-Native 
Speaker) หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ต้องจบการศึกษาขั้นต่ าในระดับปริญญาตรี มีผลการทดสอบ
วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป และมี
มาตรฐานความรู้ ดังนี้ 

(1) มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่คณะกรรมการ             
คุรุสภาก าหนด 

(2) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาใดก็ได้ 
(3) กรณีที่มีวุฒิปริญญาอ่ืนสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขาด้านการศึกษา ต้องมี

คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู TEFL จากมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
- ผลคะแนน TKT Module 1, 2, 3 และ YL ไม่น้อยกว่า Band-3 ส าหรับ

ครผูู้สอนระดับประถมศึกษา 
- ผลคะแนน TKT Module 1, 2, 3 และ CLIL ไม่น้อยกว่ า  Band-3 

ส าหรับครผูู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
- Trinity TESOL Level 5 Certificate 

- CELT-P ส าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา หรือCELT-S ส าหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

๓.๑.6  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตามวัฒนธรรม 
ไทยได ้
  2) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติไม่ใช่เจ้ำของภำษำ (Non-Native Speaker) หรือ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวไทย  อัตรำค่ำตอบแทน 30,000 บำท/เดือน   มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1.1 – 
3.1.2,3.1.4 – 3.1.6 

3) ครูผู้สอนชำวต่ำงชำติที่ไม่ใช่เจ้ำของภำษำ และไม่มีควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ
ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ให้ได้รับค่ำตอบแทน  15,000  บำท/เดือน และต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

3.1.7 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1.1 – 3.1.2, 3.1.5 
3.1.8 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
3.1.9 มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืน ๆ และมีทักษะทางภาษาอังกฤษ ระดับดี 

และมีความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผ่านการอบรมพัฒนาที่
เกี่ยวข้องด้านการสอน เช่น การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
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3.2  ครูผู้สอนภำษำจีนชำวต่ำงชำติหรือครูผู้สอนชำวไทยเพื่อปฏิบัติกำรสอนวิชำภำษำจีน 
3.2.1 อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
3.2.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2546 
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ

ศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
3.2.3 มีสัญชาติจีน (ชาวต่างชาติ) 
3.2.4 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3.2.5 กรณีครูผู้สอนภาษาจีนชาวต่างชาติไม่ใช่เจ้าของภาษา  (Non-Native Speaker) 

หรือครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.2.5.1 กรณีท่ี 1 ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย (มีใบประกอบวิชาชีพครู) 

(1) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี เอกภาษาจีน 
(2) มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่คณะกรรมการ

คุรุสภาก าหนด 
(3) มีระดับความรู้ทางภาษาจีนไม่ต่ ากว่า HSK 4 ขึ้นไป 

3.2.5.2 กรณีท่ี 2 ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) 
(1) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้ 
(2) มีระดับความรู้ทางภาษาจีนไม่ต่ ากว่า HSK 4 ขึ้นไป 

 ๓.๒.๖  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตามวัฒนธรรม 
ไทยได ้
 

4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส มั ค ร เ ข้ า รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก  ใ ห้ ด า ว น์ โ ห ล ด ใ บ ส มั ค ร ไ ด้ ที่  

https://www.cmarea3.go.th/2020/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเชี ยง ใหม่  เขต 3 ระหว่างวันที่   20 –  24  มิถุนายน  2565                         
เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 
5. เอกสำรหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 

5.1 กรณีครูผู้สอนชำวต่ำงชำติ 
5.1.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ  และใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript) ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงต าแหน่งที่จะสมัคร   จ านวน 1 ฉบับ 
5.1.2 ส าเนาพาสปอร์ต      จ านวน 1 ฉบับ  
5.1.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน              

6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)       จ านวน ๓ รูป 
5.1.4 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)    จ านวน 1 ฉบับ 
5.1.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่น              

ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  จ านวน 1 ฉบับ  
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5.1.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดย
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักฐานของคุรุสภา (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 

5.1.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จ านวน  1  ฉบับ 
เอกสารหลักฐานทุกรายงานให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกฉบับ) 
5.2 กรณีครูผู้สอนชำวไทย 

5.2.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ  และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงต าแหน่งที่จะสมัคร   จ านวน 1 ฉบับ 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ  
5.2.3 หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอน

ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้       จ านวน  ๑ ฉบับ 
5.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่

เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)      จ านวน ๓ รูป 
5.2.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่น              

ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  จ านวน 1 ฉบับ  
5.2.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักฐานของคุรุสภา (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
5.2.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จ านวน  1  ฉบับ 
เอกสารหลักฐานทุกรายงานให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกฉบับ) 
 

6. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ

คัดเลือก ภายในวันอังคารที่  28  มิถุนายน  2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 และทำงเว็ปไซต์ https://www.cmarea3.go.th/2020/ 

 
7. วิธีกำรสรรหำ วัน เวลำ และสถำนที ่

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  30  มิถุนายนน  2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป                
ณ ห้องประชุมไร่ส้ม ชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 
8. เกณฑ์กำรตัดสิน 

โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ท่วงที วาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการคัดเลือก ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ผู้สอบผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

ผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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9. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและกำรขึ้นบัญชี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ภายในวันวันที่ 1  กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ
ทำงเว็ปไซต์ https://www.cmarea3.go.th/2020/ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะด าเนินการจ้างตามจ านวนที่ระบุ
ไว้ในประกาศฯ เท่านั้น โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในวันที่ 4  กรกฏาคม  ๒๕๖๕ เวลา 09.00 น. แล้วไปรายงานตัว
เพ่ือท าสัญญาจ้างที่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกฯ ในวันที่   4  กรกฏาคม ๒๕๖๕  

 
10. กำรท ำสัญญำจ้ำง 

10.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
ตามล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง
ที่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่   4  กรกฏาคม    2565 - 30 กันยายน 2565 
             ล าดับที่ 1  ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างที่
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่   4  กรกฏาคม    2565 - 30 กันยายน 2565 

     10.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร 
หรือตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่น ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็น             
ผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างหรือยกเลิกการว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ประกาศ ณ วันที่  17  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 

 
 

     (นายอนุกูล  ศรีสมบัติ) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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