
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดนาวง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนอัตราจางช่ัวคราว 

********************* 
ดวยโรงเรียนวัดนาวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธาน ีเขต ๑  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือคัดเลือกเปนอัตราจางชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 
๑. ตำแหนงท่ีจะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือจางเปนอัตราจางช่ัวคราว จำนวน 2 อัตรา 

ช่ือตำแหนง และรายละเอียดการจาง 
 ๑.๑ ครอัูตราจาง จำนวน 2 อัตรา 
  1.1.1 วิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   จำนวน ๑ อัตรา (งบรายไดสถานศึกษา)  
  1.1.2 วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  จำนวน ๑ อัตรา (งบรายไดสถานศึกษา)
 (รายละเอียดเก่ียวกับตำแหนง ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้) 
 ระยะเวลาสัญญา กำหนดระยะเวลาจาง ปตอป ตามปงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเพ่ือสอบคัดเลือก  

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
๑) เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๒) มีสัญชาติไทย 
๓) มีอายุยี่สิบสองปบริบูรณ แตไมเกินสี่สิบหาปบริบูรณ 
๔) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน          

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
๗) ไมเปนผู ดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 
๘) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญาเวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ ผูที่ผานการสอบคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวน ทองถิ่น และจะตองนำใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน  ๑  เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามวาดวย
โรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นดวย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
ผูสมัครตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
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๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครขอใหรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองเทานั้น ระหวางวันท่ี 10 – 15 
ตุลาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนวัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทร ๐๒-๕๖๕-๕๕๖๖  

 
๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร 

๓.2.1 เอกสารหลักฐานทุกรายการตองมีฉบับจริงมาแสดงดวย เอกสารฉบับสำเนาทุก
ฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองวา “สำเนาถูกตอง” ลงลายมือช่ือ และวันเดือนป กำกับไวทุกหนาของสำเนา
เอกสารดังนี้ 

๑)  ใบสมัคร 
๒)  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไมไดปริญญาบัตรเทานั้น) และ 

ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษากับตำแหนงที่สมัคร โดยจะตองสำเร็จ
การศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจภายในวันรับสมัครวันสุดทาย พรอมถายสำเนาจำนวนอยางละ ๑ ฉบับ 

๓) กรณีท่ีมีคุณวุฒิอนุปริญญาตอเนื่องกับคุณวุฒิปริญญาตรี ตองนำปริญญาบัตร 
คุณวุฒิ อนุปริญญาและระเบียนแสดงผลการเรียน เชน ปวช. ปวส. ฯลฯ ฉบับจริงพรอมสำเนาอยางละ ๑ ฉบับ    
มายื่นสมัครดวย 

๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ฉบับจริง พรอม 
สำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 

๕) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบาน พรอมถายสำเนา จำนวนอยางละ               
๑ ฉบับ 

๖) ใบรับรองแพทย จำกแพทยท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงออกให                 
ไมเกิน ๑ เดือน จากสถานพยาบาลของรัฐ และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553  

(1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ  
(2) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  
(3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
(5) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน  
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กำหนด 

๗) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถายไวไมเกิน  
6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป 

๘) ใบสำคัญแสดงการผานเกณฑทหาร (ถามี) พรอมถายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
๙) หลักฐานอ่ืน (ถามี) เชน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ทะเบียน 

สมรส (ในกรณีท่ีชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) พรอมถายสำเนาอยางละ 1 ฉบับ 
   

 ๓.๓ เง่ือนไขในการสมัคร  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตอง
กรอก รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยื ่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณีที่มีความ
ผิดพลาด อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศ 
รับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น จะเรียกรอง
สิทธิ์ใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

/4.การประกาศ... 



๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
โรงเรียนวัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดนาวง ทางเว็บไซตของโรงเรียนวัดนาวง 
www.watnawong.ac.th  

๕. หลักเกณฑและวิธีการ 
๕.๑ ตำแหนงครูผูสอน 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 

วัน เวลา ในการประเมิน 
คะแนนเต็ม 
๕0 คะแนน 

ความเหมาะสมกับตำแหนง (สอบสัมภาษณ)   
   - สอบปฏิบัติการสอน 
   - แฟมสะสมผลงาน 

วันจันทรท่ี 17 ตุลาคม 
๒๕๖5 เวลา 10.๐๐ น. 
เปนตนไป 

50 คะแนน 

  
๖. เกณฑการตัดสิน 

ผู ที ่จะถือวาเปนผู ผานการสอบคัดเลือก จะตองเปนผู ที ่มีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ               
ตามหลักเกณฑ ไมต่ำกวารอยละ ๖๐ 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
๗.๑ โรงเรียนวัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู 

ผานการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดนาวง ตำบลหลักหก 
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และทางเว็บไซตของทางโรงเรียน www.watnawong.ac.th   

7.2 โรงเรียนวัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จะขึ้นบัญชีผูผาน
การสอบคัดเลือกจากผูผานเกณฑ มีกำหนด ๑ ปนับตั้งแตวันประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก เวนแตมี                 
การประกาศรับสมัครในตำแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก ท้ังนี้ 
ผูผานการสอบคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชี เม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้  

(1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตำแหนงท่ีสอบได  
(2) ผูนั้นไมรายงานตัวเพ่ือรับการจัดจางภายในวัน และเวลาท่ีกำหนด  
(3) ผูนั้นไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามวัน และเวลา โรงเรียนวัดนาวง กำหนด  
(4) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาผูนั้นมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเง่ือนไข และหรือไม 

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับสมัครกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามท่ีระบุไวในประกาศฯนี้ 
๘. เง่ือนไขการจางและการจัดทำสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร 

8.1 การจ ัดจางจะเป นไปตามลำด ับท ี ่  ตามประกาศรายช ื ่อผ ู ผ านการสอบคัดเล ือก                 
โรงเรียนวัดนาวง โดยการจางครั ้งที ่ 1 ผู ที ่ผานการสอบคัดเล ือก  จะทำสัญญาจางเปนลูกจางช ั ่วคราว                        
ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน ๒๕๖5 

๘.๒  หากมีตำแหนงวางภายหลัง จะมีหนังสือเรียกตัวผูผานการสอบคัดเลือก ตามลำดับที่เปน
รายบุคคลทางโทรศัพทและทางไปรษณียโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีผูผานการสอบคัดเลือก ไดระบุไวใน
ใบสมัคร  

8.3 กรณีท่ีไดตรวจสอบในภายหลังแลวพบวาผูผานการสอบคัดเลือก รายใดเปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร หรือรายงานขอมูลในเอกสารเปนเท็จ จะถือวาบุคคลนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติ  
จะไมพิจารณาจัดจาง หรือยกเลิกการจางโดยไมมีเงื ่อนไขใด ๆ ทั้งสิ ้น และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดทั ้งสิ้น      
การสอบคัดเลือก ในครั้งนี้ โรงเรียนวัดนาวงมีจุดประสงคที่จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรูความสามารถ 
และมีคุณธรรมเสมือนหนึ่งเปนขาราชการ ดังนั้น หากมี บุคคลใดบุคคลหนึ่งวิ่งเตน หรือแอบอางวาจะชวยเหลือให
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เป นผ ู ผานการสรรหาและเล ือกสรร โดยเร ียกร องคาตอบแทนหร ือไม ก ็ด ี  อยาหลงเช ื ่อโดยเด ็ดขาด                           
ใหตระหนักวาเปนการหลอกลวง และหากภายหลังทราบวา ผูผานการสอบคัดเลือก รายใดมีพฤติกรรมดังกลาว
ทางราชการอาจงดหรือเลิกจาง จะฟองรอง คาเสียหายใด ๆ จากทางราชการมิได 

ทั้งนี ้ การไดรับการจางเปนลูกจางชั ่วคราว จะไมมีขอผูกพันตอเนื่องนำไปสูการบรรจุหรือ 
ปรับเปลี่ยนเปนขาราชการในตำแหนงใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหวางปงบประมาณ หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 
ตามที่กำหนดหรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติที่ไมเหมาะสม ผูมีอำนาจในการจาง อาจบอกเลิกจาง 
โดยไมตองแจงใหผูรับจางลวงหนา 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 
           (จิรัตน  อยูยืน) 
            ผูอำนวยการโรงเรียนวัดนาวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนอัตราจางช่ัวคราว 

โรงเรียนวัดนาวง 
 

ตำแหนง ท่ี วุฒิ/สาขา/วิชาเอก เงินเดือน 
จำนวนอัตราท่ี

ประกาศรับสมัคร 

ครูผูสอน 
1 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร ๑๕,๐๐๐ ๑ อัตรา 

2 ภาษาอังกฤษ ๑๕,๐๐๐ ๑ อัตรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกอัตราจางช่ัวคราว 
ตามประกาศโรงเรียนวัดนาวง ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2565    ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี 10 – 15 ตุลาคม 2565   รับสมัคร (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
วันท่ี 16 ตุลาคม 2565   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
วันท่ี 17 ตุลาคม 2565    ดำเนินการสอบคัดเลือก 
วันท่ี 18 ตุลาคม 2565    ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565  รายงานตัว ปฐมนิเทศและทำสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตำแหนงท่ีเปดรับสมัคร 
ช่ือตำแหนง ครูอัตราจาง 
วิชาเอก  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
อัตราวาง ๑ อัตรา 

๑. ขอบขายงานท่ีปฏิบัติ 
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย 

วิธีการท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
(๓) ปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(๕) ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนา 

ผูเรียนตามศักยภาพ 
(6) ปฏิบัติหนาท่ีการบริการเก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณเครื่องไฟฟาเก่ียวกับการศึกษา 
(7) ปฏิบัต ิงานดานการซอมบำรุง ดูแลรักษา เครื ่องคอมพิวเตอร ระบบอินเตอร เน็ต                 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
(8) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
  (๑) อายุ ๒๒ ป แตไมเกิน ๔๕ ป บริบูรณ (เพศชาย) 
  (๒) มีใบประกอบวิชาชีพครู 

 (3 )  สามารถข ับรถยนต/รถกระบะได   ท ั ้ งระบบเก ียร ธรรมดา และเก ียร อ ัตโนม ัติ                              
(มีใบอนุญาตขับรถ) 

 (4) มีประสบการณดาน Web Design และ Web Programming มีความสามารถการใช
คอมพิวเตอรในการทำสื่อการเรียนการสอน นำเสนอผลงาน และมีความรูเกี ่ยวกับคอมพิวเตอรพื้นฐาน  ท้ัง 
Software และ Hardware 
  (5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ถายรูป จัดทำแผนภาพ กราฟ โปสเตอร ถายวิดีโอ ตัดตอวีดีโอ 
ควบคุมเครื่องเสียงเพื่อใชในการจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนา ฝกอบรม และการจัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  (6) ดูแล เก็บรักษาและซอมบำรุงโสตทัศนูปกรณ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
  (7) เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงานโดยเครงครัด เชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่ง
ของผูบังคับบัญชา ไมจงใจหรือปฏิบัติงานใหลาชา 
  (8) ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได 
  (9) หากมีประสบการณในตำแหนงงานดังกลาว จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
  (10) สามารถทำงานดาน IT Support ได (จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือตำแหนง ครูอัตราจาง 
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ 
อัตราวาง ๑ อัตรา 

๑. ขอบขายงานท่ีปฏิบัติ 
(๑) ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย 

วิธีการท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
(๓) ปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
(๔) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(๕) ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนา 

ผูเรียนตามศักยภาพ 
(๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
  (๑) อายุ ๒๒ ป แตไมเกิน ๔๕ ป บริบูรณ  
  (๒) มีใบประกอบวชิาชีพครู 
  (๓) มีประสบการณ/เคยปฏิบัตงิานเปนครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (หากเคยมีประสบการณการ
สอนหองเรียนพิเศษ IEP จะพิจารณาเปนพิเศษ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ใบสมัครคัดเลือกอัตราจางช่ัวคราว 
โรงเรียนวัดนาวง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ 

…………………………………………………………. 
 
 

๑.    ชือ่.................................................................. นามสกุล........................................................................... 

       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 

๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 

       อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน 

๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวดั.................................... 

๔.    เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 

       .....................................................เม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 

  หมดอายุเม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 

๕.    ท่ีอยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 

       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย................... 

       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................... 

๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 

       ไดรับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 

       มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ........................................................................................................................... 

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

๗.    ขอสมัครตำแหนง ...............................................…………............................………….. โรงเรียนวัดนาวง 

 

 

 

 

      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร 

          (..................................................) 

                            วันท่ี ............... เดือน.........................  พ.ศ............. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


