
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ปการศึกษา  ๒๕๖๕ 

********************************** 
  ดวยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  มีความประสงครับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว  
เปนครูอัตราจาง กลุมงานแนะแนว ดวยงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน     
๑  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
 ๑.  เง่ือนไขการจางตามสัญญา 
      จางในตำแหนงลูกจางชัว่คราว อัตราคาจาง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม ๒๕๖6 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖6 
              ๒.  ปฏิบัติติงานเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 ๓.  ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการจัดอบรมและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

๔.  หลักเกณฑและคุณสมบัต ิ
๔.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต/

การศึกษาบัณฑิต สาขาท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยาการแนะแนว และการใหคำปรึกษา หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
๔.๒ เปนผูมีใบประกอบวิชาชีพครู   
๔.๓ มีสัญชาติไทย มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 
4.4 เปนผูมีความประพฤติดี 
4.5 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ ๒๕๖6 ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ ๒๕๖6 ทางอีเมล    

 guidance@hwn.ac.th และ personal.hwn@gmail.com  (สงท้ัง 2 อีเมล) 
๖.  เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครคัดเลือก 
 เอกสารทุกฉบับใหนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันทำสัญญา และสำเนาภาพถาย จำนวน ๑ ชุด  

 ๖.๑ หลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษา / หนังสือรับรอง     จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๖.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  ไมเกิน ๑ ป จำนวน  ๒  ใบ 
 ๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน ๑ ฉบับ 

๖.๔ สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 
๖.๕ สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript)      จำนวน ๑ ฉบับ 
๖.๖ ใบรับรองแพทยฉบับจริง          จำนวน ๑ ฉบับ 

       ๖.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี) (เอกสารทุกฉบับให
นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันทำสัญญาดวย) 
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๗.การย่ืนใบสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดใบสมัครทายประกาศ พิมพใบสมัคร และกรอก

รายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และรับรองสำเนาถูกตองพรอมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ 
สงเอกสารเปนไฟล PDF ทาง อีเมล guidance@hwn.ac.th และ personal.hwn@gmail.com  (สงท้ัง 2 อีเมล) 

 
๘. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายใน 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ ๒๕๖6 เวลา ๑๘.๐๐ น. ทางหนาเว็บไซตโรงเรียน www.hwn.ac.th 
   
9. วิธีการคัดเลือก 
 ๙.๑  การสอบปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน  

๙.๒  คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน 
                   *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม และจะประกาศ
เรียงตามลำดับท่ี จากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีท่ีไดคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนนความเหมาะสมกับ
ตำแหนงสูงกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวาหากคะแนนยังเทากันอีกใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
10. กำหนดการสอบ  
     ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป การดำเนินการ หมายเหตุ 

23 กุมภาพันธ ๒๕๖6 เวลา  ๐๙.๐๐  น.   สอบปฏิบัต ิ
เวลา  ๑๑.๐๐  น.   สอบสัมภาษณ 

กลุมงานแนะแนว 

24 กุมภาพันธ ๒๕๖6 ประกาศผลการคัดเลือก กลุมการบริหารงานบุคคล 

1  มีนาคม ๒๕๖6 การทำสัญญาจาง / เริ่มปฏิบัติงาน กลุมการบริหารงานบุคคล 

 
ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานไดทางอีเมล  guidance@hwn.ac.th 

และ personal.hwn@gmail.com  โทร. ๐๒ – ๙๖๑- ๘๘๙๑ – ๓ ตอ ๒๐๐ หรือ ๐๙๔-๔๖๕-๒๘๒๖ (ครูกนกวนชั  
ราชนานนท) หรือ ๐๘๓- ๐๖๔-๑๐๙๒ (ครูขนิษฐา  อินนา) ในวันและเวลาราชการ 

   
  

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  กุมภาพันธ ๒๕๖6 
 

 
                     ( นายรังสิมันต  ยาละ ) 
                                          ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   
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ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตำแหนง........................................ 
           งบประมาณ     รายไดสถานศึกษา         องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)......................................................................................................................... 
๒. เกิดวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก............................................................................... 
    จากสถานศึกษา .....................................................................เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 
๔. ความรูความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................... 
๕. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี......................................ออกให ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด............................. 
๖. ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย......................................โทร..................................................ID LINE ………………………….………………. 
๗. สถานภาพ             โสด           สมรส        หมาย             หยา 
๘. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ..................................................................... 
๙. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา............................................................................ 
๑๐. ไดแนบหลักฐานตางๆซ่ึงไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตองแลวดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ        ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) 
  สำเนาบัตรประชาชน       ใบรับรองแพทย 
  สำเนาทะเบียนบาน       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถามี)                 อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคัดเลือกแลว
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ 
               (..........................................................) 

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

บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว 
 
ลงช่ือ..................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
ลงช่ือ................................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 


