
 

 
 
 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มี
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ

 ตามท่ีได้มีประกาศ
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
งบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

                  บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลา
ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ระเบียบเก่ียวกับการสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ
3) ระเบียบเก่ียวกับการสอบ

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  

ประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ
--------------------------------- 

ได้มีประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตําแหน่งท่ีว่างตามแผนอัตรากําลัง 

2566 จํานวน 3 ตําแหน่ง 3 อัตรา แล้วนั้น 

ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว และเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้ตรวจสอบคุณสมบั
ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกําหนดวัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ เอกสารหมายเลข 2 
ระเบียบเก่ียวกับการสอบ เอกสารหมายเลข 3 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  มีนาคม  พ.ศ.2566 

 

(นายอนันต์  ด่านสกุล) 
นายกเทศมนตรีตําบลถํ้าใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นพนักงานจ้าง 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง รับสมัคร
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี

และเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

กรกฎาคม 2547 จึงประกาศ
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และ
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ลงวันท่ี  3  มีนาคม  2566 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

 ........................................................................................ 
1.รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  
สังกัด กองการศึกษา 
 ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                                                                                                             

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 001 นางสาวณัฐกมล เส้งสุย  

2 002 นางสาวขวัญฤดี ส้มเขียวหวาน  

3 003 นางสาวปาริชาต พรหมดนตรี  

4 004 นางสาวหทัยวัลย์ สุขสวัสด์ิ  

 
พนักงานจ้างท่ัวไป   
สังกัด กองช่าง 
 ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 001 นายสัจจพันธ์  บุญมี  

 
พนักงานจ้างท่ัวไป  
สังกัด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 ตําแหน่ง คนงาน 

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 001 นายจรัญ  ไหมแก้ว  
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

ลงวันท่ี  3  มีนาคม  2566 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 ........................................................................................ 

2.กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) 

วัน เดือน ปี เวลา การสอบ สถานท่ีสอบ 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ณ ห้องประชุมช้ัน 3   
สํานักงานเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่  
(หลังใหม่) 
อําเภอทุ่งสง    
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7 มีนาคม 2566 09.00 น.-10.00 น. - สอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก)  
ข้อสอบปรนัย จํานวน  50 ข้อ 
(100 คะแนน)  

ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 

10.15 น.–11.15 น. - สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง (ภาค ข)  
ข้อสอบปรนัย จํานวน 50 ข้อ  
(100 คะแนน)  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

7 มีนาคม 2566 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

- สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(ภาค ค) 
โดยการ สัมภาษณ์ ( 100 คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

 
พนักงานจ้างท่ัวไป 

 
วัน เดือน ปี 

 
เวลา การสอบ สถานท่ีสอบ 

ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ณ ห้องประชุมช้ัน 3  
สํานักงานเทศบาลตําบลถํ้าใหญ ่
(หลังใหม่) 
อําเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7 มีนาคม 2566 13.00 น.  
เป็นต้นไป 

- สอบสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
- สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

ตําแหน่ง คนงาน 
7 มีนาคม 2566 13.00 น.  

เป็นต้นไป 
- สอบสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน) 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

หมายเหตุ เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
   ในวันท่ี 9 มีนาคม 2566  http://www.thamyaicity.go.th/ และ 
   บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

ลงวันท่ี  3  มีนาคม  2566 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 ........................................................................................ 

 
3.ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด 
 3.1 การสอบจะดําเนินการสอบตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบและให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม
คําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามท่ีกําหนดไว้ 
 3.2 ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 
  1) การแต่งกาย ให้แต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยม  
  2) ต้องนําบัตรประจําตัวสอบท่ีเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ออกให้ และบัตรประจําตัวประชาชนมาในวัน
สอบเพ่ือแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีประจําห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก็ได้ 
 3.3 ผู้เข้าสอบต้องเตรียม ปากกา ยางลบหรือน้ํายาลบคําผิด เพ่ือใช้ในการสอบ 
 3.4 ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานท่ีสอบก่อนกําหนดเวลาเข้าสอบ และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุญาต
จากเจ้าหน้าท่ีคุมสอบให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ 
 3.5 ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาทําข้อสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ 
 3.6 ห้ามนําหนังสือ ตํารา หรือเอกสารอ่ืนใดเข้าห้องสอบ 
 3.7 ห้ามนําเครื่องคํานวณ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 3.8 เม่ืออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
 3.9 ให้กรอกข้อความในกระดาษคําตอบให้ครบถ้วน ให้เขียนชื่อ-นามสกุล และเลขประจําตัวสอบลงใน
กระดาษคําตอบในท่ีเฉพาะท่ีกําหนดเท่านั้น 
 3.10 เม่ือหมดเวลาทําข้อสอบคณะกรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคําตอบคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงออก
จากห้องสอบได้ 
 3.10 ห้ามนําข้อสอบหรือกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบเป็นอันขาด 
 3.11 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบโดยเคร่งครัด 
ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบวิธีการสอบนี้ หรือทุจริต หรือพยามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการดําเนินการสอบอาจ
พิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจกระดาษคําตอบ และสําหรับผู้ท่ีทุจริตในการสอบจะได้รับการพิจารณาโทษสถานหนัก 
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