
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เร่ือง รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ปี พ.ศ. ๒(ะ๖๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น้ัน

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเสร็จส้ินแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมนัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งชองผู้สมัครคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือก 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกแยกตาม กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ดังบัญชีรายซ่ือแนบท้าย
ประกาศน้ี

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกไปสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด ดังน้ี
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

โดยการสอบข้อเชียน (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน)
วัน /เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา๐ ๙ .๐ ๐ น. - ๑ ๐ .๐ ๐ น. 

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ความรอบรู้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความประพฤติ 
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

๕๐ คะแนน 

๕๐ คะแนน

ภาค ข ความรู้ ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน)

วัน /เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. 
เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

๕๐ คะแนน 
. ๕๐ คะแนน

/ภาค ค ความเหมาะสม...



ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงาน และสัมภาษณ์
วัน /เวลา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม หมายเหตุ

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐0 น. เป็นด้นไป

สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

ลถานที่ลอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอ 
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดอาคารสอบ/ห้องสอบแนบท้ายประกาศนี้

๓. ให้ผู้มืสิทธิสอบคัดเลือก ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที, ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และ 
ตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี รก0  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
r - \ '
(ร

(นายพร:พงtf ไจฒัองตรํ)ี
รร่งด้ท*กรกาฬงพดสัระแก้ว 

1,  _  รพฬ่กาโฬิเฟิรุทพเรกๆ WB'วุ้'๗ระแก้ว,,ปฏิบตหน้าทแท่น่ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว



บัญชีรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสืกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี รหัสประจำตัว ซ่ือ-สกุล กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิขาเอก หมายเหตุ
1 6301001 นางสาววรรณา เจริญคง ภาษาไทย สอบข้อเขียนและสลบสัมภาษณ์

2 6301002 นางสาวปวีณา คำสุฃสวัสด้ี ภาษาไทย ห้องสอบท่ี 1 อาคาร 1 ช้ัน 1
3 6311001 นางสาวเกศราพร กันอบ คณิตศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

4 6311002 นายสุเมธ สิงทยม คณิตศาสตร์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
5 6311003 ว่าท่ี ร.ต.หญิงพิมพ์ประกาย งามจ่ันศรี คณิตศาสตร์

6 6311004 นางสาวยุภาพรรณ ยอดพะเนา คณิตศาสตร์

7 6311005 นางสาวอัยลดา ซะฎาทอง คณิตศาสตร์

8 6311006 นางสาวคณิตา พลยุทธ คณิตศาสตร์

9 6311007 นางสาวลักชณา กันสการ คณิตศาสตร์

10 6311008 นายปนัดฐา หอมทิพย์ - คณิตศาสตร์ :

11 6311009 นายเจษฎาดำรงคํสกุลไทย คณิตศาสตร์

12 6311010 นางสาวข่ืนนภา เสาประโคน คณิตศาสตร์

13 6311011 นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย คณิตศาสตร์

14 . 6311012 นางสาวสุณิสา ท่าข้าม คณิตศาสตร์

15 6311013 นางสาวเสาวพัตร์ เชียงสากุล คณิตศาสตร์

16 6311014 นางสาวอุรวีร์ บุตรพรม คณิตศาสตร์

17 6311015 นางสาวกานดา เกิดทอง คณิตศาสตร์

18 6311016 นางสาวซนืดา เพ่งผล คณิตศาสตร์

19 6311017 นางสาวขจรพรรณ อินทำ คณิตศาสตร์

20 6334001 นายสุริยาวุธวิศิษฏ์ศิลป๋ อุตสาหกรรมศิลป็

21 6334002 นายภาณุวัฒนื จิตพร้ิง อุตสาหกรรมศิลป๋

22 6334003 นายสุนทร คำคง อุตสาหกรรมศิลป๋

23 6334004 นางสาวพิกุณทอง คะโลรัมย์ อุตสาหกรรมศิลป๋
24 6334005 นายธีระ'ชัย โรจน์สุกิจ , jiffอตสาหกรรมศิลป๋ แ°&1
25 6334006 นายจารุวิทย์ จะกลาง อุตสาหกรรมศิลป๋ บ ุร ิแ^ / ร ํร

i s f l t  M l



บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี รหัสประจำตัว ซ่ือ-สกุล กลุ่มวิชาเอก/หาง/สาขาวิชาเอก หมายเหตุ
26 6312001 นางสาวปรืยาภรณี งามชยัน วิทยาศาสตร์ สอบข้อเชียนและสอบสัมภาษณ์

27 6312002 นางพัชรินทร์ ประจิมนอก วิทยาศาสตร์ ห้องสอบท่ี 2 อาคาร 1 ช้ัน 1
28 6312003 นายณฐภัทร ทิพพิชัย วิทยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
29 6312004 นางสาวสาวิตรี เดโซ วิทยาศาสตร์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
30 6312005 นางสาวนุชจรื เกิดทอง วิทยาศาสตร์

31 6312006 นางสาวศึริพร คงทน วิทยาศาสตร์

32 6312007 นางสาวเจนจิรา ไกรจะบก วิทยาศาสตร์

33 6312008 นางสาวอาริษา นอกพลกรัง วิทยาศาสตร์

34 6312009 นางรุ่งอรุณรัตน์ นิตยะโรจน์ วิทยาศาสตร์

35 6312010 นางสาววาสนา นามแสง วิทยาศาสตร์

36 6312011 นางซวิศา สง่าศรี วิทยาศาสตร์

37 6312012 นางสาวสุนิสา กระต่ายจันทร์ วิทยาศาสตร์
38 6312013 นางสาวโฉมศรี บุตรสุด วิทยาศาสตร์

39 6312014 นางสาวเพชรรัตน์ ดรราชลี วิทยาศาสตร์

40 6312015 นางปริศนา แซ่แต้ วิทยาศาสตร์

41 6312016 นางสาวพิมลรัตน์ ก่อเกิด วิทยาศาสตร์

42 6312017 นางสุดารัตน์ ตันทะสิน วิทยาศาสตร์

43 6312018 นางสาวศุภสุตา ตนภู วิทยาศาสตร์

44 6312019 นางสาวสุพัตรา กล่ินไกล วิทยาศาสตร์

45 6312020 นางสาวภาวิณี คงหม่ืนไวย วิทยาศาสตร์

46 6312021 นางกนกพรรณ ม่ันคง วิทยาศาสตร์

47 6312022 นางสุภัขซา จันทร์คลาย วิทยาศาสตร์ ^
48 6312023 นางกัญยารัตน์ ลีสีสุข /S kวิทยาศาสตร์
49 6312024 นายณสิน พฤกษชาติ

\!$ f  $
วิทยาศาสตร์ (jĵ f 1

i P r P f
50 6312025 นางศิริณิกาญจน ์ สุปะโกลัง วิทยาศาสตร์



บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

แนบทายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ!ศ. 2562

ท่ี รหัสประจำตัว ซ่ือ-สกุล กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก หมายเหตุ
51 6317001 นางสาวอิสรา.คำนาง สังคมศึกษา สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

52 6317002 นายอำพล กำไลเงิน สังคมศึกษา ห้องสอบท่ี 3 อาคาร 1 ซน 1
53 6317003 นางสาวอรอุมา ด่านประจำ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
54 6317004 นางนุชนารถ แสนมะฮุง ; สังคมศึกษา ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
55 6317005 นางสาววิมล ทนเสถียร สังคมศึกษา (รหัสประจำตัว 6317008 ป
56 : 6317006 นางสาวปานทิพย์ ปะทา สังคมศึกษา กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา ไม่มีสิทิสอบ)
57 6317007 นายสมฤทธ้ี เจริญวัฒนธรรม สังคมศึกษา

58 6317009 นายเอกชัย จังพล สังคมศึกษา

59 6317010 นายนันทวัฒน่ วารีไสย์ : สังคมศึกษา

60 ; 6317011 นางสาวสุมาลี พิทักษ์ สังคมศึกษา.

61 6317012 นางสาวจิณณีธิตา โชติ สังคมศึกษา

62 6317013 นางสาวลดารัตน์ แก้ววงศา สังคมศึกษา

63 6317014 นางขวัญดาว ศรีนนท์แก้ว . สังคมศึกษา

64 6317015 ว่าท่ี ร.ต.หญิงภาวนา ไซยท์า สังคมศึกษา

65 6317016 นางสาวจีราพรรณ แป๋นงาม สังคมศึกษา : :

66 6317017 นายประสิทธ้ิ แฉกกระโทก สังคมศึกษา

67 6356001 นางศรสวรรค์ พวงแก้ว ประถมศึกษา

68 6356002 นางสาวสายชล คนเกณฑ์ ประถมศึกษา

69 6356003 นางเฉลียว โสดาจันทร์ ประถมศึกษา

70 6356004 นางสาวซนิสรา เลิศสงคราม ประถมศึกษา

71 6357001 นางสาวยุพนนาฏ คำเวียงคำ . เทคโนโลยีการศึกษา

72 6357002 นายอุบายศรี.โคตรมงคล , เทคโนโลยีการศึกษา

73 6357003 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์ เทคโนโลยีการศึกษา ^ 3 $

74 6357004 นางวีนา มนต์ปารีชาติ
๕/

เทคโนโลยีการศึกษ'$ ^ / i a - l j
75 6357005 นางสาวสินีรัตน์ ถาวรซน '1 5 1 /เทคโนโลยีการศึกษา^ m k ) 3



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562



บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ,ศ. 2562

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ีรหัสประจำตัว ข่ือ-สกุล กลุ่มวิขาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก หมายเหตุ
101 6302001 นางสาวรุ่งทิพย์ เรืองสม ภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

102 6302002 นางสาวอรนุช โพธิลืต ภาษาอังกฤษ ท้องสอบท่ี 5 อาคาร 1 ช้ัน 2
103 6302003 นายอภิชาติ ผู้มีสัตย์ ภาษาอังกฤษ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
104 6302004 นายทรงกฎ หุ่นประการ ภาษาอังกฤษ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
105 6302005 นางสาวปรียาพร รังษา ภาษาอังกฤษ

106 6302006 นางสาวทัศนีย์ โพธินา ภาษาอังกฤษ

107 6302007 นางสาวธิดารัตน์ ผิวดำ ภาษาอังกฤษ

108 6302008 นางสาวเวณิกา อินสว่าง ภาษาอังกฤษ

109 6302009 นางสาวเพชรรินทร์ ศรีไสว ภาษาอังกฤษ

110 6302010 นางสาวมนัญญา สุข'วิพัฒน์ ภาษาอังกฤษ

111 6321001 นายมารุต ฤทธ้ิฉ่ํา พลศึกษา

112 6321002 นายพิเซษฐ์ ถาวร พลศึกษา

113 6321003 นายชิงขัย นนทเสน พลศึกษา

114 6321004 นายพงศ์พันธ์ แก่นนวลศรี พลศึกษา

115 6321005 นายศาสนพงศ์ ศรณรินทรี พลศึกษา

116 6321006 นายเมธา บันตะสุคนธ์ พลศึกษา

117 6321007 นายอาทิตย์ กงแก้ว พลศึกษา

118 6321008 นางภานิซา เปร่ืองธนาภิจ พลศึกษา x ท̂ \
119 6321009 นายขัยณรงค์ นาคเสน - / iพลศึกษา IIพ /
120 6321010 นายบุญเลิศ เป็นสูงเนิน

l l

พลศึกษา ([*1

121 6321011 นายพงศ์สิทธ้ิ จักรกริชรัตน์ พลศึกษา
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บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันพ่ื 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ท่ี รหัสประจำตัว ช่ือ-สกุล กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก หมายเหตุ
•122 6341001 นางสาวพิมพ์วิมล เสรืฐศรี - เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สอ‘นข้อเขียนและสอใJสัมภาษณ์

123 6341002 นายอานนท์ ม่ิงขวัญ เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ห้องสอบท่ี 6 อาคาร 1 ช้ัน 2
124 6341003 นายฐาปกรณี ใจสะอาด เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
125 6341004 นายอภิชาติ เสผาย เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

126 6341005 นางปารณีย์ ประดับศรี เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

127 6343001 นางสาวสุซัญสินี นะตาปา คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

128 6343002 นางสาวชลวิชา สุขโข คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
129 6355001 นางสาวปวิณา แดงสวัสด้ิ ปฐมวัย

130 6355002 นางสาวศิญานี ก้องกังวาลย์ ปฐมวัย

131 6355003 นางสาวพรรณีภา เรไรรมย์ ปฐมวัย

132 6355004 นางเริงฤทัย โชคสวัสด๋ึ ปฐมวัย

133 6355005 นางสาววรรณภรณ์ สมัยกุล ปฐมวัย

134 6355006 นางสาวนวรัตน์ รัตนปีนตา ปฐ:มวัย . ^ ะ ^
V

135 6355007 นางสิริพิชญ์ เทวัน ปฐมวัย
136 6355008 นางสาววิลาวัณย์ ปะสุรัมย์ ปฐมวัย wrm !❖  1 เฒ ' )*)}



ระ!บียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าห้วยการปฎิบัตของคู้เข้าสอบ พ.ค. ๒๕๔๘

โคขทึ่เห็นสบฅวรปรับป!งระเบียบกระทรว^™™การว่าห้วยการปฏิบัติของคู้เข้าสอบ
ให้เหมาะสนยิ่งขึ้น

อาส้๗ านาจตามความใใ!มาดรา®๒ แห่งm ะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงสึกษาธิการ พ.ส. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไห้ดังต่อไปนี้ 

ขอ © ระเบียบนี้!รียกว่า “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าห้วยการปฏิบัติ 
ของคู้เขาสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘”

'ง้อ ๒ ระเบียบนีให้ใข้บังห้บตังแด่ห้นถดจากวันประกาสเป็ใ!ห้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลกระเบียบกระทรวงสึกษาธิการว่าห้วยการปฏิบัติฃองคู้!ข้าสอบ ใ'!.ส, ๒๕0๖ 
ระเบียบนีให้ไข้บังคับแก่คู้เข้าสอบสำหรับการสซบทุกประ๓ ทในส่วนราชการ 

แสะสถานสึกบาสังกัดกระทรวงสึกษาธิการ และให้หนาขควานรวมถึงผูเข้าสอบในสถานศึกษาทื่อยู่ใน 
กำกับดูแลหรีอสถานศึกษาทื่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นXTถาบันอุดมสึกบาของรัฐ 
นถะสถาบันอุคมศึกษาเอกชน

ข้อ ๔ คู้เข้าTTอบห้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
๔.© การแต่งกาย ห้า!บีนา!'กเรียนหรอนักศึกษาห้องแต่งเกรองแบบนักเรียน 

ทรีอนักศึกษาแเ!วนต’กรณี ห้าเบีนคู้สมัครสอบห้องแต่งให้EJกาพเรียนรัอยคามประเข!ณีนิยม
๔.๒ คู้เข้าสอบจะห้องถือเป็นหนัาทื่ทื่จะห้องตรวจสอบให้ทราบว่าสถานที่สอน

อยู่ ณ ทื่ใค ห้องใด
๔.๑ ใปถงสถานทีสอบก่อนเวทาเรีมxtอบตามเกJควร คู้ใดไปไปทันเวลาลงมือ 

สอบวิชาใด ไม่บีสิทธิเข้าสอบวิชานัน แต่สำหรับการสอบวิชาแรกในตอนเข้าของแต่ละข้น คู้ใดเข้าห้อง 
สอบหลังจากเวลาลงมือสอบแห้ว ©๕ นาที จะไม่ให้รับอนุญาตให้สอบวิชท!น ทนแต่บีเหตุความจิาเป็น 
ให้อยู่’ในคุฉพินิจ'ของประf านติ'าเนินการสอบพจารณ-าอนุณ'าก

๔.๔ ไม่เข้าห้องสอบก่อนให้รับอนุญาต .
๘.๕ ใม่นำเอกสาร เครื่องณิสืกทรอนัทส่หรือเครื่องส่อสารไค  ๆ เข้าไป

ในห้องสอบ

/เ



๔.๖ นัง่ดามทีก่ำหนดใต ้ จะเปลีย่นทีน่ ัง่กอ่นไตร้บัอนญุาตไมไ่ต้
๔.ฟ ้ปฏบิตัติไมระเบยีบเกีย่วกบัการสอบและกำสัง่ของผูก้ำกบัการสกบโคย

ไมท่จุรติในการสอบ
๔.๘ บใีตผู้เ้ขา้สอบคนอืน่ดดัลอกกำคอบของตน รวมทัง้ไมพ่ดูทยุกบัผูใ้ค 

ในเวลาสอบ เมอมขีอ้สงสยัหรอืมเีหตคุวามจำเปน็ใตแ้รงัตอ่ผูก้ำกบัการสอบุ 
๔.๙ ประพฤตตินเปน็ชภุาพชน
๔.©o § ใดสอบเสรจ็กอ่น {นัน่ตอ้งออก'ไปหา่งจากตอ้งสอบ และ1ไม่ 

กระฟา้การใด ๆ  อนัเปน็การรบกวนแกผู่ท้ีย่งัสอบอยู ่ แตท่ัง้นีผู้เ้ขา้สอบทกุคนจะออกจากตอ้งสอบ 
กอ่นเวลา ๒ 0 นาท ี หลงัจาณรีม๋สอบวชิานัน้ไมไ่ต้

๔.®® ไมฟ่า้กระดาษฟา้หรบัเขยีนกำตอบทีผู่ก้ำกบัการสอบแจกใตอ้อก
ไปจากตอ้งสอบ

ขอ้ ๕ ผูเ้ขา้สอบผูใ้ดกระทำการฝา่รเืนระเบยีบขอ้ ๔ หรอืพยายามกระทำการทจุรติ 
ในการสอบวชิาใด ใตผู้ก้ำกบัการสอบวา่กลา่วดกัเสอืน

ลาัการกระฟา้ดงักลา่วในวรรคแรกเขา้ลกัษณะราัขแรงเมึอ๋ไตส้อบสวนแลวั 
ประธานกรรมการหรฮืผูม้กีำนาจหตา้ทีใ่นการจดัการสอบมกีำนาจสัง่ไมไ่ตผู้ฟ้น้เขา้สยบวชิานัน้ 
หรือส่ังไม,ตรวจกำตอบวิชาน'นของผู้นน โดยถอืวา่สอบไมผ่า่นเฉพาะวชิากไ็ต้

ขอ้ ๖  ผูเ้ขา้สอบผูใ้คกระทำการทจุรติในการสอบวชิาใด เมอไตส้อบสวนแตว้ 
ใตป้ระธานกรรมการหรอืผูม้กีำนาจนตา้ทีใ่นการจดัการสอบ สัง่ไมต่รวจคำตอบและถอืวา่ผู้ฟ้นสอบไมผ่่าน 
วชิานัน้ในการสอบคราวนัน้

ขอ้ ฟ ้ ในกรณทีจุรติในการสอบตว้ขวธิดีดัลอกกำตอบระหวา่งผูเ้ขา้สอบตว้ยกนั 
ใตส้นันษิฐานไขก้อ่นวา่ผูเ้ขา้สอบนัน้ไตส้มคบกนักระฟา้การทจุรติ

ขอ้ ๘ ใตป้ลดักระทรวงสกืษาธกีารรกัษาการใตเ้ปน็ไปดามระเบยีบนี้

ประกาศ ณ ข้นท่ี กก0 กนัยายน พ.ศ. ๒,ร๔๘

(นายจาทรุนต ้ ฉายแสง)
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสกืษาธกีาร



ระเบยีบกระทรวงสกืษาธกิาร 
ว่าดว้ยmรปฏิบัติของผู้เช้าสอ  ̂(ฉบับท่ี ๒) 

พ 1๒S3:'๕

โคยทีเ่ปน็การสมควรแกใ้ฃเพิม่เตมิระเบยีบกระทรวงสกืพาธการวา่ดว้ยการปฏบิตัขิองผูเ้ชา้สอบ 
พ.ศ. ๒๔๔๘ ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้

อาคยัอานาจตามความใบมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัระเปียบบํรีหารราชการกระทรวงสืกพาธการ 
พ.ค. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสืกษาธิการ จงึวางระเบยีบไว้ ดง้ตอ่ไปนี้

๑ . ระเบยีบนีเ้รยีกวา่ “ระเบยีบกระทรวงสกืพาธกิารวา่ดว้ยการปฏบิตัชิองผูเ้ชา้สอบ (ฉบบัที ่ ๒) 
พ.ศ. ๒๔๔๔"

๒. ระเบยีบบื1้หใ้ช้บังคับตัง้แต่วันประกาศเป็นด้นไป
๓. ใหย้กเลกิความใน ๔.๑๐ ของช้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงสืกพาธํการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เช้าสอบ 

พ.ศ. ๒๔๔๘ และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน
“๔.๑๐ ตองน้ีงอผู่ในหอ้งสอบจนหมดเวลาทำช้อสอบ',

ประกาศ ณ วันท่ี มกนายน พ.ศ. ๒๔๔๕

(ศาสตว่าจารย์สชุาติ ธาดาธำรงเวช) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสืกพาธิการ


