
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 
เรื่อง รายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส(งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร,และคณิตศาสตร, (สควค.) เพื่อบรรจุและแต(งต้ังเข�ารับราชการเป2นข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน(งครูผู�ช(วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด 
  ........................................................... 

  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร,และคณิตศาสตร, (สควค.) เพื่อบรรจุและแต(งตั้งเข�ารับราชการเป2น
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน(งครูผู�ช(วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยดําเนินการรับสมัครระหว(างวันที่ 17 – 23 มกราคม 2565 ณ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด น้ัน  
  บัดน้ี การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกได�เสร็จส้ินแล�ว จึงประกาศ
รายช่ือผู�มีสิทธ์ิเข�ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส(งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร,
และคณิตศาสตร, (สควค.) เพื่อบรรจุและแต(งตั้งเข�ารับราชการเป2นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน(งครูผู�ช(วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือแนบท�ายประกาศฉบับน้ี 
และประกาศให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ ดังน้ี 
     1. ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิคัดเลือกครั้งน้ี ได�ตรวจตามเอกสารหลักฐานและข�อเท็จจริงตามที่ผู�เข�ารับ
การคัดเลือกได�แจ�งและยื่นเอกสารไว�ในการสมัครเข�ารับการคัดเลือก หากปรากฏภายหลังพบว(าผู�สมัครเข�ารับการ
คัดเลือกรายใดเป2นผู�ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และตามหลักเกณฑ,และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
ให�ถือว(าบุคคลน้ันเป2นผู�ขาดคุณสมบัติที่จะได�รับการบรรจุและแต(งต้ังเข�ารับราชการเป2นข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน(งครูผู�ช(วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งน้ีหากได�รับการบรรจุและ
แต(งตั้งไปแล�ว จะถูกเพิกถอนคําส่ังบรรจุและแต(งตั้ง โดยจะเรียกร�องสิทธิใด ๆ ไม(ได�ทั้งส้ิน และอาจถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมายตลอดจนอาจถูกดําเนินการทางวินัย 
     2.  กําหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
      ให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส(งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร,และคณิตศาสตร, (สควค.) เพื่อบรรจุและแต(งตั้งเข�ารับราชการเป2นข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน(งครูผู�ช(วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด เข�ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตําแหน(งและวิชาชีพ (สัมภาษณ,) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังน้ี 
               /วัน/เวลา... 
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วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่ 

วันพุ ธ  ที่  26 มกราคม 2565 
ตั้งแต(เวลา 09.00 น. เป2นต�นไป 

สอบสัมภาษณ, โดยพิจารณาจาก 
1. ประวัติส(วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะท(วงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ, 
4. ปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคิดริเริ่ม สร�างสรรค, 
   เจตคติ และอุดมการณ, 

ห�องสอบที่ 1  
ห�องปาริชาติ  
สํ า นั ก ง าน เ ขต พื้ นที่ ก า รศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาร�อยเอ็ด   
อําเภอเมืองร�อยเอ็ด  
จังหวัดร�อยเอ็ด 

 
    3. หลักฐานที่ต�องใช�แสดงตนผู�เข�าสอบ 
      บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให� ซึ่งมีรูปถ(ายและเลขประจําตัวประชาชน 
13 หลักชัดเจน 
  4. ระเบียบและข�อปฏิบัติเก่ียวกับการคัดเลือก 
   ๔.1 ผู�เข�าสอบคัดเลือกจะต�องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว(าด�วยการปฏิบัติของผู�เข�า
สอบ พ.ศ. 2548 และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
   4.2 ต�องแต(งกายสุภาพ เรียบร�อย ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป2นสุภาพชน 
   4.3 เป2นหน�าที่ของผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกที่จะทราบวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
   4.4 ผู�เข�ารับการคัดเลือกต�องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให� ซึ่งมีรูป
ถ(าย ลายมือช่ือและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันคัดเลือก หากผู�ใดไม(มีบัตรตามที่กําหนดเพื่อ
แสดงตน จะไม(อนุญาตให�เข�ารับการคัดเลือก 
  5. การปฏิบัติตนสําหรับการสอบสัมภาษณ, 
   1) ต�องไปถึงสถานที่สัมภาษณ, และรายงานตัวตามเวลาที่กําหนดไว� ผู�ใดไปถึงสถานที่สอบ
ภายหลังที่จะสอบสัมภาษณ,ได�เริ่มดําเนินการแล�ว กรรมการอาจจะพิจารณาไม(อนุญาตให�เข�าสอบสัมภาษณ, 
   2) ต�องเช่ือฟSงและปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนําของกรรมการหรือเจ�าหน�าที่โดยเคร(งครัด 
   3) ต�องเข�าสอบสัมภาษณ,กับคณะกรรมการตามที่กําหนดไว�เท(าน้ัน 
    6. กําหนดให�มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร(างกายของคณะกรรมการเจ�าหน�าที่ดําเนินการคัดเลือก ผู�เข�า
คัดเลือก ก(อนเข�าสถานที่สอบ และจัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงผลการฉีดวัคซีน และเอการหลักฐานรับรอง
ผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทางราชการกําหนด  
  * หมายเหตุ สามารถใช�เอกสารรับรองการได�รับวัตซีนปZองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) จากแอพลิเคชัน หมอพร�อมแสดงต(อคณะกรรมการเจ�าหน�าที่ได� 
                7.ให�ผู�เข�าสอบ... 
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  7. ให�ผู�เข�าสอบ ที่ยังไม(ได�รับวัคซีนตามข�อ ๖ จะต�องแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒o๑๙ (COVID-19) แบU RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) หรือ แบบ Rapid Antigen Test 
Kit (ATK) จากสถานบริการที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร,การแพทย, หรือสถานพยาบาลของรัฐซึ่งยืนยันว(าไม(มีเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19) ในระยะเวลาไม(เกิน ๗๒ ช่ัวโมง ก(อนการเข�าสอบ กรณีผู�ที่ติดเช้ือและรักษาหายขาด
แล�วไม(เกิน ๓ เดือน ให�แสดงหนังสือรับรอง หากเกิน ๓ เดือน ต�องมีผลการฉีดวัคซีน ๑ เข็ม 
 8. กําหนดให�มีการประเมินความเส่ียงเบ้ืองต�นก(อนเข�าจุดคัดกรอง 
 9. คณะกรรมการเจ�าหน�าที่ดําเนินการคัดเลือก ผู�เข�าสอบ ต�องมีอุณหภูมิร(างกายไม(เกิน ๓๗.๕  
องศาเซลเชียส 
 10. คณะกรรมการเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการคัดเลือก ผู�เข�าสอบ ต�องสวมใส( หน�ากากอนามัยทางการแพทย,
ตลอดเวลา  
 ผู�ใดไม(ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือกน้ี หรือผู�ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม(ได�รับอนุญาตให�
เข�ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาส่ังงดการให�คะแนนก็ได� คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ร�อยเอ็ด ซ่ึงจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดี  ที่  27  มกราคม ๒๕๖5 ณ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดร�อยเอ็ด หรือทางเว็บไซต,ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด (www.roietpeo.go.th) 

  จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 
   

    ประกาศ  ณ  วันที่  25   มกราคม   พ.ศ. 2565 

 
 

(นายครรชิต  วรรณชา) 
ศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด  

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ปฏิบัติหน�าที่แทน 
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส(งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร,และคณิตศาสตร, (สควค.) เพื่อบรรจุและแต(งต้ังเข�ารับราชการเป2นข�าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน(งครูผู�ช(วย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร�อยเอ็ด 
 

(แนบท�ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565) 
 

ลําดับที่ รหัสประจําตัวผู�สมัคร ช่ือ – ช่ือสกุล หมายเหตุ 
สาขาวิชาเอกฟxสิกส, 

1 001 นางสาวอคัลยา ดวงระหว�า ห�องสอบที่ 1 
ห�องปาริชาติ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร�อยเอ็ด  
อําเภอเมืองร�อยเอ็ด  
จังหวัดร�อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


