
 
 

 

  ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งครูผู้สอน) 

สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  6  จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งครูผู้สอน) ใน
สังกัด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา                              
เขต  6 

   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  6  จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งครูผู้สอน) ดังนี ้

1. ลูกจ้างชั่วคราว (ต าแหน่งครูผู้สอน) 

 1.1  ลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งครูผู้สอน) จ านวน  1 อัตรา  
 

2. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
  2.1 อัตราค่าจ้าง  2,500.- บาท/เดือน 
  2.2 ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  2  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   3.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ดังต่อไปนี้  
    1) มีสัญชาติไทย 
    2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
    3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

   5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. 
   4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. 
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   6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู 
    7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา   
    8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
    9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน 
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
    12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
    13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ  

    14) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 

 3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
   3.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
    3.2.2 จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาไทย 

 3.3. ในกรณีท่ีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด ผู้สมัครรายใดปกปิด หรือแจ้งขอความอันเป็นเท็จ 
ท่ีเจ้าหน้าท่ีรับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้รับการจ้างในต าแหน่งดังกล่าว หรือหากผู้ใด 
ได้รับการจ้างแล้วให้ผู้มีอ านาจในการส่ังจ้างเพิกถอนการจ้างนั้นโดยพลัน และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ท้ังส้ิน  

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  4.1 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
เอกสารและหลักฐานท่ีใช้สมัครทุกฉบับ ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6  ต้ังแต่วันท่ี  14 - 20 กนัยายน 2560   
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
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 4.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบใบการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัคร 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครคัดเลือก 
ไม่มีสิทธิคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ ให้ถือว่าเป็นการรับสมัครและการได้รับเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ 
ส าหรับผู้นั้น  

5. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นในวันสมัคร  (พร้อมฉบับจริง)  
  5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นด า  ขนาด 1 นิ้ว( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป 
  5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 1 ชุด 
  5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ชุด 
  5.4 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีท่ียังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร) จ านวน 1 ชุด 
  5.5 ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน  (Transcript)     จ านวน 1 ชุด 
  5.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค 
        ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549      จ านวน 1 ฉบับ 
  5.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี ) เช่น ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ / สกุล  เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 

   ท้ังนี้ ให้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือก าหนดไว้ด้วย 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา               
เขต 6  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันท่ี  22  กันยายน  2560 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6   

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  7.1 ภาค ก ความรอบรู้  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   7.1.1 ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
ในเรื่องต่อไปนี ้

    1) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 
    2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
    4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
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   7.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ให้ทดสอบโดยข้อเขียนปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 
    1) วินัยและการรักษาวินัย 
    2) คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
    3) มาตรฐานวิชาชีพ 
    4) จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    5) สมรรถนะวิชาชีพ 
  7.2 ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   7.2.1  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดย 
การสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเร่ืองต่อไปนี้  
    1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
    2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    3) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  
    4) ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    5) การวัดและประเมินผลการศึกษา  
    7.2.2 ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการ 
สอบข้อเขียนแบบปรนัย เก่ียวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
  7.3 ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  โดยการสัมภาษณ์  ประเมินจาก 
    1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
    2) การประกอบคุณงามความดี 
    3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
    4) การมีปฏิภาณไหวพริบ 
    5) เจตคติและอุดมการณ์ 

8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 

  รายละเอียดการคัดเลือก    วัน/ เดือน/ป ี            เวลา          สถานที ่

การสอบข้อเขียน 
 

25  กันยายน  2560 เวลา 09.00  เป็นต้นไป โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 

สอบสัมภาษณ์ 26  กันยายน 2560 เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
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ปฏิทินการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 

ก าหนดการสรรหาและการคัดเลือก วัน / เดือน / ปี / เวลา สถานท่ีด าเนินการ  

1. ประกาศรับสมัคร วันท่ี 7 - 13 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 

2. รับสมัคร วันท่ี  14 - 20 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันท่ี 22  กันยายน  2560 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 

4. วิชาท่ีสอบ (ภาค ก) 
ความรอบรู้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ 
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 
เวลา  09.00 น. – 10.00 น.  
เวลา 11.00 น. – 12.00 น.  
 

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 

5. วิชาท่ีสอบ (ภาค ข) 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
เวลา  13.00 น. – 14.00 น.  
เวลา 15.00 น. – 16.00 น. 

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 

6. วิชาท่ีสอบ (ภาค ค) 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 

7. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ภายในวันท่ี 27  กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 

9. เกณฑ์การตัดสินผลการคัดเลือก 
  ผู้ท่ีถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   โดยเรียงล าดับจากคะแนนรวมทุกภาค 
จากคะแนนมากไปหาน้อย แยกตามสาขาวิชาเอก  หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค ข  มากกว่าเป็นผู้อยู่ 
ในล าดับท่ีดีกว่า  กรณีท่ีคะแนนภาค ข. เท่ากัน  ให้ผู้ท่ีคะแนนภาค ก ได้มากกว่า อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  ถ้าได้คะแนน 
ภาค ก. เท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยคณะกรรมการ 

10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา             
เขต  6 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันท่ี  27  กันยายน  2560   ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  
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11 การข้ึนบัญชี และยกเลิกบัญช ี
  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา              
เขต 6  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  และจะยกเลิกบัญชีในกรณีต่อไปนี้ 
   1) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกแล้ว 
   2) ผู้ผ่านการคัดเลือกขอสละสิทธิไม่มารายงานตัวตามก าหนด 
   3) ประกาศยกเลิกบัญชี บัญชีครบก าหนด 1 ปี 
   4) มีการประกาศสอบครั้งใหม่ ในต าแหน่งเดียวกัน  

12 การท าสัญญาจ้าง   
  ผู้ผ่านการคัดเลือกต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว(ต าแหน่งครูผู้สอน)  ในล าดับท่ี 1 จะต้องมาท าสัญญาจ้าง                   
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6  ในวันท่ี  2  ตุลาคม  2560   เวลา  08.30 น.    
 12.1 ก าหนดระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง  ต้ังแต่วันท่ี  2 ตุลาคม 2560   ถึงวันท่ี  30กันยายน 2561   
โดยให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้อง
ทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบสมัคร 
   12.2 หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล                      
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6         
หรือไม่ไปปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานศึกษาท่ีได้รับการส่ังจ้าง ตามวัน  เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้อง
สิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ 
  12.3 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาจัดจ้าง 
หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน หรือหากไม่มีความรู้ ความสามารถและความประพฤติไม่เหมาะสม  
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  จะเลิก
จ้างโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้รับจ้าง หรือไม่ต้องรอให้ครบสัญญาจ้าง 

 12.4 การจ้างไม่ผูกพันการท าสัญญาจ้างในปีงบประมาณในปีต่อไป และไม่มีการเล่ือนขั้นอัตราค่าจ้าง 
เมื่อส้ินการจัดสรรงบประมาณ หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาจ้างต่อเนื่อง   

-------------------------------------------- 

  

 

 

 

 



  อนึ่ง การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งครูผู้สอน)  จะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือ
ข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการหรือองค์กรกลางก าหนดตามล าดับ และโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 6   จะด าเนินการการคัดเลือกตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบคุณธรรมท่ียึดความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น 
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการคัดเลือกหรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้โปรดอย่างได้
หลงเช่ือ หากตรวจสอบพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างดังกล่าว โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)    ส านักงาน                 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6  จะด าเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น   

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ   ณ  วันท่ี  7  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕60 

                                                                                   
                ( นายทิวากร  มีระหันนอก )  

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 


