ประกาศเทศบาลตาบลกรูด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลกรูด
--------------------------------------เทศบาลตาบลกรูด อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตาบลกรูด ตามประกาศเทศบาลตาบลกรูด เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้ารั บการสรรหาและเลื อกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้กาหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 2561 นั้น จานวน 4 ตาแหน่ง
4 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา
1. ตาแหน่ง นักการภารโรง
จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จานวน 1 อัตรา
3. ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ฯ ดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ
เข้าสอบคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างตามตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายธีระยุทธ เพชรสังข์
2
นายสิทธิพร แก้วแกมจันทร์

เลขประจาตัวสอบ
10001
10002

หมายเหตุ
***

หมายเหตุ *** ตรวจสอบคุณวุฒเิ พิ่มเติม
2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง นักการภารโรง
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวสอบ
1
นายสมใจ สังฆ์สาราญ
20001

หมายเหตุ

-23. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวสอบ
1
นายกิตติพงษ์ จิตรดาว
30001
2
นายประณต ฉิมพิมล
30002
3
นายนิรุต พรหมเลิศ
30003
4. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวสอบ
1
นายศราวุธ หีตวัฒน์
40001
2
นายวรรณรักษ์ คุ้มสุวรรณ
40002
3
นางสาวนาตชา แตงดา
40003

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้า
สอบข้างต้น เทศบาลตาบลกรูด ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรอง
ตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิ ที่ยื่นสมัครสอบ ก.ท.จ. มิได้รับรองคุณวุฒิตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบและไม่มีสิทธิเข้ารับการแต่งตั้ง
1. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการเลือกสรร
1.1 กาหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลกรูด ดังนี้
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00 น. – 10.30 น. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 100 คะแนน
10.31 น. – 12.00 น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) 100 คะแนน
13.00 น. - 16.30 น. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง การสัมภาษณ์ (ภาค ค) 100 คะแนน
2. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
2.1 สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ใส่ชายเสื้อในกางเกง
2.2 สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
2.3 ต้องนาบัตรประจาตัวสอบและบัตรประจาตัวประชาชน ไปในวันสอบของแต่ละภาคทุกครั้ง เพื่อ
ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น
2.4 การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่ว ไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข)

-32.4.1 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว
2.4.2 ผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น
2.4.3 ผู้ เ ข้า สอบจะต้อ งนั่ งสอบตามที่นั่ งสอบ และห้ องสอบที่ คณะกรรมการด าเนิน การ
สอบแข่งขันกาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบสาหรับวิชานั้น
2.4.4 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดไว้ ตามกาหนดการสอบ
2.4.5 ห้ ามน าตารา หนังสื อ บันทึกข้อความ เครื่องบัน ทึกเสี ยง เครื่ องมือสื่ อสารทุ ก
ประเภท เครื่องคิดเลข เข้าในห้องสอบ
2.4.6 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบหรือนาแบบทดสอบ กระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้
2.4.7 เชื่อฟังปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอย่าง
เคร่งครัด
2.4.8 นับตั้งแต่เริ่มแจกข้อสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ จนกว่าจะสิ้นสุดเวลา
สอบแต่ละวิชา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการ
สอบครั้งนี้
2.4.9 เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบขณะสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบคนอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
2.4.10 ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในห้องสอบ
2.4.11 เมื่อสิ้นสุดเวลาทาคาตอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทาคาตอบ จะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้หรืออาจ
ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561

(นายโกวิทย์ วัชระสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลกรูด

