ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
..............................
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนในเชิง
ประจักษ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี
ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน มีจิตอาสาเข้ามาทําการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการคัดเลือกข้าราชการครูผู้สอน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว มาทําหน้าที่ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาที่ขาดครูตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด หรือสถานศึกษาที่มีครูเกินเกณฑ์แต่ขาดครูในสาขาวิชาเอก
ที่สําคัญจําเป็น โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญ
เพื่อให้การดําเนินการเป็นตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ
04009/ว7254 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการรับสมัคร
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
1.2 จํานวน 25 อัตรา สถานศึกษาและกลุ่มวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
1.3 อัตราค่าจ้าง 17,000 บาท/คน/เดือน
1.4 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
1.5 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการ
2.1 เป็นข้าราชการครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
/2.2 มีคุณวุฒิ...

-22.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
2.3 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
2.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร ทางเว็บไซด์
http://www.surin3.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
เอกสารทุกรายการให้นําฉบับจริงมาด้วย ฉบับสําเนาให้รับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า ดังนี้
4.1 ใบสมัครตามที่กําหนด
4.2 สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุกลุ่ม
วิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือ
รับรองสิทธิที่ครุสภาออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันที่รับสมัครวันสุดท้าย จํานวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน จํานวน 1 รูป
4.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
4.7 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญของผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
4.8 สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
4.9 ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จํานวน 1 ฉบับ
4.10 หนังสือรับรองประสบการณ์การสอน รับรองโดยอดีตผู้บังคับบัญชา (กรณีมีวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามกลุ่มวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร)
4.11 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส
(ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และทางเว็บไซด์ http://www.surin3.go.th
/6. กลักเกณฑ์...

-36. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไวพริบ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
7. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู้ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับโดยแยกตามแต่ละโรงเรียนที่ประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
8.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
จะทําสัญญาจ้างเหมาบริการ เมื่อได้จ้างครบตามจํานวนตามประกาศรับสมัครแล้วบัญชีให้เป็นยกเลิก
9. การประกาศผลการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และทาง
เว็บไซด์ http://www.surin3.go.th
10. การเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและทําสัญญาจ้างเหมาบริการรายเดือน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามตําแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ไปทําสัญญาจ้างเหมาบริการกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมตาเมือนธม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
/ทั้งนี้...

-4ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
จะยกเลิกสัญญาจ้างเหมาบริการโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายฉลาด สาโยธา)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
ที่

โรงเรียน

อําเภอ

1
2

โรงเรียนบ้านถนน
โรงเรียนบ้านมหาชัย

สังขะ
ศรีณรงค์

3

โรงเรียนบ้านกําไสจาน

ปราสาท

4

โรงเรียนบ้านสองสะโกม

ปราสาท

กลุ่มวิชาเอก
หรือประสบการณ์สอนวิชา
1.ภาษาไทย 2.ภาษาอังกฤษ
1.ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์
3.ภาษาอังกฤษ
1.ภาษาอังกฤษ 2.ภาษาไทย
3.ปฐมวัย
1.คณิตศาสตร์ 2.พลศึกษา
3.ศิลปศึกษา 4.อื่นๆ

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561)
.................................................
การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
10 คะแนน
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา
10 คะแนน
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
10 คะแนน
4. การมีปฏิภาณไวพริบ
10 คะแนน
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
10 คะแนน
..............................................................................

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561)
1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร

ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
4. ดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
6. รายงานตัวทําสัญญาจ้างเหมาบริการ และเริ่มปฏิบัติ วันที่ 1 มีนาคม 2561
หน้าที่

ลําดับที่สมัคร......................

 1 
ก
6  

ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน
ตําแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................สัญชาติ..........เชื้อชาติ............
2. เกิดวันที่..........เดือน................................... พ.ศ................. อายุ.............ปี ..................เดือน
3. วุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก.............................................สาขาหรือวิชาเอก...................................................
4. สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา...................................เมื่อวันที่.........เดือน..........................พ.ศ.........
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................................วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ.............................
มีประสบการณ์สอนวิชา........................................................................................................................
ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................
5. เกษียณอายุราชการเมื่อ ปี พ.ศ....................... จากโรงเรียน................................................................
6. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ----
วันออกบัตร.............................................................บัตรหมดอายุ........................................................
7. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..............หมู่ที่..............ถนน...................................ตําบล................................
อําเภอ......................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..................................
โทรศัพท์บ้าน........................................โทรศัพท์มือถือ.........................................................................
8. สถานที่ติดต่อทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์) บ้านเลขที่......................หมู่ที่...........
ถนน................................ตําบล..................................อําเภอ.................................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์บ้าน.................................โทรศัพท์มือถือ.................................
9. การติดต่อทางการสื่อสาร E-mail……………………………………………………………………………………………..
10. หลักฐานที่แนบใบสมัครคัดเลือก ซึ่งได้รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว พร้อมใบสมัคร รวม...........ฉบับ คือ
สําเนาใบปริญญาบัตร
สําเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากําหนด

-2สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองประสบการณ์สอน

สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการบํานาญ
ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง
หลักฐานอื่น ๆ โปรดระบุ..................................

11. ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มวิชาเอก............................................................................
ที่โรงเรียน.........................................................อําเภอ..............................
12. ประสบการณ์การสอน ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์ และแสดงถึงเป็นครูดี ครูเก่ง มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู (เขียนบรรยายไม่เกินบรรทัดที่กําหนดในใบสมัครต่อไปนี้)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และขอความ
ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่
ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)......................................................ผูส้ มัครคัดเลือก
(....................................................)
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ...............

-3เฉพาะเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ตําแหน่งของผู้สมัครแล้ว
คัดเลือกแล้ว ปรากฏว่า
ปรากฏว่า
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ไม่ถูกต้อง
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เนื่องจาก.........................................................
เนื่องจาก........................................................
..................................................................................... ......................................................................................
ลงลายมือชื่อ.....................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงลายมือชื่อ............................เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ
(.......................................)
(............................................)
ตําแหน่ง......................................................
ตําแหน่ง......................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ...............

วันที่..............เดือน..............................พ.ศ..............

หนังสือรับรองประสบการณ์สอน
ที่……………./2561

โรงเรียน.....................................................

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................
ตําแหน่ง.......................................................... สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ได้เคยปฏิบัติงานในตําแหน่ง..................... โดยเคยปฏิบัติการสอนในกลุ่มวิชา ดังนี้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานที่ทํางาน.........................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...............เดือน......................................... พ.ศ.................... นับถึงวันเกษียณอายุราชการ เป็นเวลา
............. ปี .............. เดือน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชา ................................................................
ระดับชั้น......................... เป็นเวลา.................. ปี
ให้ไว้ ณ วันที่..............เดือน................................พ.ศ......................

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

