
                           
 
 
 
                                 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะการเลือกสรร 

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.), ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 
วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
............................................................................ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉบับ
ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564  ก าหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น 

  บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวแล้ว และองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลางได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  ดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สอบภาค ก. และ ข. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวศิริพร   ศิลปวิสุทธิ์   

 ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ  

   1 .   ก าหนดการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก.)  ในวันพุธ  ที่                      
24  กุมภาพันธ์  ๒๕64  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.00 น.  ณ  ห้องประชุมส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างกลาง (ชั้น 2) บ้านเลขที่  358 หมู่ที่  17 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

 
   ๒.  ก าหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ในวันพุธ ที่                      

24  กุมภาพันธ์  ๒๕64  เวลา 10.00 น. – ๑1.00  น.  ณ  ห้องประชุมส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลช้างกลาง (ชั้น 2) บ้านเลขที่  358 หมู่ที่  17 ต าบลช้างกลาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช                                                                                           
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ข. ระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สอบภาค ก. และภาค ข. 

               1.  สอบภาคเช้า ประตูเปิด 08.30 เวลาสอบ 09.00 -11.00 น. และไม่อนุญาตให้
ผู้สมัครที่ไปถึงสนามสอบหลังจากเวลา 9.15 น. เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

               2.  ใช้บัตรประจ าตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชนแสดงตนในการเข้าสอบ 
      3.  การแต่งกาย ให้แต่งชุดสุภาพตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง 

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  และทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ห้ามสวมเสื้อคลุม 
หรือเสื้อแจ็ตเก็ตเข้าห้องสอบ หากไม่แต่งกายตามที่ก าหนด กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้า
สอบ ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่ผมยามปิดใบหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย 
       4.  เตรียมปากกาสีน้ าเงิน/ด า ในการสอบมาด้วยตนเอง 
       5.  ห้ามเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ  
       6.  ศูนย์สอบฯ ไม่มีบริการรับฝากของระหว่างสอบ ขอเตือนให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ศูนย์สอบฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีมีการสูญหายจากการกระท าดังกล่าว 
       7.  ไม่อนุญาตให้จด บันทึก ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่สอบเข้าไปในห้องสอบและ หรือ
น าออกจากห้องสอบ 
       8.  ห้ามพูดคุย หรือซักถามระหว่างผู้เข้าสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ 
          9.  ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 20 นาที 
        10.  ผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะส่งกระดาษค าตอบก่อนหมดเวลาสอบ ให้ยกมือแจ้งผู้คุมสอบ 
เพ่ือให้ผู้คุมสอบเก็บกระดาษค าตอบ ทั้งนี้ ห้ามผู้เข้าสอบลุกออกจากที่นั่งก่อนที่ผู้คุมสอบจะเก็บกระดาษค าตอบ
ของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
        11.  ก่อนหมดเวลา 30 และ 10 นาที ผู้คุมสอบจะประกาศเวลาที่เหลือให้ผู้เข้าสอบทราบ 
        12.  ถ้าผู้คุมสอบพบการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ  ของผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบจะบันทึกไว้ที่
กระดาษค าตอบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการไม่ด าเนินการตรวจค าตอบให้ผู้เข้าสอบรายนั้นๆ นอกจากนี้จะมีการตัด
สิทธิ์ตามบทลงโทษที่ก าหนด 

   13.  กรณีผู้สมัครสอบขาดสอบ ถือว่าสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น 
   14.  กรณีผู้สมัครสอบใช้เอกสารปลอมในการสมัครสอบ จะมีความผิดฐานปลอมแปลง

เอกสารตามกฎหมาย 
15.  ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และต้อง

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้าสอบ ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

        องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคสัมภาษณ์และปฏิบัติ 
(ภาค ค.)  ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างกลาง และทาง www.changklang.go.th ก าหนดประเมินสมรรถนะ ภาคสัมภาษณ์และปฏิบัติ 
(ภาค ค.) ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน ชั้น 2 ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง  

        อนึ่ง  ในการตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างข้างต้น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารในใบสมัครที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 

คุณสมบัติ... 

http://www.changklang.go.th/
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คุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้
เป็นพนักงานจ้าง หรือหากได้รับการจ้างไปแล้วก็จะถูกพิจารณาให้เลิกจ้าง 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ  ณ  วันที่   23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64 
  
                                     
 
 

       (นายจารึก  รัตนบุรี) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างกลาง 

 
 


