
 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  ตาม ที่ เท ศบ าลตำบ ล เวี ย งป่ า เป้ า  ได้ มี ป ระก าศลงวั นที่  3 1  สิ งห าคม  2 5 6 5                   
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง นั้น 
  บัดนี้  การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ า  จึงขอประกาศรายชื่อ                  
ผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และห้องสอบ ดังนี้  
 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ    
ผู้ มี สิ ท ธิสอบข้อ เขี ยน  ในการสอบคัด เลื อกพนั กงานจ้ างทั่ ว ไป  ตำแหน่ ง  คนงาน              

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล และตำแหน่งคนงาน สังกัด กองการศึกษา ปรากฏตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  

2. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 2.1 วันและเวลาสอบ วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 
 เวลา 9.00 – 10.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืนๆ (สัมภาษณ์) 
 2.2 สถานที่สอบ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

3. ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสอบ 
 ให้ผู้ เข้ารับการสอบปฏิบัติตามระเบียบซึ่ งปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายประกาศนี้

(เอกสารแนบท้าย 1) 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 
             
 
 
          ว่าที่ ร.ต. 
                  (ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 
                         นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ตำแหน่ง คนงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 

 
 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 01 นางสาวจิดาภา  ก๋ามี  
2 02 นายกษมา  คณะวงค์  
3 03 นายธวัชชัย  หมอกมุงเมือง  

 
 
 
 
 

              ว่าที่ ร.ต. 
             (ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 
                    นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 
ตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองการศึกษา 

 
 

ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 01 นางพัชรี  กองน้อย  
2 02 นางรุ่งอรณุ  กุยวงค์  
3 03 นางสาวมัทณี  โพสลี  
4 04 นางพรศรี  อินทะมูล  
5 05 นางแสงจันทร์  ทะเรือน  

 
 
 
 
 

              ว่าที่ ร.ต. 
             (ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 
                    นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 1 
 

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 

ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด  ดังนี้  

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้ มส้น              
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ  
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและนำบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบ 

หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้  
๔. การเข้ารับการสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้  

4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ, PDA เป็นต้น 
ให้ปิดเครื่องและให้นำเข้าไปในห้องสอบได้โดยให้วางไว้ใต้เก้าอ้ีนั่งสอบของผู้เข้าสอบนั้นหากไม่ปฏิบัติตามนี้    
จะถือว่าทุจริตในการสอบและจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก  

4.2 ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินชนิดทั่วไปมาใช้สอบเท่านั้น ไม่ให้ใช้ดินสอ ปากกาสีอ่ืน หรือ 
ปากกาหมึกซึม มิฉะนั้นอาจถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก  

4.3 ให้เขียนเลขประจำตัวสอบ หรือชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบได้เฉพาะในที่       
ที่กำหนดให้เท่านั้น มิฉะนั้นอาจถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก  

4.4 กรณีการสอบข้อเขียนที่เป็นอัตนัย จะต้องเขียนคำตอบโดยใช้ลายมือเขียนให้มีขนาด    
ที่เหมาะสม อ่านง่าย และชัดเจน มิฉะนั้นหากผู้ตรวจคำตอบไม่สามารถอ่านลายมือได้  หรืออ่านได้ยาก         
อาจถูกปรับให้ตกได ้ 

๔.๕ กรณีการสอบข้อเขียนที่เป็นอัตนัย หากเขียนผิด ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินที่เขียนตอบ
นั้นขีดฆ่าคำ หรือประโยคที่เขียนผิดดังกล่าว โดยไม่ต้องลงชื่อกำกับใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ให้ใช้น้ำยาลบคำผิด 
มิฉะนั้นอาจถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก  

๔.๖ กรณีการสอบข้อเขียนที่เป็นปรนัย ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินชนิดทั่วไปนั้นมาทำตอบ
เช่นกัน และหากเลือกคำตอบผิดก็ให้ใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินที่ทำตอบนั้นระบายในช่องที่ทำตอบผิดให้เต็มช่อง 
จนเป็นสีน้ำเงินทึบ  

๔.๗ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้      
ก็ต่อเมื่อได้รับอนญุาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว  

๔.๘ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม     
การสอบโดยเคร่งครัด  

๔.๙ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น  
๔.๑๐ ผู้ เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว        

30 นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  
๔.๑๑ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิด        

ในการสอบจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับการสอบนั้น  
๔.๑๒ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและ              

ไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่           
ควบคุมการสอบ  
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๔.๑๓ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้  

๔.๑๔ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบ จะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น  

๔.๑๕ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบ
จะต้องหยุดทันท ีแต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว  

๔.๑๖ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

๔.๑๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต               
อาจไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้  

๔.๑๘ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้า
รับการสอบครั้งนี้ 


