
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 
เรื่อง  รายช่ือผู�มีสิทธิสอบแข�งขันเพ่ือแต�งตั้งเป(นพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 

ประจําป*งบประมาณ ๒๕62 
*********************** 

  ต ามประกาศอ งค� ก า รบ ริ ห า ร ส� ว น ตํ าบล บ� า นด ง  อํ า เ ภ อแม� เ ม า ะ  จั ง ห วั ด ลํ า ป า ง                         
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ได�ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป-นพนักงานจ�างขององค�การ
บริหารส�วนตําบลบ�านดง ประจําป/งบประมาณ ๒๕62 พนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน�ง  ตําแหน�ง 
ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน�ง ผู�ช�วยนายช�างโยธา จํานวน 1 อัตรา โดยกําหนดรับสมัคร
ระหว�างวันท่ี 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 นั้น 

  บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาการรับสมัครแล�ว องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง จึงขอประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ ดังนี้ 

1. รายช่ือผู�มีสิทธิ์สอบ พนักงานจ�างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน�ง ดังนี้   
1.1   ตําแหน�ง ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 
 
  
ลําดับท่ี 

หมายเลข
ประจําตัว 

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา 

๑ 0๑ นางสาวกาญจนา ณะคําสาร ปวส. บรหิารธุรกิจ (การบญัชี) 
2 02 นางสุภัสสรา วงค�อะทะ ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ (การจัดการ) 
3 03 นางสาวสุดาวัลย� ถาวงค� ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ 

(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร�) 
4 04 นางสาวเกศรนิ ชุ�มอินทร�จักร ปวส. บรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอร�ธุรกิจ) 
5 05 นางสาวธญัชนก ชาตะพล ปวส. บรหิารธุรกิจ (การเลขานุการ) 
6 06 นางสาวอาทิตยา ใจคําลือ ปวส. บรหิารธุรกิจ (การบญัชี) 
7 07 นางสาวพนาพร  ณะใจบุตร ปวส. บรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอร�ธุรกิจ) 
8 08 นางสาวทัศนีย�ญา กาสุวรรณ ปวส. บรหิารธุรกิจ (การบญัชี) 
9 09 นางสาววัลวิภา ถาโล ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) 

1.2   ตําแหน�ง ผู�ช�วยนายช�างโยธา   
 
  
ลําดับท่ี 

หมายเลข
ประจําตัว 

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา 

๑ 0๑ นางสาวมยุรญิ ปุGดฟู ปวส. อุตสาหกรรม (โยธา) 
2 02 นายธรีะประพงษ� คําวงค� ปวส. อุตสาหกรรม (ช�างก�อสร�าง) 
3 03 นางสาวรตัิยากร เปJาพิษ ปวส. อุตสาหกรรม (ช�างก�อสร�าง) 

 
 

/2. กําหนดวัน เวลา... 
 



-2- 
๒. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ  
๒.๑ กําหนดสอบข�อเขียน ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความสามารถเฉพาะ

ตําแหน�ง (ภาค ข) ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห�องประชุม ชั้น 2 องค�การ
บริหารส�วนตําบลบ�านดง โดยให�ผู�เข�าสอบ มารายงานตัวก�อนเวลาสอบ 30 นาที 

๒.๒ กําหนดสอบภาคความสามารถเฉพาะตําแหน�ง ตําแหน�ง ผู�ช�วยนายช�างโยธา (ภาค ข)             
(สอบปฏิบัติ) ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบล
บ�านดง  

๒.3 กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ�) ในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห�องประชุม ชั้น 2 องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง  

๓. การประกาศการผลการสอบแข�งขัน 
3.1 องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง จะประกาศรายชื่อผู�สอบผ�าน (ภาค ก และ ภาค ข)                        

ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ณ สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง และทางเว็บไซต�องค�การบริหาร
ส�วนตําบลบ�านดง http://www.bandonglp.com  โทรศัพท� 0 5420 9513 

3.2 องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง จะประกาศรายชื่อผู�สอบผ�าน (ภาค ก, ภาค ข และภาค ค)  
ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง และทางเว็บไซต�องค�การบริหารส�วน
ตําบลบ�านดง http://www.bandonglp.com โทรศัพท� 0 5420 9513 

   ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
  ๑) ให�ผู�เข�าสอบแต�งกายในชุดสุภาพ 
  ๒) นําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวสอบ ไปแสดงต�อคณะกรรมการฯ 
  ๓) ผู�เข�ารับการสอบ ไปถึงสถานท่ีสอบก�อนกําหนดเวลาสอบ ๓๐ นาที หากไปถึงสถานท่ีสอบ
ภายหลังเวลาสอบ ๓๐ นาที ถือว�าเป-นผู�สละสิทธิ์เข�ารับการสรรหา 
  ๔) ผู�เข�าสอบจะต�องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห�องสอบท่ีคณะกรรมการสอบฯ กําหนดให� 
  ๕) ผู�เข�าสอบต�องจัดหาวัสดุอุปกรณ�ในการสอบ เพ่ือใช�ในการสอบ เช�น ปากกา น้ํายาลบคําผิด 
  ๖) ห�ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข�อความ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทุก
ชนิดเข�าไปในห�องสอบ 
  ๗) เม่ืออยู�ในห�องสอบและขณะสอบต�องไม�พูด หรือติดต�อกับบุคคลภายนอก เว�นแต�จะได�รับ
อนุญาตและอยู�ในความดูแลของเจ�าหน�าท่ีคุมสอบ 
  ๙) ห�ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดในห�องสอบ 
  ๑๐) เม่ือหมดเวลาทําข�อสอบเจ�าหน�าท่ีคุมสอบสั่งให�หยุดทําข�อสอบ จะต�องหยุดทันที 
  ๑๑) ให�กรอกข�อความในกระดาษคําตอบให�ครบถ�วน และตามท่ีกําหนดเท�านั้น 

  ท้ังนี้  การตรวจสอบคุณสมบัติรวมท้ังเง่ือนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบ
ข�างต�นนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง ได�ตรวจ และประกาศตามเอกสาร และข�อเท็จจริงท่ีผู�สมัครได�ยื่นและ
รับรองตนเองในใบสมัครว�าเป-นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามของพนักงานจ�าง และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว�าผู�สมัครรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไปฯ หรือ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งไม�ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิท่ียื่นสมัคร ก.อบต. มิได�รับรองว�าเป-น
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว�าผู�สมัครรายนั้นเป-นผู�ไม�มีสิทธิเข�ารับการสอบแข�งขัน 

ประกาศ  ณ   วันท่ี     26     เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕61 

     
 (นายศุกร�    ไทยธนสุกานต�) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านดง 


