
 
 
 
 

 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 
                             สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

........................……………………………………. 
 
       ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีความประสงค์จะดําเนินการรับ 

สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สงักัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

                 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
เง่ือนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจา้งของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  
ลงวันที่ 11  กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2547 
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที ่4562/2559 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พ.ศ. 2560 คาํสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอํานาจการเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อกลุ่มงาน  ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
                1.1 กลุม่งาน  บริหารทั่วไป 
                1.2 ช่ือตําแหน่ง ตําแหน่งครูผู้สอน 
                1.3 ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานงานเกี่ยวกับ 
             (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน         
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
             (2)  จัดอบรมสั่งสอน  และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

            (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
            (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                      (5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
             (6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                1.4  อัตราว่างจํานวน  21  อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี   
                1.5 ค่าตอบแทน   เดือนละ  18,000  บาท/เดือน  
                1.6 ได้รับสิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ต้ังแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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        2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
             2.1 คุณสมบัติทัว่ไปของพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน 
                   2.1.1 เป็นผูม้ีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี   
     (1) มีสญัชาติไทย 
     (2) มีอายุไมตํ่่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
     (3) เป็นผู้เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                  
        (4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ริหารท้องถิ่น 
     (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
     (6) ไม่เป็นผูอ้ยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
น้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรอืเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
กฎหมายองค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ  
     (7)ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา 
     (8)ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     (9)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
     (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
        (13) ไมเ่ป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ใน
หน่วยงานของรัฐ 
                     2.1.2 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรอืจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ 
                     2.1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียน        
วิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ ๑๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
             2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน 
          2.2.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืน ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ 
วิชาเอกท่ีนํามาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรอืทาง หรือสาขาวิชาเอกใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่  ๑๘  เมษายน 2556 
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 255๘ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที ่29 มีนาคม 2560 และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560 
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    2.2.2 ผูส้มคัรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูหรือหลกัฐาน
ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
ผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ
5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปดิรบัสมัครสอบแข่งขันวันสดุท้าย 
และในวันจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอาย ุ                     
 

3. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
                 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ขอรับ
เอกสารและยืน่ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์
เขต 3  ระหว่างวันที่ 17 – 23  กุมภาพันธ์  2563 เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งน้ี
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.surin3.go.th 

            4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
   4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิต้องระบุช่ือ
ปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย 
 4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
 4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน  
6 เดือน ขนาด 1 น้ิว x 1.5 น้ิว จํานวน ๓ รูป 
 4.4 ทะเบียนบ้านที่มีช่ือผู้สมัครสอบ 
 4.5 บัตรประจําตัวประชาชน 
 4.6 ทะเบียนสมรส/ใบสําคญัการสมรส (ถา้มี) 
 4.7 ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ - สกุล (ถ้ามี)   
       4.8  ใบรบัรองแพทย์แผนปัจจุบัน ออกให้ไม่เกิน ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ  
ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
       4.9 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบ หรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ดังน้ี 
      (1) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของ      
คุรุสภาที่มีข้อมูลช่ือ-ช่ือสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน  
              (2) หนังสือรบัรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
                      เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสําเนาภาพถ่าย จํานวน  ๑  ชุด พร้อมลงนามสําเนา
ถูกต้องทุกแผ่น 

  5. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  5.1 ผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง 

ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธ์ิสอบตามประกาศรับสมัคร  
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ดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งน้ีเป็นโมฆะหรือหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารอันเป็นเท็จ  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จะไม่พิจารณาการจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 
                  5.2 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา 
และสถานทีท่ีกํ่าหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบเอกสาร
ประกอบใบสมัครที่รับรองสําเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
        5.3 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัคร พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ หากแจ้งสถานที่ไม่ชัดเจน อาจทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  
        5.4 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทีส่ามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์หรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้
ผู้สมัครสอบ แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยสอบ หากไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถติดต่อได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

             6. ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
  6.1 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 200 บาท  
  6.2  จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบ
เน่ืองจากมีการทุจริตเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร โดยจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกับการทุจริต 
 

           7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการ 

สรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  และ ทางเว็บไซต์ http://www.surin3.go.th   
 

           8. วิธีการสรรหาและเลือกสรร  
     สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดําเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน โดยการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
รายละเอียดหลักสูตรแนบท้ายประกาศน้ี 
           9. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรร   

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จะดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรในวันที ่
  7 มีนาคม  2563  ตามกําหนดการดังน้ี  

 
วัน เดือน ปี เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหต ุ

7 มีนาคม 2563 09.30-10.30 น. 
11.00-12.00 น. 
 
13.00 น. เป็นต้นไป 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาคความรู้ความสามารถท่ี ใช้ เฉพาะ
ตําแหน่ง 
ภาคประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

50 
50 

 
50 

สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 

  รวมท้ังสิ้น 150  

สถานที่ในการเลือกสรรจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
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           10. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลําดับจากผู้สอบได้ 
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อยตามลําดับแยกตามสาขาวิชาเอก 
                 กรณีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปมากกว่าเป็น  ผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า  
                 หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 
                 หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัว
สอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 

           11. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  11.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรร 

หาและเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบจากสูงไปตํ่า โดยแยกตามสาขาวิชาเอกภายในวันที่  11 มีนาคม  2563  
ณ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และ ทางเว็บไซต์http://www.surin3.go.th 

  11.2 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 2  ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 
  11.3 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

              (1) ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตําแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว 
                        (2) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด 
     (3) ผู้น้ันขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
                        (4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
                        (5) มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว  

           12. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
                  12.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 จะดําเนินการจ้างเป็นพนักงาน 
ราชการตําแหน่งครูผู้สอน เรียงตามลําดับที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามจํานวนตําแหน่งว่างตามกลุ่มสาขา
วิชาเอก  สําหรับการเรียกตัว  ผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรมารับการจ้างคร้ังแรกให้ใช้ประกาศผลการสรรหา
และเลือกสรรการข้ึนบัญชีเป็นการเรียกตัวมาทําสัญญาจา้ง  สําหรับการจ้างในคร้ังต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้
ได้รบัการสรรหาและเลือกสรรเป็นรายบุคคล  โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับการสรรหา
และเลือกสรรระบุไว้ในใบสมคัรโดยให้เวลามารายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับต้ังแต่วันประทับตรา ของ
ไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวน้ี 
                 12.2 การจ้างตามข้อ 12.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเน่ืองที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็น
ตําแหน่ง ข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจํา 
                  ๑2.๓ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครจะไม่
พิจารณาจ้างเป็นพนักงานราชการ หรืออาจส่ังเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า เน่ืองจากขาด
คุณสมบัติ แล้วแต่กรณี  โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
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                  12.4 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในลําดับที่จะทําสญัญาจ้าง จะต้องทําสัญญาจ้าง สัญญา
ค้ําประกัน ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3  ในวันที่  16 
มีนาคม  2563  

   

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 

                                                                                                                                       
                                                   (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
                           ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 
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หลกัสตูรการสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 

(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุรนิทร์ เขต 3 ลงวันที ่ 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563) 
........................................ 

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) 
    ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
    1.1 สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
    1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
    1.3 วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
    1.4 กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 
    1.5 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    1.6 กฎหมายเก่ียวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.7 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.8 กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองเด็ก 
    1.9 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.10 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
    1.11 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    1.12 ความสามารถด้านตัวเลข 

              1.13 ความสามารถด้านภาษาไทย 
              1.13 ความสามารถด้านเหตุผล 

2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (50 คะแนน) 
              2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  ใหท้ดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปน้ี 
                    (1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
                    (2) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
                    (3) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
                    (4) การพัฒนาผู้เรียน 
                    (5) การวิจัยทางการศึกษา 
                    (6) การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
                    (7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
              2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีประกาศรับสมัคร 

3. ภาคประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (50 คะแนน)  ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกตุ  
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  โดยประเมินจาก 
              3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
              3.2 บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา 
              3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
              3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ  
             3.5 ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
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รายละเอียดตวัชี้วัดคะแนนภาคประเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาํแหน่งครูผู้สอน 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ 

(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุรนิทร์ เขต 3 ลงวันที ่7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563) 
 

พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
ที ่ องคป์ระกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการตอบคําถามเก่ียวกับประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

๒ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง      
การสื่อสาร 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการตอบคําถามและการสื่อสาร 
 

๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคําถาม  
โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิดและ วิธีแก้ปัญหานั้น
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 

๕ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติ และอุดมการณ์ ๑๐  คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบคําถาม  
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก และ
สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาน้ัน  
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 
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รายละเอียดคณุวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรอืสาขาวิชาเอกที่เปดิรบัสมัคร 
คดัเลือกบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนกังานราชการ ตําแหน่งครูผูส้อน 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 (แนบทา้ยประกาศสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต ๓ ลงวันที่  7 กุมภาพนัธ์ ๒๕63) 

 
 
ก.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือ สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือก 
 ปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  ในกลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก  ดังน้ี 
 

ที ่ ตําแหน่ง 
กลุ่มวิชา/ทาง/
สาขาวิชาเอก 

รหัส 
กลุ่มวิชา 

จํานวนอัตราที่
ประกาศรบัสมัคร 

หมายเหต ุ

๑ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

พนักงานราชการ 
ตําแหน่งครูผู้สอน 

คอมพิวเตอร์ 
พลศึกษา 
คณิตศาสตร ์
สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษ 
ประถมศึกษา 
ดนตรี 
 

๐๑ 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

6 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

ลําดับท่ี 1 รายงานตัววันท่ี 16 มีนาคม 2563 
ลําดับท่ี 1 รายงานตัววันท่ี 16 มีนาคม 2563 
ลําดับท่ี 1 รายงานตัววันท่ี 16 มีนาคม 2563 
ลําดับท่ี 1-2 รายงานตัววันท่ี 16 มีนาคม 2563 
ลําดับท่ี 1 รายงานตัววันท่ี 16 มีนาคม 2563 
ทําการจ้างต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณแลว้ 
ลําดับท่ี 1 รายงานตัววันท่ี 16 มีนาคม 2563 
ลําดับท่ี 1 รายงานตัววันท่ี 16 มีนาคม 2563 
ทําการจ้างต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณแลว้ 
ทําการจ้างต่อเม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณแลว้ 

  รวมทั้งสิ้น  21  
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ข.  รายละเอียด กลุ่มสาขาวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
 

ตําแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 

ที่รับสมัคร หมายเหตุ 

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 1. สังคมศึกษา 
     (1) สังคมศึกษา 

(2) ประวัติศาสตร์ 
(3) การสอนสังคมศึกษา 
(4) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
(5) ภูมิศาสตร์ 
(6) วัฒนธรรมศึกษา 
(7) สังคมวิทยา 
(8) พุทธศาสตร์ 
(9) การพัฒนาชุมชน 
(10)รฐัศาสตร ์
(11)นิติศาสตร์ 
(12)รฐัประศาสนศาสตร์) 
(13) สังคมศาสตร์ 
 (14)พัฒนาสงัคม 

      (15)ภูมิศาสตร์แผนที ่
      (16)โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 

(17) การสอนสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
     (18) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

  (19) สังคมศาสตร์การพัฒนา 
  (20)การสอนภูมิศาสตร์ 
   (21)การสอนประวัติศาสตร์  

      (22)  กลุม่วิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที ่   
            มีวิชาเอกตามข้อ (1) – (21) 
 

2 อัตรา รหัสวิชา 04 

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 2. ประถมศกึษา   
(๑) การประถมศึกษา 
(๒) ประถมศึกษา 
(๓) การสอนประถมศึกษา 

      (4) กลุม่วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ทีม่ี   
             วิชาเอก ตามข้อ (1) – (3) 
 

1 อัตรา รหัสวิชา 09 
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ตําแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 
ที่รับสมัคร 

หมายเหต ุ

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 
 
 

 3. คอมพิวเตอร์       
(1) คอมพิวเตอร ์
(2) คอมพิวเตอร์การศึกษา 
(3) วิทยาการคอมพิวเตอร ์
(4) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
(5) คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
(6) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต์ 
(7) ธุรกจิคอมพิวเตอร ์
(8) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
(9) เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

      (10)วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์
      (11)เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
      (12)ศาสตร์คอมพิวเตอร ์
      (13)สารสนเทศศึกษา 
      (14)ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ์
      (15)ระบบสารสนเทศ 
      (16)วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์
      (17)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (18)คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      (19) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวชิาเอก 
          ตามข้อ (1) – (18) 

6  อัตรา รหัสวิชา 01 

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 

4.  ภาษาไทย 
      (1)  ภาษาไทย 

(2) การสอนภาษาไทย 
(3) วิธีสอนภาษาไทย 
(4) วิธีการสอนภาษาไทย 
(5) วรรณคดีไทย 
(6) ภาษาและวรรณคดีไทย 
(7) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 

       (8)  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
(9) ไทยคดีศึกษา 

    (10) ไทยศึกษา 
    (11) ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 
    (12) ภาษาไทยและการส่ือสาร 
    (13) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
    (14) ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
    (15) กลุ่มวชิาหรือทาง หรอืสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี    
           วิชาเอกตามขอ้ (1) – (14) 

2 อัตรา รหัสวิชา 06 
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ตําแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 
ที่รับสมัคร หมายเหต ุ

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 

5. วิทยาศาสตร์     
(1) วิทยาศาสตร ์
(2) วิทยาศาสตรท์ั่วไป 
(3) การสอนวทิยาศาสตร ์
(4) การสอนวทิยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
(5) การสอนวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
(6) การสอนวทิยาศาสตร์กายภาพ 
(7) การสอนเคม ี
(8) การสอนชีววิทยา 
(9) การสอนฟิสิกส์ 
(10) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์
(11) วิทยาศาสตรก์ายภาพ 
(12) วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(13) กลุ่มวิชาหรอืทาง หรอืสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ม ี
       วิชาเอกตามข้อ (1) – (12) 

2 อัตรา รหัสวิชา 05 

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 

6. คณติศาสตร์ 
    (1) คณิตศาสตร์ 

(2) การสอนคณิตศาสตร์ 
(3) คณิตศาสตร์ศกึษา 
(4) คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(5) การศึกษาคณติศาสตร์ 
(6) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
(7) คณิตศาสตร์-เคม ี
(8) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส ์
(9) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
(10) สถิติ 
(11) สถิติศาสตร ์
(12) สถิติประยุกต์ 
(13) สถิติคณิตศาสตร์ 
(14) คณิตศาสตร์สถิติ 
(15) คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(16) คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
(17) คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
(18) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่ม ี
        วิชาเอกตามข้อ (1) – (17) 

2 อัตรา รหัสวิชา 03 
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ตําแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 
ที่รับสมัคร 

หมายเหตุ 

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 

7. ภาษาอังกฤษ     
(๑) ภาษาอังกฤษ 
(๒) การสอนภาษาอังกฤษ 
(๓) วิธีสอนภาษาองักฤษ 
(๔) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
(๕) ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 
(๖) ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารนานาชาติ 
(๗) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
(๘) วรรณคดีอังกฤษ 
(๙) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(10) การสอนวชิาภาษาปัจจุบนัต่างประเทศ (อังกฤษ) 

    (11) ภาษาอังกฤษช้ันสูง 
    (12) ภาษาอังกฤษ 
    (13) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น 
              นอกจากภาษาอังกฤษ 
    (14) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
    (15) ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
    (16) ภาษาอังกฤษเฉพาะกจิ 
    (17) ภาษาอังกฤษศึกษา 
    (18) ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว 
    (19) กลุ่มวชิาหรือทาง หรอืสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี 

        วิชาเอกตามข้อ (1) – (18) 

1  อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา 08 

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 

8. พลศึกษา       
(1) พลศึกษา 

(2) การสอนพลศกึษา 

(3) วิทยาศาสตร์การกีฬา 

(4) การฝึกและการจัดการกีฬา 

(5) สันทนาการ 

(6) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) 
(7) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ทีม่ี

วิชาเอก ตามข้อ (1) – (6) 

3  อัตรา 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา 02 
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ตําแหน่ง กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก 
จํานวนอัตรา 
ที่รับสมัคร 

หมายเหตุ 

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 

  9. ปฐมวัย       
        (1)ปฐมวัยศึกษา 
        (2)การศึกษาปฐมวัย 

(3)อนุบาลศึกษา 
(4)อนุบาล 
(5)การอนุบาลศึกษา 
(6)การปฐมวัยศึกษา 
(7)การปฐมวัย 
(8)ปฐมวัย 

        (9) กลุม่วิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ทีม่ ี
            วิชาเอกตามข้อ (1) – (7) 

1  อัตรา รหัสวิชา 07 

พนกังานราชการ 

ตําแหน่งครูผู้สอน 
 
 
 

10. ดนตร ี
(๑) ดนตรี 
(๒) ดนตรีศึกษา 
(๓) ดุริยางคศาสตร์ 
(๔) ดุริยะศิลป์ 
(๕) ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีไทย-ดนตรีสากล) 
(๖) ดนตรีไทยสมัยนิยม 
(๗) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรไีทย) 
(๘) ดุริยางคศาสตร์ (ไทย-สากล) 
(๙) การสอนดุริยางคศึกษา 
(10) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มี
วิชาเอก 
      ตามข้อ (1) – (9) 

1 อัตรา รหัสวิชา 10 

 
                หมายเหตุ   
                  1. กรณผีู้สมคัรสอบมีคุณสมบัติสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบคัดเลือก     
ในกลุ่มวิชา หรอืทาง หรือกลุ่มวิชาเอกเพียงเอกใดเอกหน่ึงเท่าน้ัน 
                   2.ต้องศึกษาเน้ือหาวิชาในกลุ่มวิชาที่สมัครในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี  
   3.ต้องศึกษาเน้ือหาวิชาในกลุ่มวิชาที่สมัครในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต  สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเน่ืองและในระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่าได้   ไม่เกิน 10 
หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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ปฏทินิการดาํเนินการสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 7  กุมภาพนัธ์ 2563) 

 
1. ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
2. รับสมัครการสรรหาและเลอืกสรร  วันที่ 17  –  23 กุมภาพันธ์ 2563 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสรรหาเลือกสรร ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
4. สอบข้อเขียน 
     4.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
     4.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
      4.3 ภาคประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

 
วันเสาร์ที่ 7  มีนาคม 2563 

 
 

 
5. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลอืกสรร ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
6. วันทําการจ้างปฏิบัติงาน 
 

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 
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บญัชีรายละเอียดอัตราว่างเพื่อจ้างเป็น 
พนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
(แนบทา้ยประกาศสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุินทร์ เขต 3 ลงวันที่   7 กุมภาพนัธ์ 2563) 

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

ท่ี ตําแหน่ง ตําแหน่ง
เลขท่ี 

โรงเรียน อําเภอ กลุ่มวิชา/ทาง/ 
สาขาวิชาเอก 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

พนักงานราชการ 
ตําแหน่งครูผู้สอน 

พ312196 
พ312213 
พ312279 
พ312283 
พ312338 
พ312363 
พ312268 
พ312304 

บ้านสมุด 
บ้านตาเมียง 
บ้านจารย์ 
บ้านณรงค ์
บ้านอําปึล 
บ้านโสน 
บ้านอุโลก 
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร 

ปราสาท 
พนมดงรัก 
สังขะ 
ศรีณรงค ์
พนมดงรัก 
ศรีณรงค ์
พนมดงรัก 
ปราสาท 

คณิตศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ปฐมวัย 
วิทยาศาสตร์ 
พลศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์ 
สังคมศึกษา 

ทําการจ้างต้ังแต่วันท่ี 
16 มีนาคม 2563 

 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

 

พนักงานราชการ 
ตําแหน่งครูผู้สอน 

พ312341 
พ312355 
พ312201 
พ312207 
พ312211 
พ312224 
พ312226 
พ312260 
พ312261 
พ312267 
พ312278 
พ312313 
พ312337 

 

บ้านโคกกรม 
บ้านกาบกระบือ 
บ้านตาเสาะ 
บ้านพะเนาว์ 
บ้านปวงตึก 
บ้านเกษตรถาวร 
บ้านโคกกลาง 
บ้านสะพานหัน 
บ้านพนมดิน 
บ้านเจ้าคุณ 
บ้านห้วยสิงห์ 
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บํารงุ) 
กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 
 

พนมดงรัก 
ปราสาท 
ปราสาท 
ศรีณรงค ์
สังขะ 
กาบเชิง 
พนมดงรัก 
ปราสาท 
พนมดงรัก 
ปราสาท 
สังขะ 
ปราสาท 
ปราสาท 

พลศึกษา 
ภาษาไทย 
ประถมศึกษา 
ภาษาไทย 
คอมพิวเตอร์ 
ดนตรี 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 
พลศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

ทําการจ้างต่อเม่ือได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


