
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

สมรรถนะในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็ก 
………………………………………………… 

ตามท่ีได้มีประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ลงวันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พ่ีเลี้ยงเด็ก) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และจะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘ นั้น 

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้ 

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
ข)   ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ณ ชั้น ๒ อาคาร ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตามวัน  
เวลา ในตารางสอบดังนี้   

วัน/เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม 
(๑๐๐ คะแนน) 

วิธีการประเมิน 

๔  พ.ค. ๒๕๕๘ 
เวลา  ๐๘.๓๐  -  
        ๐๙.๓๐ น. 
 
เวลา  ๑๐.๐๐ – 
       ๑๖.๓๐ น. 
 
 

๑. สมรรถนะที่ ๑ ความรู้ความสามารถ
ทางการสอน 
 
 
๒. สมรรถนะที่ ๒ ความเหมาะสมกับ
วิชาชีพ 
     ๒.๑ บุคลิกภาพ 
     ๒.๒ ความสามารถพิเศษที่สอดคล้อง 
           กับงาน 

๕๐ คะแนน 
 
 
 
๕๐ คะแนน 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

 
ค)    ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
 ๑.   แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
 ๒.  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ  วัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 ๓.   ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หากไม่มีบัตรกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 
                 การประเมินสมรรถนะอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
                ก็ได้ 



  
- ๒ - 

 
ง)   โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่  

๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๘  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๒  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และทาง Website 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต www.abpk.ac.th 

  
ประกาศ ณ วันที่   ๓๐   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
      ลงชื่อ 
 
          (นางปนัสยา รัตนพันธุ์) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abpk.ac.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
ลงวันที่   ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘ 

เร่ือง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็ก 
 
วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย      

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายสุรเชตุ   สงวนทรัพย์  

2 นางสาวนฤมล  วงราชสีห ์  

3 นางสาววิไลวรรณ  ไชยผดุงนิรันดร์  
4 นางสาววราภรณ์  สัตยาวุธ  

5 นางสาวปิยวรรณ  ครุฑธามาศ  
6 นางอรอนงค์  ต้องเสรีกุล  

7 นางสาววัชรี  ผะสารพันธ์  

8 นางสาวอรขนิษฐา  พร้อมประเสริฐ  
9 นางสาวชนันยา  ขุนทอง  

10 นางสาวพรรณิดา  กาหล า  

11 นางสาวซับรีณาร์  มามะ  
12 นางสาวหัตยา  หอมหวน  

13 นางสาวนุชิราภรณ์  จีนรัมย์  
14 นางสาวปิยะดา ทองขวิด  

15 นางสาวปาริฉัตร สองหลง  

16 นางสาวสุชาวดี คงไข่ศรี  
17 นางสาวขวัญเรือน คบคน  

18 นายวิทยา เชื่องยาง  

 
 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวนาถอนงค์  คงชัย  
2 นางสาววรรณิษา  มัสการ  

3 นางสาวจริญญา  ทิพรัตน์  

 
 
 
 



  

 
 
วิชาเอก นาฏศิลป์ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวเจษฏาภรณ์  อ่อนแก้ว  

2 นายกฤชนันท์  เอียงเซง  
3 นางสาวอารียา  ดินเตบ  

4 นางสาวสมิตานัน  บุริทัศน์  

5 นางสาวรุจิรา  ฉิมอินทร์  
 
วิชาเอก  ศิลปะ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 นายโชคชัย  กุลเจริญ  

2 นางสาววรรณฤดี จิตรนาวี  
 
 
วิชาเอกพลศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวโสภิดา  จิตระกูล  

2 นายรณชัย  พุ่มล าเจียก  

3 นางสาวรัตนาภรณ์  พินโรไภย  
4 นางสาวน้องอนงค์  โสมทัต  

5 ว่าที่ ร.ต.สาทร  สูงสม  

6 นายอัมรัน  กามะลอ  
7 นางสาวชีลพัฒน์  สุทธิเกิด  

8 นายพิพัฒน์พงษ์  อัมรัตน์  
9 นางสาวคุนัญญา สร้อยนาค  
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