
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง 
…………………………………………………………………. 

 ด้วย โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานพ่ีเลี้ยง จ านวน 1 อัตรา อาศัยอ านาจตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานพ่ีเลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  
1.1 ต าแหน่งพนักงานพ่ีเลี้ยง จ านวน 1 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ 9,000.- บาท 

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหรือขอบข่าย/ภารกิจของงานที่จะปฏิบัติ  ดังนี้ 
   1) เป็นผู้ช่วยครูประจ าชั้นในการดูแลรับผิดชอบนักเรียนชั้นอนุบาล   

2) เปิด-ปิดประตูหน้าต่างและท าความสะอาดห้องเรียนและด้านหน้าห้องเรียน 
3) รับเด็กจากผู้ปกครองในตอนเช้าและส่งเด็กให้ผู้ปกครองตอนเลิกเรียน 
4) ควบคุม ดูแลนักเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน 
5) จัดบริการน้ าดื่ม อาหารกลางวัน อาหารว่างและอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนที่รับผิดชอบ 
6) เก็บภาชนะใส่อาหาร (ถาด) รวบรวมให้คนครัวและเก็บถุงอาหารเสริม (นม)   
7) ล้างช้อนและแก้วน้ านักเรียนในห้องเรียนที่รับผิดชอบ 
8) ตรวจสุขภาพร่างกาย (ผม เล็บมือ เล็บเท้า) และเครื่องแต่งกายนักเรียน กรณีนักเรียน     

อุจจาระ และปัสสาวะราดหรือรดที่นอนและเครื่องแต่งกายให้ท าความสะอาดให้เรียบร้อย 
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 

     1.2 ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง หากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ต่ ากว่าระดับดี 
สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด และจะต่อสัญญาจ้างหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
2.1.  สัญชาติไทย 
2.2  เป็นเพศหญิง  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์  
2.3  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.5  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

2.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน   

ด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 18 – 22  พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  
4. เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ดังนี้ 
    4.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ฉบับ 
    4.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ 
    4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ  
    4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
    4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
    4.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค

ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จ านวน 1 ฉบับ 
    4.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง 

พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
5. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และ

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก  วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
และเว็บไซต์ www.anubalrct.com 

6. วิธีกำรคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จะด าเนินการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา    

09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ก าหนดการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
7. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 29  เมษายน  พ.ศ.2565      

ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และเว็บไซต์ www.anubalrct.com 
8. กำรรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง 
     8.1 ผู้สอบคัดเลือกได้ให้รายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565       

เวลา 09.00-12.00 น. โดยก าหนดระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 หากผู้ได้รับ        
การคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์โดยโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
ผู้สอบได้ในล าดับถัดไป 

     8.2 ในกรณีระหว่างปีการศึกษาหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มี
เงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
  ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายสุรีย์  อมาตยพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

 

http://www.anubalrct.com/
http://www.anubalrct.com/


 
 

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนพี่เลี้ยง 
ตำมประกำศโรงเรียนอนุบำลรำชบุรี ลงวันที่ 12  เมษำยน พ.ศ.2565 

 
ที ่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วัน เดือน ปี หมำยเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 18-22 เมษายน 2565  
2 รับสมัคร 18-22 เมษายน 2565  
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 25 เมษายน 2565  
4 ด าเนินการสอบคัดเลือก 28 เมษายน 2565  
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 เมษายน 2565  
6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 2 พฤษภาคม 2565  
7 ปฏิบัติงาน 2 พฤษภาคม 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


