
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง รายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัคดัเลอืกเพือ่บรรจ.ุและแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่ครผููช้ว่ย กรณทีีม่คีวามจำเปน็หรอืมเีหตพุเิศษ 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. ๒{£๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ประกาศ ณ วนัที ่ ๘ มถินุายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพ ือ่บรรจแุละแตง่ต ัง้เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา ตำแหนง่ครผู ูช้ว่ย กรณทีี่มีความจำเป น็ ห รอืม เีห ตพุ เิศษ สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรบัสมคัรคดัเลอืก ระหวา่งวนัที ่ ๑๖-๒๒ มถินุายน ๒๕๖๓ น้ัน

บดันี ้การรบัสมคัรคดัเลอืกเสรจ็สิน้แลว้ ได้ตรวจสอบคุณสมบตัทิัว่ไป และคณุสมบตัเิฉพาะสำหรบั 
ตำแหนง่ชองผูส้มคัรคดัเลอืกแลว้ โดยอนมุตั ิ กศจ.สระแกว้ ในคราวประชมุครัง้ที ่ ๓/๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่ ๑๖ 
มนีาคม ๒๕๖๓ จงึประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัคดัเลอืกและสถานทีส่อบคดัเลอืก ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้

๑ . รายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัคดัเลอืกแยกตาม กลุม่วชิา/ทาง/สาชาวชิาเอก ดงับญัชรีายซือ่แนบทา้ย
ประกาศนี้

๒. ใหผู้ม้สีทิธเิขา้รบัคดัเลอืกไปสอบคดัเลอืก ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนด ดงันี้
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพคร ู

โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ©๐๐ คะแนน)

ว นั /เว ล า วชิาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วนัเสารท์ี ่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น.

- ความรอบรู้
-ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความ 
ประพฤต ิ และการปฏบิตัขิองวชิาชพีครู

๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน

ภาค ข ความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตำแหนง่ (คะแนนเตม็ ©๐๐ คะแนน)

วนั /  เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมาย
เหตุ

วนัเสารท์ี ่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๔.๐๐ น. - ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัวชิาการศกึษา ๕๐ คะแนน
เวลา ๑๕.๐๐ — ๑๖.๐๐ น. - ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัวชิาเอก ๕๐ คะแนน

/ภ าค  ค...



-๒-

ภาค ค ความเหมาะสมกบัตำแหนง่และวชิาชพี (คะแนนเตม็ ®๐๐ คะแนน)

ว นั /เว ล า ประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่ คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วันจนัทร์ที ่๒๙ มถินุายน ๒๔๖๓ 
ถงึวันศกุร์ที ่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๖๓

-  ประวตัแิละผลงาน ซึง่ไต้รับการรับรอง 
จากผูอ้ำนวยการสถานศกึษา

๔๐ คะแนน

วนัอาทติยท์ี ่ ๑๒ กรกฎาคม ๔๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

■ สัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน

สถานทีส่อบภาค ก ภาค ซ และภาค ค ณ โรงเรยีนอนบุาลเมอืงสระแกว้ ตำบลทา่เกษม อำ๓ อเมอืง 
สระแกว้ จังหวัดสระแกว้ รายละเอยีดอาคารสอบ/หอ้งสอบแนบทา้ยประกาศนี ้

๓ .  ระเบยีบปฏบิต้ขิองผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืก
๓ .๑ ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกตอ้งถอืปฏบิต้ติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการปฏบิตั ิ

ของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
๓.๒ ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกตอ้งลอืปฏฟิต้ติามขอ้ปฏบิตัขิองผูเ้ขา้สอบ ตามรายละเอยีด 

แนบทา้ยประกาศนี ้ I
๓.๓ ตอ้งนำบตัรประจำตวัผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลอืก และบตัรประจำตวัประซาซนหรอืบตัร 

ประจำตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัไปโนวนัคดัเลอืก หากขาดบตัรใดบตัรหนึง่จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้รบัการคดัเลอืก
๓ .๔ หา้มนำตำรา เอกสาร กระดาษ และสิง่พมิพอ่ื์นใด รวมทัง้เครือ่งมอืสือ่สารเลก็ทรอนกิส ์

ใดๆ และกระเปา๋ หรอืเอกสารอืน่ทึโ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการคดัเลอืก เขา้ไปในสนามสอบและหอ้งสอบ
๓ .๔ วสัดอุปุกรณท์ีอ่นญุาตใหน้ำเขา้สนามสอบและหอ้งสอบ ไดแ้ก ่ ดินสอดำ ๒บี ยางลบ 

ดินสอ อปุกรณเ์หลาดนิสอ ปากกาหมกึแหง้สนีีา้เงนิ น ํา้ยาลบคำผดิ และหนา้กากอนามยัทางการแพทยห์รอื 
หนา้กากผา้

๔. มาตรการเผาิระวงัและปอ้งกนัการแพรร่ะบาด ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(C0VID-19)

เพือ่ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) ตามมาตรการ 
ค วบ ค มุ แ ล ะป อ้ งก นั ก ารแ พ รร่ะบ าด โรค ต ดิ เช ือ้ ไวรสั โค โรน า ๒ ๐ ๑ ๙ (C0VID-19) ต าม ป ระ ก าศ  
กระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงสาธารณสขุ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จงึกำหนดมาตรการ 
เฝาืระวังและปอ้งกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) ในวันสอบ ดงันี้

๑. ผูเ้ขา้สอบทกุคน ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัทางการแพทย ์หรอืหนา้กากผา้ 
๒. การจดัเตรยีมสถานทีส่อบ ดงันี้

 ̂ ๒.๑ มจีดุคดักรอง กอ่นเขา้อาคารสอบและหอ้งสอบ 
๒.๒ ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย กอ่นเขา้ตวัอาคารและหอ้งสอบ 
๒.๓ มจืดุบรกิารเจลลา้งมอืใหผู้เ้ขา้สอบและผูเ้กีย่วขอ้ง ทกุจดุทางเขา้ 

๓ . สำหรบัผูเ้ขา้สอบ ทีม่บืคุคลในครอบครวัทีพ่กัอาศยัอยูร่ว่มบา้นเดยีวกนั ทีม่ปืระวัต ิ
เดนิทางกลบัหรอืเดนิท่างผา่นมาจากประเทศกลุม่เสีย่ง ตามประกาศของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ใหแ้จง้สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้โดยดว่นเพือ่ดำเนนิการจดัเตรยีมหอ้งสอบเปน็กรณพีเิศษ

/ ๔. เมือ่หมดเวลา...



-๓-

๔. เมือ่หมดเวรทสอบ ใหก้รรมการกำกบัการสอบปลอ่ยผูเ้ขา้สอบทีล่ะหอ้งตามวธิกีารเวน้ 
ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing)

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันท่ี มถินุายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายไสว สารบีท)
ศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

ปฏบิตหินา้ทีแ่ทน ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้



บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563

แนบท้ายประกาศกศจ.สระแก้ว ป ร ะ ก า ศ ณ ว ัน ท ี่ษ  มิถุนายน พ.ศ.2563
ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ คำน้าหน้า ซ่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาเอกท่ีสมัศร หมายเหตุ

1 6312001 นางสาว วาสนา นามแสง วทิยาศาสตร์ สอบขอ้เขยีนและสลบสมัภาษณ์
2 6312002 นางสาว อาริษา นอกพลกรัง วทิยาศาสตร์ ลำดับที่ 1-21 จำนวน 21 คน
3 6312004 นางสาว เพชรรัตน์ ดรราชลี วทิยาศาสตร์ หอ้งสอบท่ี 1 อาคาร 1 ช้ัน 1
4 6312005 นางสาว เจนจิรา ไกรจะบก วทิยาศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
5 6312006 นางสาว ศุภสุตา ตนภู วทิยาศาสตร์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
6 6312007 นางสาว หน่ึงฤทัย พรมมี วทิยาศาสตร์
7 6312008 นางสาว กนกรัตน์ หนาสมัย วทิยาศาสตร์
8 6312009 นางสาว พิมลรัตน์ ก่อเกิด วทิยาศาสตร์
9 6312010 นางสาว คิริพร คงทน วทิยาศาสตร์

10 6312011 นางสาว ปรยีาภรณ์ งามขยัน วทิยาศาสตร์
11 6312012 นาง รุ่งอรุณรัตน์ นิตยะโรจน์ วทิยาศาสตร์
12 6312013 นางสาว กติตยิา ประครองสุข วทิยาศาสตร์
13 6312014 นางสาว เคยีงดาว บุตรคง วทิยาศาสตร์
14 6312015 นาง กนกพรรณ ม่ันคง วิทยาศาสตร์
15 6312016 นาง เมตตา ทองอร่าม วทิยาศาสตร์
16 6312017 นาง สุดารัตน์ ตันทะสิน วทิยาศาสตร์
17 6312018 นางสาว ศคิธร ประเสริฐศรี วทิยาศาสตร์
18 6312019 นาง วนิดา เรยีงพมิาย วทิยาศาสตร์
19 6312020 นาง ภาวิณี ขาวอ่อน วทิยาศาสตร์
20 6312021 นางสาว อุมาพร จันเต วทิยาศาสตร์
21 6312022 นาย ณสิน พฤกษชาติ วทิยาศาสตร์
22 6317001 นาย อำพล กำไลเงิน สังคมศึกษา สอบขอ้เขยีนและสลบสมัภาษณ์
23 6317002 นางสาว วิมล ทนเสถียร สังคมศึกษา ลำดับท่ี 22-43 จำนวน 22 คน
24 6317003 นาย สมฤทธ้ี เจริญวัฒนธรรม สังคมศึกษา หอ้งสอบท่ี 2 อาคาร 1 ช้ัน 1
25 6317004 นางสาว อรอุมา ด่านประจำ สังคมศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
26 6317005 นาย ธีรภัทร มาสุ่ม สังคมศึกษา ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
27 6317006 น าง. คิริรัตน์ หอมประไพ สังคมศึกษา
28 6317007 นางสาว อิสรา คำนาง สังคมศึกษา

หน้าที่ 1 จ าก 3



บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพี่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรีอมีเหตพิเศษ ปี พ.ศ.2563 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ' A  มิถุนายน พ.ศ.2563
ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ซ่ือ นามสกล กลุ่มวีชาเอกท่ีสมัคร หมายเหตุ

29 6317008 นางสาว ปานทพิย์ ปะทา สังคมศึกษา สอง เขล้เขยีนและสลบสมัภาษณ์
30 6317009 นางสาว จีราพรรณ แป้นงาม สังคมศึกษา ลำดับท่ี 22-43 จำนวน 22 คน
31 6321001 นาย ขิงชัย นนทเสน พลศึกษา หอ้งสอบท่ี 2 อาคาร 1 ช้ัน 1
32 6321002 นาย จงสิทธ้ี เก่ืองกระโทก พลศึกษา สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
33 6321003 บาง ภาบิซา เปร่ืองธฆากิจ พลศึกษา ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
34 6321004 นาย บญุเลิศ เป็นสูงเนิบ พลศึกษา
35 6321005 นาย กอสิน พัฒนนิติศักด๋ิ พลศึกษา
36 6321006 นาย เมธา บันตะสุคนธ์ พลศึกษา
37 6321007 นาย อาทติย์ กงแก้ว พลศึกษา
38 6321008 นาง ฐิติรัตน์ ซะตารัมย์ พลศึกษา
39 6321009 นาย พงศ์พันธ์ แก่นนวลศรี พลศึกษา
40 6321010 นางสาว อรทัย เมืองสีสุข พลศึกษา
41 6321011 นาย พิเซษฐ์ ถาวร พลศึกษา
42 6321012 นาย เอนก บัวกลาง พลศึกษา
43 6321013 นาย ทวีพงษ์ ภสุวรรณนานนท์ พลศึกษา
44 6334001 นาย ขวัญเมือง มะเด่ือ อุตสาหกรรมศิลป้ สอบขอ้เซยีนและสอนสมัภาษณ์
45 6334002 นาย ภาณวัุฒน์ จิตพร้ิง อุตสาหกรรมศึลป้ ลำดับท่ี 44-64 จำนวน 21 คน
46 6334003 นาย วีระศักด้ิ บุญมื อุตสาหกรรมศึลป็ ห้องสอบที, 3 อาคาร 1 ช้ัน 1
47 6334004 นาย ธีระชัย โรจน์สุกิจ อุตสาหกรรมศิลป้ สนามสอบ โรงเรียบอนุบาลเมืองสระแก้ว
48 6334005 นาย จารวุทิย์ จะกลาง อุตสาหกรรมศิลป็ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
49 6334006 นาย จิรพัฒน์ ใ.จเอ้ือ อุตสาหกรรมศึลป็
50 6341001 นาย ฐาปกรณ์ ใจสะอาด เกษตรกรรม
51 6341002 นาย อานนท์ ม่ิงขวัญ เกษตรกรรม
52 6343001 นางสาว ซลวิซา สุขโข คหกรรม
53 6350001 นางสาว อรุณี ฤทธิพิศ คอมพิวเตอร์
54 6350002 นาย แก้วนิมิต ธบะพันธ์ คอมพิวเตอร์
55 6350003 นาย ศิรายพุงษ์ กุสโล คอมพิวเตอร์
56 6350004 นางสาว ปาริซาติ หงษ์ทอง คอมพิวเตอร์

หนาที 2 จาก 3



บัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา ตำแหน่ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563 

แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี ] มิถุนายน พ.ศ.2563
ลำดับท่ี เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ข่ือ นามสกุล กลุ่มวิชาเอกท่ีสมัคร หมายเหตุ

57 6350005 นางสาว เนตรมณี ร้อยกรอง คอมพิวเตอร์ สลใ เขล้เขยีนและสอบสมัภาษณ์
58 6350006 นาย วิชิต เขยีวละออ คอมพิวเตอร์ ลำดับท่ี 44-64 จำนวน 21 คน
59 6350007 นาง รพิพร วิมุกตานนท์ คอมพิวเตอร์ ห้องสอบที ่ 3 อาคาร 1 ช้ัน 1
60 6350008 นาย ณัฐกิจ เร่ิมศิลป คอมพิวเตอร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
61 6350009 นางสาว สินีรัตน์ ถาวรซน คอมพิวเตอร์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
62 6350010 นางสาว สุภาพร ซมข่ืน คอมพิวเตอร์
63 6350011 นางสาว กลัญานย์ี กันวิเชิญ คอมพิวเตอร์
64 6350012 นาง ทองศรี มะปรางค์ คอมพิวเตอร์
65 6301001 นางสาว ปวีณา คำสุฃสวัสด้ี ภาษาไทย สลบขอ้เขยีนและสลบสมัภาษณ์
66 6302001 นางสาว พลอยนภัส แก้วจรัสวงษา ภาษาองักฤษ ลำดับท่ี 65-85 จำนวน 21 คน
67 6311001 นาย สุเมธ สิงทยม คณติศาสตร์ หอ้งสอบท่ี 4 อาคาร 1 ช้ัน 2
68 6311002 นางสาว สุณีสา ทา่ขา้ม คณติศาสตร์ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
69 6311003 นางสาว อุรวีร์ บุตรพรม คณติศาสตร์ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
70 6311004 นางสาว ข่ืนนภา เสาประโคน คณติศาสตร์
71 6311005 นางสาว ขจรพรรณ อินทำ คณติศาสตร์
72 6311006 นาย ปนัดฐา หอมทิพย์ คณติศาสตร์
73 6311007 นาย ธีระพงษ์ วิยาสิงห์ คณติศาสตร์
74 6311008 นางสาว ปิยนันค์ เหนอืเกาะหวาย คณติศาสตร์
75 6311009 นาย เกยีรตศัิกดิ้ รักยศไทย คณติศาสตร์
76 6311010 นางสาว กานดา เกิดทอง คณติศาสตร์
77 6311011 นางสาว เสาวพัตร์ เขยีงสากุล คณติศาสตร์
78 6311012 นาง ลักฃณา จำนงค์บุญ คณติศาสตร์
79 6355001 นาง สิริพิชญ์ เทวัน ปฐมวัย
80 6355002 นางสาว รุ่งนภา ส่สวน ปฐมวัย
81 6355003 บางสาว พรวดี แตงอ่อน ปฐมวัย
82 6355004 นางสาว กรนิกา ลากลุเพยี ปฐมวัย
83 6356001 นางสาว สายชล คนเกณฑ์ ประถมศึกษา
84 6356002 นาง ศรสวรรค์ พวงแก้ว ประถมศึกษา
85 6356003 นางสาว รังสิมา นพทัน ประถมศึกษา

หน่าพ่ื 3 จาก 3



บัญชีรายละเอียดสนามสอบ/ห้องสอบ ภาค ก ภาค ข (สอบข้อเชียน) และภาค ค (สัมภาษณ์)
การสอบคัดเลีอกบุคคลเพีอบรรจุและแต่งตงเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการอีกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 
แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วับท่ี l o b  มิถุนายน พ.ศ.2563

สนามสอบ ท้องสอบ 
ท่ี

อาคาร ช้ัน กลุ่มวิชาที่สอบ เลขประจำ - 
ตัว

เลขประจำ 
ตัว

จำนวน
(คน)

รวม/คน

ภาค ก ภาค ข (สอบข้อเชียน) 1 1 1 วิทยาศาสตร์ 6312001 - 6312022 22 22
และภาค ค (สอบสัมภาษณ์) 2 1 1 สังคมศึกษา 6317001 - 6317009 9
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว พลศึกษา 6321001 - 6321013 13 22
ต.ท่าเกษม อ.เมือง 3 1 1 อุตสาหกรรมศึลป๋ 6334001 - 6334006 6
จ.สระแก้ว เกษตรกรรม 6341001 6341002 2

คหกรรม 6343001 - - 1
คอมพิวเตอร์ 6350001 6350012 12 21

4 1 2 ภาษาไทย 6301001 - - 1
ภาษาอังกฤษ . 6302001 - - 1
คณิตศาสตร์ 6311001 - 6311012 12

ปฐมวัย 6355001 - 6355004 4
ประถมศึกษา 6356001 - 6356003 3 21



ข้อปฏิบ้ติจองผู้เข้าสอบคัดุเลือก
แนบท้ายประกาศ กศจ.สระแก้ว ประกาศ ณ วันท่ี พ ^  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.ข้อปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 
๑.© ก่อนเวลาเข้าท้องสอบ

๑.๑.๑ ตรวจสอบความพรอ้มของวัสดอุปุกรณท์ีใ่ชใ้นการสอบ ไดแ้ก ่ ดินสอ ๒บี ยางลบ กบหรือ 
มดีเหลาดนิสอ บตัรประจำตวัผูส้อบ บตัรประจำตวัประซาซน หนา้กากอนามยัหรอืหนา้กากผา้ ใหเ้รยีบรอ้ย 
ก่อนไปสนามสอบ

๑ .๑ .๒ เตรยีมปากกาหมกึแหง้สนีํา้เงนิ เพือ่ใชก้รอกขอ้มลูตา่ง  ๆในปกแบบทดสอบไดแ้ก ่ รหสัประจำตวั 
ผู้สอบ ซ่ือสกุล สนามสอบหอ้งสอบ และลงซือ่รบัทราบคำซีแ้จงในแบบทดสอบทีก่ำหนดไวในหนา้คำซีแ้จงของ 
แบปทดสอบฉบบัทีต่นเองใตรั้บ เซยีนรหสัหมายเลขแบบทดสอบในกระดาษคำตอบ ลงลายมอืซือ่ผูม้สึทิธสิอบ 

๑.๑.๓ แตง่กายใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยตามประเพณนียิม สุภาพสตรีให้สวมกระโปรง รองเทา้หุม้สน้หรอื 
รองเทา้คดัช ู สภุาพบรุษุสวมกางเกงสภุาพ หา้มสวมกางยนีสแ์ละเสือ้ยดื เสือ้คลมุ รองเทา้ ถงุเทา้ เชา้หอ้งสอบ 
โดยเดด็ขาด

๑ .๑ .๔ ควรไปถงึสนามสอบกอ่นเวลาสอบอยา่งนอ้ย ๓๐ นาที
๑ . ๑ .๕ ตรวจซือ่และหอ้งสอบของตนเองจากแผนผงัหอ้งสอบและทีน่ัง่สอบและรออยูใ่นบรเิวณนัน้ 
๑.๑.๖ หา้มเชา้หอ้งสอบกอ่นใตร้บัอนญุาตจากกรรมการกำกบัการสอบ 
๑.๑.๗ หากตรวจซือ่และหอ้งสอบของตนเองไมพ่บใหร้บีตดิตอ่กรรมการกลางประจำสนามสอบ 
๑.๑.๘ หากทำบตัรประจำตวัผูเ้ชา้สอบหายใหร้บีแจง้ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ 

เพือ่ขอใบอนญุาตเชา้สอบ
๑.๑.๙ หา้มนำตำรา เอกสาร หรอืกระดาษ และสิง่พมิพอ่ื์นใด รวมทัง้ โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ เครือ่งมอืสือ่สาร 

ทกุขนดิ เครือ่งอเิลก็ทรอนกิสใ์ดๆ เครือ่งประดบัทกุชนดิ หรอืวัสดอุปุกรณอ์ืน่ เชน่ นาฬกิา สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื 
ต่างห ู กระเปาสะพาย กระเปาเครือ่งเซยีน เครือ่งคำนวณ เครือ่งบนัทกึภาพ เครือ่งบนัทกึเสยีงฯลฯ เชา้หอ้งสอใ) 
โดยเดด็ขาด หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบว่ๆ ผูใ้ดนำเชา้มาในหอ้งสอบจะถอืวา่มเืจตนากระทำการทจุรติในการสอบและ 
ตอ้งยตุกิารสอนทนัท ี ยกเวน้ วัสดุอุปกรณท์ีใ่ช้ในการสอบในขัค ๑■ ๑.๑-๑■ ๑.๒

๑.๑.๑๐ ในระหวา่งการสอบ หากปรากฏวา่มโีทรศพัทเ์คลือ่นที ่หรอืเครือ่งมอืลือ่สารใด  ๆ เปดิใชง้านอยู ่
หรอืมเีสยีงตงัขึน้ จะถอืวา่ทา่นเจตนาทจุรติในการสอบแขง่ขนั จะยตุกิารสอบทนัที

๑.๒ ก่อนเวลาสอบ
๑.๒.๑ กรรมการกำกบัการสอบจะเชญิผูเ้ชา้สอบเชา้หอ้งสอบกอ่นเวลาสอบอยา่งนอ้ย ๑๕ นาท ี
๑ . ๒.๒ ผูเ้ชา้สอบตอ้งแสดงบตัรประจำตวัเชา้สอบ หรอืแสดงใบอนญุาตเชา้สอบควบคูก่บับตัรประจำตวั 

ประซาซนตอ่กรรมการกำกบัการสอบ มฉิะนัน้จะมไิตร้บัอนญุาตใหเ้ชา้หอ้งสอบ
๑.๒.๓ ผูเ้ชา้สอบตอ้งนัง่ตามทีน่ัง่สอบทีก่รรมการกำกบัการสอบกำหนดให้
๑.๒.๔ นัง่รอดว้ยอาการสงบเรยีบรอ้ยอยา่งสภุาพซนในขณะทีผู่เ้ชา้สอบ ๒ คน ถกูกำหนดใหเ้ปน็ตวัแทน 

ผูเ้ชา้สอบรว่มตรวจสภาพซองแบบทดสอบและลงลายมอืซือ่ในสว่นลา่งของหนา้ซองแบบทดสอบเปน็สกัขพียาน 
ยนืยนัความเรยีบรอ้ยของซองแบบทดสอบในแตล่ะวซิา

๑.๒.๕ รบัแจกกระดาษคำตอบและแบบทดสอบจากกรรมการกำกบัการสอบ หากไตร้บักระดาษคำตอบ 
ทีม่รือยยบัหรอืฉกีขาดใหร้บีนำไปเปลีย่นกบักรรมการกำกบัการสอบ 

๑.๒.๖ หา้มผูเ้ชา้สอบทำขอ้สอบกอ่นมสีญัญาณใหล้งมอืสอบ



-๒ -

๑ .๒.๗ อ่านข้อแนะนำ คำข้ีแจง'ท่ัว'1ป การทำแบบทดสอบทีป่กแบบทดสอบทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงัและ 
ใหป้ฏบิตัติามคำแนะนำอยา่งเครง่ครดั

๑ .๒.๘ เขยีนรหสัหมายเลขแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบดว้ยปากกา (ตวับรรจง) และต้องฝนรหสั 
หมายเลขแบบทดสอบ (เลข ๗ หลกั) ด้วยดินสอดำ ๒บี เทา่นัน้ จึงจะไดร้บัการตรวจใหค้ะแนน

๑.๒.๙ ตรวจสอบความถกูตอ้งของกระดาษคำตอบระบวุชิาทีส่อบ ซ่ือ นามสกลุ เลขประจำตวัสอบถกูตอ้ง 
ตรงกบัผูเ้ขา้สอบ (กรณพีมิพผ์ดิอนญุาตใหผู้เ้ขา้สอบแกไขได)้

๑.๒.๑๐ เชือ่พงิและปฏบิตีตามคำสัง่และขอ้แบะนำของกรรมการกำกบัการสอบโดยเครง่ครดั

๑.๓ ในเวลาสอบ
๑ .๓ .๑ เริม่เปด็ขอ้สอบเมือ่ไดร้บัสญัญาณใหล้งมอืสอบจากกรรมการกำกบัการสอบ 
๑ .๓ .๒ ตรวจสอบจำนวนขอ้และหนา้ของแบบทดสอบ ถา้ม!ีมค่รบหรอืหนา้ใดพมิพI์มซ่ดัเจน ใหรี้บแจง้ 

กรรมการกำกบัการสอบทนัทเีพือ่เปลีย่นฉบบัใหม่
๑.๓.๓ เมือ่มคืำสัง่ใหเ้ปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้สอบจากกรรมการกำกบัการสอบใหร้บีปฏบิตัติามทนัท ี
๑ . ๓ . ๔ ลงมอืทำแบบทดสอบโดยปฏบิตัติามคำสัง่และขอ้แนะนำของกรรมการกำกบัการสอบ รวมท้ัง 

ระเบยีบแบบแผนเกีย่วกบัการสอบ
๑ . ๓ .๕ ในกรณทีีต่อ้งใขก้ระดาษทดหรอืใชก้ระดาษรา่งเดา้โครงการตอบ ใหท้ำในทีว่า่งของหนา้กระดาษ 

แบบทดสอบ
๑ .๓ .๖ เมือ่มขือ้สงสยัหรอืมกืจิจำเปน็หา้มลกุจากทีน่ัง้ใหย้กมอืขึน้เพือ่แจง้กรรมการกำกบัการสอบ 
๑.๓.๗ เมือ่อยูใ่นหอ้งสอบ ขณะสอบไมพ่ดูหรอืตดิตอ่กบัผูเ้ขา้สอบอืน่หรอืบคุคลภายนอก เวน้แตจ่ะไดร้บั 

อนญุาตและอยูใ่นความดแูลของกรรมการกำกบัการสอบ
๑.๓.๘ ลงลายมอืซือ่และพมิพล์ายนิว้มอืหวัแมม่อืขา้งขวา ในบญัชลีายมอืซือ่ผูเ้ขา้สอบ 
๑ .๓ .๙ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแสดงบตัรประจำตวัผูส้อบหรอืใบอนญุาตเขา้สอบควบค,ูกนับตัรประจำตวัประซาซน 

เพือ่ใหก้รรมการกำกบัการสอบตรวจสอบวา่ ผูเ้ขา้สอบเปน็บคุคลเดยีวกนักบัผูส้มคัรสอบจากการดตูวัจรงิกบั 
รปูถา่ยในบตัร และจากลายมอืซือ่ในบตัร

๑ .๓ .๑๐ ผูเ้ขา้สอบไปถงึสถานทีส่อบกอ่นเวลาเริม่สอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา ลงมอืสอบวชิาใด 
ไมม่สืทิธเิขา้สอบวิชานัน้ แตส่ำหรบัการสอบวชิาแรกในตอนเขา้ ของแตล่ะวนั ผูใ้ดเขา้สอบหลงัจากเวลาลงมอืสอบ 
แล้ว ๑๕ นาท ี จะไมใต้รับอนญุาตใหส้อบวิชานัน้ เวน้แตม่เืหตคุวามจำเปน็ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของประธาน ดำเนนิการ 
สอบ พจิารณาอนญุาต

๑.๓ .๑๑ หากกระทำการทจุรติในการสอบหรอืพยายามกระทำการทจุรติในการสอบวชิาใด ไม่ว่าจะกระทำ 
โดยวธิใีดหรือใหบ้คุคลอืน่กระทำการให ้เมือ่ไดส้อบสวนแลว้พบว่าผดิจริงถอืวา่สอบตกในวิชานัน้ 

๑ .๓ .๑๒ ระมดัระวงัมใิหผู้เ้ขา้สอบคนอืน่มโือกาสคดัลอกคำตอบของตน
๑.๓.๑๓ หา้มออกนอกหอ้งจนกวา่จะหมดเวลาสอบ แมว้า่จะทำขอ้สอบเสรจ็แลว้ ในกรณทีีม่เืหต ุ

ฉกุเฉนิเปน็การสดุวสิยัจำเปน็ตอ้งออกนอกหอ้งสอบใหก้รรมการกำกบัการสอบควบคมุอยา่งใกลข้ดี
๑.๓ .๑๔ ผูเ้ขา้สอบจะไดร้บัสญัญาณเตอืนเรือ่งเวลาในระหวา่งการสอบจากกรรมการกำกบัการสอบ 

๓ คร้ัง คอื ครัง้แรกเมือ่เวลาผา่นไปแลว้ครึง่หนึง่ คร้ังที ่๒ เมือ่เหลอืเวลาอกี ๕ นาท ี กอ่นหมดเวลาสอบ และครัง้ 
สดุทา้ยเมือ่หมดเวลาสอบ

๑.๓.๑๕ ลา้ทำขอ้สอบเสรจ็กอ่นหมดเวลา หา้มลกุจากทีน่ัง่ ใหน้ัง่ในหอ้งสลา]จนกวา่จะหมดเวลาสอบ
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๑.๓ .๑๖ หา้มนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกนอกหอ้งสอบ
๑.๓.๑๗ เมือ่หมดเวลาสอบ กรรมการกำกบัการสอบสัง่ใหห้ยดุทำแบบทดสอบจะตอ้งหยดุทนัท ี แตจ่ะ 

ออกจากหอ้งสอบไดเ้มือ่กรรมการกำกบัการสอบไดอ้นญุาตแลว้

๑.๔ หลงัเวลาสอบ
๑.๔.๑ หากยงัมกีารสอบวชิาตอ่ไปในวนัเดยีวกนั ควรพกัอยูใ่นบรเิวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจากสนาม 

สอบเพือ่ทราบความเคลือ่นไหวของการสอบหรอืกรรมการกำกบัการสอบหรอืกรรมการกลางประจำสนามสอบ 
อาจจะมกีารเรยีกตวัในบางกรณี

๑.๔.๒ เม่ือหมดวิชาสอบในวันนัน้ ควรสำรวจรายการสิง่ของทีน่ำมาใหค้รบกอ่นกลบัทีพ่กั
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ระเบ ียบกระทรวงสืกษาริการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติ•นอ่งผู้เข้าสอบ (ฉบับท่ี k)) 

Yifl.๒๔๔๔

โดยท ี่({เบ ิการส มควรแก ้ไขเพ มเต ิมระเบ ียบกระทรวงฅ ีก-ษ าธการว ่าด ้วยการปฏ ิบ ัต ิชองผ ู้เข ้าสอบ 
พ .ศ. ๒๕:๔๘ ให้มความเหมาะสนร"งฃี้น

อาศัยอำนาจต่ามควานใบมาครา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงกก-ษาธการ 
พ.ศ. ๒๔๔๖ ร้ฐมนดริว่าการกระทรวง่ศกษาริการ จงวางระเบียบไว้ ศังด้อไปนี้

๑ . ระ เบ ียบ บ ี้เร ิยก ว ่า ‘'ระเบ ียน กระท รวงศ ีกษ าธการว ่าด ้วยการป ฏ ิบ ัต ิของผ ู้เข ้าส อบ  {ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๔๔๔"

๒. ระเบียบนิ้ไห้ไข้บังศับตั้งนด่วันประกาศเป็นด้นไป
๓. ให้นทเลักความใบ ๔.๑0 ของข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงศักบาธ๊การว่าด้วยการปฏิบ ัติของผู้เข ้าสอบ 

พ.ก. ๒๔๔๘ แสะไห้ไข้ความด่อไปบี้นทน

มนุบายบ พ.ค*. ๒๔๔๔

(ศาสคราจารยสุชาติ ธาคาธำรงเวช) 
รัฐบนดรว่าก-ทกระทรวงคีกบาธิ ทารุ
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ระเบ ียบกระทรวงกีกษา?การ 
วรด้วยการปฎบ้คิของผู้เร้าสอบ พ .ก . ๒<*๔๘

โคยท ี่เห ็นสมควรปรับป}งระเบ ียบกระทรวงส ืกบา?การว้าด ้วยการปฎบ ัคของผู้เร ้าสอบ 
ได ้เห มาะสมยิ่งข ี้น

อาศัยอำนาจคามความใบมาครา©๒ แห'งหระราชบัญญ ้คระเบ ียบบรีหารราชการ 
กระทรวงส ืกบา?การ ห .ศ. ๒๔๔๖ รัฐมนครีว้าการกระทรวงสืกบา?การ■ จึงวางระเบียบไว้ด้งค่อไปบี 

ร ้อ o  ระเบียบนเรียกวำ “ ระเบ ียบกระทรวงส ืกบา?การว้าด ้วยการปฎบ ัค 
ของผ ู้เร ้าสอบ  ห.ศ. ๒๔๔๗v

ร้อ ๒ ระเบียบนั้ใด้ไชบังคับคั้งแต,ว ันถ ัคจากวันประกาศเป ็นด้นไป 
ร้อ CM ได้ยกเลกระเบ ียบ(ไระทรวงห ็กบา?การว้าด ้วยการปฎบัคของผู้เร ้าสอบ พ.ศ. ๒๔๐๖ 
ระเบ ียบบี'ได ้ไชบ ังคับแกํผ ู้เร ้าสอบสำหรับการสอบทุกประเกทในส่วนราชการ 

และสกานสืกบาส ังค ัคกระทรวงห ็กบา?การ และได้หมายความรวมกงผู้เร ้าสอบไนสกานสืกบาท ี่อยู่ไน 
กำด้บภูแลหรือส{ทนสืกบาที่อยู่ไน ฺความควบคุมของกระทรวงสืกบา?การ ยกเว้นสกาบ ันอ ุคมส ืกบาของรัฐ 
และสกาบ ันอุคมส ืกบาเอกชน

ร้อ ๔ ผู้เร้าสอบด้องปฎิบ ัค ิด ้งค ่อไปน ิ้
๔.© การแค'งกาย ด ้าเป ็นน ักเรียนหรือน ักส ืกบาด้องแค่งเครื่องแบบน ักเรียน 

หรือน ักห ็กบาแลวแค่กรณ ี ด ้าเป ีนผู้สม ัครสอบด้องแคํงได้ส ุภาหเรียบรัอยคานประเหณ ีบ ีขม
๔.๒ ผ ู้เร้าสอบจะด้องทอเป ็นหาว้าท ี่ท ี่จะด้องทรวจสอบได้ทราบว้าสถานที่สอบ

อยู่ ณ ท ี่ใค  ด ้องไค
๔.๐! ไปกงสกานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบคามสมควร ผ ู้ไคไปไปทันเวลาส่งมอ 

สอบวิชาไค ไม ่บ ีส ิท?เร ้าสอบวชทน! แค่สำหรับการสอบวิชาแรกในคอนเชาของแค่ละวัน ผ ู้ใค เร ้าด ้อง 
สอบหลงจากเวลาลงม ือสอบแด ้ว ©๔ นาที จะไม ่ได ้ร ับอส ุญาคได้สอบวิชาน ั้น เว ้นแค ่บ ีเหค ุกวามจำเป ็น  
ได ้อยู่ไนคุลพบ ีจของประเทนกำเนนการสอบพจารณ าอน ุญาต

๔.๔ ไม ่เร้าด ้องสอบก่อนได้รับอน ุญาค
๔.๔ ไม่นำเอกสาร เครื่องอเล ็กทรอนกส ์หรือเครื่องส ํอสารไค ๆ เร ้าไป

ในดอ้งสอบ
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๔.๖ นิงคามที่กำหนคให้ จะ!ปลี่ขนท ี่น ั่งก ่อนไค้รับอน ุญ าคไม ่ไค ้
๔ .๗ ปQ1Jคคามระ!บ ีขบ!ท ี่ยวกับการสอบ!!ละกำนั่งของผู้กำกับการสอบโคข

ไม ่ท ุจริตในการสอบ
๔ .๘ บีให้ผู้!ข้าสอบคนอนกัคลอกกำคอบของคนรวมนั่งไม่■ ทุคคุขกับผู้ใค 

ในเวลาสอบ!ม ี๋อบ ีข ้อสงส ัยหริอร!หค ุความจำ!ป ีนให ้!เจ ้งต ่อผ ู้กำก ับการสอบ
๔.๙ ประพฤตคนเป็นชุภาพขน
๔.©๐ ผ ู้ใคสอบเสรึจต ่อนผู้น ั่นค ้องออกไปห ่างจากห ้องสอบ และไม่ 

กระทำการใค ๆอัน!ปีนการรบกวนแต่ผู้ท ี่ข ังสอบอฐํ แต ่'ก ังน ี้ผ ู้!ข ้าสอบท ุกคบจะออกจากห ้องสอบ 
ต่อน!วสา ๒ 0 นาที หสังจากเริ่มสอบวชาห้นไม่ไค้

๔.©©ไมนากระคาบสำหรับเข ืขบกำตอบที่ผ ู้กำก ับการสอบแจกให ้ออก
ไปจากห ้องสอบ

ข้อ ๔ ผู้!ข้าสอบผู้ใคกระทำการฟ้าปีนระ!บีขบข้อ ๔ พริอพขาขามกระทำการท ุจร ิค 
ในการสอบวิชาใค ให้ผู้กำกับการสอบว้ากล่าวกักเส ือน

กาการกระทำกังกล่าวใบวรรคแรกเข ้าส ักษผะร้ายแรง เม ึ๋อไค ้สอบ สวน แส ัว 
ประรานกรรมการหริอผู้ม ีอานาจหห้าท ี่ในการจ้คการสอบรอำนาจน ั่งไม ่ไห ้ผ ู้น ั่น เข ้าสอบวิชาน ั่น  
หริอน ั่งไม ่ตรวจก ํ พ ่อบวิชาน ั่นของผู้น ั่น  โดยทอว้าสอบไม่ม ่านเฉพาะวิชาก็ไค้

ข ้อ ๖ ผ ู้!ข ้าลอบผู้ใคกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด เม ึ๋อไค ้ส อบ ส วน !เลว 
ให ้ประธานกรรมการหริอผู้รอำนาจหนาที่ไนการขัคการสอบ น ั่งไม ่ตรวจกำคอบและก็อว ้าผ ู้น ั่นสอบไม ่ม ่าน 
ว ิชาน ั่นในการสอบคราวน ั่น

ข้อ ๗ ในกรณ ีท ุจริตในการสอบค้วขวิธกัดกอกกำคอบระหว่างผ ู้!ข ้าสอบค้วขกัน 
ให ้ส ันบ ีบฐานไวัต ่อนว้าผ ู้!ข ้าสอบนั่นไค้สมกบกันกระทำการทุจริต

ข ้ธ ๘ ให ้ปส ัคกระฑ รวงส ืกษาธิการรักษาการให ้!ป ีนไปคามระเบ ียบน ี้

ประกาศ ผ  วันที่ สาo  ก ันยายน พ .ศ. ๒ ๔ ๔ ๘

C-
(น ายจาค ุรน ค ้ ฉ ายแส ง)

ร ัฐ ม น ต ร ิว ่า ก า ร ก ร ะ • ท ร ว ง ส ืก ษ า ธ ิก า ร


