
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
        ในการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

   และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

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

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 และได้ก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยจะด าเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ในวัน
เสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 และสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ สนามสอบ
โรงเรียนคงคาราม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นั้น 
  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี และเพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีจึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันสอบเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. ให้ผู้ เข้าสอบทุกคน มาถึงบริ เวณสนามสอบโรงเรียนคงคาราม ก่อนเวลาสอบ             
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค 
  2. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยให้ผู้เข้าสอบจัดหา
หน้ากากอนามัยทางการแพทยม์าด้วยตนเอง 
  3. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณประตูทางเข้า                
สนามสอบโรงเรียนคงคาราม (ให้เข้าสนามสอบได้เฉพาะผู้เข้าสอบเท่านั้น) หากผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกาย
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะจัดให้มีห้องสอบและที่นั่งสอบเฉพาะแยกจากผู้อ่ืน 
  4. ผู้เข้าสอบทุกคน จะต้องเข้ารับการคัดกรองโรคบริเวณประตูทางเข้าสนามสอบ และต้อง
แสดงหลักฐานต่อไปนี้ 
   4.1 บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน 
   4.2 เอกสารหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดก าหนด หรือ 

4.3 หลักฐานผลตรวจ RT-PCR หรือผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีผล
เป็นลบ ซึ่งตรวจก่อนวันสอบคัดเลือกไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใส มาแสดงก่อนเข้า 
สนามสอบ 
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  5. ก าหนดให้ภายในสนามสอบโรงเรียนคงคาราม เป็นสถานที่สวมหน้ากากอนามัย 100% 
ดังนั้นผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสนามสอบ 

6. ระหว่างการสอบ หากผู้เข้าสอบรู้สึกไม่สบาย ปวดหัว มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ 
ให้แจ้งกรรมการก ากับห้องสอบทราบทันท ี

  7. การเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ ดังนี้ 
   7.1 เตรียมสถานที่ เ พ่ือให้ผู้ เข้าสอบรอก่อนเข้าสอบ โดยด าเนินการภายใต้                
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
   7.2 ก าหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
   7.3 ตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ 
   7.4 มีจุดบริการอุปกรณ์ส าหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่จุด
ทางเข้า 
   7.5 มีการท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ผู้สอบต้องใช้สอบและใช้ร่วมกันด้วยน้ ายาถูพ้ืนที่
สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถท าลายเชื้อไวรัสได้ 
   7.6 จัดห้องสอบแยกส าหรับผู้เข้าสอบที่เข้าข่าย “กลุ่มเสี่ยง” 
   7.7 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) แก่ผู้เข้าสอบ 
  8. การจัดห้องสอบและอาคารสอบ 
   8.1 ด าเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
   8.2 ก าหนดแผนผังอาคารสอบอย่างชัดเจน และให้ญาติที่มาส่งรออยู่ภายนอกสนาม
สอบเท่านั้น 
   8.3 เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบ ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ           
ก ากับห้องสอบปล่อยผู้เข้าสอบทีละห้องตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
   8.4 ผู้ เข้าสอบรายใดที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019                
(COVID – 19) หรือมีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดิน
ทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้ง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีทราบโดยด่วน เพ่ือจะได้เตรียมการรองรับต่อไป 

  9. ห้ามผู้เข้าสอบน ารถยนต์หรือยานพาหนะอ่ืนใดเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบอย่างเด็ดขาด 
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อนึ่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564 ครั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่                 
ทั่วราชอาณาจักร ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.2548 และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนด รวมถึงค าแนะน าของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้อง             
ต้องปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังกล่าว โดยเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องติดตามประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีหรือค าสั่งจังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับข้อก าหนดหรือมาตรการป้องกัน               
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีก าหนดด้วย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
          (นายสมสันต์   ลือก าลัง) 

         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
              ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


