
 
ประกาศเทศบาลต าบลทา่แพ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสอบ  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันและระเบียบการสอบการ 
สรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

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

 ตามประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2562  ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ส าหรับผู้มีทักษะ) 
ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ านวน  3  อัตรา  โดยก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่  2 – 13 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว นั้น 

  บัดนี ้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว เทศบาลต าบลท่าแพได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึง
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ก าหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

  โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องเป็นผู้ที่
ได้รับคะแนน แต่ละภาควิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับสูงกว่า 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                      ประกาศ  ณ  วันที่     16     ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 

(นายจรัญ  เจียจิราพัทธนันท์) 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ 
ลงวันที่    16    ธันวาคม  2562 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิการสอบ  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน 
และระเบียบการสอบการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

........................................................................................ 
1.รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ)  
 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 001   นางสาวเกณิกา  อามิตร  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ 
ลงวันที่    16    ธันวาคม  2562 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิการสอบ  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน 
และระเบียบการสอบการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ    

 ........................................................................................  
 
2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
  

วัน เวลาสอบ วิธีการสอบ สถานที่สอบ 

วันอังคารที่  24 ธันวาคม  2562  
เวลา 10.00 – 11.30 น. 
  
 

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ก. 
สอบข้อเขียน  
แบบปรนัย จ านวน  100 ข้อ 
 (ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ) 

ห้องประชุม 
เทศบาลต าบลท่าแพ 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

วันอังคารที่  24 ธันวาคม  2562  
เวลา 13.00 -14.30 น. 
  
 

ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ภาค ข. 
สอบข้อเขียน  
แบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ 
 (ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ) 

ห้องประชุม 
เทศบาลต าบลท่าแพ 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันอังคารที่  24 ธันวาคม  2562  
เวลา  15.00 น.เป็นต้นไป 
 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง    
  ภาค ค. 
สอบสัมภาษณ์ 
 (100 คะแนน) 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ) 

ห้องประชุม 
เทศบาลต าบลท่าแพ 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ 

ลงวันที่   16    ธันวาคม  2562 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิสอบคัดเลอืกเป็นพนักงานจ้าง 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

 ........................................................................................  
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

  ๑.  การสรรหาและเลือกสรรจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน  ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ
วิธีการสรรหาและเลือกสรรฯ  และให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง  ระเบียบ  และวิธีการสอบตามที่ก าหนดไว้ 
  ๒.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
   ๒.๑  การแต่งกายชุดสุภาพ  เรียบร้อย  ตามประเพณี  สุภาพสตรีใส่กระโปรง  
รองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษ  ใส่กางเกงขายาว  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤตติ
ตนเป็นสภาพชน 

๒.๒  ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้ าเงินหรือด า  และยางลบ  มาเพ่ือใช้ใน
การท าข้อสอบ 
            ๒.๓  ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวสอบ  ไปในวันสอบเพ่ือ
แสดงตน  หากไม่มีบัตรดังกล่าว  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
           ๒.๔  ไปถึงสถานที่สอบก่อนก าหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา  และจะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับค าสั่งหรือประกาศจากเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบให้เข้าสอบได้  ผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ไปถึงห้องสอบ
หลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว  ๓๐  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
           ๒.๕  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก  ออกจากห้องสอบก่อน  ๔๕  นาที  นับแต่เริ่มให้
ท าค าตอบ 
            ๒.๖  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่ก าหนด  ผู้ใดนั่งสอบ
ผิดที่ในวิชาใดจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
            ๒.๗  ห้ามน าหนังสือ  ต ารา  หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
            ๒.๘  ห้ามน าเครื่องค านวณ  เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
            ๒.๙  เมื่ออยู่ในห้องสอบ  ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบแล้วเท่านั้น 
            ๒.๑๐  ไม่สูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องสอบ 
            ๒.๑๑  ให้กรอกข้อความในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจ าตัวสอบ  
และชื่อ – นามสกุลเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
            ๒.๑๒  เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบ ให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสัย
ประการใด ให้สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบ 
            ๒.๑๓  เมื่อจะส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง 
            ๒.๑๔  เมื่อหมดเวลาท าค าตอบในวิชาหนึ่งๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ ผู้เข้าสอบ
จะต้องหยุดท าค าตอบทันที และต้องรอให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสอบเก็บกระดาษค าตอบและ
ข้อสอบคืนเสียก่อน จึงออกจากห้องสอบได ้
            ๒.๑๕  ห้ามน าข้อสอบหรือกระดาษค าตอบที่เหลือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
 

/๒.๑๖  เมื่อ… 



-2- 
 

            ๒.๑๖  เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระท าการใด ๆ  อันเป็นการ
รบกวนผู้ที่ยังสอบอยู ่   
            ๒.๑๗  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ประจ าห้องสอบโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตใน
การสอบ คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจค าตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


