
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  256๕ 

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

  ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   หอวัง  นนทบุรี    มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
เป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที ่สอนภาษาอังกฤษ โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้วยงบประมาณ      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 256๕  จำนวน  ๑  อัตรา  โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี  

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับ 
❖ ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา  
          เงื่อนไขตามสัญญาและคุณสมบัติ 

๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาและวรรณคดี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

๒.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
3.  อตัราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไป 

     ๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

2. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีข้ึนไป  
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
4. ไม่เป็นผู้พิการมรี่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไรค้วามสามารถ หรือ จติฟันเฟอืน  

ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๙  
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่  

พรรคการเมือง  
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคกุ เพราะกระทำความผิดทาง อาญา  

เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็น 
ที่รังเกียจของสังคม  

7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ รัฐ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ  

8. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  
9. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 
 

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที ่9 ธันวาคม 256๕ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กลุ่มการบริหารงาน

บุคคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือยื่น
ใบสมัครออนไลนต์ลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผ่านช่องทางอีเมล์ personal.hwn@gmail.com 

 
 
 

…/๓.เอกสาร... 
 

mailto:personal.hwn@gmail.com


๓.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก 
 เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด  

  ๑.  หลักฐานที่แสดงวุฒกิารศกึษา จำนวน  1  ฉบับ 
  ๒.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน  2  ใบ 

๓.  ใบประกอบวิชาชีพคร ูจำนวน 1 ฉบับ 
๔.  บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ  
๕.  หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ หรือหลักฐาน 

การสอบวดัระดับภาษาองักฤษ TOEIC TOEFL IELTS  จำนวน  1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
๖.  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ฉบับ 

  ๗.  หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรม จำนวน 1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
๘.  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  

ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   
                 

๔.  การยื่นใบสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคดัเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ พิมพใ์บสมัคร และกรอกรายละเอียด

ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพรอ้มลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่น 
ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ทาง อีเมล  personal.hwn@gmail.com   

                     

 ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก   
ภายในวันที่ 21 กุมภาพนัธ์ ๒๕๖6 ที่ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.hwn.ac.th 
   

๖.  วิธกีารคัดเลือก 
  ๑.  การสอบปฏิบัติ (สอบสอน)  ๕๐ คะแนน  

๒.  คดัเลือกโดยประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ๕0 คะแนน 
                                              *** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗0 ของคะแนนเต็ม  
และจะประกาศเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนน 
ความเหมาะสมกับตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดบัที่สูงกว่าหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ 

๗. กำหนดการสอบ  
    ดำเนินการคัดเลือกประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ดังนี ้

วัน/เดือน/ปี การดำเนินการ หมายเหต ุ

23 กุมภาพันธ ์๒๕๖6 เวลา 09.00 น.  สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ห้องโครงการห้องเรียนพเิศษ 

24 กุมภาพันธ ์๒๕๖6 ประกาศผลการคัดเลือก กลุ่มการบริหารงานบุคคล 

1 มีนาคม ๒๕๖6  การทำสัญญาจา้ง, เริ่มปฏิบัติงาน กลุ่มการบริหารงานบุคคล 

 
 
 

 
…/ผู้สนใจ... 
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ผูส้นใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพรอ้มหลักฐานได้ทีก่ลุ่มการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  หอวัง  นนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวดันนทบุรี โทร. 02 - 961- 8891 – 3 
ต่อ 200  ในวันและเวลาราชการ 

   
 ประกาศ  ณ  วันที ่ 9 ธันวาคม 256๕ 

 
 

 
                   ( นายรังสิมนัต์  ยาละ) 
                                       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุร ี

 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 ด้วยข้าพเจา้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกลกูจ้างชัว่คราว ตำแหน่ง........................................ 
๑. ชื่อ – ชือ่สกุล (นาง/นาย/นางสาว)......................................................................................................................... 
๒. เกิดวันที่..................เดอืน.....................................พ.ศ. ......................อาย.ุ............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก............................................................................... 
    จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 
๔. ความรู้ความสามารถพเิศษ...................................................................................................................................... 
๕. บัตรประจำตวัประชาชนเลขที่......................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด............................. 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวดั.........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร..................................................ID LINE ………………………….………………. 
๗. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
๘. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชพี..................................................................... 
๙. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา............................................................................ 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี ้
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ        ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) 
  สำเนาบัตรประชาชน       ใบรับรองแพทย ์
  สำเนาทะเบียนบ้าน       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)                 อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ 

               (..........................................................) 
        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  

 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจา้หน้าที่รับสมคัร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 


