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บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิน่ ครั้งที่ 7 (บรรจุในเขต)
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิน่ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วัน เวลา รายงานตัว
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 น.

กลุ่มภาค/เขต
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 1
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 2
ภาคกลาง เขต 3
ภาคกลาง เขต 3
ภาคกลาง เขต 3
ภาคกลาง เขต 3
ภาคกลาง เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ตาแหน่ ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักประชาสั มพันธ์ ปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
นักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายสั ตวแพทย์ปฏิบัติการ
บรรณารั กษ์ ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
นักสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ลาดับที่
151 - 159
173 , 175 - 184 , 186 - 189
50 - 58 ,60 - 61
26 - 27
160 - 166
144 - 153
68 - 69
24
219 - 227
246 - 253 , 255 - 256
55 - 56
262 - 271
58 - 59
174 - 184
26 - 31
12
19
138 - 140
150 - 153
182 - 189
142 - 158
25
82 - 88
80
24 - 25
124 - 129
60 - 62
274 - 275
39 , 40 ,42 ,44 ,48 , 49 , 50
, 52 , 54 - 57 , 59 - 62
20
15

บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิน่ ครั้งที่ 7 (บรรจุในเขต)
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิน่ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วัน เวลา รายงานตัว
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 น.

กลุ่มภาค/เขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ตาแหน่ ง
เจ้ าพนักงานพัฒนาชุ มชนปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
เจ้ าพนักงานพัฒนาชุ มชนปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ภาคเหนือ เขต 1

เจ้ าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 1
ภาคเหนือ เขต 1

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักประชาสั มพันธ์ ปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
นักสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
นักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ภาคเหนือ เขต 1

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ภาคเหนือ เขต 1

ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ลาดับที่
6
60
87 - 88
52 - 53
193 , 194 , 204 , 205
, 210 , 215
24
11
23 - 24
86 - 87
87 - 88
121 - 126
82 - 86
191 , 192 , 195 , 197 , 200
23 , 24 , 26
145 - 147 , 152 , 157 , 161 ,
162 , 173 , 177 , 182 , 183 ,
185 , 186 , 189 , 190 , 193 ,
195 , 200 , 206
47 - 48
56 - 61
19 - 21
7
98 - 108
13
39 - 41
11
16 - 18
152 , 158 , 165 , 178 , 179 ,
184 , 187 , 189 , 191
12

บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิน่ ครั้งที่ 7 (บรรจุในเขต)
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิน่ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วัน เวลา รายงานตัว
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 น.

กลุ่มภาค/เขต
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคเหนือ เขต 2
ภาคใต้ เขต 1
ภาคใต้ เขต 1
ภาคใต้ เขต 1
ภาคใต้ เขต 1
ภาคใต้ เขต 1
ภาคใต้ เขต 1
ภาคใต้ เขต 2
ภาคใต้ เขต 2
ภาคใต้ เขต 2
ภาคใต้ เขต 2
ภาคใต้ เขต 2
ภาคใต้ เขต 2
ภาคใต้ เขต 2

ตาแหน่ ง
เจ้ าพนักงานพัฒนาชุ มชนปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักประชาสั มพันธ์ ปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
นักสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
นักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาชีววิทยา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
นักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ครู ผ้ชู ่ วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
เจ้ าพนักงานพัฒนาชุ มชนปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุ มชนปฏิบัติการ
นักสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ

ลาดับที่
15
131 - 133
142 - 144
29 - 33
8
163 - 171
16
104 - 108
13
10
4-5
124 - 126
124
132 - 138
98 - 104
8 , 10 , 12
47 , 48 , 50
21
127 - 129
101 - 102
9
129 - 134
80 - 86
13 - 14

*** บรรจุภาค/เขตอื่น ***
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิน่ (บรรจุภาค/เขตอื่น)
ณ หอประชุ มอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิน่ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วัน เวลา รายงานตัว
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 น.

หมายเหตุ

กลุ่มภาค/เขต
ตาแหน่ ง
ลาดับที่
ภาคกลาง เขต 1
นักสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
23 , 26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 นักสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
4
ภาคเหนือ เขต 2
นักสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
14
ภาคใต้ เขต 2
นักสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ
15
หากผู้สอบได้ ไม่ ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่ าว จะถือว่ าสละสิ ทธิ์ โดยไม่ ประสงค์ จะรั บการบรรจุ
เข้ ารับราชการในกลุ่มภาค/เขตอื่น แต่ ผ้สู อบได้ที่สละสิ ทธิน้นั จะยังได้ รับการขึน้ บัญชีเป็ นผู้สอบแข่ งขันได้ ใน
ลาดับ ตาแหน่ ง และกลุ่มภาค/เขต ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่ งขันพนักงานส่ วนท้ องถิน่
เรื่ อง การขึน้ บัญชีและยกเลิกบัญชีผ้ สู อบแข่ งขันได้ ในการสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็ นข้ าราชการหรื อ
พนักงานส่ วนท้ องถิน่ พ.ศ. 2560 เช่ นเดิม

*** บรรจุในกลุ่มภาค/เขต (ตาแหน่ งเกื้อกูลตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด) ***
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิน่
ตาแหน่ งเกื้อกูลกับตาแหน่ งที่สอบได้ (ในตาแหน่ งนักสันทนาการปฏิบัติการ/นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)
ณ หอประชุ มอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิน่ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วัน เวลา รายงานตัว
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 น.

หมายเหตุ

กลุ่มภาค/เขต
ตาแหน่ ง
ลาดับที่
ภาคกลาง เขต 1
บรรณารักษ์ ปฏิบัตกิ าร
4-5
ภาคกลาง เขต 2
บรรณารักษ์ ปฏิบัตกิ าร
20 - 21
ภาคเหนือ เขต 2
บรรณารักษ์ ปฏิบัตกิ าร
3-6
ภาคใต้ เขต 1
บรรณารักษ์ ปฏิบัตกิ าร
9 - 16
1. ให้ ผ้ มู ารายงานตัวนาคุณวุฒกิ ารศึกษาที่ใช้ ในการสมัครสอบแข่งขัน ซึ่งเป็ นสาขาวิชาหรื อทาง ที่ตรงกันกับ
ตาแหน่ งที่จะบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย
2. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่ าว จะถือว่ าสละสิทธิ์ โดยไม่ ประสงค์จะรับการบรรจุ
เข้ ารับราชการในตาแหน่ งเกือ้ กูลตามที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด แต่ผ้ สู อบได้ที่สละสิทธิน้นั จะยังได้รับการ
ขึน้ บัญชีเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ในลาดับ ตาแหน่ ง และกลุ่มภาค/เขต ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่ วนท้ องถิน่ เรื่ อง การขึน้ บัญชีและยกเลิกบัญชีผ้สู อบแข่ งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็ น
ข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิน่ พ.ศ. 2560 เช่ นเดิม

*** บรรจุในกลุ่มภาค/เขต (ตาแหน่ งเกื้อกูลตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด) ***
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิน่
ตาแหน่ งเกื้อกูลกับตาแหน่ งที่สอบได้ (ในตาแหน่ งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ)
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิน่ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วัน เวลา รายงานตัว
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 น.

หมายเหตุ

กลุ่มภาค/เขต
ตาแหน่ ง
ลาดับที่
ภาคกลาง เขต 1
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตกิ าร
8-9
ภาคกลาง เขต 2
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตกิ าร
32 - 33
ภาคตะวันออกเฉียงหนือ เขต 1 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตกิ าร
8
ภาคเหนือ เขต 1
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตกิ าร
22
ภาคใต้ เขต 1
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัตกิ าร
13
1. ให้ ผ้ มู ารายงานตัวนาคุณวุฒกิ ารศึกษาที่ใช้ ในการสมัครสอบแข่งขัน ซึ่งเป็ นสาขาวิชาหรื อทาง ที่ตรงกันกับ
ตาแหน่ งที่จะบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย
2. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่ าว จะถือว่ าสละสิทธิ์ โดยไม่ ประสงค์จะรับการบรรจุ เข้ า
รับราชการในตาแหน่ งตาแหน่ งเกือ้ กูลตามที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด แต่ผ้สู อบได้ที่สละสิทธิน้นั
จะยังได้รับการขึน้ บัญชีเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ในลาดับ ตาแหน่ ง และกลุ่มภาค/เขต ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่ วนท้ องถิน่ เรื่ อง การขึน้ บัญชีและยกเลิกบัญชีผ้สู อบแข่ งขันได้ ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็ นข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิน่ พ.ศ. 2560 เช่ นเดิม

*** บรรจุตาแหน่ งประเภทและระดับต่ากว่าทีส่ อบได้ ***
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิน่
ตาแหน่ งประเภทและระดับต่ากว่ าที่สอบได้ (ในตาแหน่ งเจ้ าพนักงานธุรการ)
ณ หอประชุ มอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิ่น อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วัน เวลา รายงานตัว
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 น.

หมายเหตุ

กลุ่มภาค/เขต
ตาแหน่ง
ลาดับที่
ภาคกลาง เขต 1
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
173 - 202
ภาคกลาง เขต 1
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
195 - 224
ภาคกลาง เขต 1
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
72 - 101
ภาคกลาง เขต 2
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
289 - 328
ภาคกลาง เขต 2
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
316 - 355
ภาคกลาง เขต 2
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
125 - 148
ภาคกลาง เขต 3
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
184 - 216
ภาคกลาง เขต 3
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
196 - 228
ภาคกลาง เขต 3
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
89 - 121
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
105 - 112
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
103 - 110
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
47 - 54
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
99 - 107
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
100 - 108
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
42 - 50
ภาคเหนือ เขต 2
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
134 - 135
ภาคเหนือ เขต 2
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
145 - 146
ภาคเหนือ เขต 2
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
35 - 36
ภาคเหนือ เขต 2
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบตั ิการ
11 - 12
ภาคใต้ เขต 1
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
160 - 181
ภาคใต้ เขต 1
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
159 - 180
ภาคใต้ เขต 1
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
63 - 84
ภาคใต้ เขต 2
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
134 - 138
ภาคใต้ เขต 2
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
108 - 112
ภาคใต้ เขต 2
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
23 - 27
ภาคใต้ เขต 2
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบตั ิการ
16 - 20
1. ให้ผ้ มู ารายงานตัวนาหลักฐานการศึกษาที่มกี ารศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่ า 6 หน่วยกิต หรื อ
หลักฐานการผ่ านการฝึ กอบรมทางด้ านการใช้ คอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรื อ
เอกชนที่ได้ รับการรับรองจากทางราชการหรื อหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึ กอบรมไม่น้อยกว่ า 12 ชั่วโมง มา
แสดงในวันรายงานตัวดังกล่ าวด้ วย
2. หากไม่ ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่ าว จะถื อว่ าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์ จะรับการบรรจุ
เข้ ารับราชการในตาแหน่ งประเภทและระดับต่ากว่ า แต่ ผ้สู อบได้ ที่สละสิทธิน้นั จะยังได้ รับการขึน้ บัญชีเป็ น
ผู้สอบแข่ งขันได้ ในลาดับ ตาแหน่ ง และกลุ่มภาค/เขต ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่ งขัน
พนักงานส่ วนท้องถิ่น เรื่ อง การขึน้ บัญชี และยกเลิกบัญชี ผ้ สู อบแข่ งขันได้ ในการสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2560 เช่ นเดิม

*** บรรจุตาแหน่ งประเภทและระดับต่ากว่าที่สอบได้ ***
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่ งตั้งเป็ นข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิน่
ตาแหน่ งประเภทและระดับต่ากว่ าที่สอบได้ (ในตาแหน่ งเจ้ าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/เจ้ าพนักงานเทศกิจ)
ณ หอประชุ มอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้ องถิน่ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วัน เวลา รายงานตัว
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 น.
หมายเหตุ
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1. ให้ ผ้ มู ารายงานตัวนาคุณวุฒกิ ารศึกษาที่ใช้ ในการสมัครสอบแข่งขัน ซึ่งเป็ นสาขาวิชาหรื อทาง ที่ตรงกันกับ
ตาแหน่ งที่จะบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย
2. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่ าว จะถือว่ าสละสิทธิ์ โดยไม่ ประสงค์จะรับการบรรจุ
เข้ ารับราชการในตาแหน่ งประเภทและระดับต่ากว่ า แต่ ผ้สู อบได้ที่สละสิทธิน้นั จะยังได้รับการขึน้ บัญชีเป็ น
ผู้สอบแข่งขันได้ในลาดับ ตาแหน่ ง และกลุ่มภาค/เขต ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่ วนท้ องถิน่ เรื่ อง การขึน้ บัญชีและยกเลิกบัญชีผ้สู อบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็ น
ข้ าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิน่ พ.ศ. 2560 เช่ นเดิม

