
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตำแหนง ครูอัตราจาง 

งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี

......................................................... 
 

ดวยโรงเรียนปากเกร็ด มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหนง ครูอัตราจาง วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ อัตราคาจางเดือนละ 15,000.- บาท จำนวน 1 

อัตรา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  คุณสมบัติผูสมัครคัดเลือก 

1.1  สัญชาติไทย 

1.2  วุฒิปริญญาตร ี

1.3  มีใบประกอบวิชาชีพคร ู

1.4  มีประสบการณดานการพิมพงาน / โปรแกรมคอมพิวเตอร 

1.5  มีความประพฤติเรียนรอยเหมาะสมที่จะปฏิบัตงิานในหนาที ่มีความรับผิดชอบ ขยัน 

1.6  มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีความบกพรองทางรางกายและไมเปนโรคติดตอ / โรคประจำตัว 

2.  เง่ือนไขการจาง 

2.1  อัตราจางเดือนละ 15,000.- บาท 

2.2  ไมผูกพันการบรรจุแตงต้ังเขารบัราชการเปนขาราชการคร ู

2.3  ไมมีการเลือ่นข้ันคาจางประจำป 

2.4  เปนผูมเีจตคติที่ดีตอวิชาชีพคร ู

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครคัดเลอืกขอรบัใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กลุมบริหางบประมาณ

และบุคคล โรงเรียนปากเกร็ด ตั้งแตวันที่ 10–22 มกราคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนำมาย่ืนในการสมัคร 

4.1  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาสีดำ สวมใสเสื้อสสีุภาพ ไมมีลวดลาย ขนาด 2 น้ิว 

ถายไวไมเกิน 1 ป จำนวน 2 รูป 

4.2  เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 
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4.3  สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน 1 ฉบับ 

4.4  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 

4.5  สำเนาใบประกอบวิชาชีพคร ู จำนวน 1 ฉบับ 

4.6  หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบรับรองความสามารถ ใบรบัรองการผานงาน หนังสอืสำคัญการ

เปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล เปนตน พรอมสำเนา 1 ฉบับ 

5.  การยื่นหลักฐานรบัสมัคร 

5.1  ผูสมัครตองย่ืนหลักฐานการสมัครดวยตนเอง และรับรองสำเนาถูกตอง พรอมลงช่ือกำกับ

เอกสารและหลักฐานทุกฉบบัที่นำมาย่ืนสมัครเขารบัการคัดเลือก 

5.2  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดพรอมหมายเลขโทรศัพทไวในเอกสารการสมัครดวย 
 

ประกาศ ณ วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

                                                                  (นางสาววิณัฐธพัชร  โพธ์ิเพชร) 

                                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด 
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ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตำแหนง ครูอัตราจาง 

งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี

......................................................... 
 

ดวยโรงเรียนปากเกร็ด มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหนง ครูอัตราจาง วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส อัตราคาจางเดือนละ 15,000.- บาท จำนวน 1 

อัตรา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  คุณสมบัติผูสมัครคัดเลือก 

1.1  สัญชาติไทย 

1.2  วุฒิปริญญาตร ี

1.3  มีใบประกอบวิชาชีพคร ู

1.4  มีประสบการณดานการพิมพงาน / โปรแกรมคอมพิวเตอร 

1.5  มีความประพฤติเรียนรอยเหมาะสมที่จะปฏิบัตงิานในหนาที ่มีความรับผิดชอบ ขยัน 

1.6  มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีความบกพรองทางรางกายและไมเปนโรคติดตอ / โรคประจำตัว 

2.  เง่ือนไขการจาง 

2.1  อัตราจางเดือนละ 15,000.- บาท 

2.2  ไมผูกพันการบรรจุแตงต้ังเขารบัราชการเปนขาราชการคร ู

2.3  ไมมีการเลือ่นข้ันคาจางประจำป 

2.4  เปนผูมเีจตคติที่ดีตอวิชาชีพคร ู

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครคัดเลอืกขอรบัใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กลุมบริหางบประมาณ

และบุคคล โรงเรียนปากเกร็ด ตั้งแตวันที่ 10–22 มกราคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนำมาย่ืนในการสมัคร 

4.1  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาสีดำ สวมใสเสื้อสสีุภาพ ไมมีลวดลาย ขนาด 2 น้ิว 

ถายไวไมเกิน 1 ป จำนวน 2 รูป 

4.2  เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 
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4.3  สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน 1 ฉบับ 

4.4  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 

4.5  สำเนาใบประกอบวิชาชีพคร ู จำนวน 1 ฉบับ 

4.6  หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบรับรองความสามารถ ใบรบัรองการผานงาน หนังสอืสำคัญการ

เปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล เปนตน พรอมสำเนา 1 ฉบับ 

5.  การยื่นหลักฐานรบัสมัคร 

5.1  ผูสมัครตองย่ืนหลักฐานการสมัครดวยตนเอง และรับรองสำเนาถูกตอง พรอมลงช่ือกำกับ

เอกสารและหลักฐานทุกฉบบัที่นำมาย่ืนสมัครเขารบัการคัดเลือก 

5.2  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดพรอมหมายเลขโทรศัพทไวในเอกสารการสมัครดวย 
 

ประกาศ ณ วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

                                                                  (นางสาววิณัฐธพัชร  โพธ์ิเพชร) 

                                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด 
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ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตำแหนง ครูอัตราจาง 

งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี

......................................................... 
 

ดวยโรงเรียนปากเกร็ด มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหนง ครูอัตราจาง วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน อัตราคาจางเดือนละ 15,000.- บาท จำนวน 1 อัตรา 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  คุณสมบัติผูสมัครคัดเลือก 

1.1  สัญชาติไทย 

1.2  วุฒิปริญญาตร ี

1.3  มีใบประกอบวิชาชีพคร ู

1.4  มีประสบการณดานการพิมพงาน / โปรแกรมคอมพิวเตอร 

1.5  มีความประพฤติเรียนรอยเหมาะสมที่จะปฏิบัตงิานในหนาที ่มีความรับผิดชอบ ขยัน 

1.6  มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีความบกพรองทางรางกายและไมเปนโรคติดตอ / โรคประจำตัว 

2.  เง่ือนไขการจาง 

2.1  อัตราจางเดือนละ 15,000.- บาท 

2.2  ไมผูกพันการบรรจุแตงต้ังเขารบัราชการเปนขาราชการคร ู

2.3  ไมมีการเลือ่นข้ันคาจางประจำป 

2.4  เปนผูมเีจตคติที่ดีตอวิชาชีพคร ู

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครคัดเลอืกขอรบัใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กลุมบริหางบประมาณ

และบุคคล โรงเรียนปากเกร็ด ตั้งแตวันที่ 10–22 มกราคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนำมาย่ืนในการสมัคร 

4.1  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาสีดำ สวมใสเสื้อสสีุภาพ ไมมีลวดลาย ขนาด 2 น้ิว 

ถายไวไมเกิน 1 ป จำนวน 2 รูป 

4.2  เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 
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4.3  สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน 1 ฉบับ 

4.4  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 

4.5  สำเนาใบประกอบวิชาชีพคร ู จำนวน 1 ฉบับ 

4.6  หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบรับรองความสามารถ ใบรบัรองการผานงาน หนังสอืสำคัญการ

เปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล เปนตน พรอมสำเนา 1 ฉบับ 

5.  การยื่นหลักฐานรบัสมัคร 

5.1  ผูสมัครตองย่ืนหลักฐานการสมัครดวยตนเอง และรับรองสำเนาถูกตอง พรอมลงช่ือกำกับ

เอกสารและหลักฐานทุกฉบบัที่นำมาย่ืนสมัครเขารบัการคัดเลือก 

5.2  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดพรอมหมายเลขโทรศัพทไวในเอกสารการสมัครดวย 
 

ประกาศ ณ วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

                                                                  (นางสาววิณัฐธพัชร  โพธ์ิเพชร) 

                                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด 
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ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตำแหนง ครูอัตราจาง 

งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุร ี

......................................................... 
 

ดวยโรงเรียนปากเกร็ด มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหนง ครูอัตราจาง วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร อัตราคาจางเดือนละ 15,000.- บาท จำนวน 1 

อัตรา ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  คุณสมบัติผูสมัครคัดเลือก 

1.1  สัญชาติไทย 

1.2  วุฒิปริญญาตร ี

1.3  มีใบประกอบวิชาชีพคร ู

1.4  มีประสบการณดานการพิมพงาน / โปรแกรมคอมพิวเตอร 

1.5  มีความประพฤติเรียนรอยเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในหนาที ่มีความรับผิดชอบ ขยัน 

1.6  มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีความบกพรองทางรางกายและไมเปนโรคติดตอ / โรคประจำตัว 

2.  เง่ือนไขการจาง 

2.1  อัตราจางเดือนละ 15,000.- บาท 

2.2  ไมผูกพันการบรรจุแตงต้ังเขารบัราชการเปนขาราชการคร ู

2.3  ไมมีการเลือ่นข้ันคาจางประจำป 

2.4  เปนผูมเีจตคติที่ดีตอวิชาชีพคร ู

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครคัดเลอืกขอรบัใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ไดที่กลุมบริหางบประมาณ

และบุคคล โรงเรียนปากเกร็ด ตั้งแตวันที่ 10–22 มกราคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนำมาย่ืนในการสมัคร 

4.1  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาสีดำ สวมใสเสื้อสสีุภาพ ไมมีลวดลาย ขนาด 2 น้ิว 

ถายไวไมเกิน 1 ป จำนวน 2 รูป 

4.2  เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 

- 1 - 



4.3  สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน 1 ฉบับ 

4.4  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 

4.5  สำเนาใบประกอบวิชาชีพคร ู จำนวน 1 ฉบับ 

4.6  หลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบรับรองความสามารถ ใบรบัรองการผานงาน หนังสอืสำคัญการ

เปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล เปนตน พรอมสำเนา 1 ฉบับ 

5.  การยื่นหลักฐานรบัสมัคร 

5.1  ผูสมัครตองย่ืนหลักฐานการสมัครดวยตนเอง และรับรองสำเนาถูกตอง พรอมลงช่ือกำกับ

เอกสารและหลักฐานทุกฉบบัที่นำมาย่ืนสมัครเขารบัการคัดเลือก 

5.2  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดพรอมหมายเลขโทรศัพทไวในเอกสารการสมัครดวย 
 

ประกาศ ณ วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

                                                                  (นางสาววิณัฐธพัชร  โพธ์ิเพชร) 

                                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด 
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