
 
 
 
         

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2 

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

 ตามที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยครู โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 เมษายน 2564 และได้ท าการ
สัมภาษณ์ทางระบบออนไลน์ วันที่ 28 เมษายน 2564 เสร็จสิ้นแล้วนั้น 

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรรหา ทางโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2 ตาม
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ รอบ 2 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม (ร.ร.อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น) ชั้น 3 อาคารอ านวยการ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   
ประกาศนี้ 

 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
     (นายยุทธศักดิ์   ไชยสีหา) 
        ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
                                                  ชว่ยปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 
                     ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ขั้นตอนและวิธีการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2 

โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
1. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบ 2 ต้องเตรียมข้อมูลน าเสนอเกี่ยวกับทักษะความรู้ ความสามารถ 

ตามวิชาเอกที่สมัคร และ ผลงาน น าเสนอต่อคณะกรรมการไมเ่กิน 5 นาที เช่น แฟ้มสะสมผลงาน, 
Presentation, คลิปวีดีโอ, หรือสาธิตรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ รอบ 2 ต้องมารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามล าดับดังนี้ 
 

ล าดับที่ วิชาเอก รายงานตัว เริ่มสัมภาษณ์ 
1 การศึกษาปฐมวัย 08.45 – 09.00 น. 09.00 น. 
2 ศิลปะ, ดนตรี 09.45 – 10.00 น. 10.00 น. 
3 นาฏศิลป์, พลศึกษา, คอมพิวเตอร์ 10.45 – 11.00 น. 11.00 น. 

 
3. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการ D-M-H-

T-T) อย่างเคร่งครัด  
4. สถานที่สัมภาษณ์รอบ 2 ห้องประชุม (ร.ร.อนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น) ชั้น 3 อาคาร

อ านวยการ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
5.  วิธีการสัมภาษณ์ 

      ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์น าเสนอเกี่ยวกับทักษะความรู้ ความสามารถ ตามวิชาเอกท่ีสมัคร และ 
ผลงาน ต่อคณะกรรมการไม่เกิน 5 นาที และตอบค าถามคณะกรรมการ 

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ทางเว็บไซต์

โรงเรียน www.anubansatitkkmuni.ac.th  
7. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา 

ผู้ผ่านการสรรหาล าดับที่ 1 ของแต่งละต าแหน่ง ให้ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ 30 
เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น 
(โนนหนองวัด) ชั้น 3 อาคารอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลา ตั้งแต่ 
วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2564 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท พร้อมยื่นเอกสารดังนี้ 
     1) ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ    2) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ 
     3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ    4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  

      5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น  
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ผลการสรรหาของคณะกรรมการถือ

เป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  

http://www.anubansatitkkmuni.ac.th/


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกปฐมวัย 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 1001 นางสาว นิตยา พืชผักหวาน  

2 1002 นางสาว นิธิพัฒน์ ก้องสนั่น  

3 1003 นางสาว ปิยพร ทองเมืองน้อย  

4 1005 นางสาว มุกลิน ตะโมทิง  

5 1009 นางสาว วรรณประภา เผ่าพระคือ  
 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกศิลปะ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 2001 นางสาว ศศิธร เมืองโคตร  

2 2003 นางสาว ทิฆัมพร แสงพล  

3 2005 นางสาว ปรียารัตน์ วิชัด  

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกดนตร ี

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 3001 นาย มณฑล ตั้งธนถาวร  

2 3003 นางสาว โชติมา ณิยกูล  

3 3005 นาย กล้าณรงค์ ช านาญ  

 

 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกนาฏศิลป์ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 4001 นางสาว พัชราภรณ์ วันทอง  

2 4005 นาย ประณิธาณ ภารสง่า  

3 4008 นางสาว ภาวิณี เพ็ชรรัตน์  

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกพลศึกษา 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 5003 นาย กิตติพงษ์ พรมกุล  

2 5008 นางสาว อังคณา  สังสระน้อย  

3 5012 นาย ศรราม  นนทปัญญา  

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู รอบ 2 
 โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

 วิชาเอกคอมพิวเตอร์/วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 6001 นางสาว กมลชนก ภูมิภาค  

2 6002 นาย ปัญญา ก าเนิดขอนแก่น  

3 6009 นางสาว ชนิษฎา ไชยทะเศรษฐ  

 


