
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
    ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความ

ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๑ 
อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
      - สาขาวิชาเอกทั่วไป  จ านวน ๑ อัตรา 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน   
           เฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  
           ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน   
          พรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะการกระท าผิด   
          ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ  
          โทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน  
           อ่ืนของรัฐ 



 ๒.๒  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 ๒.๓  เป็นนักเรียนกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 
 ๒.๔  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา   

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
๑. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่  ๒๖ เมษายน ถึงวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 
ราชการ 

๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  x  ๑.๕  นิ้ว  โดย
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  และถ่ายครั้งเดียวกัน  ๓  รูป 

(๒)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น  ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  และระเบียน
แสดงผลการเรียน  (Transcript)   ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิและได้รับต าแหน่งที่สมัคร  
จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร  คือวันที่  ๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในกรณีที่ ไม่
สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนยันพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓)  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจากโรงเรียนเดิม 

(๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  ๑  
ฉบับ 

(๕) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกไม่เกิน ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็น
โรคทีต่้องห้ามตามกฎ  พ.ศ.  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

(๖)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  สกุล  ทะเบียนสมรส หนังสือรับรอง
การผ่านงาน (ถ้ามี)      พร้อมส าเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ 

               ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

           ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณ 
สมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับ



สมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ  จาก
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  ไม่ได้ ( สามารถสอบถามทางหมายเลข ๐๘๙ ๕๕๗ ๙๗๙๗ ) 

๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
               โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ    
     คัดเลือกภายในวันที่  ๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่    
     และทาง www.sscd.ac.th  (ผ่าน Explorer)      
๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
                ผูส้มัครต้องได้รับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 
๗.  ตารางและวัน  เวลา  สถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
               จะพิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียง-  
      ดาวจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ 
๘. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
 ภายในวันที่  ๑๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
   

๙. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก 
               ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างและไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  ต าแหน่งครู อัตรา
จ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ภายในวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   

 
 

   ประกาศ  ณ   วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                                      
                                                                 
                     (นายสมศักดิ์  สุขนิยม) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sscd.ac.th/


 

แบบสมัครเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว (นักเรียนกองทุนเสมาฯ) 
                                                                   

                                                                              เขียนที่...................................................... 
                                                             วันที่..........เดือน....................................พ.ศ.................. 
  ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว......................................นามสกุล................... ..........................เกิดวันที่
...........เดือน............................พ.ศ.....................ปัจจุบันอายุ..............ปี วุฒิการศึกษา (อักษรย่อ)………………… 
วิชาเอก............................................จากสถาบัน.......................... .........................................................ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา (ปีการศึกษา)..........................เกรดเฉลี่ย.....................อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่...............ต าบล
.................................อ าเภอ.....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.....................
หมายเลขโทรศัพท์......................................... facebook ……………………………………………………. 
           ปัจจุบันข้าพเจ้า  ก าลังว่างงาน   ท างานที่......................................................................... 
ต าแหน่ง....................................... และมีความประสงค์สมัครเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เชียงดาว ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการสมัครตามประกาศฯ ดังนี้ (ท าเครื่องหมาย ใน )  
           รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด  ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ชุด 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด   หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนกองทุน 
                                                                              เสมาพัฒนาชีวิต 
  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................ ..................................... 
   

 และข้าพเจ้า รับทราบเงื่อนไขการสมัคร ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เรื่องรับสมัครนักเรียน
กองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนแล้ว ทั้งนี้หากมีการตรวจสอบเอกสาร 
หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้า ที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่าคุณวุฒิ และคุณสมบัติของข้าพเจ้า ไม่ตรงตามประกาศ 
ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 
     ลงชื่อ 
      (.........................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ข้าพเจ้า...........................................................ได้ตรวจหลักฐานการสมัครของ................................. .........ปรากฏ
ว่า  ครบ  ไม่ครบ ขาด...................................................................... 
 

                                                                    ลงชื่อ                                    เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ 
                                                                              ( ...............................................) 
                                                                             ............ /................./.................. 

ตดิรูปถ่าย 




