
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ 

เร่ือง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
****************** 

  ตามที่  เทศบาลตำบลคลองปราบ  ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรร          
เป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ ว่าง  ตั้งแต่ วันที่  11 - 23  
พฤศจิกายน  2563  ตามประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ   ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2563  นั้น 
 

 บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  และคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียบร้อยแล้ว  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  ลงวันที่   22  กรกฎาคม  2547  หมวด 4  ข้อ  19               
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง กำหนดวัน  เวลา  สถานที่  รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. รายช่ือบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
      บุคคลผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 
  2. กำหนด  วัน  เวลา  สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
       
 

       (นายสุกิจจา  สถิตเสถียร) 
                                     นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง 

 กำหนดวัน  เวลา สถานที่ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ลงวันที่  24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

1. รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ  ตำแหน่งคนงาน   
สังกัด สำนักปลัดเทศบาลคลัง มีดังนี้                            
                                

     เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
01001 นางสาวธิดารัตน์  เกลื่อนเมือง  

 

 
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรฯ เปน็พนักงานจา้งฯ    ตำแหน่งคนงาน    
    สังกัดกองคลัง มีดังนี้                                                            

     เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
02001 นายณัฐดนัย  เพ็งจันทร์    
02002 นายสามารถ  แก้วประดิษฐ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผนวก ข  
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ลงวันที่  24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

1.  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ      
1.1 ตำแหน่งคนงาน  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  และตำแหน่งคนงาน สังกัด กองคลัง 

     วัน เดือน ปี ประเมินสมรรถนะ สถานที่สอบ 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 

- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 
  (ภาค ก) 

ห้องประชุมเทศบาล 
ตำบลคลองปราบ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 10.40 – 11.40 น. 

- ทดสอบความสามารถเฉพาะสำหรับ  
 ตำแหน่ง (ภาค ข)     

ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลคลองปราบ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลคลองปราบ 

   
    

  2.  ระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรร   
ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกง

ขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
๒) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบมาแสดงเพื่อเข้าสอบ  หากไม่มีบัตร

ดังกล่าว  หรือใช้บัตรอ่ืนมาแสดง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดย
เด็ดขาด 

๓)  ผู้เข้าห้องสอบไปถึงห้องสอบ หลังจากเวลาเริ่มสอบ ภาค ก.  หรือ ภาค ข  ไปแล้ว ๓๐ นาที         
จะไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ 

๔)  ผู้เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามท่ีนั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการดำเนินการ
สอบแข่งขันกำหนดให้ตามตารางสอบ  แนบท้ายประกาศ 

๕) ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ  ผู้ เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก 

๖) ผู้เข้าสอบต้องจัดหา  ปากกา  ดินสอ  และยางลบ  เพ่ือใช้ในการสอบ  นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษ
หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเทศบาลตำบลคลองปราบจัดไว้โดยเฉพาะ 

๗) ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณเครื่อง
บันทึกข้อมูลทุกชนิด  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด  รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท  เข้าไปในห้อง
สอบ  และระหว่างดำเนินการสอบ  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้น
วัสดุอุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการสอบแข่งขันฯกำหนดให้นำเข้าห้องสอบได้ 

 
/ ๙) ห้ามผู้เข้าห้องสอบ... 

 
 
 

 



      ผนวก ข  
-2- 

 

๙)  ห้ามผู้เข้าห้องสอบสูบบุหรี่ขณะทำการสอบ 

          ๑๐)  ห้ามผู้เข้าห้องสอบนำแบบทดสอบ  กระดาษคำตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ 
     เทศบาลตำบลคลองปราบจัดให้  ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

          ๑๑)  ภายในเวลา  ๓๐ นาที  นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค  ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบ 
     ไม่ได ้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

                  ๑๒)  ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา  หรือไม่ประสงค์ท่ีจะสอบต่อไป  ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้   
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ  เมื่อส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคำตอบแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจาก
ห้องสอบได้ 

๑๓)  เมื่อหมดเวลาสอบ  และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบ  ผู้เข้าสอบ  
       จะต้องหยุดทำคำตอบทันที  ห้ามลุกจากที่นั่งสอบ  รอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม  
       สอบเก็บแบบทดสอบ  กระดาษคำตอบ  และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว   
       จึงจะออกจากห้องสอบได้  ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสำหรับการสอบภาคนั้น 
๑๔)  เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอ่ืน       

ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำ
การทุจริตในการสอบ  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการดำเนินการ
สอบแข่งขัน จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 

 


