
 
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 

เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างรายเดือนชั่วคราวในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล 
                                                     ...................................... 

   ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กระดับชั้นอนุบาล 
๑ – ๒ และ ๓  เพ่ือจุดประสงค์ช่วยงาน  ดูแลเด็กนักเรียนและงานที่โรงเรียบนมอบหมายบางส่วน      ฉะนั้น  อาศัย
อ านาจตามมาตราที่  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๑  จึงประกาศเพ่ือคัดเลือกต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล  จ านวน  ๑๐  ต าแหน่ง เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 ๑.๑ชื่อต าแหน่ง   

๑.๑.๑  พ่ีเลี้ยงเด็กอนุบาล 
๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   

  ๑.๒.๑ปฏิบัติหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็ก 
๑.๒.๒  ดูแลท าความสะอาดภายในและภายนอกห้องเรียน 
๑.๒.๓  งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖)หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ให้ได้รับค่าตอบแทน  
๘,๓๐๐  บาท / เดือนและเงินสมทบประกันสังคมร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑พฤษภาคม  ๒๕๖๑–๓๑มีนาคม๒๕๖๒ 
โดยมีเงื่อนไขว่าจะมีการลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และสามารถยกเลิกการจ้างได้ 
หากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุก  ๓  เดือน 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๒.๑มีวุฒิไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์ 
 (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง / สมาชิกสภาท้องถิ่น / ผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ กคศ.ก าหนด 
 (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกให้ออกจากราชการ/ สั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 



 (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๘)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

(๑๒)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  / ปลดออก / ไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย 
 (๑๓)  ไม่เคยเป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการในหน่วยงานของรัฐ  

๒.๒  ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว 
๓.  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบรับสมัคร 
 ๓.๑   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑"×๑.๕"ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่ เกิน ๖ เดือน  
และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๓  รูป 

๓.๒   หนังสือแสดงผลการเรียน เช่น ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิบัตร  ส าเนาปริญญาบัตร  
หรือระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร
จ านวน  ๑  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย 

 ๓.๓    บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ชุด 
 ๓.๔    ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๓.๕   หลักฐานอ่ืนๆเช่นหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีท่ีชื่อ–ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
๔ .    เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  จะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทั้งนั้น 
๕.  ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
 ตั้งแต่วันที่  ๒๓–๒๕เมษายน๒๕๖๑  ตั้งแต่ เวลา  ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐  น. 
๖.  สถำนที่รับสมัคร 
              ทีห่้องธุรการ ชั้น ๑  อาคารอ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลอ าเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเก๗.  วัน
คัดเลือกและสอบสัมภำษณ์  
    ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกวันที่๒๖ เมษายน๒๕๖๑และท าการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๑ตั้งแต่ เวลา 
๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ  ทีห่้องประชุมเพชรดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 



๘.  วิธีกำรคัดเลือก            
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัย ไม่เกิน ๕ ข้อ เกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถการดูแลเด็กและการปฐมวัย  สัมภาษณ์และพิจารณาแฟ้มสะสมงาน 
๙. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
จะประกาศผลการคัดเลือกต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ      
๑๐. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
        จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑  ที่โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
๑๑.  กำรบรรจุเป็นพี่เลี้ยงเด็ก 
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  จะบรรจุเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กตามล าดับที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยก าหนดวัน
รายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  และเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
เมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณให้จ้างเจ้าพนักงานของทางราชการจากสมาคมฯ 
๑๒.  กำรยกเลิกผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรร 
 ๑๒.๑  ไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดเวลา   
 ๑๒.๒  ผู้ได้รับการคัดเลือกขอสละสิทธิ์ 
 
                          ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

(ลงชื่อ) 
              (นายด าริห์  อ านวยสวัสดิ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขประจ าตัวประชาชน 
ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกด ำรงต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบำลและครูสอนว่ำยน้ ำ 

โรงเรียนอนุบำลศรีประชำนกุูล        สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต ๓ 
-------------------------------------------- 

๑.  ช่ือ – ช่ือสกุล.............................................................เกิดวันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ.................อายุ........  
๒.  วุฒิ          ม.๖/ ม.ศ.๖  ปวช. /ปวส. อื่นๆช่ือคุณวุฒิ.....................สาขา................................. 
 
๒.๑ หลักสตูรเพิม่เตมิ......................................................................................... 
๒.๒ การฝึกอบรม............................................................................................... 
๓.  ข้อมูลในการท างานและประสบการณ์การท างาน  (โปรดใหร้ายละเอียดของงานท่ีท าในช่วง  ๓  ปีหลัง)(ถ้ามี) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
๔.  ระบุความส าเร็จของงานท่ีท าผ่านมาในช่วง  ๓  ปีหลัง  (ถ้ามี) 
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
๕.  ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ทีไ่ด้รับและอธิบายว่าประสบการณ์  เป็นประโยชน์ต่องานท่ีสมคัรในครั้งนี้อย่างไร 
.................................................................................................................................................................................................. 
๖.  ความรู้ความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................................................. 
๗.  ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................................หมายเลขโทรศัพท…์……………………………………. 
๘.  ข้าพเจ้าขอสมคัรในต าแหน่ง   พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล  ครูสอนว่ายน้ า 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจง้ไว้ในใบสมัครเบื้องต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากว่าข้อความในใบสมัครนีไ้ม่เป็น
ความจริงหรือคณุสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใดๆทั้งสิ้น 
 

(ลงช่ือ)                                                          ผู้สมัคร 
(...........................................................) 

ยื่นใบสมัครวันที่ ..................เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจคณุวุฒิ 
ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 (ลงช่ือ)                                                           

                  (...........................................................) 
             ต าแหน่ง……………………………………………………. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว  เห็นว่า 
               มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
               ขาดคุณสมบตัิเนื่องจาก........................................ 
  (ลงช่ือ)                                                           

                  (...........................................................) 
 ต าแหน่ง………………………………………… 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

  



ปฏิทินปฏิบัติงานการรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 

โรงเรยีนอนุบาลศรปีระชานุกูล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต ๓ 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม/การด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

17 –21  เม.ย. 

2561 

-ประกาศรับสมัคร ร.ร./งานบุคลากร 

นายสนอง  อูบค า 

นางอัญชลี  นามวงศ์ 

 

23 – 25  เม.ย. 

2561 

-รับสมัคร น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

26  เม.ย. 2561 -ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

26  เม.ย. 2561 -ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

27  เม.ย.  2561 -ภาคเช้า   สอบข้อเขียน 

-ภาคบ่าย  สอบสัมภาษณ์ 

ร.ร./งานบุคลากร /งาน

วิชาการ /งานแผนงาน 

งบประมาณ /งาน

บริหารทั่วไป 

 

27  เม.ย. 2561 -ประกาศผลการสอบ น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

1  พ.ค. 2561 -ภาคเช้า  จัดท าสัญญาจา้ง 

-ภาคบ่าย  ปฐมนิเทศพี่เลีย้งใหม่ 

น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

1  พ.ค. 2561 -เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ร.ร./หัวหนา้งานทุกงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างรายเดือนชั่วคราวในต าแหน่งครูสอนว่ายน้ า 
                                                     ...................................... 

   ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างในต าแหน่งครูสอนว่ายน้ าระดับชั้น
อนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  เพ่ือจุดประสงค์สอนวิธีการว่ายน้ า  ดูแลปรับปรุงสระว่ายน้ าและงาน
ที่โรงเรียบนมอบหมายบางส่วน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตราที่๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๑จึงประกาศเพ่ือคัดเลือกต าแหน่งครูสอน
ว่ายน้ า  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
 ๑.๑ชื่อต าแหน่ง   

 ๑.๑.๑ครูสอนว่ายน้ า    
 ๑.๑.๒ ผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ า 
๑.๒  ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   

  ๑.๒.๑ปฏิบัติหน้าที่สอนว่ายน้ าและช่วยสอนว่ายน้ า 
๑.๒.๒  ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ท าความสะอาดภายในและภายนอกสระว่ายน้ า 
๑.๒.๓  งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

๒.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 ๒.๑ ครูสอนว่ำยน้ ำ 
  ๒.๑.๑ วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  ๒.๑.๒ มีความรู้และประสบการณ์การสอนว่ายน้ าไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
  ๒.๑.๓  ให้ได้รับค่าตอบแทน ๑๔,๑๐๐ บาท / เดือนและเงินสมทบประกันสังคมร้อยละ ๕ ของ
อัตราค่าจ้าง (๗๐๕ บาท) 
 ๒.๒ ผู้ช่วยครูสอนว่ำยน้ ำ 
  ๒.๒.๑ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
  ๒.๒.๒ มีความรู้และประสบการณ์สอนว่ายน้ าไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  ๒.๒.๓ ให้ได้รับค่าตอบแทน  ๑๒,๘๐๐ บาท / เดือน และเงินสมทบประกันสังคมร้อยละ ๕ ของ
อัตราค่าจ้าง (๖๔๐ บาท) 

 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๑พฤษภาคม  ๒๕๖๑–๓๑มีนาคม๒๕๖๒โดยมีเงื่อนไขว่า 
จะมีการลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และสามารถยกเลิกการจ้างได้ หากไม่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในทุก ๓ เดือน 
 
 



๓. คุณสมบัติท่ัวไป 
 ๓.๑มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์ 
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง / สมาชิกสภาท้องถิ่น / ผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ กคศ.ก าหนด 
  (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกให้ออกจากราชการ/ สั่งพักหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 
  (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๘)  ไมเ่ป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๑๑)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

 (๑๒)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  / ปลดออก / ไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย 
 (๑๓) ไม่เคยเป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการในหน่วยงานของรัฐ  

 ๓.๒  ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว 
 

๔.  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบรับสมัคร 
 ๔.๑   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๑"×๑.๕"ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่ เกิน ๖ เดือน  
และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๓  รูป 

๔.๒   หนังสือแสดงผลการเรียน เช่น ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิบัตร  ส าเนาปริญญาบัตร  
หรือระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครจ านวน  ๑  
ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
 ๔.๓    บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ชุด 
 ๔.๔    ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๔.๕   หลักฐานอ่ืนๆเช่นหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีท่ีชื่อ–ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ชุด 
 

๕. เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  



พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  จะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทั้งนั้น 
๖.  ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
 ตั้งแต่วันที่  ๒๓–๒๕เมษายน๒๕๖๑  ตั้งแต่ เวลา  ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐  น. 
๗.  สถำนที่รับสมัคร 
              ทีห่้องธุรการ ชั้น ๑  อาคารอ านวยการ   โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลอ าเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ๘.  
วันคัดเลือกและสอบสัมภำษณ์  
    ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกวันที่๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ และท าการสอบคัดเลือกวันที่  ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๑ตั้งแต่ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ  ทีห่้องประชุมเพชรดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
๙.  วิธีกำรคัดเลือก            
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัย ไม่เกิน ๕ ข้อ เกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าและการสอนว่ายน้ าสัมภาษณ์และพิจารณาแฟ้มสะสมงาน 
๑๐. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
จะประกาศผลการคัดเลือกต าแหน่งครูสอนว่ายน้ า  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ      
๑๑. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
        จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑   ที่โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
๑๒.  กำรบรรจุเป็นครูสอนว่ำยน้ ำ และผู้ช่วยครูสอนว่ำยน้ ำ 

 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  จะบรรจุเป็นครูสอนว่ายน้ าและผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ า ตามล าดับที่
ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยก าหนดวันรายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  และเริ่มจ้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  เมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณให้จ้างเจ้าพนักงานของทางราชการ
จากสมาคมฯ 
๑๓.  กำรยกเลิกผู้ได้รับกำรสรรหำและเลือกสรร 
 ๑๒.๑  ไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดเวลา   
 ๑๒.๒  ผู้ได้รับการคัดเลือกขอสละสิทธิ์ 
 
                          ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

(ลงชื่อ) 
              (นายด าริห์  อ านวยสวัสดิ์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 
 
 



ปฏิทินปฏิบัติงานการรับสมัครครูสอนว่ายน้ าและครูผู้ช่วยสอนว่ายน้ า 

โรงเรยีนอนุบาลศรปีระชานุกูล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต ๓ 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม/การด าเนินการ ผู้ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

17 –21  เม.ย. 

2561 

-ประกาศรับสมัคร ร.ร./งานบุคลากร 

นายสนอง  อูบค า 

นางอัญชลี  นามวงศ์ 

 

23 – 25  เม.ย. 

2561 

-รับสมัคร น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

26  เม.ย. 2561 -ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

26  เม.ย. 2561 -ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

27  เม.ย.  2561 -ภาคเช้า   สอบข้อเขียน 

-ภาคบ่าย  สอบสัมภาษณ์ 

ร.ร./งานบุคลากร /งาน

วิชาการ /งานแผนงาน 

งบประมาณ /งาน

บริหารทั่วไป 

 

27  เม.ย. 2561 -ประกาศผลการสอบ น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

1  พ.ค. 2561 -ภาคเช้า  จัดท าสัญญาจา้ง 

-ภาคบ่าย  ครูสอนว่ายน้ าและครูผู้ช่วยสอนว่ายน้ า 

น.ส.ศริญญา  สุภาพ 

นายธนาวุฒิ  จันทรสุข 

 

1  พ.ค. 2561 -เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ร.ร./หัวหนา้งานทุกงาน  

 


