
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

********************* 
ด้วยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครู 

อัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)  จ านวน ๒ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง 
ช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)   ดังนี้ 

 
๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง 

1.1  ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)   จ านวน ๒ อัตรา 
1.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ  2๘,๐๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  

          ๒.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน  
     ๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีการสอน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ 

การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ (ใช้ภาษาจีนในการสอน) และภาษาจีนพื้นฐาน รวมท้ังส้ิน ๑๘ – ๒๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
     ๒.๒ ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิตส่ือ อุปกรณ์การสอน ตกแต่งห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
     ๒.๓ ช่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

          ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

1) มีสัญชาติจีน 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ
ตามท่ี ก.ค.ศ ก าหนด 

5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
6) ไม่เป็นผู้รับโทษจ าคุก 
7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของทาง 

ราชการ 
8) เป็นผู้ท่ีผ่านการตรวจคัดกรองโรคระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีไม่จ ากัดสาขา หรือสาขาการสอนภาษาจีน มีหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 



 
          ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ 
               โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ต้ังแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ –  

     ๙ เมษายน ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐– ๑๕.๓๐ น. 

           ๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๕.1 ส าเนาปริญญาบัตร ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว    จ านวน 1 ฉบับ 
๕.2 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)     จ านวน 1 ฉบับ 
๕.3 ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า      จ านวน 1 ฉบับ 

      ๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1*1.5 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
      ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 15 วัน     จ านวน 1 ฉบับ 
      ๕.๖ หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น work permit ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล และอื่น ๆ 

 ๖. การยื่นใบสมัคร 
 ๖.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอยีดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
       และครบถ้วน 

      ๖.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
     ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 1๐ เมษายน ๒๕๖๕  ห้องวิชาการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

          ๘. วิธีการคัดเลือก 
     การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
 

          ๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
      วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕    

     ๙.1 สอบการสอนภาษาจีน เวลา 09.00 – 12.00 น.  50 คะแนน 
     ๙.2 สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00 – 15.00 น.  50 คะแนน 

คะแนนรวมท้ังหมด 100 คะแนน 
     สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

 

          ๑๐. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     ๑๐.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน             
                      จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  
      ๑๐.2 จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา        
                       ในวันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๖๕  ท่ีป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ 
      ๑๐.3 รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      ๑๐.4 การยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก กรณีโรงเรียนมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่  
                     บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ถือเป็นอันยกเลิก   
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ 
      ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 



 



 
 

 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)   
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด................................ประเทศ...................... 
๔.    เลขท่ีพาสปอร์ต(Passport)..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ภาษาจีน)  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี .............เดือน................................ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

 


