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ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

********************************** 
ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติงาน

ประจ าส านักงานส านักอ านวยการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๑ อัตรา  
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 เจ้าหน้าทีป่ระจ าส านักงาน ส านักอ านวยการ  จ านวน ๑ อัตรา 
 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  
๒.๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 
๒.๒ เพศชาย บุคลิกภาพดี สัญชาติไทย  
๒.๓ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
๒.๔ มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

 ๒.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานในลักษณะการประสานงานและการท างานเป็นทีม อ านวยความ
สะดวกให้บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ 

๒.๖ สามารถจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งจัดเก็บแยกประเภทเอกสารต่าง ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องในส านักงานได้  

๒.๗ มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน (โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office) 
๒.๘ มีวินัยตรงต่อเวลา มีทัศนคติท่ีดีต่องานราชการ ขยนั ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ 
๒.๙ สามารถท างานนอกเวลาราชการได้  
๒.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจ 
 

๓. วัน เวลา ที่รับสมัคร 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐–๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 

นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒-๙๖๑-๘๘๙๑–๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น  เว้นวันหยุดราชการ 
หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน www.hwn.ac.th  

 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก 
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว   จ านวน ๒ รูป 
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 



๒ 

 

๔.๔ ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา/หนังสือรับรอง    จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๕ ส าเนาใบรายงานผลทางการศึกษา  (Transcript)   จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง         จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๗ ส าเนาใบอนุญาตขับขี่ (ถ้ามี)      จ านวน ๑ ฉบับ 

       ๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
*หมายเหต ุเอกสารทุกฉบับให้น าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย 
 

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี/ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน 

www.hwn.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัครผ่าน personal.hwn@gmail.com (ไฟล์ PDF 
เท่านั้น) กรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับเอกสารและ
หลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย 

๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์และสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วย 
 

๖.  วิธีการคัดเลือก 
๖.๑  สอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน  
๖.๒ คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับต าแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน  

*** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม และจะประกาศเรียง
ตามล าดับที่ จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 

๗. ก าหนดการสอบ  
ด าเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับต าแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์

๒๕๖๔  ตามวัน เวลา ดังนี้      
วัน/เดือน/ปี การด าเนินการ หมายเหตุ 

๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น.   สอบข้อเขียน 
เวลา  ๑๐.๐๐ น.   สอบสัมภาษณ์ 

- 

๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศผลการคัดเลือก กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 

๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน บุคคลค้ าประกัน 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ  

หอวัง  นนทบุรี 
 



๓ 

 

๙. การรายงานตัว 
 วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์) 
 

๑๐.  เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา 
๑๐.๑ จ้างในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  และจะได้รับการพิจารณาการจ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมี
งบประมาณจ้าง หรือผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑๐.๒ การจ้างนี้ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
 
 
                   ( นายรังสิมันต์ ยาละ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


