ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
*************************************************************************
ตามประกาศเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้า ง ตาแหน่ง บุค ลากรสนับสนุน การสอน (กลุ่มตาแหน่ง การเงิน /
บัญ ชี/ พัส ดุ ) สัง กัด โรงเรีย นอนุบ าลเทศบาลต าบลบ้า นแม่ข ่า กองการศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
จ านวน 1 อัต รา โดยก าหนดรั บสมั ครสอบ ระหว่ างวั นที่ 9 - 17 กั นยายน 2562 ณ ส านักปลั ดเทศบาล
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า นั้น
บั ดนี้ การรั บ สมัค รสอบได้เสร็จสิ้ นลงแล้ ว จึง ขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเ ข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาแหน่งดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
เลขประจาตัวสอบ
001
002
003
004
005
006

ชื่อ - สกุล
นางสาวเกศรินทร์ ท้าวคา
นางสาวขวัญชีวา ปัญญา
นางสาวมัลลิกา ไชยวงศ์
นางนพวรรณ สมตา
นางสาวณัฏฐิฐิกานต์ อุทาจันทร์
นางสาวนงค์ลักษณ์ อินต๊ะยศ

หมายเหตุ

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับ สมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้ส มัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิ ทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสอบครั้งนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
(นายณรงค์ เอกวนาการ)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า

ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตาแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (กลุ่มตาแหน่ง การเงิน/บัญชี/พัสดุ)
สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า
***********************************************************************
ตามประกาศเทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน กลุ่มตาแหน่ง การเงิน/บัญชี/พัสดุ
สั ง กั ด โรงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลต าบลบ้ า นแม่ ข่ า กองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม จ านวน 1 อั ต รา
โดยกาหนดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 9 - 17 กันยายน 2562 ณ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า นั้น
เทศบาลตาบลบ้านแม่ข่า จึงขอประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. การสอบจะดาเนินการสอบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสอบและหัวข้อตามประกาศ
สอบและให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กาหนดไว้
๒. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
๒.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมปากกาสีน้าเงินหรือดาและน้ายาลบคาผิดและอุปกรณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อใช้ในการทาข้อสอบ
๒.๓ ต้องนาบัตรประจาตัวสอบไปในวันสอบเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้
๒.๔ ไปถึงสถานที่สอบก่อนกาหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชาและจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับคาสั่งหรือประกาศจากเจ้า หน้าที่คุมห้องสอบให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบ
วิชาใดไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น
๒..๕ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน ๔๕ นาที นับแต่เริ่มให้ทาข้อสอบ
๒.๖ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กาหนด
๒.๗ ห้ามนาหนังสือ ตารา หรือเอกสารอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ
๒.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และจะออกจาก
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบแล้วเท่านั้น
๒.9 ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
๒.๑0 ให้กรอกข้อความในกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน เขียนชื่อ - นามสกุลและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๒.๑1 เมื่อจะส่งกระดาษคาตอบ ให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง หากสงสัยประการใด
ให้สอบถามกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบ
๒.๑2 เมื่อจะส่งกระดาษคาตอบก่อนหมดเวลาให้ยกมือขึ้น เพื่อให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ประจาห้องสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง
/2.13 เมื่อหมดเวลา...

-2๒.๑3 เมื่อหมดเวลาทาคาตอบจะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ ผู้เข้าสอบจะต้องหยุดทาคาตอบทันที
และต้องรอให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบเก็บกระดาษคาตอบและข้อสอบคืนเสียก่อน จึ งออกจาก
ห้องสอบได้
๒.๑4 ห้ามนาข้อสอบหรือกระดาษคาตอบที่เหลือไม่ได้ใช้ออกจากห้องสอบเป็นอันขาด
๒.๑5 เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่ติดต่อหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๒.๑6 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบ
โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ กรรมการสอบอาจ
พิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจคาตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้
การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๑. ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๒. ให้ผู้เข้ารับการสอบไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบ
ภายหลังที่ได้ดาเนินการสอบไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าทีอ่ าจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบได้
๓. ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับฟังคาชี้แจงตามเวลาที่กาหนด โดยต้องแสดงประจาตัวผู้สมัครสอบ
ในการรายงานตัว
๔. รอการสอบ ณ สถานที่ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้
๕. คณะกรรมการจะจัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเข้าสอบตามลาดับ
๖. ต้องเข้ารับการสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่จัดลาดับไว้ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ หรือจะไม่พิจารณาให้คะแนนในการ
สอบครั้งนี้
๗. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62

(นายณรงค์ เอกวนาการ)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแม่ข่า

