
ประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก 
เรือ่ง รายซือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์ . 

สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๒ 
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์สงักดัสำนกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานป ี พ.ศ.๒๔๖๒ โดยดำเนนิการรบัสมคัรตัง้แตว่นัที ่ ๒ สงิหาคม ๒๔๖๒ -  วันท่ี ๘ สงิหาคม ๒๔๖^. 
ไปแล้วน้ัน

บดันีก้ารรับสมคัรคดัเลอืกดงักลา่วเสรจ็สิน้แลว้ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับ 
การคดัเลอืกปรากฏวา่มผีูม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืก รวมท้ังส้ิน ๒๑ ราย ดงัรายละเอยีดบญัชรีายซือ่แนบทา้ย 
ประกาศนี ้(เอกสาร ๑) และแจง้รายละเอยีดในการคดัเลอืกใหผู้ม้สีทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกทราบ ดงันี ้

๑ . กำหนด วัน เวลา สถานท ีส่อบ
กำหนดการสอบคดัเลอืก ภาค ก ความรูท้ัว่ไปและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

และความรูค้วามสามารถทีใ่ขเ้ฉพาะตำแหนง่ ในวนัเสารท์ี ่ ๒๔ สงิหาคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ -  ๑๔.๓๐ น. และ 
ภาค ข ความเหมาะสมกบัตำแหนง่ (สมัภาษณ)์ ในวนัอาทติยท์ี ่ ๒๔ สงิหาคม ๒๔๖๒ ตัง้แตเ่วลา ๐๙.๐๐ น. เป็นด้นไป 
ณ สนามสอบหอ้งประชมุลลีาวด ี ข้ัน ๒ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก อำเภอเมอืงพษิณโุลก จังหวัดพษิณโุลก 
รายละเอยีดตามกำหนดการสอบแนบทา้ยประกาศนี ้(เอกสาร ๒) หากผูม้สืทิธเิขา้รบัการคดัเลอืกไมไ่ปตามกำหนด วัน 
เวลา และสถานทีด่งักลา่ว จะถอืว่าสละสทิธ ิ จะเรยีกรอ้งสทิธใิด  ๆ มิได้ท้ังส้ิน 

๒. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
๒.๑ การแตง่กายของผูเ้ขา้สอบ (ขายและหญงิ) ใหแ้ตง่กายดว้ยชดุสภุาพตามประเพณ ีไม่สวม

เคร่ืองประดบัทกุขนดิ
๒.๒ ผูเ้ขา้สอบตอ้งเตรยีมอปุกรณท์ำตอบ ได้แก่ ดินสอดำ ๒ B ข้ึนไป ยางลบดนิสอ อปุกรณเ์หลา 

ดินสอ ปากกาหมกีนํา้เงนิ
๒.๓ ผูเ้ขา้สอบตอ้งไปถงึสถานทีเ่ขา้สอบกอ่นเวลา ๐๘.๓๐ น. เนือ่งจากตอ้งผา่นการตรวจคน้กอ่น

เขา้หอ้งสอบ
๒.๔ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแสดงบตัรประจำตวัผูเ้ขา้สอบพรอ้มบตัรประจำตวัประซาซน หรือบตัรอ่ืนที ่

หนว่ยงานของรฐัออกใหโ้ดยตอ้งมรืปูถา่ยปรากฏในบตัร ตอ่กรรมการกำกบัหอ้งสอบ
๒.๔ ผูใ้ดเขา้สอบหลงัเวลาลงมอืสอบแลว้ ๑๔ นาท ี จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ เวน้แตม่เีหตผุล 

ความจำเปน็ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบพจิารณาอนญุาต
๒.๖ หา้มผูเ้ขา้สอบนำเครือ่งมอืสือ่สาร เครือ่งคำนวณ หรือเคร่ืองอเิลก็ทรอนกิสท์กุซนดิเขา้ไปในหอ้ง

สอบ
๒.๗ หาก..



๒.๗หากผูเ้ขา้สอบมคีวามขอ้งใจเกีย่วกบัการปฏนิติหินา้ทีท่ีเ่หน็วา่ไมเ่ปน็ธรรมตอ่ตนใหแ้จง้ตอ่ 
กรรมการกำกบัหอ้งสอบหรอืประธานสนามสอบทนัท ี เพือ่ทีจ่ะไดพ้จิารณาดำเนนิการแกไ้ขในทางทีเ่หมาะสม การแจง้ 
หรอืรอ้งเรยีนภายหลงัจากทีเ่กดิเหตนุานเกนิควรอาจไมไ่ดร้บัการพจิารณา 

๒.๘ ห้ามสูบบุหร่ีในห้องสอบ
๒.๙ ผูเ้ขา้สอบตอ้งปฏนิติติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการปฏนิติขิองผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. 

๒๕๔๘ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ.๒๕๕๕โดยใหย้กเลกิความใน ๔.๑๐ ของ ข้อ ๔ แหง่ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ 
ดว้ยการปฏนิติขิองผูเ้ขา้สอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ไข้ความต่อไปน้ีแทน

“๔.๑๐ ตอ้งนัง่อยูใ่นหอ้งสอบจนหมดเวลาทำขอ้สอบ”
๒.๑๐ ผูเ้ขา้สอบรายใดทีท่ำขอ้สอบเสรจ็กอ่นหมดเวลาในวฃิานัน้  ๆ ตอ้งอยูใ่นหอ้งสอบจนกวา่จะหมด 

เวลาสอบ และไมก่ระทำการใด  ๆ อนัเปน็การรบกวนแกผู่ท้ีย่งัทำขอ้สอบอยู่
๒.๑๑ หา้มนำขอ้สอบหรอืคดัลอกขอ้สอบออกนอกหอ้งสอบ โดยเด็ดขาด

๒.๑๒ ขอ้ปฏนิติขิองผูเ้ขา้สอบ ขอ้แนะนำในการปฏบิตํตินของผูเ้ขา้สอบ และขอ้แนะนำใน 
การระบายรหสักระดาษคำตอบทีต่รวจดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์ ตามรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี ้(เอกสาร ๓)

๓. การประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศรายฃือ่ผูผ้า่นการคดัเลอืกภายในวนัที ่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนกังาน 

ศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก และทางเว็บไซต ์w w w .plkm oe.go.th โดยประกาศรายซือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเฉพาะ 
ผูท้ีไ่ดค้ะแนนแตล่ะภาคไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ลบิ และคะแนนรวมทัง้สองภาคไมต่ํา่กวา่รอ้ยละหกสบิ โดยเรยีงลำดบัที ่
จากผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมจากมากไปหานอ้ย แยกเปน็สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา สำนกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษามธัยมศกึษา

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประพฤฑธ้ี สุขใย)
ศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก ปฏนิติหินา้ทีแ่ทน 
ประธานกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก

http://www.plkmoe.go.th


(เอกสาร ๑)

บัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

สมัครสอบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลำดบัท ี่ รหสัประจำตวัผูส้มคัร คำนำหนา้ซือ่ ซ่ือ นามสกุล สนามสอบ
๑ สา^(ริ)00(9) นางสาว นุชรี วงคแ์กว้ หอ้งสอบท่ี ๑ 

หอ้งลลีาวด ี
ช้ัน ๒
สำนกังานศกึษาธกิาร 
จังหวัดพษิณโุลก

๒ ๓๘๑๐๐๒ นาย วิรตัน์ สุทัศน์
๓ ๓๘๑๐๐๓ นาย วชริะ วงสวัสด้ี
<ร1 ๓๘๑๐๐๔ นางสาว สุฑารัตน์ กองจิว
๕ ๓๘๑๐๐๕ นาง สแกวลัย์ แซ่ด่าน
๖ ๓๘๑๐๐๖ นาง อจัฉรยิา เอกวสิยั
๗ ๓๘๑๐๐๗ นาง ยุพิน เสวิสิทธ้ี
๘ สา Go (5) o o  ̂ นาย อติ เลีย้งเพซ็ร
๙ ๓๘๑๐๐๙ นางสาว ขลธิซา เปรมปรี

๑๐ สา (ง(ริ)0(ริ)0 นาย บดินทร์ สินต้ัง
(ริ) (ริ) สา(ง่ึ(ริ)0(ริ) ร) นางสาว ขวัญทอง ฉํา่เอือ่ย
๑๒ ๓๘๑๐๑๒ นางสาว วิไลวรรณ สุขป้อม
๑๓ ๓๘๑๐๑๓ นาย เอกพนัธ์ กลมพกุ
<9)(ริ!!! สา^(5)0(5) (i! นางสาว คณติศาสตร์ บุญพนัธ์
๑๕ สา Ga (9)0(ร)(ร!! นาย ธรีวัฒน์ ถาวรโขติ

๑๖ ส า(ร ิ)o (ริ) <D นาง เกษมศรี รุณไขย
๑๗ สา Gfl (ริ)o  (ริ) 6วเ นางสาว ธารรีตัน์ สุวรรณ
(ริ)^ สา6$(ริ)o (ริ)(ง่ึ นาย อำพล ขา้งพนิจิ

สมัครสอบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๑
๒
๓

รหสัประจำตวัผส้มคัร คำนำหนา้ซือ่ ซ่ือ นามสกุล สนามสอบ
๓๘๒๐๐๑

๓๘๒๐๐๒

๓๘๒๐๐๓

นาง อ ิสร ีย ์
นางสาว พซรณทั
นาง กุลรว

จกัรเครอื
เกตรุตัน์
ขาวสงา่

หอ้งสอบท่ี ๑



(เอกสาร ๒)

ตารางการคัดเลือก ภาค ก ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ‘มติงาน และความรู ้
ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)

วนั/เวลา วิชาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วันเสารท์ี ่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๒ สอบข้อเขียน ภาค ก (ปรนัย)
เวลา ๐๙.๓๐ -  ๑๑.๓๐ น. ความรูท้ัว่ไปและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏ‘ิมติงาน ๕๐ คะแนน
เวลา ๑๓.๓๐ -  ๑๕.๓๐ น. ความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตำแหนง่ ๑๐๐ คะแนน

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
วนั/เวลา วิชาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ สิงหาคม ประเมนิประวตัิ ๕๐ คะแนน
๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที ่ ๒๓ สิงหาคม ประเมนิผลการปฏหิตังิาน ๕๐ คะแนน
๒๕๖๒ ประเมนิสมรรถนะ ๕๐ คะแนน

วนั/เวลา วิชาทีส่อบ คะแนนเตม็ หมายเหตุ
วนัอาทติยท์ี ่ ๒๕ สงิหาคม ๒๕๖๒ สอบสมัภาษณ ์ภาค ช ๕๐ คะแนน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โ ^ ร \

'3ดก ร ะ ^ พ,



(เอกสาร ๓)

ขอ้ปฏบิตํขิองผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานป ี พ.ศ.๒๕๖๒ 

(แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัพษิณโุลก ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

๑. ข้อแนะนำในการปฏิบํติตนของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
๑.๑ ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

๑.๑.๑ การแตง่กายของผูเ้ขา้สอบ (ขายและหญงิ) ใหแ้ตง่กายดว้ยขดุสภุาพตามประเพณ ีไม่สวม 
เคร่ืองประดบัทกุชนดิ

๑.๑.๒ การตรวจสอบความพรอ้มของบตัรประจำตวัผูส้อบ บตัรประจำตวัประขาซนหรอืบตัรอืน่ที ่
หนว่ยงานของรฐัออกใหโ้ดยตอ้งมรูีปถา่ยปรากฏในบตัรใหเ้รียบรอ้ยกอ่นไปสนามสอบ

๑.๑.๓ ควรไปถงึสถานทีส่อบกอ่นเวลา ๐๘.๓๐ น. เนือ่งจากตอ้งผา่นการตรวจคน้กอ่นเขา้หอ้งสอบ 
๑.๑.๔ ตรวจขือ่และหอ้งสอบของตนเองจากแผนผงัหอ้งสอบและทีน่ัง่สอบและรออยูใ่นบรเิวณนัน้ 
๑.๑.๕ หา้มเขา้หอ้งสอบกอ่นไตร้บัอนญุาตจากกรรมการกำกบัหอ้งสอบ 
๑.๑.๖ หากหาขือ่และหอ้งสอบของตนเองไมพ่บใหร้บีตดิตอ่กรรมการกลางประจำสนามสอบ 
๑.๑.๗ หากทำบตัรประจำตวัผูเ้ขา้สอบหาย ใหร้บีแจง้ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ 

เพือ่ขออนญุาตเขา้สอบ พรอ้มแสดงบตัรประจำตวัประซาซนหรอืบตัรประจำตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั โดยตอ้งมรีปูกา่ยปรากฏ 
ในบัตร

๑.๒ ก่อนเวลาสอบ
๑.๒.๑ กรรมการกำกบัหอ้งสอบจะเชญิผูเ้ขา้สอบเขา้หอ้งสอบกอ่นเวลาสอบอยา่งนอ้ย ๑๕ นาท ี
๑.๒.๒ หา้มนำตำรา เอกสาร หรอืกระดาษ หรือส่ิงพมิพ์อ่ืนใด รวมทัง้เครือ่งมอืสือ่สารอเิลก็ทรอนกิสท์กุ 

ซนดิเขา้หอ้งสอบโดยเดด็ขาด หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบวา่ผูใ้ดนำเขา้มาในหอ้งสอบ จะลอืวา่มเีจตนากระทำการทจุรติใน 
การสอบและตอ้งยตุกิารสอบทนัที

๑.๒.๓ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแสดงบตัรประจำตวัผูเ้ขา้สอบ หรอืแสดงใบอนญุาตเขา้สอบควบคูก่บับตัร 
ประจำตวัประซาขนหรอืบตัรอืน่ทีห่นว่ยงานของรฐัออกใหโ้ดยตอ้งมรีปูกา่ยปรากฏในบตัรตอ่กรรมการกำกบัหอ้งสอบ 
มฉิะนัน้จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ

๑.๒.๔ ผูเ้ขา้สอบตอ้งนัง่ตามทีน่ัง่สอบทีก่รรมการกำกบัหอ้งสอบกำหนดให ้
๑.๒.๕ นัง่รอดว้ยอาการสงบเรยีบรอ้ยอยา่งสภุาพซน ในขณะทีผู่เ้ขา้สอบ ๑ คน จะเปน็ตวัแทนผูเ้ขา้ 

สอบร่วมตรวจสอบสภาพซองขอ้สอบ และตรวจนบัจำนวนขอ้สอบรว่มกบักรรมการกำกบัหอ้งสอบ
๑.๒.๖ รบัแจกกระดาษคำตอบและขอ้สอบจากกรรมการกำกบัหอ้งสอบ หากไตร้บักระดาษคำตอบทีม่ ี

รอยยบัหรอืฉกีขาด ใหร้บีนำเปลีย่นกบักรรมการกำกบัหอ้งสอบ
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๑.๒.๗ หา้มผูเ้ขา้สอบทำขอ้สอบกอ่นมสีญัญาณใหล้งมอืสอบ
๑.๒.๘ เขยีนซือ่ -  นามสกุล หมายเลขประจำตวัผูเ้ขา้สอบ สนามสอบ ห้องสอบ ทีห่นา้ปกแบบทดสอบ 
๑.๒.๙ อ่านข้อแนะนำ คำขีแ้จง ทีห่นา้ปกแบบทดสอบ
๑.๒.๑๐ ในกระดาษคำตอบ จะพมิพซ์ือ่ -  นามสกุล เลขประจำตวัผูเ้ขา้สอบและรายละเอยีดตา่ง  ๆ

ใหแ้ล้ว ยกเวน้เลขรหสัหมายเลขแบบทดสอบ
๑.๒.๑๑ ในกระดาษคำตอบ ใหผู้เ้ขา้สอบเขยีนรหสัหมายเลขแบบทดสอบ (เลข ๗ หลัก ทีห่นา้ปก 

แบบทดสอบมมุบนขวา) ลงในซ่องท่ีกำหนด และลงลายมอืซือ่ (ตวับรรจง) ดว้ยปากกา และใหฝ้นรหสัหมายเลข 
แบบทดสอบด้วยดินสอดำ ๒ B ข้ึนไป

๑.๒.๑๒ ใหผู้เ้ขา้สอบ ใขป้ากกาเขยีนในเอกสาร เฉพาะในกรณ ี
๑) ลงซือ่ในแบบลงลายมอืซือ่ผูม้สืทิธิสอบ
๒) เขยีนหมายเลขรหสัแบบทดสอบและลงซือ่ในกระดาษคำตอบ (ตวับรรจง) เทา่นัน้ 

๑.๒.๑๓ ตรวจทานการระบายรหสัแบบทดสอบ ๗ หลัก ใหถ้กูตอ้ง และลงลายมอืซือ่ผูเ้ขา้สอบ 
๑.๒.๑๔ เชือ่พงิและปฏนิต้ติามคำสัง่และขอ้แนะนำของกรรมการกำกบัหอ้งสอบโดยเครง่ครดั 

©.๓ ในเวลาสอบ
๑.๓.๑ เริม่เปดิขอ้สอบเมือ่ไดร้บัสญัญาณใหล้งมอืสอบจากกรรมการกำกบัหอ้งสอบ 
๑.๓.๒ ตรวจสอบจำนวนขอ้และหนา้ของขอ้สอบ ถ้ามไืมค่รบหรือหนา้ใดพมิพไ์มซ่ดัเจน ใหรี้บแจง้ 

กรรมการกำกบัหอ้งสอบทนัทเีพือ่เปลีย่นฉบบัใหม่
๑.๓.๓ ลงมอืทำขอ้สอบโดยปฏบิตัติามคำสัง่และขอ้แนะนำจากกรรมการกำกบัหอ้งสอบ รวมท้ัง 

ระเบยีบแบบแผนทีเ่กีย่วกบัการสอบ
๑.๓.๔ ในกรณทีีต่อ้งใขก้ระดาษทดหรอืกระดาษรา่งเดา้โครงการตอบ ใหท้ำในทีว่า่งของหนา้กระดาษ

ข้อสอบ
๑.๓.๕ เมือ่มขือ้สงสยัหรอืกจิจำเบเ็นหา้มลกุจากทีน่ัง่ใหย้กมอืขึน้เพือ่แจง้กรรมการกำกบัหอ้งสอบ 
๑.๓.๖ เมือ่อยู่ในหอ้งสอบ ขณะสอบไมพ่ดูหรือตดิตอ่กบัผูส้อบอืน่หรือบคุคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับ 

อนญุาตและอยูใ่นความดแูลของกรรมการกำกบัหอ้งสอบ
๑.๓.๗ ลงลายมอืซือ่ในบญัชลีายมอืซือ่ผูเ้ขา้สอบ
๑.๓.๘ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแสดงบตัรประจำตวัสอบ หรอืใบอนญุาตเขา้สอบ ควบคูบ่ตัรประจำตวัประซาซน 

หรอืบตัรอืน่ทีห่นว่ยงานของรฐัออกให ้โดยตอ้งมรืปูถา่ยปรากฏในบตัร เพือ่ใหก้รรมการกำกบัหอ้งสอบตรวจสอบวา่ ผูเ้ขา้ 
สอบเบนีบคุคลเดยีวกนักบัผูส้มคัรสอบ จากการลตูวัจรงิกบัรปูถา่ยในบตัรและจากลายมอืซือ่ในบญัชลีายมอืซือ่ในบตัร

๑.๓.๙ รบัการ...
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๑.๓.๙ รบัการตรวจการเขยีนรหสัหมายเลขแบบทดสอบ การระบายรหสัหมายเลขแบบทดสอบ และ 
การลงลายมอืขือ่ของผูเ้ขา้สอบบนกระดาษคำตอบกอ่นทีก่รรมการกำกบัหอ้งสอบจะลงลายมอืขือ่ของกรรมการกำกบั 
หอ้งสอบบนกระดาษคำตอบ

๑.๓.๑๐ หากกระทำการทจุรติในการสอบหรอืพยายามกระทำการทจุรติในการสอบ ไมว่า่กระทำโดยวธิ ี
ใดหรอืใหบ้คุคลอืน่กระทำการให ้เมือ่ไดส้อบสวนแลว้พบว่าผดิจริง ถอืว่าสอบตกในวชิานัน้ และจะถกูดำเนนิการทางวนิยั 
ต่อไป

๑.๓.๑๑ ระมดัระวงัมใิหผู้เ้ขา้สอบคนอืน่มโือกาสคดัลอกคำตอบของตน
๑.๓.๑๒ หา้มออกนอกหอ้งสอบแมว้า่จะทำขอ้สอบเสรจ็แลว้ ในกรณทีีม่เืหตฉุกุเฉนิเปน็การสดุวสิยั 

จำเปน็ตอ้งออกนอกหอ้งสอบ ใหก้รรมการกำกบัหอ้งสอบควบคมุอยา่งใกลช้ดิ
๑ .๓.๑๓ ผูเ้ขา้สอบจะไดร้บัสญัญาณเตอืนเรือ่งเวลาในระหวา่งการสอบจากกรรมการกำกบัหอ้งสอบ 

๓ คร้ัง ครัง้แรก เริม่ลงมอืทำแบบทดสอบ คร้ังที ๒ เมือ่เหลอืเวลาอกี ๔ นาท ี กอ่นหมดเวลาสอบ และครัง้สดุทา้ยเมือ่ 
หมดเวลาสอบ

๑.๓.๑๔ หา้มนำขอ้สอบและกระดาษคำตอบออกนอกหอ้งสอบ
๑.๓.๑๔ เมือ่หมดเวลาสอบ กรรมการกำกบัหอ้งสอบสัง่ใหห้ยดุทำขอ้สอบจะตอ้งหยดุทนัท ี แตจ่ะออก 

จากหอ้งสอบไดเ้มือ่กรรมการกำกบัหอ้งสอบอนญุาตแลว้ 
๑.๔ หลังเวลาสอบ

๑.๔.๑ เม่ือหมดวิชาสอบในวันนัน้ ควรสำรวจรายการสิง่ของทีน่ำมาใหค้รบกอ่นกลบัทีพ่กั 
๒. ข้อแนะนำในการระบายรหัสกระดาษคำตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

๒.๑ ผูเ้ขา้สอบเขยีนรหสัหมายเลขแบบทดสอบ (เลข ๗ หลกั) ลงในซ่องท่ีกำหนด และลงลายมอืขือ่ 
(ตวับรรจง) ดว้ยปากกา ลงในกระดาษคำตอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น และหา้มขดีและเขยีนขอ้ความอืน่ใดลงไปนอกเหนอื 
จากทีก่ำหนดไวเ้ทา่นัน้

๒.๒ การกรอกรหสัแบบทดสอบ ใหผู้เ้ขา้สอบระบบวงกลมใหด้ำเตม็วงกลม โดยนบัตวัเลขตามซอ่งแต ่
ละซอ่งใหถ้กูตอ้งตรงกนักบัรหสัหมายเลขแบบทดสอบทีห่นา้ปกแบบทดสอบมมุบนขวา (เลข ๗ หลกั) ด้วยดินสอดำ ๒ B 
ขึน้ไปเทา่นัน้ จึงจะไดร้บัการตรวจใหค้ะแนน

๒.๓ การระบายวงกลมตวัเลอืกในกระดาษคำตอบ ถา้ระบายผดิหรอืตอ้งการระบายวงกลมใหม ่ให้ลบ 
ของเดมิใหส้ะอาดจนหมดรอยดำแลว้ระบายตวัเลอืกใหม่

๒.๔ การระบายรหสั หากผูเ้ขา้สอบระบายรหสัดว้ยปากกา ไมร่ะบาย หรอืระบายผดิ หรอืระบายจาง 
หรอืระบายไมค่รบถว้น เครือ่งคอมพวิเตอรจ์ะไมต่รวจใหค้ะแนน และจะไมม่คีะแนนปรากฏในบญัชกีรอกคะแนนใน 
ต. ๒ ข ซึง่ถอืวา่เปน็ความรบัผดิชอบของผูเ้ขา้สอบเอง เนือ่งจากการดำเนนิการตรวจกระดาษคำตอบ ประมวลผลดว้ย 
เครือ่งคอมพวิเตอร์


