
 
                 
 

 
                                                                     

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 
เรื่อง รายชื่อผูผานการคัดเลือกครูผูสอนชาวตางชาติหรือครูผูสอนชาวไทย 

เพื่อเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคณุภาพ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

The Nong Khai Primary Educational Service Area Office 2 Announcement 

Subject: List of passed candidates for the selection of foreign teachers or Thai teachers to 

work as English in Quality Public School managed by the Nong Khai Primary Educational 

Service Area Office 2 

------------------------------------------ 
 ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประกาศ ณ วันที่       
14  กุมภาพันธ  2565 ประกาศรับสมัครครูผูสอนชาวตางชาติหรือครูผูสอนชาวไทย เพ่ือเปนครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ  ในโรงเรียนคุณภาพ รับสมัครระหวางวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ ๒๕65 และจะดำเนินการ
คัดเลือก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 25๖5 นั้น 
                According to an announcement of The Nong Khai Primary Educational Service 

Area Office 2 on February 14th, 2022, a recruitment of foreign teachers or Thai teachers to 

work as English teachers in a Quality Public school. The application was accepted during  on 

February 17th – 23rd, 2022 with the selection process taking place on the February 25th, 2022. 

  บัดนี้ การคัดเลือกดังกลาวไดเสร็จสิ้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2    
จึงประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือกครูผูสอนชาวตางชาติหรือครูผูสอนชาวไทย เพ่ือเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
ในโรงเรียนคุณภาพ และระเบียบปฏิบัติของผูเขารับการคัดเลือก ดังนี้  

 The select has now been completed, The Nong Khai Primary Educational Service 
Area Office 2. As a result, the List of passed candidates who are eligible to work as foreign 

teachers or Thai teachers in Quality Public School has been released, and the applicant's 

conduct rules are as follow. 
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 รายชื่อผูผานการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอยีดแนบทายประกาศนี ้
 The list of passed candidates for selection is detail in the announcement's 

attachment. 

ใหผูผานการคัดเลือก ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 มารายงานตัวที่กลุมบริหารงานบุคคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในวันที่  1  มีนาคม  2565 เวลา 09.30 น. 
และไปรายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจาง  ณ  โรงเรียนบานโนนสวรรค อำเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย    

Those who have been selected 1st– 2nd place, shall  report to The Personnel  

Management  Group of Nongkhai Primary Educational Service Area Office 2 be  held on        

1st  March 2022 at 9.30 a.m. and report  to duty  sign the employment contract at 

Bannonsawan School, Ruttanawapee District, Nongkhai Province     

บัญชีผูสอบแขงขันไดใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบแขงขัน ในตำแหนง 

เดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 

The Competitive Examiner's account can be used for not  more than one year  

from the date of accounting. But if there is a competitive examination in the position 

The same thing again and has been re-listed for competitive exams. The account of this 

competitive examinee will be cancelled. 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
                     Please Kindly be informed accordingly 

                               ประกาศ ณ วันที่   28  กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

          Announced  Date  February 28th, 2022 
                                 

   
                  (Mr.Wannachai  Busanam) 

                   Director of Nong Khai Primary Educational Service Area Office 2 

 

 

 

 

 
 



 
 

บัญชรีายชื่อผูผานการคัดเลือกครูผูสอนชาวตางชาติหรือครูผูสอนชาวไทย 
เพื่อเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ 

 (แนบทายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565) 
 

List of passed candidates for foreign teachers or Thai teachers 

to work as English teachers in quality public school 
(Annexed to the announcement of the Nong Khai Primary Educational Service Area Office 2, 

February 28th, 2022) 

 

No 
เลขประจำตัวผูสมัคร 

Applicant 
identification number 

ชื่อ Name – ชื่อสกุล Surname 
หมายเหตุ 
(Remark) 

1 003 Mr.John  Conrad  Olsen  

2 006 นางสาวณิชารีย  วันหนา  

3 002 นายวิญญ  สัตยารักษ  

4 001 นางสาวสุรัตนา  ทิพเสนา  

5 004 นางสาวศศิวิมล  มอญไธสง  

6 005 นางสาวนลินนิภา  ธานะราช  

 
 


