ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง กาหนดวัน เวลา
สถานทีส่ อบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
.......................................................................
ด้ ว ย คณะกรรมการสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ เป็ น พนั ก งานจ้ า ง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑–14 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรั บ สมัครดังกล่ าวได้เสร็จสิ้ นแล้ ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นางวราภรณ์ เวฬุธนราชิน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ตาแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
...........................................................
ลาดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
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16
17
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20
21
22
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24
25
26
27

ชื่อ - สกุล
นางสาวกาญจนา มาศเสน
นางสาวศุทธิณี มาศเสน
นางสาวพลอยศรัณย์ เกิดแสง
นางสาวดารุณี รอดแก้ว
นางดาราณีพยัคฆมาศ
นางสาวอุบลวรรณ โกมล
นางสาวเจษฎาภรณ์ นาคกลัด
นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์ศรีรัตน์
นางสาวจารวี ระเห็จหาญ
นางสาวภาวิณี ไชยเพชร
นางสาวธัญลักษณ์ บัวแก้ว
นางสาวันวิสา ถาวราภรณ์
นางสาวณัฐณิชานันท์ดิษฐโรจน์
นาย ช.บดินทร์ พันธุ์ชู
นางสาวสุดารัตน์ จิตรมั่น
นางสาวศิริวรรณ สมเขาใหญ่
นางสาวสุพรรณี คงทิม
นางสาวฐิติพร ชูรัตน์
นางสาวสุพรรณษา สุขขวัญ
นางสาวกัญจนพร คาทอง
นางสาวจิรสุดา บุญจันทร์
นางสาวฉวีพร ชูโชติ
นางสาวชิดชนก แก้วนาค
นางสาวจรรยา รักยุติธรรม
นางสาวอรพิน แก้วกุล
นางสาวเสาวณีเศรษฐการณ์
นางสาวสุภาวดี ชูเมือง

หมายเลขประจาตัวสอบ
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หมายเหตุ
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หมายเหตุ
* ผู้สมัครหมายเลขนี้ หากผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันรายงานตัวต้องนาวุฒิการศึกษา (ปริญญา
บัตร) มาแสดงด้วย

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
...........................................................
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายสุริยา คล่องแคล่ว
๒
สิบเอกภิระพงค์ สุขไสย
๓
นายวิษณุ เวชพิทักษ์

หมายเลขประจาตัวสอบ
01
02
03

หมายเหตุ

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
...........................................................
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายอานนท์ ทองกิ้ม
๒
นายจักรพงษ์ ทิพย์ไกรลาศ

หมายเลขประจาตัวสอบ
01
02

หมายเหตุ

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
เทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
...........................................................
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายวิรัตน์ เห็นพร้อม
๒
นายอภิศักดิ์ ศิริเอก

หมายเลขประจาตัวสอบ
01
02

หมายเหตุ

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจารถกู้ชีพและกู้ภัย)
เทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
...........................................................
ลาดับที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
นายสุเชษ ปานหอ
นายพสุ ละม้าย
นายสมใจ สิงห์ทอง
นายสมศักดิ์ ปานดา
นายไสว พูนช่วย
นายสงกรานต์ นวลงาม
นายยศ ปราบสูงเนิน
นายธนพร นุ่มทอง

หมายเลขประจาตัวสอบ
01
02
03
04
05
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08

หมายเหตุ

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ทาหน้าที่ลูกมือช่างแผนที่ภาษี)
เทศบาลตาบลทุ่งใส อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
...........................................................
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายวรุพงษ์ ดีทองอ่อน

หมายเลขประจาตัวสอบ
01

หมายเหตุ

กาหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย และตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คณะกรรมการจะทาการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 23พฤศจิกายน ๒๕๕9
เวลา 09.๐๐ น.- ๑1.0๐ น. สถานที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทุ่งใส
ประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 25พฤศจิกายน ๒๕๕9
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 09.00 น - 12.00 น.
สถานที่เทศบาลตาบลทุ่งใส
ประกาศผลสอบ ในวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕9

สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งใส
โทร. ๐๗๕-๓๗๖ - ๑๑๐
www.Thungsai.go.th

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การแต่งกาย ให้สุภาพเรียบร้อยตามรัฐนิยม
- ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสีดา (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) รองเท้าหุ้มส้น
- ผู้หญิง ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กระโปรงหรือชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
๒. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน ไปในการสอบทุกครั้งเพื่อใช้
แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวครบถ้วน จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๓. การสอบภาคความรู้ความสมารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง มีดังนี้
๓.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้าสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
๓.๒ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ
๓.๓ ผู้ เ ข้ า สอบจะต้ อ งนั่ ง สอบตามที่ นั่ ง สอบและห้ อ งสอบที่ เ จ้ า หน้ า ที่ คุ ม สอบ
กาหนดให้
๓.๔ ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ตาม
กาหนดการ
๓.๕ ผู้เข้าสอบต้องนาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ทากระดาษคาตอบให้ ใช้ปากกาลูกเลื่น
สีน้าเงินเท่านั้นในการทาข้อสอบ นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ที่คณะกรรมการดาเนินการสรรหา
และเลือกสรรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ
๓.๖ ห้ามนาตารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์มือถือ
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๓.๗ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ออก
จากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
๓.๘ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
๓.๙ ภายในเวลา ๓๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือทาคาตอบ จะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๓.๑๐ ห้ามเขียนหรือทาเครื่องหมายอื่นใดลงบนกระดาษคาตอบโดยเด็ดขาด ผู้ใด
ฝ่าฝืนจะถูกงดตรวจกระดาษคาตอบ
๓.๑๑ ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในห้องสอบ
๓.๑๒ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น หรือ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
๓.๑๓ ถ้าสอบเสร็จ ก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ให้ ยกมือขึ้ น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ ห้ามลุ กจากที่นั่งไปส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง เมื่อส่งคาตอบแล้ว ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๓.๑๔ เมื่อหมดเวลาทดสอบแล้ว และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุด จะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
๓.๑๕ ผู้ ใดสอบเสร็จก่อน เมื่อออกจากห้ องสอบไปแล้ ว ต้องออกไปห่ างจาก
สถานที่สอบและไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

