
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไ์ดรับการสรรหาและเลือกสรร เปนพนักงานจางตามภารกิจ 

ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา (กองชาง) 
----------------------------------------- 

    ตามที ่องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก อํา เภอเมืองฯ จ ังหวัดสมุทรสงคราม   
ไดประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
บางขันแตก ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2562 ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา จํานวน  
1 อัตรา โดยกําหนดรับสมัครตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึง 16 ธันวาคม 2562 นั้น 

    บัดนี้ การรับสมัครสอบไดเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีผูสมัครสอบที่ไดดําเนินการสมัครตาม
ขั้นตอนครบถวน และไดชําระคาธรรมเนียมในหารสมัครตามวัน เวลาที่กําหนด ถือวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบเพ่ือ
ไดรับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ ความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ความรู
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) และความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) จํานวน 7 ราย  
ตามรายชื่อดังนี ้  

1.  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ชื่อ  -  นามสกุล หมายเหตุ 
1 0001 นายพงศฤทธิ์         ภูพิจิตร  
2 0002 นายภานุพงศ         เขงเงิน  
3 0003 นายอัครเดช          นาสกุล  
4 0004 นายชัยรัตน           มณีดํา  
5 0005 นางสาวสุกัญญา     ปรางตะโก  
6 0006 นายภูษิต              คมินทกูล  
7 0007 นายบรรพต           สรอยจิตร  

2. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี ้
กําหนดการสอบในวันท่ี  25 ธันวาคม 2562  ดังนี ้

เวลา 09.00 – 10.30น.   สอบความรูความสามารถทั่วไป  
เวลา 10.30 – 12.00น.   สอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง              
เวลา 13.00 – 16.00น.   สอบความรูความสามารถกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  

สถานที่สอบ  หองประชุมชั้น 3 องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 
 
 

 

3. ระเบียบ… 
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3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
 ๑. ตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคอืสุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง หรือชุด
กางเกงแบบสุภาพ สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุม 
สน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 
 ๒. ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่สอบใหถูกตอง และตองเขาสอบใหตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบ 
ที่กําหนดไว นั่งตามเลขประจําตัวสอบทีจ่ัดไวให  

๓. นําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตร
ประจําตัวพนักงานของรัฐ ไปในวันสอบของแตละภาคทุกครั้ง เพื่อใชแสดงตอเจาหนาที่คุมสอบ กรณีบัตร
ประจําตัวสอบสูญหายใหนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกใหมาแสดงตอเจาหนาที่
คุมสอบ หากไมมีบัตรหนึ่งบัตรใดตามที่กลาวมาขางตน จะไมอนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้นโดยเด็ดขาด 
 ๔. การสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ข.) 

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอยกวา ๓๐ นาที  และเขาหอง
สอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่คุมสอบแลว  

๔.๒ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มสอบวิชาใดไปแลว 30 นาที จะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น 

๔๓ ผู เขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบที่คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันกําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดท่ีหรือผิดหองสอบ จะไมไดรับการตรวจขอสอบสําหรับวิชานั้น 
  ๔.๔ ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีกําหนดไว ตามกําหนดการสอบ 
  ๔.๕ ผูเขาสอบตองจัดหาปากกาสีน้ําเงิน และปากกาลบคําผิด เพ่ือใชทํากระดาษคําตอบไปให
พรอมในวันสอบ 
  4.6 ไมอนุญาตใหนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ วิทยุ
ติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาโทรศัพท (Smart Watch) เปนตน รวมทั้งตํารา หนังสือ บันทึกขอความ หรือ
วัสดุอุปกรณอ่ืน เชน กระเปาสะพาย เครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใชคํานวณได เครื่องบันทึกภาพ เครื่อง
บันทึกเสียง เขาหองสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ใหนําไปวางไวในที่ที่เจาหนาที่กําหนดและหากพบวาผูใดนําเขาหอง
สอบจะถือวาเจตนากระทําการทุจริต 
  ๔.7 หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ออกจากหองสอบ
โดยเด็ดขาด ผูฝาฝนจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้ 
  ๔.8 ผูเขาสอบจะตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของเจาหนาที่คมุสอบโดย
เครงครัด 
  ๔.9 ภายในเวลา ๓๐ นาที นับแตเริ่มลงมือทําขอสอบจะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่คุมสอบ 
  ๔.๑0 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบ ตองไมพูดจาปรึกษา หรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอก เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของเจาหนาที่คมุสอบ 
  ๔.๑1 หามสูบบุหรี ่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในหองสอบ  
  ๔.๑2 หากทําขอสอบเสร็จกอนหมดเวลาสอบและตองการจะสงกระดาษคําตอบใหยกมือขึ้น 
เพ่ือใหเจาหนาที่คุมสอบทราบ หามลุกจากที่นั่งไปสงกระดาษคําตอบดวยตนเอง เมื่อสงคาํตอบวิชานั้นแลว ตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่คุมสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได 

๔.๑3 เมื่อหมดเวลา… 
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๔.๑3 เมื่อหมดเวลาสอบ และเจาหนาท่ีคุมสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบจะตองหยุดทันทีและจะ
ออกจากหองสอบไดตอเมื่อเจาหนาที่คมุสอบไดอนุญาตแลว 
  ๔.๑4 ผูใดสอบเสร็จกอน เมื่อออกจากหองสอบไปแลวตองออกไปหางจากสถานที่สอบ  
และไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 
  ๔.๑5 ในระหวางท่ีทําขอสอบหากผูเขาสอบเกิดเจ็บปวยกะทันหันใหแจงเจาหนาที่ผูคุมสอบ
ทราบ  เพ่ือแจงหนวยพยาบาลดําเนินการตอไป 

๔.๑6 ในกรณีผูเขาสอบมีความจําเปนตองเขาหองหองน้ํา ใหแจงเจาหนาท่ีผูคุมสอบทราบ  
และใหเจาหนาที่ผูคุมสอบติดตามและตรวจดูภายในหองน้ํากอนและหลังจากที่ผูเขาสอบใชหองน้ํานั้น 

 ๕. ในการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ข.) หากผูเขาสอบพบเห็นการทุจริต หรือพฤติกรรมที่สอไปในทางที่จะเกิดการทุจริตใหแจง
เจาหนาที่คุมสอบเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไปผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผูใดทุจริต 
หรือพยายามทุจริตในการสอบอาจไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ หรืออาจไมไดรับการตรวจกระดาษคําตอบ
เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ  วันที่  17  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

 
( นายอภินันท พัฒนาการพนิช ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

 
 
 
 

 


