
 
 
 

ประกาศจังหวัดตรัง 
          เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  
                             ในสังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง 

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

  ตามประกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพ่ือเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง ต าแหน่ง พนักงานขาย ตั้งแต่วันที่ 29 
เมษายน – 5 พฤษภาคม 2565 นั้น    

  บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และเรือนจ าจังหวัดตรัง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว 
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคล
เพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง ต าแหน่ง พนักงานขาย จ านวน
ทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้ 
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1001 นายวิเชียร  ช่วยขาว  

1002 นายรณกร  ฮิ่นเซ่ง  

1003 นายพรภวิท  จันทร์หอม  

1004 นายอนันยช  จุ้งลก  

1005 นายสรุเชษฐ์  ทองเพิ่ม  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ผู้เข้าสอบที่เข้ามาในพ้ืนที่ 
ของเรือนจ าจังหวัดตรัง จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดสถานที่ท าการ ที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึง มาตรการต่าง ๆ 
ของจังหวัดตรังอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผู้เข้าสอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านสามารถด าเนินการสอบได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทางจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่าน ที่ จะเข้ามาสอบ        
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

   1. ผู้เข้าสอบทุกท่าน “ควร” ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้ว 
   2. ผู้เข้าสอบทุกท่านที่ได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้ว จะต้องท าการตรวจ rapid antigen  

test kit (ATK) จากโพรงจมูก (nasal swab) หรือ RT-PCR แสดงผลการตรวจ ATK หรือ RT- PCR ที่แสดงว่า
เป็นของผู้เข้าสอบ ก่อนเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม   
การสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ได้ปฏิบัติดังกล่าว จะไม่ สามารถเข้าสอบได ้ 

       2.1 ในกรณีที่ผลเป็นบวก ผู้เข้าสอบจะไม่สามารถเข้าสอบได้ในทุกกรณี หากมีผลการ 
ตรวจเป็นบวก  

    2.2 ในกรณีที่ผลเป็นลบ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้  
3. ส าหรับผู้เข้าสอบทุกท่านที่ได้รับวัคซีนโควิด “ไม”่ ครบ 2 เข็ม จะต้องท าการตรวจ  

rapid antigen test kit (ATK) จากโพรงจมูก (nasal swab) หรือ RT-PCR จากสถานพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชน โดยให้ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้ามาสอบที่เรือนจ าจังหวัดตรัง แสดงใบรับรองผลการตรวจของ 



สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ได้ปฏิบัติดังกล่าว จะไม่
สามารถเข้าสอบได ้

   ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
(การสอบข้อเขียน) ก่อน ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ คือ ผู้ที่
ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่  ๒ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   

  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ  หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ก.พ. ไม่รับรอง จะถือว่าผู้สมัคร
รายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ  หรือกรณีที่เข้ารับการประเมินฯ ไปแล้วหรือเป็นผู้ที่ผ่านการ
ประเมินฯ ก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินฯ ตั้งแต่ต้น  การใดที่ได้ด าเนินการไปแล้วส าหรับผู้สมัครรายนั้น ให้ถือเป็นอันยกเลิก  
   

  ประกาศ  ณ  วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

 
                                                               
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (นายสนธยา สิงหรา ณ อยุธยา) 
ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตรัง ปฏิบัติราชการแทน 
               ผูว้่าราชการจังหวัดตรัง 



 
 
 
 

ประกาศจังหวัดตรัง 
เรื่อง ก าหนดวัน เวลา  สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
       และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  
       ในสังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง 

--------------------------------- 
  ตามประกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจ าจังหวัดตรัง ต าแหน่ง พนักงานขาย และได้ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จ านวน 5 ราย นั้น   

อาศัยอ านาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 
หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.5/15017 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 จึงก าหนด วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังนี้                              
  ก)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเมินฯ    
       ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ตามก าหนด
วัน  เวลา และสถานที่  ดังนี้ 
                         1. การประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑  :  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

        ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

        -  วันที่สอบ วันอาทิตยท์ี่  22  พฤษภาคม  2565 
        -  เวลาที่สอบ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
        -  สถานที่สอบ ณ บริเวณห้องเยี่ยมญาติ ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัดตรัง 

                             รายละเอียดสถานที่สอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
                          2. การประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  2  :  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

         ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ ตามวัน  เวลา และสถานที่  ดังนี้ 

 -  วันที่สอบ วันอามิตยท์ี่  22  พฤษภาคม 2565 
 -  เวลาที่สอบ เวลา  13.3๐ – ๑5.3๐ น. 
 -  สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมเรือนจ าจังหวัดตรัง ชั้น 2 เรือนจ าจังหวัดตรัง 

                         รายละเอียดสถานที่สอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ข) ระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ   
     ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบ  ดังนี้  
  1. การประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ : โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
      ๑.1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่และระเบียบใน
การประเมินฯ 
 

/1.2 ต้องน าบัตร… 
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                          1.2 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ (ได้รับในวันเข้าสอบ) และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันสอบ เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
        1.๓ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าว คือ 
       - สวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน และรองเท้าแตะ 
                 “ หากผู้เข้าสอบรายใดแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในการประเมินฯ      
เรือนจ าจังหวัดตรัง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ” 
            1.4 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๔๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
                1.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสอบ     
                  ๑.๖ ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบที่เรือนจ าจังหวัดตรังก าหนด 
ให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบหรือผิดสถานที่สอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
                         ๑.๗ ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่สอบไปเอง   
        ๑.๘ ต้องใช้กระดาษค าตอบที่เรือนจ าจังหวัดตรังจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
               ๑.๙ อนุญาตให้น าสิ่งของเข้าห้องสอบได้ เฉพาะบัตรประจ าตัวสอบบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิด เท่านั้น 
               ๑.๑๐ ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย
สุภาพสตรี กระเป๋าสัมภาระ เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือ
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าไป
ในห้องสอบโดยเด็ดขาด  หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบ จะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการสอบต้องยุติ
การสอบ และออกจากห้องสอบได้ตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนส าหรับบุคคลนั้น  
         ๑.๑๑ ในระหว่างด าเนินการสอบหากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามน าเข้าห้องสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการท า
ตอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาท าตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนส าหรับบุคคลนั้น 
                   ๑.๑๒ ให้เขียนเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น และเขียนเลขประจ าตัว
สอบแทนชื่อในทุกกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการตอบ 
                   ๑.๑๓ เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบโดยเคร่งครัด 
         1.14 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
         ๑.๑5 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะที่สอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก  
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

        ๑.๑6 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ                       
        ๑.๑7 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 

          ๑.๑8 ห้ามคัดลอกข้อสอบ และห้ามน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ  ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

/๑.๑9 เมื่อหมด... 
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               ๑.๑9 เมื่อหมดเวลาท าค าตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าตอบ
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ได้อนุญาตแล้วเท่านั้น   
  2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
      2.1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่และระเบียบใน
การประเมินฯ 
                        2.2 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ  และบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐไปในวันสอบ เพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
               2.๓ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ 
     สวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน และรองเท้าแตะ 
             “หากผู้ เข้าสอบรายใดแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในการประเมินฯ      
เรือนจ าจังหวัดตรัง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ” 
      2.4 ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้
ด าเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้ 
       2.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ด าเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
       2.6 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
       2.7 เมื่อเข้ารับการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ 
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 

                      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไป
ในทางพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือให้ยุติการสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรฯ อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ ทุกวิชาก็ได้   

  
  ประกาศ  ณ  วันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
     (นายสนธยา สิงหรา ณ อยุธยา) 
           ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดตรัง ปฏิบัติราชการแทน 
          ผูว้่าราชการจังหวัดตรัง 


