ประกาศโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
เรี่อง การรับสมีัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติีงานีในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษีIEP (Intensive English Program)
……………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้น ทีการศกษา
ประถมศ กษาหนองคาย เขต 2 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเปนลกจ้างชั่วคราวในโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP
(Intensive English Program) จานวน 3 อั ต รา เพื่อ ปฏิ บั ติห น้ า ที่การสอนในโรงเรี ย นอนุบ าลจุ ม พลโพนพิ สัย
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตำแหน่งท่รับสมีัคร
1.1 ครอัตราจ้างชาวไทย
1.2 ครอัตราจ้างชาวตางชาติ

จานวน 1 อัตรา
จานวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนละ 9,000 บาท
อัตราเงินเดือนละ 20,000 บาท

2. คีุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ครูอัตราจ้างชาวไทย
2.1.1 วุฒิการศกษา ระดับปริญญาตรีข้นไป
2.1.2 วิชาเอกในกลุมสาขาภาษาไทย
2.1.3 มีความร้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.1.4 สามารถสอนได้ในรายวิชาภาษาไทย
2.1.5 ไมมีลักษณะต้องห้าม คือ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไมสมประกอบหรือเป็นโรคตามทกาหนดใน กฎ ก.พ.
2.1.6 ถ้ามีประสบการณการสอนจะได้รับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
2.2 ครีูอีัตราจ้างชาวต่างชาติ
2.2.1 วุฒิการศกษาระดับปริญญาตรีด้านการศกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการ
สอบ TOEIC
2.2.2 ชายหรือหญิงที่มีอายุระหวาง 24 - 40 ปี
2.2.3 ถ้ามีประสบการณการสอนจะได้รับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
3. อีัตราคี่าจี้าง
3.1 ครอัตราจ้างชาวไทย
3.2 ครอัตราจ้างชาวตางชาติ

อัตราเงินเดือนละ 9,000 บาท
อัตราเงินเดือนละ 20,000 บาท

-24. วีัน เวลาี และสถานท่รับสมีัคร
กาหนดการรับสมัครตั้งแตวันที 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งแตเวลา
08.30 น. - 16.30 น. (ไมเว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องอานวยการ ชั้น 2 อาคารวันคร (2504) โรงเรียน
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท 042 - 471277 หรือ 085-6094142
5. เอกสารและหลักฐานท่ต้องนามาย่นในการสมีัคร
5.1 ครูอัตราจ้างชาวไทย
5.1.1 รปถายหน้าตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา แตงกายสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว ถายไว้
ไมเกิน 6 เดือน
5.1.2 สาเนาวุฒิการศกษา
5.1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

จานวน 1 รป
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ชุด
สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี )
จานวน 1 ชุด
สาเนาใบทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
จานวน 1 ชุด
ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่งออกให้ไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)

จานวน 1 ชุด

5.2 ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
5.2.1 รปถายหน้าตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา แตงกายสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว ถายไว้ ไมเกิน
6 เดือน
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

จานวน 1

รป

สำเนาวุฒิการศกษา
จานวน 1 ชุด
สำเนาหนังสือเดินทาง
จานวน 1 ชุด
สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript)
จำนวน 1 ชุด
สำเนาวีซา
จานวน 1
ชุด
หลักฐานแสดงความร้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที
ได้รับการรับรอง

จำนวน 1 ชุด

6. สอบคัดเลอกีี โดยวิธีการสัมภาษณ และสาธิตการสอน
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีภุชงค
ชั้น 2 อาคารอานวยการ (อาคารวันคร 2504) โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
7. ประกาศผล
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย หรือ โทรศัพท 042 - 471277 หรือ 085-6094142

-38. รายงานตัวและทาสัญญาจี้าง
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องอำนวยการ
ชั้น 2 อาคารอานวยการ (อาคารวันคร 2504) โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
9. เรีิ่มปฏิบัติีงานีีีีีีี
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายอุดม หวังหมกลาง)
ผ้อานวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

Announced of Anuban Jumphonphonphisai School Urgently Require
Full Time Native English Teacher (2 Positions)
…………………………………………………………….
Anuban Jumphonphonphisai School is located in Tambon Chumphon, Amphur
Phonphisai, Nong Khai 43120, would like to hire 2 foreign teachers and get 20,000 baht for salary
for teaching English in Intensive English Program Project.
Qualification:
1. Bachelor degree or equivalent in Education and related field, TOEIC.
2. Male / Female, age between 24 – 40 years old.
3. Experience in teaching would be an advantage.
Hiring rates 1. Trial for 3 months, 20,000 baht per month
2. Passed 20,000 for salary
Requirement:
1. A copy of transcript.
2. A copy of Certificate residence.
3. A copy of passport and Visa.
4. A copy of English training certificate.
5. 2 recent photographs (2 inches)

1
1
1
1
2

copy
copy
copy
copy
photographs

Date of application:
Apply on March 28 – April 3, 2019 at General Administration Department, on the second floor
Wankhru building Tel. 042 – 471277, 111 M. 13 Phisaisoradej road, Anuban Jumphonphonphisai
school, Phonphisai district , Nongkhai Province. Interview on April 9, 2019 at 09.00- 12.00 am
and announcement for qualifier on April 10, 2019 at General Administration Department, on the
second floor Wankhru building or Tel. 042 – 471277, 0856094142

-2Date of Contract
Qualifier can contract with school on May 1, 2019 at 09.00-12.00 am.
Work start
Qualifier can start to work on May 1, 2019

Announcement on March 27, 2019

(Mr. Udom Wangmookalng)
Directo

