
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
เรื่อง   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ  วัน เวลา  สถานที่สอบ  ระเบียบและวิธีการสอบ 

เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก  อ าเภออรัญประเทศ    

จังหวัดสระแก้ว 
*********************************************** 

                     ตามที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และต าแหน่ง ผู้ช่วย
นายช่างโยธา โดยรับสมัครตั้งแต่  วันที่ 8  ธันวาคม ๒๕65 ถึงวันที่ 19  ธันวาคม ๒๕65  ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก ลงวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ๒565   แล้วนั้น 

บัดนี้  การรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศให้ทราบ  ดังต่อไปนี้ 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

1. 001 นางสาวสุรินทร์  เพชร์หงษ์ ปวส. คุณสมบัติครบ 
2. 002 นางสาวพนิดา  ขันค า ปวส. คุณสมบัติครบ 
3. 003 นางสาวระวีวรรณ  สุวรรณชาติ ปวส. คุณสมบัติครบ 

 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าผู้เข้าสอบ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ หมายเหตุ 

- - - - - 
 

  อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับพริก ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้และต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จากการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
  3.  ก าหนดการวันเวลาและสถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่  23 ธันวาคม ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก    ดังนี้ 
   3.๑  เวลา ๐๙.0๐ - 09.3๐ น. รายงานตัว 
   3.2  เวลา ๐๙.3๐ - ๑0.3๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  

   3.3  เวลา ๑0.4๐ - ๑1.4๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
   3.4  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค. ) สัมภาษณ์ 

4.  ต้องแต่งกาย... 



      -2- 
      4.  ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง สวม
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบ
แต่งกายไม่สุภาพ เช่น ใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ และรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
  5.  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตน
ในการเข้าสอบ เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
   6. อนุญาตให้น าสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจ าตัวสอบที่มีรูปถ่าย และบัตรประจ าตัวประชาชน 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ (ปากกาน้ าเงิน) และกระเป๋าเงิน เท่านั้น 
   7. ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว 
วิทยุสื่อสาร นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) เป็นต้นรวมทั้งต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น 
กระเป๋าสะพาย เครื่องค านวณอุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ให้
น าไปวางไว้ในที่ที่เจ้าหน้าที่ก าหนดและหากพบว่าผู้ใดน าเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต 
   8. ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามท่ี อบต. ก าหนดไว้และต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ซึ่งประกาศไว้ไปเอง ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของ
ตนเอง 
   9 ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ
ก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มเวลาสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ 
   10. ภายในเวลา ๒๐ นาที นับตั้งแต่เวลาก าหนดให้ลงมือท าตอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ 
   11. ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ที่ อบต. ก าหนดให้ ผู้ที่นั่งสอบผิดที่จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 
   12. ต้องใช้กระดาษค าตอบที่ อบต. จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
   13. เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจาก
ห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที ่
   14. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
   15. ต้องหยุดท าตอบทันทีเมื่อหมดเวลาท าตอบ และเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดท าตอบ แต่จะออกจากห้องสอบ
ได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตแล้ว 

16. ประกาศผลการสอบ ในวันจันทร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕65 ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก  อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 

 (นางรัตนากร  พุฒเส็ง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

 



แนวการสอบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ 
 

การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร 
1. สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมน ามาในวันสอบ ดังนี้ 

1.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าที่หน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อและเลข 
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก (ส านักงาน ก.พ. จะไม่อนุญาตให้ใช้ ใบแจ้งความ ส าเนาบัตรหรือบัตรอ่ืนๆ เช่นใบขับขี่ 
หนังสือเดินทาง เป็นต้น) 
  1.2 ปากกา ยางลบ ดินสอที่มีความด าเท่ากับ 2B หรือมากกว่า 
  1.3 กระเป๋าเงิน 
 2. สิ่งที่ห้ามน าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดน าเข้ามาในห้องสอบจะถือว่าเจตนา
กระท าการทุจริตในการสอบ และต้องยุติการสอบทันที่ ได้แก่ 
  2.1 เครื่องค านวณ อุปกรณ์ท่ีใช้ค านวณได้ 
  2.2 เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
  2.3 เอกสาร ต ารา 
  2.4 กระเป๋าต่างๆ  

2.5 โทรศัพท ์
 

การปฏิบัติตามระเบียบ 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเสื้อ 

ไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ า 
2. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก 

กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
3. ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากท่ี ได้เริ่มท าข้อสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4. ต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบ ตามท่ีทางคณะกรรมการด าเนินการสอบ ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดเลขประจ าตัว 

สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ 
5. ต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าข้อสอบ 
6. ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนจะ 

ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายและไม่มีสิทธิสอบในการสอบครั้งต่อไป 
7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
8. เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบจะต้องหยุดทันที  

และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
  

การยุติการท าข้อสอบ 
 หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าที่ของรัฐ หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามน าเข้า
ห้องสอบในระหว่างด าเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการท าข้อสอบทันทีและจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาท า
ข้อสอบ รวมทั้งจะไม่จะไม่ตรวจให้คะแนนส าหรับบุคคลนั้น 
   
   


