
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง) 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 

********************* 
 ด้วย โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 
จ านวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ                    
ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ                     
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน 
และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/13227 ลง วันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2548 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม                
พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูพี่เลี้ยง 
  1.1 จ านวน   1   อัตรา 
  1.2 ค่าตอบแทน  10,430   บาท 
 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
  2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์
ดวงราษฎร์บ ารุง) ต าบลดอนพุด  อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558  จนถึง                      
วันที่ 22 เมษายน 2558  ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 036 - 395616 

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ 
  4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าพร้อมฉบับจริง  
       จ านวน   1  ฉบับ 
  4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
  4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  4.6 ใบรับรองแพทย์ 
 
 



 

5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอก รายละเอียดในใบสมัคร 
       ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
       ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
  5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 24 เมษายน 2558  ณ โรงเรียนอนุบาล
ดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง)  ต าบลดอนพุด  อ าเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี  

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
  วิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ท าหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก  

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  
  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง)   จะด าเนินการสอบ ในที ่27 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2556   ณ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง)   ตามก าหนดการสอบในตาราง 
ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
 
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
09.00 น. – 10.00 น. 
10.30 น. – 11.30 น. 

 
ภาค ก       สอบข้อเขียน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป  
- ความรอบรู้  
- คณิตศาสตร์  
- ภาษาไทย  
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 
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วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
13.00 น. เป็นต้นไป 
 

 
 
ภาค ข  
             สอบสัมภาษณ์  
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9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก  
 9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีท่ีมีผู้ได้ 
คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า                  
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้เรียงล าดับจากการรับสมัครเป็นอันดับแรกก่อน 
 9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน รวมสูงสุดลงมา 
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2558  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ คัดเลือก แต่หากมีการ
สอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผล
การสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้  
  (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว  
  (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง  
  (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558  
 
 
 

(นายณรงค์  ศิลปาภรณ์) 
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง) 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการรับสมัคร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) 
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง) 

สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 

วันที่ รายละเอียด 
วันที่ 1  เมษายน 2558 ประกาศรับสมัคร 

วันที่ 16-22 เมษายน 2558 
ในวัน และเวลาราชการ 

รับสมัคร 

วันที่ 24 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่ 27 เมษายน 2558 ด าเนินการสอบคัดเลือก 
วันที่ 29 เมษายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 

 
 

 


