
เรื่อง  ประกาศรายช่ือ

 ตามประกาศเ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 
 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
           ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา สังกัด
 ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป
           ตําแหน่ง
           ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด
โดยกําหนดระยะเวลาการรับสมัคร

  บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลา
ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง 
เพ่ิมเติม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

  โดยผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ท้ังนี้ การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
จากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับ
สูงกว่า 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

                      

 
ประกาศเทศบาลตําบลถ้าํใหญ่ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบคัดเลอืกเป็นพนักงานจ้าง
--------------------------------- 

ตามประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พฤษภาคม 2562 ดังนี้  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สําหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา สังกัด กองช่าง    จํานวน 

ประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
ตําแหน่ง คนงาน สังกัด กองช่าง จํานวน  1 อัตรา  
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  

เวลาการรับสมัคร ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 – 7 มิถุนายน 

ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และ
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

โดยผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนน 
ท้ังนี้ การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

จากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับ

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

(นายอนุวัตร  นาคฤทธิ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลถํ้าใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีสทิธิสอบคัดเลอืกเป็นพนักงานจ้าง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น

กองช่าง    จํานวน 1 อัตรา  

จํานวน  1 อัตรา  
มิถุนายน 2562 นั้น 

เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

กรกฎาคม 2547 และท่ีแก้ไข
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และ

จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนน 
เป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลําดับท่ี

จากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในลําดับ

 



 
 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ลงวันท่ี  10 มิถุนายน 2562 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบคัดเลอืกเป็นพนักงานจ้าง 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

 ........................................................................................ 
1.รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 สังกัด กองช่าง 
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
 

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 01-001 นายปวริศ  ทองคําชุม  

 
ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  
 สังกัด กองช่าง 
 1) ตําแหน่ง คนงาน 
 

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 02-001 นายปริญญา  ไชยฤทธิ์  

 
ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป  
สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
 1) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล  
1 03-001 นายภราดร  ธานีรัตน ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

ลงวันท่ี  10 มิถุนายน 2562 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบคัดเลอืกเป็นพนักงานจ้าง 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

 ........................................................................................ 
 

2. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
  

วัน เวลา สถานท่ีสอบ วิธีการสอบ ตําแหน่งท่ีสอบ 

วันพุธท่ี 12 มิถุนายน 2562  
เวลา 09.00 – 10.00 น. 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
�ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาค ก. 
�สอบข้อเขียน  
แบบปรนัย จํานวน  50 ข้อ 
(100 คะแนน) 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ) 

 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 

วันพุธท่ี 12 มิถุนายน 2562  
เวลา 10.15 - 11.15  น. 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
�ความรู้ความสามารถเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ภาค ข. 
�สอบข้อเขียน  
แบบปรนัย จํานวน 50 ข้อ 
(100 คะแนน) 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ) 

 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 

วันจันทร์ท่ี 17 มิถุนายน 2562  
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
�ความเหมาะสมกับตําแหน่ง   
  ภาค ค. 
�สอบสัมภาษณ์ 
 (100 คะแนน) 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ) 

 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
- คนงาน 
- พนักงานขับรถยนต์ 

 
 หมายเหตุ    1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
                 2. ให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวก่อนถึงเวลาสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที 
        
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ลงวันท่ี  10 มิถุนายน 2562 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิสอบคัดเลอืกเป็นพนักงานจ้าง 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

 ........................................................................................ 
 
3. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

 1. เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่จะทําการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
ตารางข้างต้น 
 2. วิธีการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
     2.1 ผู้เข้ารับการสอบต้องแต่งกายชุดสุภาพ 
     2.2 ผู้เข้ารับการสอบไปถึงท่ีทําการสอบก่อนกําหนดเวลาดําเนินการสอบพร้อมนําบัตรประจําตัว
ผู้สมัครสอบแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีในวันดังกล่าว     
         2.3 ผู้เข้ารับการสอบไม่มาตามกําหนดเวลา จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ 
     2.4 ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในเวลาสอบ 
     2.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีประจําสถานท่ีสอบโดยเคร่งครัด 
     2.6 ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบ หรือทุจริต หรือพยามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาสั่งให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในตําแหน่งดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


