
 
 
 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 
                    เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผูส้อน 
                                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  ๑ 
                                    ................................................................................... 

           ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามประกาศ ณ วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ. 25๖๐    
โดยได้ดําเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๒ กันยายน  ๒๕๖๐ ไปแล้วน้ัน   

บัดน้ี การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ในการรับสมัครตามประกาศ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. 25๖๐  แล้ว  
จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก  ภาค ก ภาค ข และภาค ค วัน เวลา สถานที่การสอบคัดเลือก   
และระเบียบข้อปฏิบัติเก่ียวกับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี   

๑. รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต ๑  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี   
                      ๒. สถานทีส่อบคัดเลือก ภาค ก ภาค ข สนามสอบสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษา 
สุพรรณบุร ีเขต ๑ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ อาคาร ๓ ช้ันลา่ง ตามวัน และเวลา ในการสอบคัดเลือก  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ฯ ดังน้ี   
ภาค ก.  ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกบัความประพฤติและการปฏบิตัขิองวิชาชพีครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน) 

วัน / เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 
     เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 
ความรอบรู้ 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

 
๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

 

 

ภาค ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
วัน / เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ

วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
๕๐ คะแนน 
๕๐ คะแนน 

 

 

ภาค ค. ความเหมาะสมกบัตาํแหน่งและวชิาชพี  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) สอบทีห่้องประชุมบรรหาร-แจม่ใส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบุรี เขต ๑ โดยให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกทกุคนไปรายงานตัว 
ในเวลา  ๘..๐๐ น.–๘.๓๐ น.  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ฯ น้ี 

วัน / เวลา ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สัมภาษณ ์ ๕๐ คะแนน  

 
3. เกณฑ์การตัดสิน…/ 



 
- ๒ - 

 
      3. เกณฑ์การตดัสิน 

    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือก 
ได้เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลําดับผู้ที่ได้คะแนนรวมทกุภาคจากมากไปหาน้อย  
แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  กรณทีี่ผู้สอบคัดเลือก ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูท้ี่ได้คะแนน ภาค ข 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากันอีก  ใหผู้ท้ี่ได้คะแนน ภาค ก  มากกว่าเป็นผู้อยู่ 
ในลําดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนน ภาค ก เทา่กันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า 

4. การประกาศผลการสอบคดัเลือก  
       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะประกาศรายช่ือผู้สอบ 
คัดเลือกได้ภายในวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 
และทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  www.suphan1.go.th  

5. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
             ๕.๑ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ 
เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                         ๕.๒ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ห้ามสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อคลุม  
ห้ามใส่รองเท้าถุงเท้าเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด  ห้ามสวมกางเกงยีนส์  สวมรองเท้าแตะ 
         ๕.๓ ผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมบัตรประจําตัวสอบ ไปในวันสอบ  
และต้องวางบัตรประจําตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ทําการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวสอบ กรรมการกํากับ 
ห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงจะอนุญาตให้เข้าสอบได้ 
       ๕.๔ ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง เพ่ือพิสูจน์ตัวบุคคล 
ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบวิชาน้ัน แต่สําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้า 
ของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชาน้ัน เว้นแต่ 
มีเหตุจําเป็น ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานดําเนินการสอบพิจารณาอนุญาต 

       ๕.๕  ไมอ่นุญาตให้ผู้เขา้สอบออกจากห้องสอบและลกุจากโต๊ะที่น่ังสอบจนกว่าจะหมด 
เวลาสอบ 
                       ๕.๖  ผู้เข้าสอบรายใดที่สอบเสร็จก่อน ต้องน่ังอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทําข้อสอบ 
ในแต่ละวิชา 
       ๕.๗  หากผู้เข้าสอบมีความคับข้องใจเก่ียวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน  
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกํากับห้องสอบ หรือประธานกรรมการสนามสอบในทันที เพ่ือจะได้พิจารณาดําเนินการ 
แก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควรอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 
       ๕.๘ ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในคร้ังน้ัน  
และจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
                     ๕.๙  อนญุาตใหผู้้เข้าสอบนําเฉพาะปากกาและดินสอดํา  ขึน้ไปบนห้องสอบเทา่นั้น 
                     ๕.๑๐  ไม่อนญุาตใหผู้เ้ข้าสอบใหน้ํายางลบ  เอกสารต่าง ๆ  เชน่กระดาษ  กระเปา๋ต่าง ๆ  
กระเปา๋ใสด่ินสอปากกา  ซองแว่นตา  ซองโทรศพัท์  โทรศพัทมื์อถือ  ขวดนํ้าดื่ม  อุปกรณท์ีใ่ช้ในการคาํนวณ
ทกุชนดิหรืออุปกรณเ์ครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเลก็ทรอนิกสท์กุชนดิทกุประเภท  เขา้ไปในหอ้งสอบโดย
เดด็ขาดหากตรวจสอบพบจะปรับให้เปน็ตก  และจะถูกดําเนนิการทางกฎหมายต่อไป 
                    ๕.๑๑  ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ  เช่นแหวน นาฬิกา สร้อยข้อมือ ต่างหู สร้อยคอ
และเครื่องประดับอ่ืนๆ  เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

๕.๑๒  ห้ามสบูบุหรี่…/ 
 



- ๓ - 
 
 
             ๕.๑๒  ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
             ๕.๑๓  ห้ามนําข้อสอบ กระดาษคําตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
                   5.1๔  ห้ามผู้ใดนําแบบทดสอบหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของแบบทดสอบหรือคัดลอก 
แบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
                     5.1๕  ผู้เข้าสอบต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและข้อแนะนําของกรรมการกํากับการสอบ 
และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคล 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเคร่งครัด 

        ประกาศ ณ วันที่   ๒๖   กันยายน   พ.ศ. 25๖๐ 

                                                            
 (  นายจักรพรรด์ิ  จิตมณ ี )   

 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

 


