
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๘
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

---------------------------
ดวย อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๕๘ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับ
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสดุ ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๘๔ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ดวนท่ีสุด
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๔๗๕ ลงวัน ท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ครั้งท่ี ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
ตําแหนงครูผูชวย รับเงินเดือนอันดับครูผูชวย ข้ัน ๑๕,๐๕๐ บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรี (ผูจบ

หลักสูตร ๔ ป) หรือรับเงินเดือน ข้ัน ๑๕,๘๐๐ บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป ท่ีไดรับวุฒิประกาศนียบัตร
บัณฑิต ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา ๑ ป ตอจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป หรือวุฒิปริญญาตรี (ผูจบหลักสูตร ๕
ป) จํานวน ๓ ตําแหนง ตามบัญชีรายละเอียดตําแหนง และคุณวุฒิ ในกลุมวิชาท่ีจะสอบแขงขัน แนบทายประกาศนี้

กรณีคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดใหเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดอัตราเงินเดือนตางไปจากท่ีกําหนดในประกาศนี้ให
เปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบแขงขัน
ผูมีสิทธิ์สมัครสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานตําแหนง ครบถวนในวันสมัคร และ
๒.๑ มี คุณวุฒิ ไมต่ํ ากว าปริญญาตรีทางการ ศึกษาหรือทาง อ่ืน ท่ี  ก .ค .ศ . กํ าหนดเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวยในกลุมวิชาตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๒.๒ สําหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพ่ือใชในการสมัครสอบ ใหใชหนังสือท่ีคุรุสภาออกให

ได ๒ ประเภท ดังนี้ ๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๒) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน   และตองไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจไมหลังจากวันรับสมัคร ท้ังนี้เม่ือจะบรรจุและแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู จะตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูเทานัน้

/๒.๓ ไมเปนพระ...
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๒.๓ ไมเปนพระภิกษุสงฆ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบแขงขัน

ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขัน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ถนนมาลัยแมน ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต
วันจันทรท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ – วันอาทิตยท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ)

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนามาย่ืนในวันสมัครสอบแขงขัน
๔.๑ ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษาท่ีออกโดย

สถาบันการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังวันสมัครสอบแขงขัน พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ท่ีระบุสาขาวิชาเอกท่ีจะสมัคร

สอบ พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาหนังสือหรือเอกสารรับรองคุณวุฒิ / สาขาวิชา / วิชาเอก ท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง

วาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในคุณวุฒิ / สาขาวิชา / วิชาเอก ท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก   จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๔ ทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีมีชื่อผูสมัครสอบ พรอมสําเนาภาพถายจํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ท่ียังไมหมดอาย)ุ พรอมสําเนาภาพถาย

จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดา ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน ๖ เดือน

ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๔.๗ ใบรับรองแพทยจากแพทยผูมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป  ท่ีออกใหภายใน ๑ เดือน  โดย

โรงพยาบาลของรัฐท่ีระบุวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ นับตั้งแตวันท่ีรับการตรวจรางกายถึง
วันท่ีรับสมัคร  จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๘ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีคุรุสภาออกให
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน ท่ีไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังวันรับสมัครสอบแขงขัน พรอมสําเนาภาพถาย
จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๙ หลักฐานอ่ืนๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส (ถามี)
พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๑๐ เอกสารท่ีนํามาใชประกอบการรับสมัคร ฯ  ตองนําฉบับจริงมาแสดงเพ่ือตรวจสอบ
๔.๑๑ ผูสมัครสอบแขงขันซึ่งเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตองมีหนังสืออนุญาต

จากผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และแตงตั้งใหสมัครสอบแขงขัน และยินยอมใหยายหรือโอนโดยไมมีเงื่อนไขเม่ือสอบแขงขันได
ตามแบบหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด อนุญาตใหขาราชการสมัครสอบแขงขันเขารับราชการ ตามแบบ
แนบทายประกาศ ฯ นี้

/๕ การยื่นใบ...



- ๓ -

๕. การย่ืนใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครสอบแขงขันตองแตงกายสุภาพเรียบรอย พรอมขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง

พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครใหครบถวน ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด ณ หองประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

๕.๒ ผูสมัครสอบแขงขัน ตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครดวยลายมือตัวบรรจงใหถูกตอง
และครบถวนสมบูรณ ตามท่ีกําหนดทุกประการ

๕.๓ ผูสมัครสอบแขงขันตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
ในเขตจายของทางไปรษณียไวในใบสมัคร และกรณีท่ีแจงสถานท่ีอยูไมชัดเจน จนทําใหไมสามารถติดตอได
ผูสอบแขงขันไดจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมไดท้ังสิ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทภายหลังตองแจง
ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทราบ โดยมาแจงดวยตนเองท่ีกลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ หรือสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับมายังสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท ภายใน ๗ วัน
นับแตวันเปลี่ยนแปลงท่ีอยู

๕.๔ ผูสมัครสอบแขงขันท่ีมีวุฒิสาขาวิชาเอกเปนเอกคู ใหสมัครไดเพียงสาขาวิชาเอกเดียวเทานั้น
๕.๕ ผูสมัครสอบแขงขันตองลงลายมือชื่อในใบสมัคร ตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัครและใบสมัคร

สอบแขงขันท่ีเจาหนาท่ีรับสมัครสอบแขงขันไดรับไวแลวถือวาเปนหลักฐานสําคัญของทางราชการ ผูสมัครจะถอนใบ
สมัครหรือแกไขเพ่ิมเติมขอความอีกไมได

๕.๖ ผูสมัครมีสิทธิ์สมัครสอบแขงขันไดเพียงแหงเดียว  หากปรากฏวาผูสมัครสอบแขงขันสมัคร
เกินกวาหนึ่งแหงจะตัดสิทธิ์การสอบแขงขันในครั้งนี้

๖. คาธรรมเนียมสมัครสอบ
๖.๑ ผูสมัครสอบแขงขันตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ ๒๐๐ บาท
๖.๒ เม่ือไดประกาศรายชื่อใหมีสิทธิ เขาสอบแขงขันแลว จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบให

ไมวากรณี ใดๆ เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น เนื่องจากมีการทุจริตเก่ียวกับการดําเนินการสอบแขงขัน โดยจะ
จายคืนคาธรรมเนียมสมัครสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือใหมีสิทธิเขาสอบแขงขัน
ครั้งใหม โดยมิตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบ

๗. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน ดังนี้
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ

สอบแขงขัน ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และทางเว็บไซต www.suphan๑.go.th
ภายในวันศุกรท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน แนบทาย
ประกาศนี้

/๙ วัน เวลา...
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๙. วัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขัน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะดําเนินการคัดเลือกตามตาราง

สอบแนบทายประกาศ ฯ นี้
สําหรับ สถานท่ีสอบจะแจงใหทราบพรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขัน

๑๐. การประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได

ภายในวันอังคารท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และเว็บไซต
www.suphan๑.go.th โดยประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดเฉพาะผูท่ีไดคะแนนแตละภาคไมต่ํากวารอยละหกสิบ โดย
เรียงลําดับผูท่ีไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย แยกตามกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

กรณีท่ีผูสอบแขงขันได ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนน ภาค ข มากกวา เปนผูอยูในลําดับ
ท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนภาค ข เทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนภาค ก มากกวา เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนน
ภาค ก เทากันอีก ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูลําดับท่ีดีกวา

๑๑. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได
บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกินสองป นับแตวันประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เวนแตมี

การประกาศข้ึนบัญชีผู สอบแขงขันไดในคุณวุฒิ กลุมวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหมแลว บัญชีผูสอบ
แขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแตงตั้ง
๑๒.๑ ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได แยก

ตามกลุมวิชา โดยใหผูสอบแขงขันไดเลือกบรรจุในหนวยงานท่ีมีตําแหนงวางในกลุมวิชาเอก ท่ีใชคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเดียวกันกับท่ีประกาศรับสมัครสอบแขงขัน

๑๒.๒ เปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงท่ีประกาศสอบแขงขันและมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามท่ีคุรุสภาออกให เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสอบแขงขันไดรายใดมี
คุณวุฒิไมตรง ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือตามประกาศรับสมัครจะไมได
รับการพิจารณาบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถาเปนผูไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งแลว จะยกเลิกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งนั้น หรือสั่งใหออกจากราชการ แลวแตกรณี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ท้ังสิ้น และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมไดท้ังสิ้น ตั้งแตวันท่ีตรวจพบคุณสมบัติ

๑๒.๓ ผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ท่ีไมมีหลักฐานการอนุญาตให
สอบแขงขันจากผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง จะไมไดรับการพิจารณายาย หรือการพิจารณารับ
โอน เพ่ือแตงตั้งเขารับราชการโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น แตจะบรรจุและแตงตั้งเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ท้ังนี้หากไม
สามารถเขาปฏิบัติหนาท่ี ไดตามกําหนดเวลาจะถือวาสละสิทธิ์การบรรจุและแตงตั้ง

/๑๒.๔ ผูสอบแขงขัน…
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๑๒.๔ ผูสอบแขงขันไดท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรีอยูกอนวันรับสมัครวันสุดทายตามประกาศรับ
สมัคร เม่ือไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลว จะขอปรับใหไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิท่ีสูงกวาในภายหลังไมได

๑๒.๕ การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาครั้งแรก จะยึดถือประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เปนหนังสือเรียกตวัผูมีสิทธิไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งครั้งแรกใหมารายงานตัว จึงเปนหนาท่ีของผูสมัครสอบแขงขันท่ีตองรับทราบประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได

สําหรับการบรรจุและแตงตั้งในครั้งตอไป จะมีหนังสือเรียกตัวผูสอบแขงขันไดโดยตรงเปน
รายบุคคลตามท่ีอยูท่ีปรากฏในเอกสารการสมัครกอนวันรายงานตัวไมนอยกวา ๑๐ วัน นับแตวันประทับตราของ
ไปรษณียตนทาง

๑๒.๖ ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เม่ือไดรับหนังสือสงตัวใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ ณ สถานศึกษาแหงใด ตองไปรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีตาม
กําหนดเวลาในหนังสือสงตัว ถาพนกําหนดเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิในการบรรจุและแตงตั้ง

๑๒.๗ การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน อยูกอน
การสมัครสอบแขงขัน จะรับยายหรือรับโอนมาบรรจุและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

๑๓. การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
ผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือผูนั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ไดรับการบรรจุและแตงตั้งไปแลว
๑๓.๒ ขอสละสิทธิการบรรจุและแตงตั้ง
๑๓.๓ ไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งตามกําหนด
๑๓.๔ ไมอาจรบัการบรรจุและแตงตั้งตามวันท่ีกําหนดได

๑๔. ผูสอบแขงขันไดผูใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได ตามขอ ๑๓.๓ และ ๑๓.๔
ไปแลว ถาบัญชีนั้นยังไมยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
อาจอนุมัติใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวตามเดิมอีกก็ได

๑๕. ระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
๑๕.๑ ผูเขาสอบจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ

พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕.๒ ผูเขาสอบตองแตงกายสุภาพเรียบรอย หามสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อคลุม

หามใสรองเทาถุงเทาเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด
๑๕.๓ ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวประชาชน พรอมบัตรประจําตัวสอบ ไปในวันสอบ และ

ตองวางบัตรประจําตัวสอบไวบนโตะขณะท่ีทําการสอบ หากผูใดไมมีบัตรประจําตัวสอบ กรรมการกํากับหองสอบจะไม
อนุญาตใหเขาสอบ เวนแตจะไดตรวจสอบหลักฐานเปนท่ีแนชัดแลว จึงจะอนุญาตใหเขาสอบได

/๑๕.๔ ผูเขาสอบ…
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๑๕.๔ ผูเขาสอบตองไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มสอบอยางนอย ๑ ชั่วโมง เพ่ือพิสูจนตัวบุคคล
ผูใดไปไมทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไมมีสิทธิ์เขาสอบวิชานั้น แตสําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเชาของแตละวัน ผูใด
เขาหองสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแลว ๑๕ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหสอบวิชานั้น เวนแตมีเหตุจําเปน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของประธานดําเนินการสอบพิจารณาอนุญาต

๑๕.๕ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบและลุกจากโตะท่ีนั่งสอบจนกวาจะหมดเวลา
สอบ

๑๕.๖ ผูเขาสอบรายใดท่ีสอบเสร็จกอน ตองนั่งอยูในหองสอบจนหมดเวลาทําขอสอบ
๑๕.๗ หากผูเขาสอบมีความคับของใจเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเห็นวาไมเปนธรรมแกตน ใหรีบแจงตอ

กรรมการกํากับหองสอบ หรือประธานกรรมการสนามสอบในทันที เพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการแกไขในทางท่ี
เหมาะสม การแจงหรือรองเรียนภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไมไดรับการพิจารณา

๑๕.๘ ผูเขาสอบผูใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไมไดรับการพิจารณาผลการสอบในครั้งนั้น
๑๕.๙ อนุญาตใหผูเขาสอบนําเฉพาะปากกาและดินสอดํา  ข้ึนไปบนหองสอบเทานั้น

๑๕.๑๐ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบใหนํายางลบ  เอกสารตาง ๆ  เชนกระดาษ  กระเปาตาง ๆ
กระเปาใสดินสอปากกา  ซองแวนตา  ซองโทรศัพท  โทรศัพทมือถือ  ขวดน้ําดื่ม  อุปกรณท่ีใชในการคํานวณ
ทุกชนิดหรืออุปกรณเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสทุกชนิดทุกประเภท เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด
หากตรวจสอบพบจะปรับใหเปนตก  และจะถูกดําเนินการทางกฎหมายตอไป

๑๕.๑๑ หามสวมใสเครื่องประดับท่ีเปนโลหะ  เชนแหวน นาฬิกา สรอยขอมือ ตางหู สรอยคอ
และเครื่องประดับอ่ืนๆ เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด

๑๕.๑๒ หามสูบบุหรี่ในหองสอบ
๑๕.๑๓ หามนําขอสอบ กระดาษคําตอบออกนอกหองสอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

( นายจักรพรรดิ์   จิตมณี )
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีแทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑


