ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน เรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูพี่เลี้ยง และเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยดาเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์
2563 และจะดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคม 2563 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ตาแหน่งครูพี่เลี้ยง และเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูอัตรา
จ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จานวนทั้งสิ้น 4,584 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
1.1 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
853 ราย
1.2 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
482 ราย
1.3 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
372 ราย
1.4 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
548 ราย
1.5 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
855 ราย
1.6 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
221 ราย
1.7 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
259 ราย
1.8 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
232 ราย
1.9 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา
152 ราย
1.10 พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกดนตรี
143 ราย
1.11 พนักงานราชการตาแหน่งครูพี่เลี้ยง
404 ราย
1.12 ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 63 ราย
2. สถานที่สอบ
2.1 สนามสอบที่ 1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
(2) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
(3) พนักงานราชการตาแหน่งครูพี่เลี้ยง

-22.2 สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
(2) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา
2.3 สนามสอบที่ 3 โรงเรียนปราสาท อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
(2) ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
2.4 สนามสอบที่ 4 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบารุงราษฎร์) อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
2.5 สนามสอบที่ 5 โรงเรียนบ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา) อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
2.6 สนามสอบที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
2.7 สนามสอบที่ 7 โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
2.8 สนามสอบที่ 8 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกดนตรี
2.9 สนามสอบที่ 9 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
2.10 สนามสอบที่ 10 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(1) พนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
3. ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และมีการบันทึกภาพผู้เข้า
สอบทุกคน
4. ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบควบคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลขประจาตัว 13 หลัก ไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจาตัวสอบไว้บนโต๊ะ
ขณะที่ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ กรรมการกากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่
จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นแน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้ หากทาบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบหาย ให้รีบแจ้ง
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบเพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏในบัตร
5. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิ์
เข้าสอบวิชานั้น แต่สาหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้า ผู้ใดเข้าสอบหลังจากลงมือสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจาเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานดาเนินการสอบฯพิจารณา
อนุญาต
6. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประจาตัวสอบ ดินสอดาชนิด 2B หรือ 2B ขึ้นไป ยางลบ ดินสอดาชนิดอ่อน
ปากกา ไม้บรรทัด และอุปกรณ์อื่นๆไปเอง ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันกรอกข้อมูลต่างๆบนหัวกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน
ได้แก่ รหัสเลขประจาตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – ชื่อสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ ห้องสอบ วันที่สอบ และเวลา
ตรวจทานการระบายรหัสประจาตัวผู้เข้าสอบให้ครบ 6 หลัก ให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ และห้ามนา
ข้อสอบออกจากห้องสอบ โดยเด็ดขาด

-37. การระบายรหัส หากผู้เข้าสอบระบายรหัสด้วยปากกา ไม่ระบาย หรือระบายผิด หรือระบายจาง หรือ
ระบายไม่ครบ เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ตรวจคะแนนให้ ส่วนการระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคาตอบ ถ้าระบาย
ผิดหรือต้องการระบายวงกลมใหม่ให้ลบของเดิมให้สะอาดจนหมดรอยดา แล้วระบายตัวเลือกใหม่
8. การสอบข้อเขียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
พ.ศ. 2548 และ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยเคร่งครัด โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ
4.10 ของข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน
“4.10 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาข้อสอบ”
9. หากพบว่ามีผู้ปฏิบัติตนหรือกระทาการใดที่ส่อเจตนาไปในทางทุจริต ขอให้แจ้งกรรมการกากับห้องสอบ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ หรือคณะกรรมการอานวยการสอบทราบทันทีเพื่อดาเนินการต่อไป
10. ห้ามผู้เข้าสอบนาตารา เอกสาร เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคานวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในห้อง
สอบเด็ดขาด
11. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ควบคุมห้องสอบโดยเคร่งครัด
12. บริเวณหน้าห้องสอบหรือบริเวณใกล้เคียงห้องสอบ ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้โดยเด็ดขาด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นางภานิชา อินทร์ช้าง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

