
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือเป็นบุคลากรสนับสนุน                                                           

ในอัตราก าลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
                   

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  (วัดหวายกรอง) จะด าเนินการสรรหา                    
และเลือกสรรบุคคล เพ่ือเป็นบุคลากรสนับสนุน จ านวน 2 อัตรา ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการจ้างบุคลากรสนับสนุน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) เพ่ือให้การ 
สรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือเป็นบุคลากร
สนับสนุน ดังนี้...... 

.......................... 1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร..........................................................................................................                                                                                                                         
       1.1 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จ านวน 2 อัตรา                                  
       (รายละเอียดคุณสมบัติของต าแหน่งที่รับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง))  

           2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัคร      
       2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ การบริหารส่วนจังหวัดระยอง                  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ดังนี้                   
           .    2.1.1 มีสัญชาติไทย         
      2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์                           
      2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย       
      .2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้         
          2.1.4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      2.1.4.2 วัณโรคในระยะอันตราย       
      2.1.4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม   
      2.1.4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ      
      2.1.4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
       2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่               
ในพรรคการเมือง    
 
 
 
             2.1.6 ไม่เป็นผู้ด ำรง... 
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   2.1.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ         
   2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ              
   2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

        2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตรงตามต าแหน่งที่จะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)) ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครเข้ารับการสรรหา      
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้  เป็นไปตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม                
ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 เรื่องห้ามพระภิกษุสามเถรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก                
อย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538 

3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ 
โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ผู้ชาย สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น ผู้หญิง แต่งชุดสุภาพ กระโปรง 
รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้ารัดส้น) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสมัคร ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3801 5299 

  4.  เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
4.1 รูปถ่ายในครั้งเดียวกันหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 

6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
       4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

     4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 4.4..ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศ

ที่ รับสมัครนี้  โดยวุฒิการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ ว ภายในวันที่ปิดรับสมัคร                   
คือวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ฉบับ 
       4.5 เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด. ๘) หรือ
ใบส าคัญ (แบบ สด. 9) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด. 43)                                                                     
จ านวน 1 ฉบับ             
       4.6.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยองก าหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร (ฉบับจริง)                         
           4.7 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส จ านวน 1 ฉบับ  
พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่น ามายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตรงกับส าเนาแล้ว       
จะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนั้น 

 

                  5..กำรประกำศรำยช่ือ… 
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  5.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
       โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
การสรรหาและเลือกสรร ให้ทราบก่อนการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งปิดประกาศไว้                
ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หรือ เว็บไซต์ http://www.atbis.ac.th/ 
https://www.facebook.com/atbis สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3801 5299 

  6.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
.       หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นบุคลากรสนับสนุน โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ซึ่งจะทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
สัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

7. เกณฑ์กำรตัดสิน 
.       ผู้ที่ผ่านการสรรหาเลือกสรรบุคคล เพ่ือเป็นบุคลากรสนับสนุน ตามข้อ 6.จะต้องได้รับคะแนน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

8. กำรประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร 
        จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 6 จ ะปร ะกา ศ ร า ย ชื ่อ                 
โดยเรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับ หากได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน               
เป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

9. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้ง ตามต าแหน่งที ่ส ร รหาและจัด ท าสัญญาจ้าง    

คราวละไม่เกิน 1 ปี  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 

        (นางสาววัชราภรณ์  สมพงษ์ผึ้ง) 
                                    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง    
                         .  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

 
 

                
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/atbis


 
 เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุน                                                   
ในอัตราก าลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ..2564 

 
 

           ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จ ำนวน 2 อัตรำ                                                                                                        
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  1  ปี 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครู ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย
ประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. เป็นเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือครู ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัย

ประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก  
2. กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็นวันหยุด 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 ได้รับวุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ค่ำตอบแทน 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างปฏิบัติงาน.ในต าแหน่ง.ผู้ดูแลเด็ก.(ทั่วไป).โดยผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้าง
อัตราเดือนละ 9,00๐.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกวันท าการสุดท้าย             
ของเดือน   

 


