
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป ีพ.ศ.2563 

.................................................. 

ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็น      
หรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2563 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประกาศรับสมัครระหว่าง
วันที่ 16 ถึง 22 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น 

บัดนี ้การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงขอ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 และขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุกรายปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ   
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 

           ส าหรับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาที่ได้รับรอง   
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน  
มิถุนายน  พ.ศ. 2563 ซึ่งมิได้แสดงหลักฐานเอกสารตามประกาศ ข้อ 4.14 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า                 
เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หรือตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด                   
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะทักท้วงเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
สามารถยื่นค าร้องทักท้วง ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

                           
(นายวัลลภ  ไม้จ าปา) 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่แทน  

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 



 
 

วิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ 
 (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่  26 มิถุนายน 2563) 

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

1.สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ มีดังนี้ 
 1.1 บัตรประจ าตัวสอบและบตัรประจ าตัวประชาชน 
 1.2 ปากกาสีน้ าเงิน ดินสอด า2b ยางลบ  

2.สิ่งท่ีห้ามน าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดน าเข้ามาในห้องสอบ จะถือว่ามีเจตนา
กระท าการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที ได้แก่ 
 2.1 เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร 
เป็นต้น 
 2.2 เครื่องค านวณ หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ค านวณได้ 
 2.3 เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
 2.4 เอกสาร ต ารา 
 2.5 กระเป๋าต่าง ๆ กระเปา๋สะพายสุภาพสตรี 
 
3.การปฏิบัติตามระเบียบ  
(ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2555) 

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
1. การแต่งกาย ถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษา 

แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  
2. ผู้เข้าสอบจะต้องถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องตรวจสอบให้ทราบวา่สถานที่สอบอยู่ ณ ที่ใด ห้องใด 
3. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา ลงมือสอบวิชาใด ไม่มี 

สิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่ส าหรบัการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของ แต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือสอบ
แล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานด าเนินการ
สอบพิจารณาอนุญาต  

4. ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต  
5. ไม่น าเอกสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องสื่อสารใดๆ เข้าไป ในห้องสอบ  
6. นั่งตามที่ก าหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้  
7. ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และค าสั่งของผู้ก ากับการสอบ โดยไม่ทุจริตในการสอบ  
8. มิให้ผู้เข้าสอบคนอ่ืนคัดลอกค าตอบของตน รวมทั้งไม่พูดคุยกับผู้ใดในเวลาสอบ เมื่อมีข้อ 

สงสัยหรือมีเหตุความจ าเป็นให้แจ้งต่อผู้ก ากับการสอบ  
9. ประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
10. ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาท าข้อสอบ 
11. ไม่น ากระดาษส าหรับเขียนค าตอบที่ผู้ก ากับการสอบแจกให้ออกไปจากห้องสอบ  
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12.ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนระเบียบหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ให้ผู้ 

ก ากับการสอบว่ากล่าวตักเตือน ถ้าการกระท าดังกล่าวในวรรคแรกเข้าลักษณะร้ายแรง เมื่อได้สอบสวนแล้ว 
ประธานกรรมการ หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการสอบมีอ านาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบวิชา นั้นหรือสั่งไม่ตรวจ
ค าตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบไม่ผ่านเฉพาะวิชาก็ได้  

13.ผู้เข้าสอบผู้ใดกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ประธานกรรมการ 
หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการสอบ สั่งไม่ตรวจค าตอบและถือว่าผู้นั้น สอบไม่ผ่านวิชานั้นในการสอบคราวนั้น  

14.ในกรณีทุจริตในการสอบด้วยวิธีคัดลอกค าตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน ให้สันนิษฐานไว้ 
ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบกันกระท าการทุจริต  

 
4.การยุติการท าข้อสอบ 
 หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของ
ภาครัฐ หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามน าเขา้ห้องสอบในระหว่างด าเนินการสอบ ผู้นั้น จะต้องยุติการท าตอบทันทีและ
จะเชิญออกจากห้องสอบทันที รวมทั้ง จะไม่ตรวจให้คะแนนส าหรับบุคคลนั้น  
 

5.มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19) 
ในวันสอบ ดังนี้  
  1.ให้ผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือหน้ากากผ้า 
  2.เตรียมสถานที่เพื่อให้ผู้เข้าสอบรอก่อนเข้าสอบ โดยด าเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
  3.ก าหนดจุดคัดกรองก่อนเข้าตัวอาคาร โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเข้ารับการคัดกรองตาม      
ที่ก าหนด 
  4.จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 
  5.มีจุดบริการเจลล้างมือบริการ ทุกจุดทางเข้า 
  6.ท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่สอบ โต๊ะเก้าอ้ี และภายในอาคารสถานที่จัดสอบ
ก่อนและหลังการสอบ 
   7.จัดห้องสอบส าหรับผู้ป่วย “กลุ่มเสี่ยง” 
   8.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019                  
(COVID-19) 
   9.ขอให้ผู้ที่เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทาง
กลับหรือเดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ให้แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน 
   10.เมื่อหมดเวลาการท าข้อสอบ ให้กรรมการคุมห้องสอบปล่อยผู้เข้าสอบทีละห้องตามวิธีการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
   11.ผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส               
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 


