
           
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ประจำปีงบประมาณ  2563 
……………………..…………………. 

 

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ลงวันที่  1  เมษายน  2563  ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ประจำปีงบประมาณ  
2563  จำนวน  3  อัตรา  ดำเนินการรับสมัคร  ระหว่างวันที่  16 – 24  เมษายน  2563  (เว้นวันหยุดราชการ)  
ณ   สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
  

 บัดนี้  การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป รวมทั้งเงื่อนไขในการ          
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเท่าที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  ประจำปีงบประมาณ  2563   ดังต่อไปนี้  
 (ก)  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
  1.   พนักงานจ้างตามภารกิจ     
  1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  มีจำนวน  1  ราย :  มีดังนี้ 
 
 
 
 
  1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  มีจำนวน  1  ราย :  มีดังนี้ 
 
 
 
   
  1.3 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  มีจำนวน  1  ราย  :  มีดังนี้ 
 
 
 
   

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้างต้นนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็น         
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบฯ  ดังนั้น  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ 
 

(ข) กำหนดวัน.... 
 

ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล เลขประจำตัว 
1 นายสุทธิพงษ์      นามศรี 001 

ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล เลขประจำตัว 
1 นางสาวสุภาพร     หล้ามาชน 001 

ลำดับที่ ชื่อ   -   สกุล เลขประจำตัว 
1 นางสาวยุภาพร    วิชัยกำจร 001 
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(ข)   กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

 สำหรับรายละเอียดที่นั่งสอบให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตรวจสอบได้จากป้ายประชาสัมพันธ์          
หน้าห้องสอบ  
 (ค)  การสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  และวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง             
(สอบข้อเขียน)  ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้   
 ๑.  ผู้เขา้สอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามปกติประเพณีนิยม โดยสุภาพสตรี สวมเสื้อกระโปรง 
รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ 
 ๒.  ผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องเตรียมปากกาสีน้ำเงินหรือดำ  และยางลบ  มาเพ่ือใช้ในการทำ
ข้อสอบ 
 ๓.  ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบ  ไปในวันสอบคัดเลือกเพ่ือแสดงตน  
หากไม่มีบัตรดังกล่าว  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
 ๔.  ให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา  และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับคำสั่งหรือประกาศจากเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบให้เข้าสอบได้  ผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่ม
สอบวิชาใดไปแล้ว  ๓๐  นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
 ๕.  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก  ออกจากห้องสอบก่อน  ๔๕  นาที  นับแต่เริ่มให้ทำคำตอบ 
 ๖.  ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กำหนด  ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชาใดจะ
ไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนสำหรับวิชานั้น 
 ๗.  ห้ามนำหนังสือ  ตำรา  หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
 ๘.  ห้ามนำเครื่องคำนวณ  เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 ๙.  เมื่ออยู่ในห้องสอบ  ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และจะออกจาก
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบแล้วเท่านั้น 
 ๑๐.  ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 ๑๑.  ให้กรอกข้อความในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน  เขียนเลขประจำตัวสอบ   และชื่อ – 
นามสกุลเฉพาะในที่ท่ีกำหนดให้เท่านั้น 
 ๑๒.  เมื่อจะส่งกระดาษคำตอบ ให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสัยประการใด ให้
สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ 
 ๑๓.  เมื่อจะส่งกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำ
ห้องสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษคำตอบด้วยตนเอง 
 ๑๔.  เมื่อหมดเวลาทำคำตอบในวิชาหนึ่งๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ ผู้เข้าสอบจะต้องหยุดทำ
คำตอบทันที และต้องรอให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบเก็บกระดาษคำตอบและข้อสอบคืนเสียก่อน จึง
ออกจากห้องสอบได ้
 

วัน-เวลาสอบ วิชาที่สอบ 
 

สถานที่สอบ 
 

วันที ่29  เมษายน 2563 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.0๐ น. 

สอบข้อเขียน 
- ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
- ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 

หอ้งประชุม 
องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลแคนเหนือ 

วันที ่29  เมษายน 2563 
เวลา ๑๓.0๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 
 

ห้องประชุม 
องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลแคนเหนือ 
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 ๑๕.  ห้ามนำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบที่เหลือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
 ๑๖.  เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ติดต่อหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ ยัง          
สอบอยู่    
 ๑๗.  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ
โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจคำตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 

 (ง)  การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 ๑. ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะตำแหน่งก่อน  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

 ๒. ให้ผู้เข้ารับการสอบไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ 
ภายหลังที่ได้ดำเนินการสอบไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบได้ 
  ๓. ให้ไปรายงานตัวเพ่ือรับฟังคำชี้แจงตามเวลาที่กำหนด โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
และบัตรประจำสอบในการรายงานตัว 

 ๔. รอการสอบ ณ สถานที่ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ 
 5. ห้ามนำหนังสือ  ตำรา  หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
 6. ห้ามนำเครื่องคำนวณ  เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

 7. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ จะจัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ เข้ารับการสอบตามลำดับ 
 8. ต้องเข้ารับการสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่จัดลำดับไว้  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือ

ผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ หรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการสอบครั้งนี้ 
 9. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2563 
 
 

 
                จ่าสิบตำรวจ             

                    (ธนัช    ศรีภมูิ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 


