
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  256๕ 

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

  ดวยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงครับสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว  
เปนครูอัตราจางทำหนาที ่สอนภาษาอังกฤษ โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริม ความเปนเลิศ ดวยงบประมาณ      
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา 256๕  จำนวน  ๑  อัตรา  โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้  

๑. ตำแหนงท่ีเปดรับ 
 ครูอัตราจาง ทำหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา  
          เง่ือนไขตามสัญญาและคุณสมบัติ 

๑. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป หรือ ๕ ป สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาและวรรณคดี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล หรือการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

๒.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาท่ีสอน 
3.  อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท 
หลักเกณฑและคุณสมบัติท่ัวไป 

     ๑. เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

2. มีสัญชาติไทย อายุต้ังแต ๒๐ ปข้ึนไป  
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
4. ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือ จิตฟนเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๙  
5. ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี  

พรรคการเมือง  
6. ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา  

เวนแตโทษ สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม อันดีจนเปน 
ท่ีรังเกียจของสังคม  

7. ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ รัฐ 
หรือองคการระหวางประเทศ  

8. ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  
9. เพศชายตองผานการเกณฑทหาร 
 

๒. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
เปดรับสมัครต้ังแตวันท่ี 9 ธันวาคม 256๕ ถึงวันท่ี 18 ธันวาคม 256๕ ณ กลุมบริหารงานบุคคล 

และงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือ
ยื่นใบสมัครออนไลนตลอด ๒๔ ช่ัวโมง (ไมเวนวันหยุดราชการ) ผานชองทางอีเมล personal.hwn@gmail.com 
 
 
 

…/๓.เอกสาร... 
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๓.  เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครคัดเลือก 
 เอกสารทุกฉบับใหนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถาย จำนวน ๑ ชุด  

  ๑.  หลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ฉบับ 
  ๒.  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ไมเกิน ๑ ป จำนวน  2  ใบ 

๓.  ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 
๔.  บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบาน จำนวน ๒ ฉบับ  
๕.  หลักฐานแสดงความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ หรือหลักฐาน 

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS  จำนวน  1  ฉบับ  (ถามี) 
๖.  ใบรับรองแพทย  จำนวน  1  ฉบับ 

  ๗.  หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรม จำนวน 1  ฉบับ  (ถามี) 
๘.  หลักฐานอื่น ๆ  เชน ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล  

ทะเบียนสมรส (ถามี)   
                 

๔.  การยื่นใบสมัคร 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดใบสมัครทายประกาศ พิมพใบสมัคร และกรอกรายละเอียด

ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และรับรองสำเนาถูกตองพรอมลงช่ือกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับท่ีนำมายื่น 
สงเอกสารเปนไฟล PDF ทาง อีเมล  personal.hwn@gmail.com   

                     

 ๕.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก   
ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๖๕ ท่ีทางหนาเว็บไซตโรงเรียน www.hwn.ac.th 
   

๖.  วิธกีารคัดเลือก 
  ๑.  การสอบปฏิบัติ (สอบสอน)  ๕๐ คะแนน  

๒.  คัดเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ๕0 คะแนน 
                                              *** ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนแตละภาคไมนอยกวารอยละ ๗0 ของคะแนนเต็ม  
และจะประกาศเรียงตามลำดับท่ีจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีท่ีไดคะแนนเทากันจะใหผูไดคะแนน 
ความเหมาะสมกับตำแหนงสูงกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวาหากคะแนนยังเทากันอีกใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 

๗. กำหนดการสอบ  
    ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหนงและการสอบสัมภาษณ ตามวัน เวลา ดังนี ้

วัน/เดือน/ป การดำเนินการ หมายเหตุ 

21 ธันวาคม ๒๕๖๕  เวลา 09.00 น.  สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ หองโครงการหองเรียนพิเศษ 

23 ธันวาคม ๒๕๖๕  ประกาศผลการคัดเลือก กลุมบริหารงานบุคคล 

3  มกราคม ๒๕๖6  การทำสัญญาจาง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานบุคคล 

 
 
 

 
…/ผูสนใจ... 
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ผูสนใจติดตอสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานไดท่ีกลุมการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. 02 - 961- 8891 – 3 
ตอ 200  ในวันและเวลาราชการ 

   
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  9 ธันวาคม 256๕ 

 
 
 
                   ( นายรังสิมันต  ยาละ) 
                                       ผูอำนวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

 
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง........................................ 
๑. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว)......................................................................................................................... 
๒. เกิดวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อาย.ุ............ป...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก............................................................................... 
    จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันท่ี...........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. ช่ือสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ..................................................................... 
๙. ช่ือบิดา.........................................................................ช่ือมารดา............................................................................ 
๑๐. ไดแนบหลักฐานตางๆซึ่งไดลงช่ือรับรองสำเนาถูกตองแลวดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ        ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) 
  สำเนาบัตรประชาชน       ใบรับรองแพทย 
  สำเนาทะเบียนบาน       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถามี)                 อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคัดเลือกแลวถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินในการคัดเลือก 

 
ลงช่ือ.............................................................ผูสมัครสอบ 

               (..........................................................) 
        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  

 
 

บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตอง
ครบถวนแลว 
 
ลงช่ือ..................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

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


