
(สําเนา) 
 

ที่  กจ  79101/    องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 
     ถนนเฉลิมรัตน  กจ 71220 

20      พฤษภาคม     2548 

เร่ือง    การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ 
           แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนกังานสวนตําบล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3   ประจําป 2548 

เรียน   

อางถึง   หนังสือองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   ที่   กจ   79101/ว 259   ลงวันที่   14   มีนาคม   2548 

ส่ิงที่สงมาดวย   สําเนาประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ   ลงวันที่  20   พฤษภาคม   2548 

 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ ไดประกาศรับสมัครบุคคลสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนกังานสวนตําบล  ระดับ 1 ระดบั  2  และระดบั 3   ประจําป  2548 โดย
กําหนดวนัรับสมัครระหวาง  วันที่   1 – 30   เมษายน  2548   นั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  ไดประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิสอบ  วัน เวลา  สถานที่สอบ
และระเบยีบวธีิการสอบแขงขันดังกลาว  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้  ทั้งนี้  หากผูมี
สิทธิเขาตรวจสอบพบวา   มขีอผิดพลาดเกีย่วกับขอมูลของตนเองสามารถแจงประสานงานการแกไข   ไดดวย
ตนเองโดยตรงหรือที่หมายเลขโทรศัพท   0-3464-5067   องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  ภายในวันที่    
30  พฤษภาคม  2548   หากพนกําหนดนีแ้ลวจะถือวาไมมคีวามประสงคจะขอแกไขขอมูลใด ๆ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
 
                       ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                                      นายสุรสีห  สงเจริญ 
                       (นายสุรสีห  สงเจริญ) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 
 
 
 
สํานักงานปลัด ฯ 
โทร./โทรสาร. 0-3464-5067 
 



(สําเนา) 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธกีารสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ 
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3    

ประจําป  2548 
 
 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ ไดประกาศรับสมัครบุคคลสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนพนกังานสวนตําบล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3   ประจําป 2548 โดย
กําหนดวนัรับสมัครระหวาง  วันที่  1 – 30  เมษายน  2548   นั้น    องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือขอ
ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบยีบวิธีการสอบ   ดังนี้ 

 1.ผูมีสิทธิสอบ  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 1 
1.1 ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ  1  จํานวน 2,231  ราย  แยกเปน 

          (1)  เจาหนาที่ธุรการ     จํานวน  917  ราย 
          (2)  เจาหนาที่จดัเก็บรายได   จํานวน  751  ราย 

   (3)  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  จํานวน  306  ราย 
          (4)  ชางโยธา    จํานวน  257  ราย  
                        1.2  ตําแหนงในสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดบั   2   จํานวน  4,510  ราย  แยกเปน 
           (1)   เจาพนักงานธุรการ   จํานวน  1,717  ราย 
                              (2)   เจาพนักงานการเงนิและบัญช ี   จํานวน  670  ราย 
                              (3)   เจาพนักงานพัสด ุ   จํานวน  1,045  ราย 

   (4)   นายชางโยธา    จํานวน  599  ราย 
                              (5)   เจาพนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  479  ราย 
                       1.3  ตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั  3 จํานวน 7,154 ราย แยกเปน 
         (1)  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  3,505  ราย 
         (2)  นักวชิาการศึกษา    จํานวน  2,946  ราย 
         (3)  นักวชิาการเงินและบัญชี   จํานวน  703  ราย 
                            ทั้งนี้ หากพบในภายหลังวาผูมีสิทธิสอบตามบัญชีรายชื่อดังกลาวขางตนขาดคุณสมบัติ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือไดประกาศรับสมัครไว จะถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบตั้งแตตน และสําหรับผูสมัครสอบแขงขัน ฯ หากมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือจะพิจารณาจัดสงเอกสารให ก.อบต.พิจารณา โดยหากผานการ
สอบแขงขันองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงภายหลังจากที่  ก.อบต.  
 

/รับรองวา… 
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รับรองวาเปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และหาก ก.อบต.ไมพิจารณารับรองคุณวุฒิที่ใช
สมัครเขารับการสอบแขงขันจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไมได 

2. วันและเวลาสอบ 
     2.1 ระดับ 1 และ 2 
           (1) กําหนดสอบขอเขียนในวันเสารที่ 11 มิถุนายน 2548 

            (2) ภาคเชากําหนดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยเริ่มสอบตั้งแต  
เวลา 09.00 – 11.30 น. 
            (3) ภาคบายกําหนดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) โดยเริ่มสอบ 
ตั้งแตเวลา  13.30 – 16.00 น. 
      2.2 ระดับ 3 

           (1) กําหนดสอบขอเขียนในวันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2548 
            (2) ภาคเชากําหนดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยเริ่มสอบตั้งแต  
เวลา 09.00 – 11.30 น. 
            (3) ภาคบายกําหนดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) โดยเริ่มสอบ 
ตั้งแตเวลา  13.30 – 16.00 น. 
 3. สถานที่สอบ 
     3.1 โรงเรียนวิสุทธรังษี    อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
     3.2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห    อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
     3.3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี   อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
     3.4 โรงเรียนเทศบาล 3    อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
     3.5 โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทรกาญจนบุรี  

              อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี 
    3.6 โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง   อําเภอทามวง  จังหวดักาญจนบุรี 

 4.ลักษณะขอสอบ 
    4.1ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กําหนดเปนขอสอบปรนัย  
จํานวน 100 ขอ ขอละ 2 คะแนน 
   4.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) กําหนดเปนขอสอบปรนัย  
จํานวน 100 ขอ ขอละ 2 คะแนน 
 
 

/ 5.ระเบียบวิธีการสอบ 
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 5.ระเบียบวิธีการสอบ 

           ผูเขาสอบตองปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเครงครัด 
1  แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณนีิยม กลาวคือ  สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง 

สวมรองเทาหุมสน  หรือรัดสน  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุม
สน และประพฤติตนเปนสุภาพชน   

2   ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 
ไปในการสอบของแตละภาคทุกครั้ง เพื่อใชแสดงตนตอกรรมการคุมสอบ หากไมมีบตัรประจําตัวผูสอบเพื่อ
แสดงตน จะไมอนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น 

3   การสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
3.1 ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอยกวา  30  นาที    

แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมือ่ไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่คุมสอบแลว 
3.2 ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเร่ิมสอบวิชาใดไปแลว  30 นาที  

จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น 
3.3  ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบ และหองสอบที่คณะกรรมการ

ดําเนินการสอบแขงขันกําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดหองสอบ   จะไมไดรับการตรวจขอสอบวิชานั้น 
3.4  ผูเขาสอบตองนําวัสดุอุปกรณ เพื่อใชทํากระดาษคําตอบไปเอง นอกนั้น จะตอง

ใชกระดาษและวัสดุอุปกรณ ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจดัไวใหโดยเฉพาะ 
3.5  หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ เครื่องบันทึกเสียง หรือวัสดอุุปกรณอ่ืน

ใดเขาไปในหองสอบ 
3.6  หามผูสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ ตลอดจนกระดาษคําตอบออก

จากหองสอบโดยเดด็ขาด   ผูฝาฝนจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
3.7  หามผูเขาสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ ตลอดจน

บัตรประจําตัวผูสอบที่ติดไวบนโตะออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด ผูฝาฝนจะถูกตัดสทิธิในการสอบครั้งนี้ 
3.7 เชื่อฟงและปฏบิัติตามคําสั่งและคําแนะนําของคณะกรรมการคุมสอบ 

โดยเครงครัด 
3.8  ภายในเวลา  30  นาที นับตั้งแต เร่ิมลงมือทําตอบ จะออกจากหองสอบไมได 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
3.9 เขียนหมายเลขประจําตวัผูสอบแทนชือ่ ในทุกกรณทีี่เกี่ยวของกับการตอบ

ขอสอบและใหเขียนหมายเลขประจําตัวผูสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดเทานั้น หาม เขียนชื่อหรือเครื่องหมายอื่น
ใดลงบนกระดาษคําตอบโดยเด็ดขาด ผูใดฝาฝนจะถูกงดตรวจกระดาษคาํตอบ 

/3.10 เมื่ออยู….. 
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3.10  เมื่ออยูในหองสอบ ขณะสอบไมพดูหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองสอบ  เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดแูลของกรรมการคุมสอบ 

3.11  หามสูบบุหร่ีหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในหองสอบ 
3.12   ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะสอบตอไปในวิชาใด ใหยกมือ

ขึ้นเพื่อใหกรรมการคุมสอบทราบ หามลุกจากที่นั่งไปสงกระดาษคําตอบดวยตนเอง เมื่อสงคําตอบวิชานั้น
แลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบกอน จึงจะออกจากหองสอบได 

3.14   เมื่อหมดเวลาทําขอสอบ และกรรมการคุมสอบสั่งใหหยุดทําคําตอบ จะตอง
หยุดทนัท ีแตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการคุมสอบไดอนุญาตแลว 

3.15 ผูใดสอบเสร็จกอน เมื่ออกจากหองสอบไปแลว ตองออกไปหางจากสถานที่
สอบและไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูทีย่งัสอบอยู 

4   หามนําเครือ่งมือส่ือสารอิเล็คทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 

ผูใดไมปฏิบัตติามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผูใดทจุริต  หรือพยายามทุจริต  
อาจไมไดรับอนุญาต  ใหเขาสอบ หรืออาจไมไดรับการตรวจใหคะแนน หรืออาจถูกดําเนินคดตีามกฎหมาย 

 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

 

   ประกาศ ณ วนัที่   20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548 
 
 
      สุรสีห  สงเจริญ 
                       (นายสุรสีห  สงเจริญ) 
                                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 
 
 
 
 




