
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

******************************************* 

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2559 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง                     
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยเปิดรับสมัคร ต าแหน่ง  คนงาน
ทั่วไป (แม่บ้าน)  จ านวน  ๑  อัตรา  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  จ านวน  ๑  อัตรา  และต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 
อัตรา  ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  9 – 18 สิงหาคม 2559  ในวันและเวลาราชการ และบัดนี้ได้ปิดรับสมัครแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ดังนี้  

ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นางสุภาพร  ทองพันธ์ล า  
2 002 นางสาววิสาขา  สัจจธง  
3 003 นางพรกมล  เจริญวัย  
4 004 นางฉวีวรรณ  โกฎหอม  

 

ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นางนภัสรา   โสส้มกบ  
๒ ๐๐๒ นางสาวพรสุดา   ทรัพย์ประเสริฐ  

ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๑ นางสาวอริสา   เผยศิริ  
๒ ๐๐๒ นายอรรถพล  อุดมบัว  
๓ ๐๐๓ นางสาวอัญชลี  ภิญโญดม  
4 005 นางศิริรัตน์  รักษ์มณี  
5 006 นางฉัตรชฏาภรณ์  แป๊ะโคกสูง  
6 007 นางสาวศิริพร   สวัสดิ์ศรี  
7 009 นางสาวปวีณา   สิงห์โคตร  
8 010 นางสาวศุภลักษณ์   ภิญโญยาง  
9 011 นายกฤษรักษ์   คงนาวัง  

10 012 นางคัทยะวรรณ  เสมสูงเนิน  
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วัน  เวลา  และสถานที่สอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรร 
๑.  วันสอบ 

                -  สอบวันที่   24 สิงหาคม 2559 
๒.  เวลาสอบ  และสถานที่สอบ 

        -  เวลา 10.๐๐ – 12.00 น. ทดสอบด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   ทดสอบ
ด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)     ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง  (สอบเฉพาะต าแหน่งผู้ดูแลเด็กเท่านั้น) 

- เวลา ๑๓.๓๐  น. เป็นต้นไป ทดสอบด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)         
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  (สอบทุกต าแหน่ง) 

                     ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้                
               ๑.  สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพ   สวมรองเท้าหุ้มส้น   สอดชายเสื้อในกางเกง  สุภาพสตรี 
แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น 
                      ๒.  ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง และต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา  
สถานที่สอบที่ก าหนดไว้  
                   ๓.  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน ไปในวันสอบของแต่ละภาคทุก
ครั้งเพ่ือใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ  
                         กรณีบัตรประจ าตัวสอบสูญหายให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการ
ออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีบัตรหนึ่งบัตรใดตามท่ีกล่าวมาข้างต้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชา
นั้นโดยเด็ดขาด 
            ๔.  ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว   
                ๕.  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากท่ีได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
                 ๖.  ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้ ตามก าหนดการสอบ 
               ๗.  ห้ามน าต ารา หนังสือ เครื่องคิดเลข กระดาษหรืออุปกรณ์อ่ืนที่ไม่จ าเป็นในการสอบเข้าไป
ในห้องสอบ ให้วางไว้นอกห้องสอบ  
                ๘.  ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด หาก
เก็บไว้หน้าห้องสอบให้ปิดเครื่องให้เรียบร้อย ทั้งนี้ทางสถานที่สอบจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย 
 ๙.  ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ตลอดจน 
บัตรประจ าตัวสอบที่ติดไว้บนโต๊ะ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้  
                  ๑๐.  ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าสอบ 
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
               ๑๑.  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูดจา ปรึกษา หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                   ๑๒.  ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในห้องสอบ            
 ๑๓.  หากท าข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบและต้องการจะส่งกระดาษค าตอบ 
ให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ ห้ามลุกจากท่ีนั่งไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง เมื่อส่งค าตอบวิชานั้น
แล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
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                   ๑4.  เมื่อหมดเวลาสอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท า   
ผู้เข้าสอบจะต้องวางปากกาและหยุดท าทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบได้อนุญาตแล้ว 
                     ๑5.  ผู้ใดสอบเสร็จก่อน เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้วต้องออกไปห่างจากสถานที่ 
สอบ และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
                     ๑6.  ในระหว่างที่ท าข้อสอบหากผู้เข้าสอบเกิดเจ็บป่วยกะทันหัน  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 
ผู้คุมสอบทราบเพ่ือแจ้งหน่วยพยาบาลด าเนินการต่อไป 
                         ๑7.  ในกรณีผู้เข้าสอบมีความจ าเป็นต้องเข้าห้องสุขา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบทราบ และ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบติดตามและตรวจดูภายในห้องน้ าก่อนและหลังจากท่ีผู้เข้าสอบ ใช้ห้องน้ านั้น 
                          ๑8.  ในการสอบ หากผู้เข้าสอบพบเห็นการทุจริต หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่จะเกิดการ
ทุจริตให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจกระดาษค าตอบ และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

      องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จะประกาศผลการสอบแข่งขัน ในวันที่ 30 สิงหาคม  
๒๕๕9  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ และทาง เว็ปไซต์  
www.sraponthong.go.th. 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ ณ วันที่   19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

               
                                       (นางบุญน้อม  ลิ้มกุล) 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
 


