
                                                                                                                                                               
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่เป็นผู้แปลภาษา-ล่าม (Interpreter) 

.................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  อ าเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา- 
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีความประสงค์จะเปิดจะเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้แปลภาษา-ล่าม 
(Interpreter)  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักเรียนในห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา (LIP) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  จ านวน 2 อัตรา  วิชาเอกภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์/เอกภาษาอังกฤษ 
อักษรศาสตร์/เอกภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์/อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการแปลและล่าม/หรือผู้ที่มีประสบการณ์ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2 ในชีวิตประจ าวัน  ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท  ระยะเวลา 9 เดือน 
(21 กรกฎาคม 2563 - 21 เมษายน 2564) 
 อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอ านาจ 
การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และหลักเกณฑ์และ 
วิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.2 มีสัญชาติไทย 
 1.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 1.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
 1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ต าแหน่ง ผู้แปล-ล่าม (Interpreter) 
  2.1 ได้รับวุฒิทางการศึกษา ดังนี้ 
   - ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ 
   - ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ 
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   - ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์ 
   - นักแปล-ล่าม อักษรศาสตร์ 
   - ผู้มีประสบการณ์/ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2 ในชีวิตประจ าวัน 

 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 3.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
 3.2 ใบรับรองการผ่านงาน ประสบการณ์ท างาน (ถ้ามี) 
 3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 
 3.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ 
 3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 
 3.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

 4. วันรับสมัคร  
  รับสมัครระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ อาคารธุรการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

 5. ประกาศผู้มีสิทธิคัดเลือก 
  ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
โทร. 05 5 - 612864  

 6. การสอบคัดเลือก 
  สอบคัดเลือกในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 
บัวหลวง อาคารธุรการ  

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
20 กรกฎาคม 2563 - สอบสัมภาษณ์ 50  

 - แฟ้มผลงาน 50  
 คะแนนรวม 100  

 
 7. เกณฑ์การคัดเลือก 
  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้อง 
เป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับ 
จากผู้ได้คะแนนสูงสุดไปหาน้อย 

 8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. เป็นตน้ไป 
ณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
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 9. การท าสัญญา 
  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 
2563 โดยจะจ้างไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 ถือเป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
 
 ประกาศ ณ วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
                            (นายปัญญา   นิใจ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 
 

 


