
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็น ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย 

ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกะโตน 
ประจำปีงบประมาณ  2565 (ปีการศึกษา 2564 เทอมที่ 2) 

******************** 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ประจำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกะโตน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564 เทอมที่ 2) ฉะนั้นอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 22 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรรข้อ 18, 19 และข้อ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชือ่ตำแหน่ง  และรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง 
 ประเภทพนักงานจ้างเหมา  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย    จำนวน    2    อัตรา 
รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ  ปรากฏตาม ภาคผนวก ก.    

 2.  คุณสมบัติท่ัวไป  ตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับการจ้าง 
 2.1  เป็นพนักงานจ้างเหมา ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 ( 1 )  มีสัญชาติไทย 
 ( 2 )  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  60  ปี 
 ( 3 )  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ( 4 )  ไม่เป็นผู้ที่ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น   สำหรับ
พนักงานส่วนตำบล  ดังนี้ 
  ( ก )  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ( ข )  วัณโรคในระยะอันตราย 
  ( ค )  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ( ง )  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

( จ )  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ( 5 )  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ( 6 )  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 

/( 7 ) ไม่เป็นผู้... 
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 ( 7 )  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ( 8 )  ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ  
หน่วยงานอื่นของรัฐ   
 ( 9 )  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร                    
แต่ละตำแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้  ( ภาคผนวก  ก. ) 

3.  การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก  พร้อมหลักฐานด้วย
ตนเอง ระหว่างวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 
(ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 
1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6  เดือน  
นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก      จำนวน  3  รูป 

 2.  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา     จำนวน  1  ฉบับ 
 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน  1  ฉบับ 

4.  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม  ข้อ 2 ( 6 )  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย       จำนวน  1  ฉบับ 

 5.  วุฒิการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก  พร้อมสำเนา   
          จำนวน  1  ฉบับ 
 6.  หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานหรือนายจ้าง  ( ถ้ามี )  จำนวน  1  ฉบับ 
 7.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ( ถ้ามี )  เช่น  ใบทหารกองเกิน ( สด.1 )  ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ     
ชื่อ – สกุล  พร้อมสำเนา        จำนวน  1  ฉบับ 
 
 สำเนาเอกสารทุกชนิดผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื ่อรับรองสำเนาถูกต้องลงในเอกสารหลักฐาน                 
ทุกฉบับที ่ประกอบใบสมัคร  พร้อมสำเนาเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วย   ผู ้สมัคร                      
ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั ่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง     
ตรงตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้จริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 
 

/6.อัตรา... 
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5.  อัตราค่าตอบแทน  ระยะเวลาการจ้าง  และสิทธิประโยชน์อื่น 
 ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,000  บาท   

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่                     
28 ตุลาคม 2564 และจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ตำบลปากแพรก 
อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที ่29 ตุลาคม 2564  

7.  วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก 
 ทดสอบโดยการสอบแบบปรนัย  ดังนี้ 
  -  ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก.  ( 100  คะแนน ) 
   - วิชาคณิตศาสตร์ 

- วิชาภาษาไทย 
   - วิชาภาษาอังกฤษ 
   - วิชาความรู้ทั่วไป 
  -  ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.  ( 100  คะแนน )  
  -  สอบสัมภาษณ์ ภาค ค. ( 100 คะแนน ) ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนง่                
จากประวัติการศึกษา  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบคัดเลือก
ทั้งนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ปฏิภาณไหวพริบ 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู ้ที ่ถ ือว่าเป็นผู ้สอบผ่านการสอบคัดเลือก  ต้องเป็นผู ้สอบได้คะแนนไม่ต ่ำกว่าร ้อยละ  60                     
โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณา                    
ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้คะแนนความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

9.  การประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ 
 ประกาศผลสอบวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 (หลังจากสอบคัดเลือก) และขึ้นบัญชีรายชื่อมีอายุ  1  ปี  
นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมา เว้นแต่องค์การ
บริหารส่วนตำบลปากแพรก  จะมีการสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งเดียวกัน และได้มีการขึ้น
บัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้ว  ให้ถือว่าการประกาศบัญชีรายชื่อเดิมเป็นอันยกเลิก 

10.  การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  จะสั ่งจ้างและแต่งตั ้งผ ู ้ที่สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่                    
ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  อาจถอนรายชื่อผู้ นั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 

/12.การประเมิน... 
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 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

  
     ( ลงชื่อ )  
      (  นางสาวเรณู   ร่อนแก้ว  ) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง (คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง) 

ชื่อตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย  

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกะโตน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกะโตน 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  6. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา สาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาเอกอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย 
 
อัตราค่าตอบแทน  ระยะเวลาการจ้าง 
  ค่าตอบแทน  เดือนละ  9,000  บาท  สัญญาการจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี  โดยสัญญา
ประจำปีงบประมาณ  2565  คือตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2564  -  30  กันยายน  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ข 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมา 

ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกะโตน 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2564 

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

ผู้สมัครต้องได้รับการปะเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
( คะแนน ) 

 

วิธีการประเมิน 

1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก. ) 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 
(1.1)  วิชาคณิตศาสตร์ 
         ทดสอบสอบความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และความรู้
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต้น คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็กและ
ปฐมวัย คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
(1.2)  วิชาภาษาไทย 
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดย
การสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรู้แบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ 
ประโยค หรือข้อความสั ้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืน           
ที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถของตำแหน่ ง
ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วย 
(1.3)  วิชาภาษาอังกฤษ 
        ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กเล็กและปฐมวัย ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา    
ในหัวข้อ Vacabulary (คำศัพท์), Conversation (บทสนทนา), 
Gramma (ไวยากรณ์) และ Reading (การอ่าน) 
( 1.4 )  วิชาความรู้ทั่วไป 
    ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปผล  
โดยสรุปความหรือจัดประเด็นในข้อความ  เรื ่องราวตลอดจน
ว ิเคราะห์เหตุผล สร ุปผลทางการเม ือง เศรษฐกิจ ส ังคม                      
หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น  จากข้อมูลสมมติฐาน  
ศ ึกษาว ิเคราะห์และสรุปผล  โดยอาศัยข ้อมูลด้านต่าง  ๆ                           
ที่ เหมาะสมกับความสามารถ  โดยคำนึงถ ึงระดับความรู้
ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่ง 
 

100 โดยวิธีการสอบ 
แบบปรนัย 
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สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
( คะแนน ) 

 

วิธีการประเมิน 

2.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข. )  
รายละเอียดเกี่ยวกับสอบมีดังต่อไปนี้ 
(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
(2) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
(3) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว 
(4) มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) เกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียน 
(6) สรุปพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
(7) ความร ู ้  ความเข ้าใจเกี่ ยวกับคุณธรรม จร ิยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานทาง
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(8) โภชนาพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 โดยวิธีการสอบ 
แบบปรนัย 
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สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
( คะแนน ) 

 

วิธีการประเมิน 

3.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ( ภาค ค.)  
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบมีดังต่อไปนี้ 
-  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัต ิส ่วนตัว  ประวัต ิการศึกษา  ประวัต ิการทำงาน  
พฤติกรรมที ่ปรากฏทางอื ่นใดเพิ ่มเติมอีกก็ได้เพื ่อพิจารณา                
ความเหมาะสมในด ้านต ่าง ๆ เช ่น ประเม ินบ ุคคลโดยตั้ ง
สถานการณ์จำลอง  การปฏ ิบ ัต ิงานจร ิง  ตามหล ักเกณฑ์                    
ที่คณะกรรมการฯ กำหนดในวันสอบ  และพิจารณาจากความรู้              
ที ่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่และความรู้               
ในเรื่องการร ักษาความปลอดภ ัยแห ่งชาต ิ   ความสามารถ
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม
และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและ
สิ ่งแวดล้อม  ความคิดร ิเร ิ ่มสร ้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ                 
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 

100 
 

โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ 

รวมทั้งหมด 300  
 
หมายเหตุ การดำเนินการทดสอบ  ภาค ก, ภาค ข และภาค ค  จะดำเนินการทดสอบในวันเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ค 
กำหนดการต่าง ๆ  เกี่ยวกับการรับสมัครฯ  วัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2564 
.......................................................... 

 

วัน เดือน ปี กำหนดการ หมายเหตุ 
11 – 18 ตุลาคม 2564 ประกาศรับสมัครสอบฯ  

อบต.ปากแพรก 19 – 27  ตุลาคม  2564 รับสมัครสอบฯ 
28  ตุลาคม  2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ 
29  ตุลาคม  2564 สอบปรนัยและสอบสัมภาษณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
29  ตุลาคม  2564 ประกาศผลสอบฯ อบต.ปากแพรก 
1  พฤศจิกายน 2564 เริ่มปฏิบัติงาน ศพด.บ้านทุ่งกะโตน 

 
 

ตารางสอบ 
พนักงานจ้างเหมา  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย  

ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกะโตน 
 

วัน เดือน ปี กำหนดการ หมายเหตุ 
วันศุกร์ 29  ตุลาคม  2564 
เวลา  09.00 น. – 10.30 น. 

สอบข้อเขียนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก. ) 

โดยวิธีการสอบ 
แบบปรนัย 

วันศุกร์ 29  ตุลาคม  2564 
เวลา 10.40 น. – 12.10 น. 

สอบข้อเขียนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง   
( ภาค ข. ) 

โดยวิธีการสอบ 
แบบปรนัย 

วันศุกร์ 29  ตุลาคม  2564 
เวลา  13.30  เป็นต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ( ภาค ค. ) 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 
 

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


