
 
 
 
         

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู 

..................................................................... 
 

 ตามที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยครู โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 เมษายน 2564 นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้
ผู้มีรายช่ือปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
     (นายยุทธศักดิ์   ไชยสีหา) 
        ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
                                                  ชว่ยปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 
                     ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ขั้นตอนและวิธีการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู 

โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
 

1. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ชื่อ สัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ 
2. หลังจากเข้ากลุ่มไลน์ ให้ท าการยืนยันผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โดยการเปลี่ยนชื่อไลน์ ดังนี้ 

เลขประจ าตัวสอบ / ชื่อจริง / เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 ตัวท้าย 
ตัวอย่าง    1001ยุทธศักดิ์237 

3. เพิ่มเพื่อนกับ ไลน์ อนุบาลสาธิต ทน.ขก. ที่อยู่ในกลุ่มไลน์สัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ถ้าชื่อ
ไลน์ท่านถูกต้องตามการยืนยันตัวเองทางโรงเรียนจะรับท่านเป็นเพื่อน 
หมายเหตุ : 1) จะต้องท าการเข้ากลุ่มไลน์ก่อนเวลา 08.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2564 
      2) ถ้าไม่ท าการเปลี่ยนชื่อไลน์เพื่อยื่นยันตัวเองทางโรงเรียนจะลบท่านออกจากกลุ่ม 

 
4.  วิธีการสัมภาษณ์ 

      ทางโรงเรียนจะสัมภาษณ์ทางวีดีโอคอล แอปพลิเคชันไลน์ โดยเรียงล าดับดังต่อไปนี้ 
ภาคเช้า เริ่มเวลา 09.00 น. เรียงตามล าดับ วิชาเอกปฐมวัย, วิชาเอกดนตรี, วิชาเอกนาฏศิลป์ 
ภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. เรียงตามล าดับ วิชาเอกศิลปะ, วิชาเอกพลศึกษา, วิชาเอกคอมพิวเตอร์/
วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

5. เกณฑ์การสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
สัมภาษณ์ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 คะแนน ผู้ที่จะถือว่าได้เป็นผู้ได้รับการเลือกสรร ต้องเป็นผู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR Code เข้ากลุ่มไลน์สัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกปฐมวัย 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 1001 นางสาว นิตยา พืชผักหวาน สัมภาษณ์ภาคเช้า 

2 1002 นางสาว นิธิพัฒน์ ก้องสนั่น เวลา 09.00 น. 

3 1003 นางสาว ปิยพร ทองเมืองน้อย เป็นต้นไป 

4 1004 นาง ดุษณี ทองสุมาตร  

5 1005 นางสาว มุกลิน ตะโมทิง  

6 1006 นางสาว จิดาภา โยทะการี  

7 1007 นางสาว ปวันรัตน์ สังขาว  

8 1008 นาง ฉวี สิงห์สุวรรณ  

9 1009 นางสาว วรรณประภา เผ่าพระคือ  
 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกศิลปะ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 2001 นางสาว ศศิธร เมืองโคตร สัมภาษณ์ภาคบ่าย 

2 2002 นาย ธวัชชัย นากอก เวลา 13.00 น. 

3 2003 นางสาว ทิฆัมพร แสงพล เป็นต้นไป 

4 2004 นางสาว ประภาพร ชูจันทึก  

5 2005 นางสาว ปรียารัตน์ วิชัด  
 

 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกดนตร ี

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 3001 นาย มณฑล ตั้งธนถาวร สัมภาษณ์ภาคเช้า 

2 3002 นาย เอกชัย พรมลี เวลา 09.00 น. 

3 3003 นางสาว โชติมา ณิยกูล เป็นต้นไป 

4 3004 นาย สุดใจ สอสมิง  

5 3005 นาย กล้าณรงค์ ช านาญ  

6 3006 นาย ญาณกวี แจ่มใส  

7 3007 นาย วิศรุต กันทอง  

8 3008 นาย ศักดิ์ดา กัณหา  

9 3009 นางสาว กฤตยาพร คล้ายคลึง  

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกนาฏศิลป์ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 4001 นางสาว พัชราภรณ์ วันทอง สัมภาษณ์ภาคเช้า 

2 4002 นางสาว มริสา ศรีสุวอ เวลา 09.00 น. 

3 4003 นาย ล าพอง วรรณทอง เป็นต้นไป 

4 4004 นางสาว ภัสตราภรณ์ กุลสุทธิ์  

5 4005 นาย ประณิธาณ ภารสง่า  

6 4006 นางสาว จิรพร เสียงเสนาะ  

7 4007 นางสาว นงนุช ตลับค า  

8 4008 นางสาว ภาวิณี เพ็ชรรัตน์  



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกนาฏศิลป์ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

9 4009 นางสาว นิชกานต ์ ทักษนนท์ สัมภาษณ์ภาคเช้า 

10 4010 นาย โสติชาต ิ โชติกมาศ เวลา 09.00 น. 

11 4011 นางสาว ปาริชาติ ศรีเตชะ เป็นต้นไป 

12 4012 นางสาว อนัญญา ช่วยช ู  

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกพลศึกษา 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 5001 นาย อรรถพงศ์ บุตรทา สัมภาษณ์ภาคบ่าย 

2 5002 นาย พิเชษฐ์ นารี เวลา 13.00 น. 

3 5003 นาย กิตติพงษ์ พรมกุล เป็นต้นไป 

4 5004 นาย ปริยัติ สุนทรไชยา  

5 5005 นางสาว จิราพัชร อัยจักร์  

6 5006 นาย วรุฒิ ชัยภูมูล  

7 5007 นางสาว อภิชญาณา บริวาล  

8 5008 นางสาว อังคณา  สังสระน้อย  

9 5009 นาย นฤชิต พูนไธสง  

10 5010 นาย ณัฐพงศ์ กฤตสิน  

11 5011 นางสาว สุจิดาภา  มิ่งปรีชา  

12 5012 นาย ศรราม  นนทปัญญา  

 

 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกคอมพิวเตอร์/วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 6001 นางสาว กมลชนก ภูมิภาค สัมภาษณ์ภาคบ่าย 

2 6002 นาย ปัญญา ก าเนิดขอนแก่น เวลา 13.00 น. 

3 6003 นางสาว นวพร ภัทรณัฐากูร เป็นต้นไป 

4 6004 นางสาว จุฑารัตน์ ค าไข  

5 6005 นาย บุญญฤทธิ์ ไชยสิทธิแสน  

6 6006 นาง จิดาภา  พันทะสาร  

7 6007 นางสาว จุฑาทิพย์ มาตรา  

8 6008 นาย ภานุเดช อุตะมะชะ  

9 6009 นางสาว ชนิษฎา ไชยทะเศรษฐ  

10 6010 นาย สาริช เสนบุญม ี  

11 6011 นางสาว กฤตญกร วางอภัย  

 


