
 
 

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพล ู
เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 
********************* 

 ด้วย  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็น เป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง ครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล 
จ านวน ๑ อัตรา   โรงเรียนจึงด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี 
ครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูพี่เล้ียง
เด็กอนุบาล  ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพือ่จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและรายละเอียดการจ้างงาน 
 (1) ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล   จ านวน  1  อัตรา 
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. - ม.6     
 (2) ขอบข่ายงานทีป่ฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอนุบาล และปฏิบัติหน้าท่ี
อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 

   
2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน 
    2.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. - ม.6     ค่าตอบแทน 7,000 บาท/ เดือน 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

1. มีสัญชาติไทย เพศหญิง 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535               
   5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน    
พรรคการเมือง 
   6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
   7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
           8.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.-ม.6      
 
 
 
 
 
 
 



 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                ยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู  ต าบลคลองพลู  อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  
ต้ังแต่วันท่ี  17 เมษายน 2562 – 11 พฤษภาคม  2562  
 
4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  

      4.1  ส าเนาวุฒิการศึกษา ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง 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  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
              ติดต่อสอบถาม  087-4888998 038-218072 
5. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ท่ีจะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ท่ีมีผลการประเมินการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์  และผลการสอบข้อเขียน ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50  โดยจะจัดล าดับท่ีเรียง
จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีท่ีคะแนนประเมินรวมเท่ากัน  ให้ถือมติคณะกรรมการเป็นท่ี
ส้ินสุด 
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 

 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู  นัดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันท่ี  12 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และจะประกาศราย ช่ือ ผู้ ผ่านการสรรหาและเ ลือกสรรภายใน  วัน ท่ี  13 พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) หรือทาง www.klongploo.ac.th   และ  
 facebook:โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน) 
7. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
        การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง  ให้ถือประกาศบัญชีผู้ผ่าน  
การเลือกสรรได้ตามล าดับท่ี  เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการท าสัญญาจ้าง   
8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องมาท าสัญญาจ้างตามสถานศึกษาท่ีได้รับเลือกสรรเป็นครูพี่เล้ียง  
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ในวันท่ี 
 14 พฤษภาคม 2562 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  17 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
                     

 ลงช่ือ           
                                                                             (นางสาววัชรี  เทศพุ่ม) 
                      รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 

 

 

 

 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  
 

การด าเนินการ วัน  เดือน  ปี สถานที่ 
ประกาศรับสมัคร 17 เมษายน 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู   
รับสมัคร 17 เมษายน  2562 –  

11 พฤษภาคม 2562 
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู   

ด าเนินการคัดเลือกสอบปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์
9.00 – 10.00 น.   สอบข้อเขียน  

10.30 – 12.00 น.   สอบสัมภาษณ์ 
 

อาทิตย์ ท่ี 12 พฤษภาคม 2562 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู   

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู   
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติหน้าท่ี 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล  
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองพลู 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่งครู 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว)..................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวนัสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา............................................................วิชาเอก....................................................................... 
     จากสถานศึกษา ...................................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน..............พ.ศ................. 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต...............จังหวัด............ 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ท่ี......ต าบล.....................อ าเภอ..................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์............................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส       
8. ช่ือสามี/ภรรยา...............................................................อาชีพ..................................................................... 
9. ช่ือบิดา....................................................................ช่ือมารดา.................................................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  1  รูป 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน   ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 
  ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)  
  อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 
    
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ท้ังส้ินในการคัดเลือก 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 
1 นิ้ว 



 
บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก...................................... 
ลงช่ือ.........................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


