
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

วันเวลา สถานที่ในการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  
************************* 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ เรื่อง รั บสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4 จ านวน 5 ต าแหน่ง  5 อัตรา 
โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น 

   บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึ งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และก าหนดวิธีการเลือกสรรฯ วัน เวลา สถานที่เลือกสรรฯ ดังนี้ 

  ๑.ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (01) 

ล าดับ
ที ่

หมายเลข 
ประจ าตัวสอบ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 

๑. 

2. 

3. 

4. 

5. 

๐๑-๐๐๑ 

01-002 

01-003 

01-004 

01-005 

น.ส.สิริเนตร  อมรวรพักตร์ 

น.ส.เบญจวรรณ  แด่หวา 

น.ส.วราภรณ์  รอบคอบ 

น.ส.อนุตรา  พระคง 

น.ส.เนตรนภา  หะจิ 

๑. ภาคความรู้ความสามารถ 
ทั่วไป (ภาค ก) 

๒. ภาคความรู้ความสามารถ 
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) 

วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภา อบต. 
นาเกลือ 
 

  ๒. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (02) 

- ไม่มีผู้มาสมัครสอบ-                                                                                   

3. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (03)  

ล าดับ
ที ่

หมายเลข 
ประจ าตัวสอบ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 

๑. 

 

๐3-๐๐๑ 

 

นายเผด็จ  ช่วยเทศ ๑. ภาคความรู้ความสามารถ 
ทั่วไป (ภาค ก) 

๒. ภาคความรู้ความสามารถ 
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) 

วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภา อบต. 
นาเกลือ 

 
                /4.ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก.... 
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4. ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (04) 

ล าดับ
ที ่

หมายเลข 
ประจ าตัวสอบ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 

๑. 

2. 

 

๐4-๐๐๑ 

04-002 

 

น.ส.สวุนันท์  หลีเอบ 

น.ส.การะเกด  หลีสู 

 

๑. ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) 

๒. ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) 

วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภา อบต. 
นาเกลือ 

5. ต าแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) (05) 

ล าดับ
ที ่

หมายเลข 
ประจ าตัวสอบ 

รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วิชาที่สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 

๑. 

2. 

 

๐5-๐๐๑ 

05-002 

 

น.ส.พิมพ์วิมล ทองหนุ้ย 

น.ส.เรนณุกา  พฤกจิโมสิก 

 

๑. ภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) 

๒. ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) 

วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภา อบต. 
นาเกลือ 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
   ๑. การสอบคัดเลือก ส าหรับ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข) ใช้วิธีสอบข้อเขียน 
  ๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
    ๑)  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม พร้อมสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย 
ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ า หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
    ๒)  ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจ าตัว
ประชาชน  ๑๓  หลักท่ีชัดเจน  และบัตรประจ าตัวสอบมาแสดงเพ่ือเข้าสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว หรือใช้บัตรอื่นมาแสดง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 

   ๓)  ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบ ภาค ก. หรือ ภาค ข ไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และผู้เข้าห้องสอบจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบที่คณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันก าหนด 
    4)  ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตนตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่  
คุมสอบโดยเคร่งครัดและเมื่ออยู่ในห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
     5)  ผู้เข้าสอบต้องจัดหา ปากกา ดินสอ และยางลบ เพ่ือใช้ในการสอบ นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษ
หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดไว้โดยเฉพาะ 
      6)  ห้ามผู้ เข้าสอบน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร อุปกรณ์ที่ ใช้ในการค านวณ 
เครื่องบันทึกข้อมูลทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใด รวมทั้งเครื่องสื่อสารทุกประเภท เข้าไปในห้องสอบ และระหว่างด าเนินการ
สอบ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่าทุจริตในการสอบ ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันฯก าหนดให้น าเข้าห้อง
สอบได้ และห้ามผู้เข้าห้องสอบน าแบบทดสอบ  กระดาษค าตอบ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่องค์การบริหารส่วนต าบลนา
เกลือจัดให้ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
               /7)  ภายในเวลา  ๓๐ นาที.... 
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    7)  ภายในเวลา  ๓๐ นาที  นับแต่เวลาเริ่มสอบของแต่ละภาค ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
      8)  ถ้าผู้เข้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์ที่จะสอบต่อไป ให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ เมื่อส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้ว ต้องได้รับอนุญาต 
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ 
     9)  เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ ผู้เข้าสอบจะต้อง
หยุดท าข้อสอบทันที ห้ามลุกจากที่นั่งสอบรอจนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเก็บแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และ
อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  จึงจะออกจากห้องสอบได้  ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับการสอบ
ภาคนั้น 
    ๑0) เมื่อผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบแล้ว  ต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอ่ืน 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระท าการทุจริตในการสอบอาจไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และ/หรือ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้        

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  19  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


