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กลุมวิชา/วิชาเอกปฐมวัย
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ที่ รหัสประจําตัวผูสมัครสอบ หมายเหตุ
1 1001 นางสาว จันจิรา  ธูปมงคล ใชสนามสอบหองประชุมบุษราคัม

สพป.สระแกว 

ช่ือ-ช่ือสกุล

 บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงครูผูสอน

แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2   ลงวันที่   

หนาที่ 1



 
 

ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว 
ตําแหนงครูผูสอน กลุมวิชาเอก/สาขาวิชาเอกปฐมวัย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 
(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวันที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

   วัน เวลา และสถานทีค่ดัเลอืก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  จะสอบคัดเลือก  
ในวันที่ 8 พฤษภาคม  2565  และตารางสอบกําหนดดังน้ี 
 

เวลา วิชาสอบ คะแนน 
วันที่ 8 พฤษภาคม  2565   

09.00 น. - 10.00 น. 
 
 

10.30 น. – 11.30 น. 

ภาค ก.    ทดสอบความรู ความสามารถทั่วไป/ 
            ภาษาไทย  และกฎหมายที่ใชปฏิบัติ- 
            ราชการ (ขอเขียน)                   
ภาค ข.    วิชาการศึกษา/วิชาชีพครูและวิชาเอก 
            (ขอเขียน)          

 
 

50 
50 

13.00 น. -  เปนตนไป ภาค ข.    ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  
            (สัมภาษณ) 

 
50 

    รวม 150 
 

การสอบขอเขียน  กําหนดหองสอบที่ 1  ใชหองบุษราคัม   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแกว เขต 2  
 
การสอบสัมภาษณ  กําหนดหองสอบที่ 1 หองประชุมบุษราคัม    สํานักงานเขตพ้ืนที่-
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
 
 
 
                     คําชี้แจงกรรมการกํากับหองสอบ 
 

 1. ตรวจตราการแตงกายของผูเขาสอบซึง่ตองแตงกายสภุาพเรียบรอยเปนสุภาพชน 
ตามประเพณีนิยมที่เหมาะสม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน กระโปรง สวมรองเทาหุมสน  
สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีแขน กางเกงผาสุภาพสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสน   
         2. ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจําตัวผูสมัครสอบคัดเลือก  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม-
ศึกษาสระแกว เขต 2  ไมอนุญาตใหใชใบแจงความ สําเนาบตัร ในวันสอบคัดเลือก พจิารณารูปถาย 
และตัวจรงิ) 
         3. สิ่งที่หามนําเขาหองโดยเด็ดขาด  หากตรวจพบวาผูใดนําเขาไปในหองสอบใหถือวามีเจตนา 
กระทําการทุจริตในการสอบ และตองสัง่ยุติการทําขอสอบทันที  ไดแก 
         3.1 เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด  เชน   โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)  
นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส  วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร  เปนตน 
      3.2 เครื่องคํานวณ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชคํานวณได 
      3.3 เครื่องบันทึกภาพ  เครื่องบันทึกเสียง 
      3.4 เอกสาร ตํารา สิ่งพิมพใด ๆ  
              3.5 กระเปาตาง ๆ  กระเปาสะพายสุภาพสตรี    
         4. ตองอยูในหองสอบ ไมอานหนังสือพิมพ /ใชโทรศัพท พูดคุยระหวางกัน หรือเปดอานขอสอบ 
         5. กรณีขอสอบมีความไมชัดใหประสานประธานกรรมการกลางประจําสนามสอบ งดแสดงความเห็น 
หรือวิพากษวิจารณใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับขอสอบใหเกิดผลไดผลเสียแกผูเขาสอบ   
         6. ระมัดระวงั ตรวจตรา มิใหผูเขาสอบคัดลอกขอสอบกันและกัน หรือนําแบบทดสอบ  
กระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 
         7. การตรวจบัตรประจําตัวสอบ  ใหตรวจสอบกระดาษคําตอบโดยใหผูเขาสอบเขียนรหัสประจําตัว
สอบในกระดาษคําตอบใหตรงกับบัตรประจําตัวสอบ  และตองเขียนชื่อ-ชื่อสกุล  และรหัสประจําตัวสอบ 
ในปกแบบทดสอบไมเวนวางไวกอน  และลงลายมือชื่อในบัญชีลายมือช่ือผูเขาสอบใหเรียบรอยตรงกัน  
         8. ในระหวางทําสอบ ตองหมั่นเดินตรวจตราแถวน่ังสอบที่ตนรับผิดชอบอยูเนือง ๆ 
         9. เมื่อหมดเวลาสอบ ใหสั่งยุติการทําสอบทันที และหามผูเขาสอบเดินมาสงขอสอบโดยเด็ดขาด  
ตองรอกรรมการกํากับหองสอบไปตรวจสอบและเก็บกระดาษคําตอบอีกครั้ง จึงจะออกจากหองสอบได 
ขั้นตอนน้ีตองตรวจรหัสประจําตัวสอบที่เขียนในกระดาษคําตอบและรหัสจากบัตรประจําตัวสอบอีกครั้ง  
(ขั้นตอนนี้อาจเปนโอกาสการทุจริตทําขอสอบแทนกัน (เขียนชื่อและรหัสประจําตัวสอบสลับกัน) 
         10. กรณีพบวามีผูใดนําอุปกรณที่หามนําเขาไปในหองสอบระหวางดําเนินการสอบ ใหกรรมการ
กํากับหองสอบสั่งผูนั้นยุติการทําสอบทันที และจะออกจากหองสอบไดเมื่อหมดเวลาทําสอบ 
 11. กรรมการกํากับหองสอบทั้งสองราย  ลงลายมือช่ือในกรอบดานบนซายของกระดาษคําตอบ 
 12. กําชับใหผูเขาสอบกรอกรายละเอียดสรุปการตอบ (แกไข/เปลี่ยนคําตอบ) ทาย (ดานลาง) 
ของกระดาษคําตอบใหครบถวน 
 13. กรณีมีผูขาดสอบ ในบัญชีรายชื่อ-สรุปคะแนนในปกผูเขาสอบ  ใหขีดครอมชื่อผูขาดสอบ 
ดวยไมบรรทัดและเขียน “ขาดสอบ” ดวยปากกาแดง 
         14. กระดาษคําตอบของผูขาดสอบใหขีดครอมดวยหมึกแดงและเขียน “ขาดสอบ”  ดวยปากกาแดง 
กรรมการกํากับหองสอบเขียนชื่อ-ชื่อสกุล  รหัสประจําตวัผูเขาสอบ  และเรียงลําดับตามรหัสประจําตัว 
กับผูเขาสอบ (เรียงจากรหัสนอยไปมากรวมทั้งปก) 
 15. ตรวจนับขอสอบ/กระดาษคําตอบใหครบ  กระดาษคําตอบเรียงตามลําดับเลขที่จากนอยไปมาก 
บรรจุลงซองกระดาษคําตอบ และปะหนาดวยใบหนาปกกระดาษคําตอบ  พรอมนําบัญชีลายมือช่ือผูเขาสอบ 
แผนผังนั่งสอบ  บัญชีรายชื่อผูขาดสอบ ใสไปในซองกระดาษคําตอบ   สวนขอสอบเรียงจากนอยไปมาก
บรรจุลงซองขอสอบเชนเดียวกัน และนําขอสอบและกระดาษคําตอบไปสงกองกลางเพื่อตรวจนับและปดซอง   
                         -------------------- 
 



 
 
 

ขอปฏิบัติของผูเขาสอบ 
 

1. ขอแนะนําในการปฏิบัติตนของผูเขาสอบ 
 1.1  กอนเวลาเขาหองสอบ 
  1.1.1  การตรวจสอบความพรอมของวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก ดินสอ 2B  ปากกา ยางลบ 
กบหรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจําตัวผูสอบ  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  
ใหเรียบรอยกอนไปสนามสอบ 
      1.1.2 แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  ใหสวมเสื้อยืดแขนสั้นมีปก, คอกลม  หามสวม 
เสื้อแจ็กเก็ต เสื้อคลุม  เสื้อโคท   หรือเสื้อแขนยาว  
  1.1.3 ควรไปถึงสนามสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 30 นาที 
  1.1.4 ตรวจชื่อและหองสอบของตนเองจากแผนผังหองสอบและที่นั่งสอบและรออยูในบริเวณนั้น 
  1.1.5 หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากกรรมการกํากับหองสอบ 
  1.1.6 หากหาช่ือและหองสอบของตนเองไมพบใหติดตอกรรมการกลางประจําสนามสอบ 
  1.1.7 หากทําบัตรประจําตัวผูเขาสอบหายใหแจงประธานคณะกรรมการกลางประจําสนามสอบ 
โดยพลัน เพื่อขอใบอนุญาตเขาสอบ 

 1.2  กอนเวลาสอบ 
  1.2.1  กรรมการกํากับหองสอบจะเชิญผูเขาสอบเขาหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 15 นาที 
  1.2.2  หามนําตํารา เอกสาร หรือกระดาษ และสิ่งพิมพอื่นใด รวมทั้ง เครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสใดๆ เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากเจาหนาที่ตรวจพบวาผูใดนําเขามาในหองสอบจะถือวา 
มีเจตนากระทําการทุจริตในการสอบและตองยุติการสอบทันที ยกเวน วัสดุอุปกรณที่ใชในการสอบ 
ในขอ 1.1.1 
  1.2.3  ผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจําตัวผูเขาสอบ หรือแสดงใบอนุญาตเขาสอบควบคูกับบัตรอื่น      
ที่หนวยงานของรัฐออกใหตอกรรมการกํากับหองสอบ มิฉะนั้นจะมิไดอนุญาตใหเขาหองสอบ 
  1.2.4  ผูเขาสอบตองนั่งตามที่นั่งสอบทีก่รรมการกํากับหองสอบกําหนดให 
  1.2.5  นั่งรอดวยอาการสงบเรียบรอยอยางสุภาพชน ในขณะทีผู่เขาสอบ 2 คน ถกูกําหนดใหเปน
ตัวแทนผูเขาสอบรวมตรวจสภาพซองขอสอบ และตรวจนับจํานวนขอสอบรวมกับกรรมการกํากับหองสอบ 
  1.2.6  รับแจกกระดาษคําตอบและขอสอบจากกรรมการกํากับหองสอบ หากไดรับกระดาษคําตอบ 
ที่มีฉกีขาด ใหนําไปเปลี่ยนกับกรรมการกํากับหองสอบ 
  1.2.7  หามผูเขาสอบทําขอสอบกอนมีสัญญาณใหลงมือสอบ 
  1.2.8  เขียนชื่อ–ชื่อสกุล รหัสเลขประจําตัวผูเขาสอบ และลงลายมือชื่อในปกหนาของขอสอบ     
เมื่อไดรับคําแนะนําจากกรรมการกํากับหองสอบ 
  1.2.9  อานขอแนะนํา คําช้ีแจงทั่วไป และตัวอยางในการตอบที่ปกหนาและปกหลัง   
      1.2.10  กรอกขอมูลตางๆ บนหัวกระดาษคําตอบใหครบถวน ไดแก รหัสเลขประจําตัวผูเขาสอบ   
ชื่อ–ชื่อสกุล ชื่อวิชาที่สอบ ชื่อสถานที่สอบ หองสอบ วันที่สอบ และเวลา 
  1.2.11 ใหใชปากกากรอกรายละเอียด และกากบาทคําตอบ บนกระดาษคําตอบ 
  1.2.12 ตรวจทานการกรอกชื่อ ชื่อสกุล ใหถูกตอง      และลงลายมือชื่อผูเขาสอบ 
  1.2.13 เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและขอแนะนําของกรรมการกํากับหองสอบโดยเครงครัด 

 1.3  ในเวลาสอบ 
  1.3.1 เริ่มเปดขอสอบเมื่อไดรับสัญญาณใหลงมือสอบจากกรรมการกํากับหองสอบ 
  1.3.2 ตรวจสอบจํานวนขอและหนาของขอสอบ ถามีไมครบหรือหนาใดพิมพไมชัดเจน ใหแจง
กรรมการกํากับหองสอบทันทีเพื่อเปลี่ยนฉบับใหม 
 
 
 



 
 
 
                                              2 
 
  1.3.3 เมื่อมีคําสั่งใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอสอบจากกรรมการกํากับหองสอบใหปฏิบัติตามทันที 
  1.3.4 ลงมือทําขอสอบโดยปฏิบัติตามคําสั่งและขอแนะนําของกรรมการกํากับหองสอบ รวมทั้ง 
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
  1.3.5 ในกรณีที่ตองใชกระดาษทดหรือใชกระดาษรางเคาโครงการตอบ ใหทําในที่วางของหนากระดาษ
ขอสอบ 
  1.3.6 เมื่อมีขอสงสัยหรือมีกิจจําเปนหามลุกจากที่นั่งใหยกมือขึ้นเพื่อแจงกรรมการกํากับหองสอบ 
  1.3.7 เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก  
เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการกํากับหองสอบ 
  1.3.8  ลงลายมือชื่อในบัญชีลายมือชื่อผูเขาสอบ 
  1.3.9  ผูเขาสอบตองแสดงบัตรประจําตัวผูสอบหรือใบอนุญาตเขาสอบควบคูกับบัตรอื่นที่หนวยงาน
ของรัฐออกให เพื่อใหกรรมการกํากับหองสอบตรวจสอบวา ผูเขาสอบเปนบุคคลเดียวกันกับผูสมัครสอบจาก
การดูตัวจริงกับรูปถายในบัตรและจากลายมือชื่อในบัญชีลายมือช่ือในบัตร 
  1.3.10  รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจําตัวผูเขาสอบ และการลงลายมือช่ือของผูเขาสอบ     
บนกระดาษคําตอบกอนที่กรรมการกํากับหองสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการกํากับหองสอบ         
บนกระดาษคําตอบ 
  1.3.11 ผูเขาสอบไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผูใดไปไมทันเวลา ลงมือสอบ 
วิชาใดไมมีสิทธิเขาสอบวิชานั้น แตสําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเชา ของแตละวัน ผูใดเขาสอบหลังจาก 
เวลาลงมือสอบแลว 15 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหสอบวิชานั้น เวนแตมีเหตุความจําเปนใหอยูในดุลพินิจ 
ของประธานดําเนินการสอบ พิจารณาอนุญาต 
  1.3.12 หากกระทําการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทําการทุจริตในการสอบวิชาใด ไมวาจะ
กระทําโดยวิธีใดหรือใหบุคคลอื่นกระทําการให เมื่อไดสอบสวนแลวพบวาผิดจริงถือวาสอบตกในวิชานั้น 
  1.3.13 ระมัดระวังมิใหผูเขาสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกคําตอบของตน 
  1.3.14 หามออกนอกหองสอบ แมจะทําตอบเสร็จกอน ตองนั่งในหองสอบดวยอาการสงบไมทําการ 
ใด ๆ  เปนการรบกวนผูเขาสอบรายอื่น    
  1.3.15 ผูเขาสอบจะไดรับสัญญาณเตือนเรื่องเวลาในระหวางการสอบจากกรรมการกํากับ 
หองสอบ 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเวลาผานไปแลวครึ่งหนึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที  
กอนหมดเวลาสอบ และครั้งสุดทายเมื่อหมดเวลาสอบ 
  1.3.16 หามนําขอสอบและกระดาษคําตอบออกนอกหองสอบ 
  1.3.17 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการกํากับหองสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบจะตองหยุดทันที  
แตจะออกจากหองสอบไดเมื่อกรรมการกํากับหองสอบไดอนุญาตแลว 

 1.4  หลังเวลาสอบ 
  1.4.1  เมื่อออกจากหองสอบไปแลว ตองไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู 
  1.4.2  หากยังมีการสอบวิชาตอไปในวันเดียวกัน ควรพักอยูในบริเวณสนามสอบ หรือไมไกลจาก   
สนามสอบเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของการสอบหรือกรรมการกํากับหองสอบหรือกรรมการกลางประจํา
สนามสอบ อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 
  1.4.3  เมื่อหมดวิชาสอบในวันน้ัน ควรสํารวจรายการสิ่งของที่นํามาใหครบกอนกลับที่พัก 
                                                                                ------------------ 

 
 
 
 
 




