
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ปี พ.ศ. 2561 

---------------------------------- 

ตามท่ี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่ง ต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู ผู้ ช่วย             
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 โดยได้ด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ
ระหว่างวันท่ี  18  –  24 กรกฎาคม  2561 นั้น 

 บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. 2561 ได้เสร็จส้ินแล้ว โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2561 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ วัน เวลา และ
สถานท่ีในการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
 1. รายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ แนบท้ายประกาศนี้   
 2. วัน เวลา และสถานท่ีในการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข 

ตารางสอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
        และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ๒๕61 
     เวลา 09.00  -  10.00 น. 
     เวลา 11.00  -  12.00 น. 
     เวลา 13.30  -  14.30 น. 

 
- ความรอบรู้ 
- ความสามารถท่ัวไป  
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม และอุดมการณ์
ของความเป็นครู และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา  

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

ตารางสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 
     เวลา 09.00  -  10.30 น. 
      

เวลา 13.30  -  15.00 น. 

 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา 
  การศึกษา 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ        
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก 

 
75 คะแนน 

 
75 คะแนน 

 

 

3. สถานท่ีสอบแข่งขัน 
จะด าเนินการสอบแข่งขันในวันท่ี 18 – 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนคงคาราม 

อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

4. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ      

พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
5. ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิ

สอบภาค ค โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาค ค โดยเรียงตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันจันทร์ท่ี  
27 สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท่ีต้ัง 264 หมู่ท่ี 2 ถนนคีรีรัถยา ต าบลธงชัย 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์  http://www.pbipeo.moe.go.th/ 

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดขาดคุณสมบัติท่ีจะเข้ารับการสอบแข่งขัน
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการการสอบแข่งและจะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
       
 
                  (นายกนก  ปิ่นตบแต่ง) 

   ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
  ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อแนะน่าในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ 
1.ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 
  1.1 การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ        
กบ หรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่ายให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ 
  1.2 การแต่งกายในวันสอบข้อเขียนวันท่ี 18 – 19 สิงหาคม 2561   
      1.2.1 ผู้ชาย   เส้ือยืดสีขาวคอกลม แขนส้ัน ไม่มีกระเป๋า กางเกงขายาวสีด า หรือกรมท่า  
                      รองเท้าหุ้มส้น 
      1.2.2 ผู้หญิง  เส้ือยืดสีขาวคอกลม แขนส้ัน ไม่มีกระเป๋า กระโปรงคลุมเข่าสีด า หรือกรมท่า 
     รองเท้าหุ้มส้น 
     ห้ามสวมกางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ เส้ือคลุม รองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด 
  1.3 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ ถือเป็นหน้าท่ีของผู้สอบท่ีจะต้อง
ทราบวัน เวลา สถานท่ีสอบของตนเอง 
  1.4 ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที และห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
จากกรรมการก ากับการสอบ 
  1.5 ตรวจช่ือและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและท่ีนั่งสอบและรออยู่ในบริเวณนั้น      
หากหาช่ือและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
  1.6 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการก ากับห้องสอบ 
  1.7 หากท าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ 

2. ก่อนเวลาสอบ 
  2.1 กรรมการก ากับการสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 
  2.2 ห้ามน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุ
ส่ือสาร เป็นต้น รวมท้ังต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษส่ิงพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น 
เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง              
เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระท าการทุจริตในการสอบและต้อง
ยุติการสอบทันที และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ           
ในข้อ 1.1 
  2.3 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ หรือแสดงใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอื่นท่ี
หน่วยงานของรัฐออกให้ต่อกรรมการก ากับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  2.4 ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามท่ีนั่งสอบท่ีกรรมการก ากับการสอบก าหนดให้ 
  2.5 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชน ในขณะท่ีผู้เข้าสอบ 2 คน ถูกก าหนดให้เป็น
ตัวแทนผู้เข้าสอบร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ และตรวจนับจ านวนข้อสอบร่วมกับกรรมการก ากับการสอบ 
  2.6 รับแจกกระดาษค าตอบและข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบ หากได้รับกระดาษค าตอบท่ีมี           
รอยยับหรือฉีกขาด ให้รีบน าไปเปล่ียนกับกรรมการก ากับการสอบทันที 
  2.7 ห้ามผู้เข้าสอบท าข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ 
  2.8 เขียนช่ือ – ช่ือสกุล รหัสเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ และลงลายมือช่ือในปกหน้าของข้อสอบ          
เมื่อได้รับค าแนะน าจากกรรมการก ากับการสอบ 
 
 

/2.9 อ่านข้อแนะน า... 
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  2.9 อ่านข้อแนะน า ค าช้ีแจงท่ัวไป และตัวอย่างในการตอบท่ีปกหน้าและปกหลัง 
  2.10 กรอกข้อมูลต่างๆ บนกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนได้แก่ รหัสเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ  
ช่ือ – ช่ือสกุล ช่ือวิชาท่ีสอบ ช่ือสถานท่ีสอบ ห้องสอบ วันท่ีสอบ และเวลาท่ีสอบ 
  2.11 กรณีใช้กระดาษค าตอบท่ีตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ดินสอด า 2B หรือ 2B ขึ้นไป 
ระบายรหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบและรหัสวิชาท่ีสอบบนกระดาษค าตอบ ตรวจทานการระบายรหัสประจ าตัว
ผู้สมัครสอบ และรหัสวิชาสอบให้ถูกต้องและลงลายมือช่ือผู้เข้าสอบบนกระดาษค าตอบ 
  2.12 เช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบโดยเคร่งครัด 

3. ในเวลาสอบ  
  3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการก ากับการสอบ 
  3.2 ตรวจสอบจ านวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัด เจนให้รีบแจ้ง
กรรมการก ากับการสอบทันทีเพื่อเปล่ียนฉบับใหม่ 
  3.3 เมื่อมีค าส่ังให้เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการก ากับการสอบให้รีบปฏิบัติตามทันที 
  3.4 ลงมือท าข้อสอบโดยปฏิบัติตามค าส่ังและข้อแนะน าของกรรมการก ากับการสอบ รวมท้ังระเบียบ
แบบแผนเกี่ยวกับการสอบ 
  3.5 ในกรณีท่ีต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ท าในท่ีว่างของหน้ากระดาษ
ข้อสอบ 
  3.6 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจ าเป็นห้ามลุกจากท่ีนั่ง ให้ยกมือข้ึนเพื่อแจ้งกรรมการก ากับการสอบ 
  3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการก ากับการสอบ 
  3.8 ลงลายมือช่ือและพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีลายมือช่ือผู้เข้าสอบ  
  3.9 ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัวผู้สอบหรือใบอนุญาตเข้าสอบควบคู่กับบัตรอื่นท่ีหน่วยงานของ
รัฐออกให ้เพื่อให้กรรมการก ากับการสอบตรวจสอบว่า ผู้เข้าสอบเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัคร สอบจากการดู
ตัวจริงกับรูปถ่ายในบัตรและจากลายมือช่ือในบัญชีลายมือช่ือในบัตร 
  3.10 รับการตรวจการระบายรหัสเลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ และการลงลายมือช่ือของผู้เข้าสอบบน
กระดาษค าตอบก่อนท่ีกรรมการก ากับการสอบจะลงลายมือช่ือของกรรมการก ากับห้องสอบบนกระดาษค าตอบ 
  3.11 ผู้เข้าสอบไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30 นาที ผู้ใดไปไม่ทันเวลาท่ีก าหนดให้
เริ่มสอบในวิชาใดไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวัน ผู้ใดเข้าสอบ
หลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ใน
ดุลพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบพิจารณาอนุญาต 
  3.12 ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบและค าส่ังของผู้ก ากับการสอบโดยไม่ทุจริตในการสอบ 
  3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบคนอื่นมีโอกาสคัดลอกค าตอบของตน รวมท้ังไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลา
สอบ เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีเหตุความจ าเป็นให้แจ้งต่อผู้ก ากับการสอบ 
  3.14 ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีการคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบกันกระท าการทุจริต 
  3.15 หากกระท าการทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะ
กระท าโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระท าการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริง ถือว่าสอบตกในวิชานั้น 
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  3.16 การส่งข้อสอบให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการก ากับการสอบมาเก็บข้อสอบท่ีโต๊ะ โดยห้ามลุก
จากที่นั่งสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
 3.17 ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ ในกรณีท่ีมีเหตุ
ฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจ าเป็นต้องออกนอกห้องสอบ ให้กรรมการก ากับการสอบหรือผู้ได้รับมอบหมายควบคุม
อย่างใกล้ชิด 
  3.18 ผู้เข้าสอบจะได้รับสัญญาณเตือนเรื่องเวลาในระหว่างการสอบจากกรรมการกลางประจ าสนาม
สอบ 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง ครั้งท่ี 2 เมื่อเหลือเวลาอีก 5 นาที ก่อนหมดเวลาสอบ 
และครั้งสุดท้ายเมื่อหมดเวลาสอบ 
 3.19 ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบ โดยเดด็ขาด 
 3.20 ผู้สมัครสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธานกรรมการ
หรือผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดสอบ ส่ังไม่ตรวจค าตอบและถือว่าผู้นั้นสอบไม่ผ่านวิชานั้นในการสอบคราวนั้น 
 3.21 เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการก ากับการสอบส่ังให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออก
จากห้องสอบได้เมื่อกรรมการก ากับการสอบได้อนุญาตแล้ว 

4. หลังเวลาสอบ 
  4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจากสนาม
สอบเพื่อทราบความเคล่ือนไหวของการสอบจากกรรมการก ากับการสอบหรือกรรมการกลางประจ าสนามสอบ              
ซึ่งอาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี 
  4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรส ารวจรายการส่ิงของท่ีน ามาให้ครบก่อนกลับท่ีพัก 
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