
 
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ต าแหน่ง  ยามรักษาความปลอดภัยและพี่เลี้ยงปฐมวัย 

********************* 
ด้วย  โรงเรียนอนุบาลสงขลา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  มีความประสงค์จะรับ

สมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  2  ต าแหน่ง  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
1.1  ยามรักษาความปลอดภัย  จ านวน  1  อัตรา 
1.2  พ่ีเลี้ยงปฐมวัย   จ านวน  2  อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) สัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.  
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 

(8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น 

(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ 
(10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(11) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1)  ต าแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย  ได้รับเงินเดือนอัตรา  7,000  บาท  มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- เป็นผู้ตรงต่อเวลาในการท างาน 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการท างาน ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
- ถ้ามีประสบการณ์ในการท างานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

(2)  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย  ได้รับเงินเดือนอัตรา  8,000  บาท  มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
- มีอายุไม่เกิน 40 ปี 
- มีความสามารถในการดูแลเด็กระดับปฐมวัย 
 



 
 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Internet ได้คล่อง 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี 
- มีใจรักในวิชาชีพครู 
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการท างาน  

 3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องส านักงานผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาล

สงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ตั้งแต่วันที่  3 - 23 เมษายน  2562  เป็นต้นไป  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  
ในวันและเวลาราชการ 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา และระเบียนผลการเรียน จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะพ่ีเลี้ยง

ปฐมวัย) 
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 

จ านวน  1 รูป 
(3) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ   
(5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล อย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วยตนเองไว้ด้วย 

3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด  อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง สถานที่ที่สามารถ
ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  หากแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไม่
ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งนั้น  หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง  
ต้องแจ้งให้โรงเรียนอนุบาลสงขลาทราบทันที 

 4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่ในการคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

ในวันที่  26 เมษายน  2562 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน  2562  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาล
สงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์   

6. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยตาม
เกณฑ์การตัดสิน หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า    



 
  

7. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและข้ึนบัญชี 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 30 

เมษายน 2562  ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา    โดยประกาศผลการคัดเลือกตามล าดับ
คะแนนที่สอบได้จากมากไปหาน้อย  และประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี 

  8. การสั่งจ้างและจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
               8.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง  ยามรักษาความปลอดภัย
และพ่ีเลี้ยงปฐมวัย  เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก  ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ให้มาท าสัญญาจ้าง ณ ห้องบริหารบุคคล  และจะท าสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต าแหน่งยาม จะต้องน าผลการตรวจเลือดมาประกอบเอกสารการท าสัญญาจ้างด้วย  

8.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)  จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผล
การปฏิบัติงานผ่านแล้วจึงจะท าสัญญาจ้างต่อเนื่อง 

8.3 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณา 
จัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.4 ผู้ได้รับการจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2562 

                                   
                                                                                                         
                                                                             (นายศิลปชัย  ผลกล้า) 
                                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ต าแหน่ง  ยามรักษาความปลอดภัย และพีเ่ลี้ยงปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลสงขลา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

********************************** 
 
วันที่  1 เมษายน  2562              ประกาศรับสมัคร 
วันที่  3 - 23 เมษายน  2562             รับสมัคร  
วันที่  26 เมษายน  2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  29 เมษายน  2562   ด าเนินการคัดเลือก 
วันที่  30 เมษายน  2562   ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  1 พฤษภาคม  2562   รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 

********************************** 


