
   

 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
.............................. 

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดทําโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสรรหาครูดี ครูเก่ง ท่ีมีผลการสอนในเชิง
ประจักษ์  มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี          
ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีการสอน มีจิตอาสาเข้ามาทําการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการคัดเลือกข้าราชการครูผู้สอน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว มาทําหน้าท่ีครูผู้สอนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีขาดครูตามเกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และประสบปัญหาขาดแคลนครูตามสาขาวิชาเอก    
โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญ 
  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด 
ท่ี ศธ 04009/ว 6518 ลงวันท่ี 26  พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ตําแหน่งท่ีจะดําเนินการรับสมัคร 
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าท่ีครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
1.2 จํานวน  1  อัตรา สถานศึกษาและกลุ่มวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
1.3 อัตราค่าจ้าง  17,000  บาท/คน/เดือน 
1.4 ระยะเวลาการจ้าง  นับต้ังแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2562  

  1.5 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
  2.1 เป็นข้าราชการครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                           
ท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว (ไม่รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกําหนดและลาออกจากราชการ) 
 

/2.2 มีคุณวุฒิ... 
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  2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีคุรุสภาออกให้ (ท่ียังไม่หมดอายุ) 
  2.3 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
  2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีการสอน 
  2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

 3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร ทางเว็บไซด์  
http://www.surin3.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในระหว่างวันท่ี  27-31 พฤษภาคม  2562          
ต้ังแต่เวลา 08.30–16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
 

 4. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องนํามาย่ืนในวันสมัครคัดเลือก 
    เอกสารทุกรายการให้นําฉบับจริงมาด้วย ฉบับสําเนาให้รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า ดังนี้ 
  4.1 ใบสมัครตามท่ีกําหนด 
  4.2 สําเนาใบปริญญาบัตร   จํานวน  1  ฉบับ 
  4.3 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีระบุกลุ่ม
วิชาเอกตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร  จํานวน  1  ฉบับ 
  4.4 สําเนาหนังสือประสบการณ์สอนวิชากลุ่มวิชาเอกท่ีรับสมัคร จํานวน 1 ชุด 
  4.5 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือ
รับรองสิทธิท่ีคุรุสภาออกให้ ท่ียังไม่หมดอายุภายในวันท่ีรับสมัครวันสุดท้าย  จํานวน  1  ฉบับ 
  4.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1  นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน               
6 เดือน  จํานวน  1  รูป  
  4.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
  4.8 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญของผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ 
  4.9 สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อผู้สมัคร  จํานวน 1 ฉบับ 
  4.10 ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง ซ่ึงออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน         
ซ่ึงแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  จํานวน 1 ฉบับ 
  4.11 หนังสือรับรองประสบการณ์การสอน รับรองโดยอดีตผู้บังคับบัญชา (กรณีมีวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามกลุ่มวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร) 
  4.12 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  ใบสําคัญการสมรส 
(ถ้ามี)  จํานวน 1 ฉบับ 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ภายในวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 ณ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และทางเว็บไซด์ http://www.surin3.go.th 
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 6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไวพริบ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์   

 7. วัน เวลา และสถานท่ีเข้ารับการคัดเลือก  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันท่ี  6  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 8. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
  8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู้ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับโดยแยกตามแต่ละโรงเรียนท่ีประกาศรับสมัคร ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีดีกว่า  
  8.2 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
จะทําสัญญาจ้างเหมาบริการ เม่ือได้จ้างครบตามจํานวนตามประกาศรับสมัครแล้วบัญชีให้เป็นอันยกเลิก  

  9. การประกาศผลการคัดเลือก 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ภายในวันท่ี  7 มิถุนายน  2562  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และทาง เว็บไซด์ 
http://www.surin3.go.th  

 10. การเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและทําสัญญาจ้างเหมาบริการรายเดือน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะแจ้งให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก    
เพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามตําแหน่งว่างท่ีประกาศรับสมัคร ไปทําสัญญาจ้างเหมาบริการกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น – 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

/ท้ังนี้... 
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  ท้ังนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ      
รับสมัครจะยกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังสิ้น  

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี 16 พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

 

                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีรายชื่อโรงเรียนท่ีได้รับการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน  
ตําแหน่งครูผู้สอน  โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 

 

ท่ี โรงเรียน อําเภอ 
กลุ่มวิชาเอก 

หรือประสบการณ์สอนวิชา 
หมายเหตุ 

1 ไพลศึกษาคาร ปราสาท การประถมศึกษา ปฐมวัย 
คณิตศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน 
ตําแหน่งครูผู้สอน  โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม  2562) 

................................................. 

 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 
 1. ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  10  คะแนน 
 2. บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา     10  คะแนน 
 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์      10  คะแนน 
 4. การมีปฏิภาณไวพริบ      10  คะแนน 

  5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์   10  คะแนน 
.............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน 
ตําแหน่งครูผู้สอน  โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 

 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันท่ี  16  พฤษภาคม 2562 
2. รับสมัคร วันท่ี 27-31 พฤษภาคม 2562 

เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  4 มิถุนายน 2562 
4. ดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ 
   (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

วันท่ี 6  มิถุนายน 2562 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี 7  มิถุนายน 2562 
6. รายงานตัวทําสัญญาจ้างเหมาบริการ และเริ่ม  
ปฏิบัติหน้าท่ี 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ลําดับท่ีสมัคร...................... 

                   
 

ใบสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน 
ตําแหน่งครูผู้สอน  โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................สัญชาติ..........เชื้อชาติ............ 
 2. เกิดวันท่ี..........เดือน................................... พ.ศ................. อายุ.............ปี ..................เดือน 
 3. วุฒิท่ีใช้สมัครคัดเลือก.............................................สาขาหรือวิชาเอก................................................... 
 4. สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา...................................เม่ือวันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ......... 
     ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................................วุฒกิารศึกษาสูงสุดท่ีได้รับคือ............................. 
     มีประสบการณ์สอนวิชา........................................................................................................................ 
     ความรู้ความสามารถพิเศษ................................................................................................................... 
 5. เกษียณอายุราชการเม่ือ ปี พ.ศ....................... จากโรงเรยีน................................................................ 
 6. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี  �-����-�����-��-� 
     วันออกบัตร.............................................................บัตรหมดอายุ........................................................ 
 7. ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี..............ถนน...................................ตําบล................................ 
              อําเภอ......................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
              โทรศัพท์บ้าน........................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................... 
 8. สถานท่ีติดต่อทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี........... 
              ถนน................................ตําบล..................................อําเภอ.................................จังหวัด..................... 
     รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์บ้าน.................................โทรศัพท์มือถือ................................. 
 9. การติดต่อทางการสื่อสาร E-mail…………………………………………………………………………………………….. 
 10. หลักฐานท่ีแนบใบสมัครคัดเลือก ซ่ึงได้รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว พร้อมใบสมัคร รวม...........ฉบับ คือ 
                        สําเนาใบปริญญาบัตร 
                        สําเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
               สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ีคุรุสภากําหนด 
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                         สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน           สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการบํานาญ 
               สําเนาทะเบียนบ้าน                         ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง 
                         หนังสือรับรองประสบการณ์สอน          หลักฐานอ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................. 

 11. ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มวิชาเอก............................................................................  
ท่ีโรงเรียน.........................................................อําเภอ.............................. 
 12. ประสบการณ์การสอน ท่ีมีผลการสอนในเชิงประจักษ์ และแสดงถึงเป็นครูดี ครูเก่ง มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู (เขียนบรรยายไม่เกินบรรทัดท่ีกําหนดในใบสมัครต่อไปนี้) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และขอความ
ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่
ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
 
      (ลงชื่อ)......................................................ผูส้มัครคัดเลือก 
              (....................................................) 
            วันท่ี...............เดือน.............................พ.ศ............... 
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เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกแล้ว ปรากฏว่า 
          หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
          ไม่ถูกต้อง 
          เนื่องจาก......................................................... 
..................................................................................... 
 
ลงลายมือชื่อ.....................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
              (.......................................) 
ตําแหน่ง...................................................... 
 
  วันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ............... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไป ตําแหน่งของผู้สมัครแล้ว
ปรากฏว่า 
           มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
           ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
           เนื่องจาก........................................................ 
...................................................................................... 
 
ลงลายมือชื่อ............................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ
           (............................................) 
ตําแหน่ง...................................................... 
 
    วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ.............. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

หนังสือรับรองประสบการณ์สอน 

 
ท่ี……………./2561      โรงเรียน..................................................... 

  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................. 
ตําแหน่ง.......................................................... สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ได้เคยปฏิบัติงานในตําแหน่ง..................... โดยเคยปฏิบัติการสอนในกลุ่มวิชา ดังนี้ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีทํางาน......................................................................................................................................................... 
ต้ังแต่วันท่ี...............เดือน......................................... พ.ศ....................  นับถึงวันเกษียณอายุราชการ เป็นเวลา
............. ปี .............. เดือน   และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชา ................................................................ 
ระดับชั้น......................... เป็นเวลา.................. ปี  

  ให้ไว้ ณ วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ...................... 

 

      ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 
                      (.....................................................) 
     ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน............................................ 
      วันท่ี............เดือน..............................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 
 


