
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ปการศึกษา  2565 

********************************** 
  ดวยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงครับสมัครคัดเลือกลูกจางชั่วคราว 
เปนเจาหนาที่ฝายทะเบียน-วัดผล ดวยงบประมาณรายไดสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2565  จำนวน  1  อัตรา  
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
 1.  เง่ือนไขการจางตามสัญญา 
      จางในตำแหนงลูกจางชัว่คราว อัตราคาจาง เดอืนละ ๑๕,0๐๐ บาท ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 ถึง
วันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๖5  และจะไดรับการพิจารณาการจางในปการศึกษาตอไป เม่ือผูรับจางผานเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.  หลักเกณฑและคุณสมบัต ิ
2.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา 
2.๒. มีสัญชาติไทย เพศชาย หรอื เพศหญิง 
2.3. มีไหวพริบปฏภิาณ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 
2.4. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเปนทีมอำนวย

ความสะดวกแกบุคลากรภายในโรงเรยีนและบุคลากรภายนอกท่ีเขามาติดตอราชการ 
2.5 มีความสามารถดานคอมพิวเตอรระดับสูง สามารถแกไขปญหาคอมพิวเตอรไดท้ังซอฟตแวร

และฮารดแวร 
2.6 มีวินัย ตรงตอเวลา มีทัศนคติท่ีดีตองานราชการ ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักงานบริการ 
2.7 ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนด 
2.8 ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตามพระราชบัญญัติ

ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพักหรือเพิก 
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ 

2.9 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.10 ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
2.11 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.12 ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแต เปนโทษสำหรับความผิด 

ท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.13 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
2.14 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

นี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
2.15 ไมเปนผูเคยทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
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3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 12 มิถุนายน 2565  ทางอีเมล   

personal.hwn@gmail.com  
4.  เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครคัดเลือก 

 เอกสารทุกฉบับใหนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันทำสัญญา และสำเนาภาพถาย จำนวน ๑ ชุด  
 4.1 หลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษา / หนังสือรับรอง     จำนวน  1  ฉบับ 
 4.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ไมเกิน ๑ ป จำนวน  2  ใบ 
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน ๑ ฉบับ 

4.4 สำเนาทะเบียนบาน        จำนวน ๑ ฉบับ 
4.5 สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา (Transcript)      จำนวน ๑ ฉบับ 
4.6 ใบรับรองแพทยฉบับจริง          จำนวน ๑ ฉบับ 

       4.7 หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี) (เอกสารทุกฉบับให
นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันทำสัญญาดวย) 
5.การย่ืนใบสมัคร 
 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดใบสมัครทายประกาศ พิมพใบสมัคร และกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และรับรองสำเนาถูกตองพรอมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับท่ีนำมายื่น
สมัคร สงเอกสารเปนไฟล PDF ทางอีเมล personal.hwn@gmail.com   
6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายใน 
วันท่ี 12 มิถุนายน 2565  ทางหนาเว็บไซตโรงเรียน www.hwn.ac.th  
7. วิธีการคัดเลือก 
 7.1  การสอบปฏิบัติ 50 คะแนน  
    7.1.1 โปรแกรม Adobe Photoshop 

7.1.2 โปรแกรม Microsoft Excel 
7.2  คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ 50 คะแนน 

                    *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม และจะ
ประกาศเรียงตามลำดับท่ีจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีท่ีไดคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนนความ
เหมาะสมกับตำแหนงสูงกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา หากคะแนนยังเทากันอีกใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
8. กำหนดการสอบ  
     ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป การดำเนินการ หมายเหตุ 

13 มิถุนายน 2565 เวลา  09.00  น.   สอบปฏิบัต ิ

เวลา  11.00  น.   สอบสัมภาษณ 

ณ หองวิชาการ งาน

ทะเบียน-วัดผล 

14 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือก www.hwn.ac.th 

15 มิถุนายน 2565 การทำสัญญาจาง / เริ่มปฏิบัติงาน กลุมการบริหารงานบุคคล 
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ผ ู  สน ใจต ิ ดต  อสอบถามรายละ เอ ี ยดและยื่ น ใบสม ั ค รพร  อมหล ั กฐ าน ได  ท า งอ ี เ มล
personal.hwn@gmail.com  โทร. 02 - 961- 8891 – 3 ตอ 200 ในวันและเวลาราชการ 

   
  

        ประกาศ  ณ  วันท่ี 5 มิถุนายน 2565   
 
 

 
                     ( นายรังสิมันต  ยาละ ) 
                                          ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
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ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตำแหนง......................................... 
           งบประมาณ.................................................................................................................................................... 
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..........................จังหวดั.........................
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. ...............  

 


