
      
 
     
 

 

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

---------------------------------------- 
ด้วย โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 1 อัตรา แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด          

ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
และค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ 236 /2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน                                                                                                         
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้ 

 1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
   1.1 ชื่อต าแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 1 อัตรา 

 1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนพิการและ 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่โรงเรียนมอบหมาย  
   1.3 ค่าจ้าง  9,000 บาท/เดือน 

    1.4 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

 2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   2.1 คุณสมบัติทั่วไป    
      (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
      (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต   
ฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ 
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า 
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เคย
ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 
         (2) ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
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 3. การรับสมัคร 
   3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ทีโ่รงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  ระหว่างวันที่  13 – 19 กรกฎาคม  2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่
เวลา ๐9.0๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ICT ชั้น ๒    

   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน   
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป   

   (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาหรือส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียนจ านวน 1 ฉบับ 
      (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
      (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
      (5) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส      
เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ  
      หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้น าต้นฉบับจริงมาเพ่ือตรวจสอบ และส าเนาเอกสาร 
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่าส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่  21  กรกฎาคม  2560     
ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี และทางเว็บไซต์  www.anbsk.net  

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
        จะท าการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยประเมินจาก 
     5.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 10 คะแนน 
     5.2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  10 คะแนน 
     5.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์  10 คะแนน 
     5.4 ปฏิภาณไหวพริบ  10 คะแนน 
     5.5 เจตคติและอุดมการณ์  10 คะแนน 

6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
     จะด าเนินการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)  ในวันจันทร์ที ่ 24  กรกฎาคม  2560  ตั้งแต่เวลา ๐9.0๐ น. 
 เป็นต้นไป ณ อาคารใหม่ ชั้น 2  
 7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนน ภายในวันที่  26  กรกฎาคม  2560
ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  และทางเว็บไซต์  www.anbsk.net  โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นเวลา 
1 ปี นับแตว่ันที่ประกาศข้ึนบัญชี 
 
 
 

http://www.anbsk.net/
http://www.anbsk.net/
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8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 จะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ก าหนด โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2560 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป และไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 
                  

 

( นายนรา   สุขวิสิฎฐ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี ลงวันที่ 6  เดือน กรกฎาคม  2560) 

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 06 – 12 กรกฎาคม 2560     

2. รับสมัคร   วันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2560  

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  21 กรกฎาคม 2560     

4. สอบสัมภาษณ์ วันที ่ 24  กรกฎาคม 2560     

7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  26 กรกฎาคม 2560     

 
   
 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


