
 

 
ประกาศโรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

เร่ือง  รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กอนุบาล 

************************ 
 ดว้ยโรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต  ๑  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรคดัเลือกบุคคลทัว่ไปเพื่อจดัจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว 
ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กอนุบาล จ านวน ๑ อตัรา ดงันั้น จึงประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นพี่เล้ียงเด็ก
อนุบาล ดงัน้ี 

 ๑.ต ำแหน่งทีจ่ะด ำเนินกำรคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเป็นพีเ่ลีย้งเด็กอนุบำล  จ ำนวน  ๑  อตัรำ 
 -  อตัราค่าจา้งเหมาจ่าย  ๓๐๐  บาท/วนั (โดยไม่มีประกนัสังคม) 
 โดยมีภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบหรือขอบข่าย/ภารกิจของงานท่ีจะปฏิบติั ดงัน้ี  
 ๑.๑ ช่วยเหลือครูประจ าชั้นดูแล รับผดิชอบนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ จ านวน ๒ หอ้ง 
 ต่อ ๑ คน  

 ๑.๒ ปิด – เปิด ประตู หนา้ต่างหอ้งเรียน และท าความสะอาดห้องเรียน ทางเดินหนา้   
หอ้งเรียน  
 ๑.๓ รับนกัเรียนจากผูป้กครองในตอนเชา้ และส่งคืนใหผู้ป้กครองในตอนเลิกเรียนร่วมกบั
ครูประจ าชั้น  
 ๑.๔ ช่วยเหลือครูประจ าชั้นควบคุม ดูแลนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางกิจกรรม
ประจ าวนั  
๑.๕ จดับริการน ้าด่ืม อาหารกลางวนั อาหารวา่งและอาหารเสริม(นม) ให้นกัเรียนตาม
ตาราง  
๑.๖ จดัเก็บและรวบรวมภาชนะใส่อาหาร(ถาดอาหาร) ส่งใหแ้ม่บา้นน าไปท าความสะอาด
และเก็บถุง อาหารเสริม(นม)ท่ีใชแ้ลว้ไปทิ้งถงัขยะ  
๑.๗ ท าความสะอาดชอ้นและแกว้น ้านกัเรียนในหอ้งเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ  
๑.๘ ตรวจสุขภาพร่างกาย(ฟัน ผม เล็บมือ เล็บเทา้) และเคร่ืองแต่งกายนกัเรียน กรณี
นกัเรียนอุจาระ ปัสสาวะราดหรือรดท่ีนอนและเคร่ืองแต่งกายใหช่้วยเหลือท าความสะอาด
ใหเ้รียบร้อย  
๑.๙ ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 



 ๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัดงัน้ี 

  ๒.๑   คุณสมบัติทัว่ไป 
  ๒.๑.๑   มีสัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒   เพศหญิง มีอายไุม่ต  ่ากวา่  ๒๐  ปีบริบูรณ์(นบัถึงวนัสมคัร) 
  ๒.๑.๓   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  ๒.๑.๔   ไม่เป็นผูก้ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถ หรือจิต 
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
  ๒.๑.๕   ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ี 
ในพรรคการเมือง 
  ๒.๑.๖   ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  ๒.๒   คุณสมบัติเฉพำะ 
  ๒.๒.๑   มีวฒิุการศึกษาตั้งแต่ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
  ๒.๒.๒  มีประสบการณ์การท างานเป็นพี่เล้ียงเด็กมาก่อน(จะไดรั้บการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  ๒.๒.๓   เป็นผูมี้จิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กอนุบาลได ้ 
 ๓.  วนั  เวลำ  และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผูป้ระสงค์จะสมคัรสอบคดัเลือก ให้ขอรับใบสมคัรและยื่นใบสมคัรได ้ ณ  ห้องธุรการ
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ต าบลปากคลองบางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวดั
สมุทรปราการ  ตั้งแต่วนัที ่ ๒๔ -๓๐  พฤษภำคม   ๒๕๖๒ 

 ๔.เอกสำรและหลกัฐำนทีผู้่สมัครสอบจะต้องน ำมำย่ืนในวันสมัครสอบ 
 ๔.๑  ส าเนาวฒิุการศึกษา พร้อมฉบบัจริง จ านวน  ๑  ฉบบั 
 ๔.๒  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมฉบบัจริง   จ านวน  ๑  ฉบบั  
  ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น  พร้อมฉบบัจริง   จ านวน  ๑  ฉบบั 
 ๔.๔  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุล  (ถา้มี)   จ านวน  ๑  ฉบบั 
 ๔.๕  รูปถ่ายขนาด  ๑  น้ิว  (ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน) จ านวน  ๒  รูป   
 ๔.๖  ใบรับรองแพทย ์

 ๕.กำรย่ืนใบสมัคร 
 ๕.๑  ผูส้มคัรจะตอ้งรับและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองและตอ้งกรอกรายละเอียดในใบ              
         สมคัรใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

 ๕.๒ ผูส้มคัรจะตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมคัรให้เรียบร้อยต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร 
 
 
 



 ๖.กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบคดัเลือก  ภำยในวันที่ ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ ณ  ห้อง
ธุรการ  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ต าบลปากคลองบางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์                  
จงัหวดัสมุทรปราการ   

 ๗.วธีิกำรคัดเลือก 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 ๘.วนั เวลำ และสถำนทีส่อบคัดเลือก 
 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์   ในวันที่  ๓๑
พฤษภำคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  สถำนทีส่อบคัดเลือก  ณ  ห้องธุรกำรโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
 ๙.กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 โรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรร  
วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒    ณ  โรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ โดยบญัชีรายช่ือดงักล่าวให้เป็น
อนัยกเลิกหรือส้ินผลไปเม่ือไดท้  าสัญญาจา้งเป็นครูอตัราจา้งต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล 
 ๑๐.กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 ผูผ้่านการคดัเลือกจะตอ้งท าสัญญาจา้งเป็นครูอตัราจา้งต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล 
โดยท าสัญญาจา้ง ณ โรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ วนัท่ี ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  
 
 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
                    

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๑๕   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 (ลงช่ือ) 
(นางณฐักานต ์ แกว้ประเสริฐ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏทินิการด าเนินการคดัเลอืกบุคคลเพื่อเป็นลกูจา้งชัว่คราว ต าแหน่งพีเ่ลีย้งเดก็อนุบาล 
โรงเรยีนคลองสองพีน้่อง(ใจดอุีปถมัภ)์  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต ๑ 
 

********************************** 
 

          วนัที ่16 พฤษภาคม 2562   - ประกาศรบัสมคัร  
          วนัที ่24-๓๐ พฤษภาคม 2562  - รบัสมคัร  
          วนัที ่๓๑ พฤษภาคม 2562   - ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืก  
          วนัที ่๓๑ พฤษภาคม 2562   - ด าเนินการคดัเลอืกโดยการสมัภาษณ์  
          วนัที ่๓๑ พฤษภาคม 2562   - ประกาศผลการคดัเลอืก  
          วนัที ่๔ มถุินายน 2562   - รายงานตวั/ท าสญัญาจา้ง  
          วนัที ่๔ มถุินายน 2562   - เริม่ปฏบิตังิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เลขประจ าตวัสอบ............... 

ใบสมคัรลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งพี่เล้ียงเด็กอนุบาล 
โรงเรียนคลองสองพี่นอ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

---------------------------------------- 
1. ช่ือ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………….. 
สัญชาติ ……………………… เช้ือชาติ ………………………….ศาสนา …………………………………  
2. เกิดวนัท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายถึุงวนัรับสมคัร.………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จงัหวดั …………………………….. 
4. เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ……………………………………………………………………………. 
ออก ณ ส านกังาน ……………………………. เม่ือวนัท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………... 
5. ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………… 
อ าเภอ/เขต ……………………… จงัหวดั ……………….………………เบอร์โทร…………………….….. 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบนั ………………………………………………ปี พ.ศ………….…… 
วฒิุการศึกษา ..................................................................................................................................................... 
มีคุณวฒิุ ความรู้พิเศษ คือ ………………..……………………………………………………………….….. 
7. หลกัฐานท่ีแนบใบสมคัร  
                    ส าเนาวฒิุการศึกษา 
                    รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป  
                    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   
                    ส าเนาทะเบียนบา้น  
                    ใบรับรองแพทย ์ 
                    อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................  
          ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัรและขอ้ความท่ีแจง้ในใบสมคัรน้ี
ถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ  

ลงช่ือผูส้มคัร …………………………………      
                    (…………………………………)  

                           วนัท่ี ……………………………… 
 

                         เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร                                  เจา้หนา้ท่ีตรวจคุณสมบติั  
ไดต้รวจสอบเอกสารและหลกัฐานของผูส้มคัรแลว้ ถูกตอ้ง                        ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรแลว้ปรากฏวา่ 
                                     ขาดคุณสมบติั เพราะ................................. 
                   คุณสมบติัถูกตอ้ง 
               …………………….……                      ……………………………  
              (……………………..……)                                                        (……………………………)                      

 
รูปถ่าย 


