ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการด้านการสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
....................................................................................
ด้วยโครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษาเทศบาลนคร
นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการสอนในโครงการห้องเรียนสองภาษา
ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ชาวต่างชาติจำนวน จำนวน ๗ ตำแหน่ง เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง
สำเนาหนังสืออนุญาตทำงานในราชอาณาจักร (ถ้ามี)
๒. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ สำเนาใบรายงานผลการเรียน สำเนาใบปริญญาบัตรและหนังสือ
รับรองประสบการณ์ทำงาน สำเนาใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติประเทศของคุรุสภา
๓. หลักฐานแสดงความรู้ความสามรถด้านภาษาอังกฤษ เช่น คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ คะแนน
หรือ คะแนน IELTS ที่ระดับ ๕.๕ สำหรับตำแหน่งครูชาวต่างชาติประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และส่งเอกสารการสมัครมาที่
Teacher.wirong@mail.com สอบคัดเลือกวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ. ห้องประชุม
สารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เวลา ๐๙.๐๐ น. และประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี), www.ymr.ac.th,
Facebook : EP.YMR.NEWS, Facebook : Yommaratschooltor 3

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ ร.ต.
(อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน)
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

Tessaban 3 (Yommaratsamaki) School
Nakhonratchasima Municipality Education office
Foreigner Teachers Requirements 2020
English Program Tessaban 3 (Yommaratsamaki) School is seeking for innovative qualified
Kindergarten, Primary and lower secondary teachers to join the English Program for school year 2020
The position involves teaching students in Kindergarten, Primary and lower secondary
(K1 to Matthayom 3) students in the following subjects: MATHEMATICS, ENGLISH, SCIENCE, HEALTH
EDUCATION, PHYSICAL EDUCATION COMPUTER AND HOME ECONOMIC. Applicants should be motivated
individuals with keen interest in encouraging and inspiring students to love learning and excel in
the subject areas of English.
• Qualification
- 7 positions for foreigners ( Native speaker and Non native speaker)
- Hold a bachelor’s degree in Education major English/Mathematics/ Science or any
related filed
- Have an experience teaching in Thailand or any country and must provide proof of
teaching experience or certificates of training.
- Applicants with teaching license would be an advantage.
- Must have A TOEIC score of not less than 700 or IELTS level 5.5 for Non native speaking
teacher.
• Document provided
- Transcript of record
- Diploma
- Resume
- Photocopy of passport, work permit, teacher license
Applicants can be apply in person at the school or send an e mail to
Teacher.wirong@mail.com now till 30th April 2020 on official day and times. Qualified interview for
all applicants held on 13th May 2020 by 9 am at the school. Announcement of results will be on
15th May 2020 at school and www.ymr.ac.th, Facebook : EP.YMR.NEWS, Facebook : Yommaratschooltor 3

