
 
       

                 
 
 

 
 
                                                                     

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  2 
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับคัดเลือกครูผูสอนชาวตางชาติหรือครูผูสอนชาวไทย 

เพื่อเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

The Nong Khai Primary Educational Service Area Office 2 Announcement 

Subject: List of eligible 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 between 

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

  บัดนี้ การรับสมัครดังกลาวไดเสร็จสิ้นและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ไดตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกครูผูสอนชาวตางชาติหรือ
ครูผูสอนชาวไทย เพ่ือเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ และระเบียบปฏิบัติของผูเขารับการ
คัดเลือก ดังนี้  
 The application has now been completed, and the applicant's qualifications have 
been reviewed by the Nong Khai Primary Educational Service Area Office 2. As a result, the 

list of candidates who are eligible to work as foreign teachers or Thai teachers in Quality 

Public School has been released, and the applicants' conduct rules are as follows. 

     ๑. รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  
    รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 1. The List of eligible applicants  

   The list of eligible candidates for selection is detail in the announcement's 

attachment. 
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  ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานทีด่ำเนินการคัดเลือก 
                             จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ  
                     2. The date, time, and location of the selection process. 

              Selection will be done through an assessment of suitability for the position 

by the interview method. 

(คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน) รายละเอียดตามกำหนดการ ดังนี ้ 
(Total score: 100 points) The following are the scheduled details: 

 

วัน/เวลา Date/Time 
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง 

Evaluating the suitability for the position 
Total 
score  

สถานท่ีดำเนินการคัดเลือก 
The place of selection 

วันศุกร ท่ี 25 กุมภาพันธ ๒๕65 
    เวลา 09.30 น. เปนตนไป 

February 25th, 2022 

From 09.30 a.m. onward  

 

ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ พิจารณาจาก องคประกอบ ดังนี ้  
The interview method will be use to assess the 
following elements: 

1. สาธิตการสอน (10-20 นาท)ี 
1.1 Teaching  Demonstration  (10 - 20 minutes) 

        
      2. ความเหมาะสมเกีย่วกับตำแหนง 
suitability for the position 
   2.1. ประวติัสวนตัวและการศึกษา  
        (Personal background and education) 
   2.2. บุคลิกภาพ  ทวงทีวาจา 
       (Personality and verbal demeanor) 
   2.3. เจตคติและอุดมการณ   (Attitudes and ideals) 
   2.4. ความคดิริเริ่มสรางสรรค  (Originality) 
   2.5. การมปีฏิภาณไหวพริบ  (Be quick-witted) 

 
 

50 

points 

50 

points 

 
หองประชุมพระสุริยะวงศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

Prasuriyawong         
Meeting Room 

At The Nong Khai Primary 
Educational Service Area 

Office 2 

 

         

 ๓. ระเบียบปฏิบตัิของผูเขารับการคัดเลือก Selection procedures for applicants 
  3.1 สิ่งที่ผูเขารับการคัดเลือกตองเตรียมเขาหองสอบไดแก  บัตรประจำตัวประชาชน 

หรือบัตรประจำตัวอ่ืนที่มีรูปถายและทางราชการออกให  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางชาติ)  
  3.1 The following items must be prepared by candidates before entering 

the examination room: Identification card or other form of identification with a photo and 

issued by the government, or a passport (In the case of foreigners). 

  3.2 การแตงกาย แตงกายดวยชุดสุภาพ ไมอนุญาตใหผูเขารับการคัดเลือกสวมกางเกงยีนส
หรือกระโปรงยีนสเขาหองสอบ โดยเด็ดขาด 

  3.2 Dress appropriately. Participants will not be permitted to enter the 

examination room if you are wearing jeans or denim skirts. 
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 4. การประกาศผลการคัดเลือก Selection results will be announced. 
จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ  2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และทางเว็บไซต https://www.smart.nongkhai2.go.th/ 

The results of the selection will be announced on February 28th, 2022, at 

the Nong Khai Primary Educational Service Area Office 2, as on the website. 

https://www.smart.nongkhai2.go.th/ 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
                     Please Kindly be informed accordingly 

                               ประกาศ ณ วันที่   24  กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

          Announced  Date  February 24th, 2022 
                                 

   
                  (Mr.Wannachai  Busanam) 

                   Director of Nong Khai Primary Educational Service Area Office 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

บัญชรีายชื่อผูมีสิทธิเขารับคัดเลือกครูผูสอนชาวตางชาติหรือครูผูสอนชาวไทย 
เพื่อเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ 

 (แนบทายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565) 
 

List of qualified 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 24th, 2022) 

 

No 
เลขประจำตัวผูสมัคร 

Applicant 
identification number 

ชื่อ Name – ชื่อสกุล Surname 
หมายเหตุ 
(Remark) 

1 001 นางสาวสุรัตนา  ทิพเสนา  

2 002 นายวิญญ  สัตยารักษ  

3 003 Mr.John  Conrad  Olsen  

4 004 นางสาวศศิวิมล  มอญไธสง  

5 005 นางสาวนลินนิภา  ธานะราช  

6 006 นางสาวณิชารีย  วันหนา  

 
 
 
 
 


