
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 

........................................................................... 
ด้วย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตรา

จ้าง ต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 

 (1) ช่ือต าแหน่ง อัตราจ้าง ต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล  จ านวน  3  อัตรา 
 (2)  ขอบข่ายงานท่ีปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอนุบาล และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 
  (3) ค่าจ้าง  9,000  บาท/เดือน 
  (4) ระยะเวลาการจ้างต้ังแต่วันท าสัญญา  15 พ.ค. 2561 -31  มีนาคม  2562 

2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 
 2.1คุณสมบัติทั่วไป 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  ดังต่อไปนี้  

(1) มีสัญชาติไทย 
  (2)มีอายุไม่ต่ ากว่า20 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
  (3)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรค
การเมือง 
  (6)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม 
  (7)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่นและจะต้องน าใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน มายื่นด้วย 

  



 2.2คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  (ก) เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  (ข) เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้นไป  (ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาพ.ศ. 
2521) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  (ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาด้านปฐมวัย หรือมี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  (ค) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักเด็กนักเรียน รักงานบริการ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
  (ง) รับสมัครเฉพาะเพศหญิง 

3.  การรับสมัคร 
 3.1วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียน
อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่  27 มีนาคม -  14  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  (ในวันและเวลาราชการ) 
 3.2หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1.5 x 2นิ้ว  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1
ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน   จ านวน 2 รูป 
  (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผล
การเรียน ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร   
  ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว  มายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้   โดยระบุวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติการจบหลักสูตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวัน ปิดรับ
สมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ 1ฉบับ 
  (5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม       กฎ ก.พ.
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) 
  (6) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิ ง) ใบเปล่ียน              
ช่ือ -นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   อย่างละ 1ฉบับ    

 ท้ังนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 

 

 



4.วิธีการสรรหา 

 สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี 

 (๑๐ปี สปช.) 

7.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา วันท่ี  15  พฤษภาคม 2561  ณ  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) และ
ทางเว็บไซด์  http://www.kp10.ac.th   

8. การท าสัญญาจ้าง 
 (1)  ให้ผู้ท่ีผ่านการสรรหามาท าสัญญากับโรงเรียนในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 
 (2)  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีน ามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งต้ัง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561 
 

    (ลงช่ือ)    
(นายไพฑูรย์ คงเทียน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) 

http://www.kp10.ac.th/

