
 

      

    

     (โปรดเขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)                                                

                               เลขประจ าตัวผู้สมัครสอบ
  

                                           

             ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหนง่ประเภททั่วไป 
                                   เพื่อบรรจุและแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ 
                                     สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 
                                         คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 

เรียน  ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 

                       ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 และขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเก่ียวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)………….……………….…………….……….. สัญชาต…ิ...……. เชื้อชาต…ิ......... 

2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน    

    ออกให้ ณ จังหวัด…………………….........................… หมดอายุวันที…่…………………………….…………………… 
 3. เกิดวันที่......... เดือน...….…….................……. พ.ศ.….…… อาย…ุ....… ป…ี..….. เดือน (นับถึงวนัปิดรับสมัคร) 
 4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดส้ะดวก.................................................................................................................... 
    โทรศัพท์................................โทรศัพท์มือถือ......................................อีเมล์.................................................. 
 5. เร่ิมรับราชการ ต าแหน่ง..........................................ระดับ.........................สังกัด.......................................... 
    เมื่อวันที่…..….…เดือน………….….………..พ.ศ. ….….…รวมอายุราชการ...............ปี...............เดือน...............วัน              
               (นับถึงวันปิดรับสมคัร) 
 6. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.............................................ระดับ.............................เงินเดือน..........................บาท 

   ต าแหน่งเลขที่.....................กลุ่ม/โรงเรียน....................................สังกัด สพป./สพม.................................... 
   เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ..............ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน รวมเวลา...........ปี...........เดือน..........วัน  
             (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 7. ปัจจุบันช่วยราชการ (ถ้ามโีปรดระบุ) ที่......................................ตั้งแต่วันที่........เดือน....…......…. พ.ศ.…….. 
 8. สมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่ง......................................................................................................... 
 9. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครคัดเลอืก ชื่อวุฒิ ………………………….......… สาขาวชิาเอก….……………………….….. 
   ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา……………………........... เมื่อวันที่…..… เดือน………………… พ.ศ. ….……….… 
   ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม…….………..…………… วุฒิการศึกษาสูงสดุที่ได้รับ.............................………......…….….…. 
   สาขาวชิาเอก.................................................... ความรู้ความสามารถพิเศษ……..………………………………….…. 

 /๙.วุฒิการศึกษา... 

5 5      

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 
(ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน) 

 

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง 
    และลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
2. ก่อนยื่นใบสมัครจะต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  
    ให้ครบถ้วน ถูกต้องและรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น 
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 10. การรักษาวินัย โดยท าเครื่องหมาย  ลงใน ( )  ที่ก าหนดเพียงช่องเดียว 
      (   ) ไม่เปน็ผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย 
      (   ) เคยถูกลงโทษทางวนิัย (โปรดระบุโทษทางวินัย)................................................................................. 
 11. หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัครคัดเลือก ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว รวม……………รายการ ดังนี ้
                (   )  ส าเนาปริญญาบตัร                                      
                (   )  ส าเนาใบระเบยีนผลการเรียน (Transcript)          
                (   )  ส าเนาสมุดประวัติ ก.ค.ศ. ๑๖ หรือส าเนา ก.พ.7               
                 (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน        
 (   )  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
 (   )  ส าเนาการเปลีย่นชื่อ–ชื่อสกุล/ทะเบยีนสมรส (ถ้ามี) 
                (   )  สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี     

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกลา่วข้างตน้นี้เปน็ความจริงถูกต้องทุกประการ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครั้ง
นี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น 
 
                                           ลงลายมือชื่อ………………….…………..…………………ผู้สมัครคัดเลือก 
                                                         (….………………….………….……….………) 
                                       ยื่นใบสมัครวันที…่………… เดือน..…………………… พ.ศ. 2564 

เฉพาะเจา้หน้าที ่
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขา้รับการคัดเลือกฉบบั
จริงพร้อมฉบบัถ่ายส าเนาแลว้ ปรากฏวา่ 
      หลักฐานถูกต้องครบถ้วน      
      ไม่ถูกต้อง   
เนื่องจาก……………………………………………………..…………..       
...........................................................................................       
........................................................................................... 

ลงลายมือชื่อ…………………..………….……เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 
              (....…………….…………………….…….) 
ต าแหน่ง............................................................... 
          วันที่....................................................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผูส้มัคร
แล้ว ปรากฏว่า 
      มีสิทธิ์เขา้รับการคดัเลือก  
      ไม่มีสทิธิ์เข้ารบัการคัดเลือก         
เนื่องจาก……………………………………………………………………….…. 
……………….………………………………………………………..……………     
……………………………………………….…………………………..………… 

ลงลายมือชื่อ………………………..………....เจ้าหน้าผู้ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
              (…..……….…………………………..) 
   ต าแหน่ง.......................................................... 
         วันที่.................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ี 4. 
เรื่อง  ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่ง
ประเภทท่ัวไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ                    สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 
ค าขอ 
 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 
 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ                    
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 ให้ทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๑๐๘๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม 2564 ซึ่งจะด าเนินการรับสมัคร
คัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน 2564 สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข                ในวันเสาร์ที่ 24 
เมษายน 2564 และสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม 2564 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
๓.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๕/ว๑  ลงวันที่ ๔ มกราคม 25๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

๔.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๐๘๑  ลงวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป             
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔  
 

การวิเคราะห์และความเห็นชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 



 เพ่ือให้การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.
๒๕๖4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได้ เห็นควร เสนอ อกศจ.เลย พิจารณา
เห็นชอบ และเสนอ กศจ.เลย เพื่ออนุมัติต่อไป 

 
 
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 ขอความเห็นชอบประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ 
ค.(๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 
 
มติ อกศจ.เลย............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. .................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-ร่าง- 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย  
เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  

                    ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
                      สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖4 

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

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย จะด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน            
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งประเภททั่ว ไป เ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ                 
ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ .ศ.๒๕๖4 โดยด าเนินการตาม          
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 หนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๐๘๑ ลงวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก ในระหว่างวันที่ ๑ – ๗ 
เมษายน 2564 สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 และสอบสัมภาษณ์ ในวัน
อาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม 2564 

  เพ่ือให้การด าเนินกาด าเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
ก่อนสอบ 

1. สอดส่อง ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และเพ่ิมความระมัดระวัง               
เป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตรวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือก  

2. จัดประชุมกรรมการด าเนินการคัดเลือกคณะต่าง ๆ เพื่อชี้แจงซักซ้อมข้ันตอนในกาด าเนินงาน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกรรมการก ากับการสอบ
ควรก าชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ รัดกุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการตรวจสอบการทุจริต
การคัดเลือก 

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย มิได้แต่งตั้งบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจัด              
กวดวิชาหรือสถานศึกษาท่ีจัดกวดวิชาเป็นกรรมการที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกอย่างเด็ดขาด  
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4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ งครูผู้ ช่ วย กรณีที่มีความจ าเป็น หรือมี เหตุ พิ เศษ ที่  ก.ค.ศ. ก าหนด                                       
และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือร่วมกันตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 

5. ได้ตรวจสอบผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยมิได้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับผู้
เข้ารับการคัดเลือก 

6. คณะกรรมการสัมภาษณ์ ได้แจ้งให้ทราบในวันที่สัมภาษณ์ 
7. ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการสอบ เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ                

ยามรักษาการณ์ประจ าสนามสอบ ดูแลสถานที่เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบ สนามสอบ 
8. ได้จัดเตรียมสถานที่วางสิ่งของส าหรับผู้เข้ารับการคัดเลือก และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

สอบเข้าไปในบริเวณสนามสอบ 
9. ได้เปิดช่องทางรับฟังการแจ้งข้อมูล เบาะแส อย่างกว้างขวาง และการหาข่าวสารทางลับเพ่ือเฝ้าระวัง

และหรือระงับเหตุได้ทันท ี
10. ได้จัดให้มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป และผู้เข้ารับคัดเลือกได้เข้าใจ และรับทราบข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้องเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และน่าเชื่อถือของส่วนราชการ และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้แอบอ้างแสวงหา
ผลประโยชน์ในการคัดเลือก 

11. การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ รัดกุม 
12. การตรวจสอบผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ตรวจสอบจากรูปถ่ายของผู้สมัครบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 

พร้อมทั้งบัตรประจ าตัวประชาชน และก าหนดให้ผู้สมัครพิมพ์ลายนิ้วมือบนบัตรประจ าตัวผู้สมัคร 
13. การเก็บรักษาข้อสอบ ได้จัดหาสถานที่และห้องมั่นคงในการเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ                 

มีกรรมการดูแลประจ าสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมเป็นกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและ
กระดาษค าตอบ 

14. แต่งตั้งกรรมการกลางในการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ โดยมีจ านวนที่เพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินการรับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามก าหนดเวลาสอบ 

15. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ ได้คัดเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงและไม่มีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชา 

16. ได้แต่งตั้งกรรมการประจ าอาคารที่สอบในแต่ละชั้น เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่กรรมการก ากับการ
สอบและผู้เข้าสอบ 
ระหว่างสอบ 

1. ได้ก าหนดบุคคลเป็นทางลับ ให้สดับตรับฟัง สังเกตสถานการณ์ และรายงานให้ประธานคณะกรรมการ
กลางประจ าสนามสอบทราบ 

2. ก าหนดจุดรับแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
3. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือบันทึกภาพผู้เข้าสอบ 
4. ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ต ารวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยประจ าสนามสอบ 
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  5. ห้ามมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุ
ติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษ สิ่งพิมพ์อ่ืนใดหรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน 
เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบ 



  6. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจการแต่งกาย พร้อมทั้งตรวจสอบหาสิ่งต้องห้ามตามประกาศ เช่น 
โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งห้ามมิให้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ 
  7. การตรวจสอบผู้เข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควบคู่กับบัตร
ประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และให้ผู้
เข้าสอบพิมพ์ลายนิ้วมือด้านขวาในบัญชีลงลายมือชื่อผู้ เข้าสอบ เพ่ือป้องกันและตรวจสอบกรณีการปลอมตัว                      
เข้าสอบแทน 
  8. จัดให้มีการตรวจสอบการพกพาอุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าสอบ 
  9. ศึกษาจุดล่อแหลมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
  10. การด าเนินการทุกขั้นตอน กระชับ รัดกุม และมีผู้เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็น 
หลังสอบ 
  1. นับจ านวนข้อสอบและกระดาษค าตอบให้ครบตามจ านวนผู้เข้าสอบ 
  2. ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

  อนึ่ง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่เกิดขึ้นหากมีกรณีการทุจริต                
ในการคัดเลือก เพราะนอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตก ยังจะต้องถูกด าเนินการทางวินั ยและถูกด าเนินการ                       
ทางกฎหมายด้วย  
   ประกาศ ณ วันที่      มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 

                                                                    (นายชัยธวัช  เนียมศิริ) 
           ผูว้่าราชการจังหวัดเลย 
              ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย 
 
 

 

 


