
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

---------------------------------- 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา   ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือดำเนินการสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23 มีนาคม พ.ศ.2563 และ
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น  

บัดนี ้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและคณะกรรมการฯ  ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  จึง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พร้อมด้วยระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรดังต่อไปนี้   

ก. ผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  จำนวน 15 คน ดังนี้ 

 1. นางสาวสุรตา จงใจ     เลขประจำตัวสอบ 001 
 2. นางสาวธนัญญา เพชรภัทรเกษม  เลขประจำตัวสอบ 002 
 3. นางจันทิพย์ สวัสดิมงคล   เลขประจำตัวสอบ 003 
 4. นางสาวจุฑาทิพย์ คำพุทธ   เลขประจำตัวสอบ 004 
 5. นางจันตนา จิตต์บุญ   เลขประจำตัวสอบ 005 
 6. นางสาวสุจิตรา หนูชู   เลขประจำตัวสอบ 006 
 7. นางสาวสิริรัตน์ อ่อนจันทร์   เลขประจำตัวสอบ 007 
 8. นางสาวปราณี ขวัญรอด   เลขประจำตัวสอบ 009 
 9. นางสาวทักษิณา ยิ่งทวีเกียรติ  เลขประจำตัวสอบ 010 
 10.ส.อ.หญิงทรรศน์วรรณ์ นิลวงค์  เลขประจำตัวสอบ 011 
 11.ว่าที่ ร.ต.หญิง เมทินีย์ สังขโชติ  เลขประจำตัวสอบ 012 
 12.นางสาวสิริมา ผดุงสุวรรณ   เลขประจำตัวสอบ 013 
 13. นางสาวนภาภรณ์ วรรณบวร  เลขประจำตัวสอบ 014  
 14. นางสาวศรัญญา วีระสุข   เลขประจำตัวสอบ 015 
 15. นางสาวญานิอร จำปา   เลขประจำตวัสอบ 016 
           

    ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร 

  องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา จะดำเนินการสอบคัดเลือก ภาคภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป  (ภาค ก)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข)  ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 
เวลา 09.๐๐ – ๑1.๐๐ น.   ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา http://www.khuanmao.go.th โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
ต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30  - 08.50 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อำเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการสรรหา และผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องแต่งกายสุภาพ
และนำบัตรจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนเข้ารับการสอบ 
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  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับ

ตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา  อำเภอรัษฎา 
จังหวัดตรังและทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา http://www.khuanmao.go.th 
 

  ค.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
    ๑.  ให้ผู้เข้ารับการสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  ๑.๑  แต่งกายชุดสุภาพ  รองเท้าหุ้มส้น  
  ๑.๒  แสดงบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน    
  ๑.๓  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าการสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา   
สถานที่สอบ 
  ๑.๔  ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ดำเนินการสอบ 
   ๒.  การสอบข้อเขียน 
    ๒.๑  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มทดสอบไปแล้ว ๑๕ นาที  
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทดสอบ 
  ๒.2  ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องนั่งตามที่นั่งและห้องทดสอบที่กำหนดให้  ผู้ใด
นั่งผิดที่จะไม่ได้รับการให้คะแนน 
    ๒.3  ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดสอบตามตำแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลาที่กำหนด 
ผู้เข้าทดสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตก และไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ 
        ๒.4  ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบไปเอง   
        ๒.5  ไม่นำตำรา  หนังสือ  บันทึกข้อความ  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้อง
สอบ  เว้นแต่อุปกรณ์ตามข้อ ๒.4 หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกทุกภาคท่ีมีการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
             ๒.6  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องทดสอบ
โดยเคร่งครัด 

    

       ๒.7  ระหว่างเวลาทดสอบ  จะออกจากห้องทดสอบไม่ได้  ผู้ใดออกจากห้องทดสอบ
ระหว่างเวลาทดสอบจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบอีก และถูกปรับให้ตกในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 
        ๒.8  เขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เข้าสอบคัดเลือกในที่ที่กำหนด เท่านั้น 
 ๒ .9   เมื่ ออยู่ ในห้องทดสอบไม่พู ดหรือ ติด ต่อกับผู้ เข้ ารับการสอบอื่ นหรือ
บุคคลภายนอกหากฝ่าฝืนเจ้าหน้าท่ีคุมห้องทดสอบอาจสัง่ให้ออกจากห้องทดสอบ และปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้  
 ๒ .๑ 0  ถ้ าท ำแบ บ ท ดสอบ เส ร็ จ ก่ อน ห มด เวลา ห รือ ไม่ ป ระส งค์ จะท ำ        
แบบทดสอบต่อไป ต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งจนหมดเวลาทดสอบหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบอนุญาต จึงจะออก
จากห้องทดสอบได้ และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทดสอบอยู่ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการ
สอบครั้งนี ้
         ๒.๑1 ห้ามนำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ที่ใช้ในการทดสอบออกจากห้อง
สอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ 
         ๒.๑2 เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมห้องทดสอบสั่งให้หยุดทำ
ข้อสอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว หากฝ่าฝืนอาจถูกปรับ
ให้ตกในการสอบครั้งนี ้
        ๒.๑3 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้อง
ทดสอบ หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่คุมห้องทดสอบอาจสั่งให้ออกจากห้องทดสอบ และถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี ้
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  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   8   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
 

                                                    สมชาย  แก้วเพ็ง 
(นายสมชาย  แก้วเพ็ง) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา 

                       
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………ร่าง/พิมพ์ 
.............................ตรวจ/ทาน 
.............................ปลัด อบต. 


