
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 
                  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
                                           ................................................... 
                  ตามท่ี เทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือท าการสรร
หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓  จ านวน 4 ต าแหน่ง 10 อัตรา ซึ่งได้
ด าเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-18 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น 
                  บัดนี้ การรับสมัครบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
เพ่ือเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน01 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ คุณสมบัติ หมายเหตุ 
1 นางสาวอรุณรัตน์ พรมภาพ 01001 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
2 นางสาวพรอารีย์ ค าฮัง 01002 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
3 นางสาวจินตนา ศรียงค์ 01003 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
4 นางสาวปัทมาภรณ์ ไตรยราช 01004 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
5 นางสาวสุนิสา ดาบลาอ า 01005 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
6 นางสาวรัชนี ก้อนธิงาม 01006 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
7 นางสาวนลินี แก้วมุกดา                                                                                                                                                                                                                         01007 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
8 นางสาวประวิณีย์ ไพค านาม 01008 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
9 นายครรชิต โถบ ารุง 01009 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

10 นางสาวมุขณภา ฉาไธสง 01010 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
11 นางสาววิสุดา อุปศักดิ์ 01011 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
12 นางสาวสุมาลี สีเทียวไทย 01012 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
13 นางสาวยุวดี โพธิโคตร 01013 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

/ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 02.... 
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           ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 02 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ คุณสมบัติ หมายเหตุ 
1 นางสาวพักตร์ศิริ ถาปันแก้ว 02001 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
2 นางสาววัชราภรณ์ สุมังคะ 02002 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
3 นางสาวชไมพร ดาบพิมศรี 02003 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
4 นายวราวุธ กุดวงค์แก้ว 02004 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
5 นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณจันทร์ 02005 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
6 นางทักษญาพร วงค์กาฬสินธุ์ 02006 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
7 นางสาวกัญญาพัชร วงศ์ศรีจันทร์ 02007 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ขับรถดับเพลิง) 03 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ คุณสมบัติ หมายเหตุ 
1 นายไกรษร โถตันค า 03001 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
2 นายดนัย พลสิทธิ์ 03002 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
3 นายพงษ์พัฒน์ เรืองสวัสดิ์ 03003 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
4 นายอักษร ไพเรืองโสม 03004 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
5 นายอนุชา มาลาจันทร์ 03005 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

 ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ขับรถกู้ชีพ) 04 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ คุณสมบัติ หมายเหตุ 
1  นายปรีชา โถแพงจันทร์ 04001 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
2 นายประดิษฐ์ วงศรีลา 04002 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
3 นายอนุชา มาลาจันทร์ 04003 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
4 นายอานนท์ นาชัยลาน 04004 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
5 นายพัฒนพงศ์ ศรีมุกดา 04005 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
6 นายสุเจน สุขใจ 04006 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
7 นายดอกรัก นามมันทะ 04007 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
8 นายณรงค์ ดนเสมอ 04008 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
9 นายเกียรติศักดิ์ ทาระแก้ว 04009 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

10 นายชาญวิทย์ โททุมพล 04010 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
          
 

/ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)05... 
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    ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย) 05 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ คุณสมบัติ หมายเหตุ 
1 นายนิติภูมิ ถาปันแก้ว 05001 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
2 นายวีรศักดิ์ ฐานะสุ 05002 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
3 นายเกิดแก้ว สุวรรณจันทร์ 05003 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
4 นายน าโชค โถบ ารุง 05004 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
5 นางจิราพร ตุพิลา 05005 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
6 นายพงษ์ศักดิ์ นรบุตร 05006 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
7 นายธนวัฒน์ พองพรหม 05007 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
8 นายวิเศษ ฐานะสุ 05008 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
9 นายทัดชา ศรีมุกดา 05009 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

10 นางสิรีธร โถชาร ี 05010 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
11 นายอภิสิทธิ์ โถตันค า 05011 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
12 นายชาญชัย หอมไกรลาศ 05012 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
13 นางสาวรัตนา สมสาย 05013 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
14 นายชาญชัย สารหงษ์ 05014 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
15 นายวิภพ  โล่ห์ค า 05015 ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 
 
ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างไปพร้อมกัน  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล 
นาม่อง   อ าเภอกุดบาก   จังหวัดสกลนคร   ในวันจันทร์ ที ่  28  กันยายน 2563  เวลา ๐๘.3๐ น. เป็นต้นไป    
เพ่ือด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก), ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข),    
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  

 ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายและการเข้าสอบ 
 (  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ) 

            (1) การสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกแบบปรนัย ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง 
ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด 
                     (2) ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
                                (2.1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม(ทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) 
กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อแขนสั้นหรือยาวคลุมไหล่ สวมกระโปรงสีเข้มคลุมเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปกแขนสั้นหรือยาว กางเกงขายาวสีเข้ม โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(ห้ามสวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะ)  *** และไม่อนุญาตให้สวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมเข้า
ห้องสอบ(***ส าหรับการสอบข้อเขียน) 
 
 

                               / (2.2) ต้องน าบัตร... 
 
 



-4- 
 
                                (2.2) ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ 
รัฐออกให้ ไปในวันสอบทุกครั้งเพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีทั้ง 2 บัตร จะไม่อนุญาตให้สอบในวิชานั้น 
                                 (2.3) ควรไปถึงสนามที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบแล้ว 
                                 (2.4) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
                                 (2.5) ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่เทศบาลต าบลนาม่อง
ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบส าหรับวิชานั้น 
                                (2.6) ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ อันได้แก่ ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีทางเทศบาลต าบลนาม่องจัดไว้ให้เท่านั้น 
                                 (2.7) ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา
ข้อมือ หรือวัสดุ - อุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
                                 (2.8) ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือน าแบบทดสอบ ตลอดจนกระดาษค าตอบออก
จากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
                               (2.9) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
                                 (2.10) ภายใน 45 นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือท าข้อสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้น
แต่ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                                 (2.11)เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้ เข้าสอบสอบอ่ืน หรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
                                 (2.12) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
                                 (2.13) ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใด เมื่อส่ ง
กระดาษค าตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
                                 (2.14) เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ จะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
                               (2.15) ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
                3. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้สอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจคะแนน และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ( ขับรถดับเพลิง  และขับรถกู้ชีพกู้ภัย )  

          (1) การสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกแบบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด 
         (2) ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
                                (2.1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม(ทั้งการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์) 
กล่าวคือ สุภาพสตรี(ถ้ามี)สวมเสื้อแขนสั้นหรือยาวคลุมไหล่ กางเกงขายาวสีเข้ม สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวม
เสื้อเชิ้ตมีปกแขนสั้นหรือยาว กางเกงขายาวสีเข้ม โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามสวมเสื้อยืด  
กางเกงยีนส์  รองเท้าแตะ) 
 

                               / (2.2) ต้องน าบัตรประจ าตัว... 
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                                (2.2) ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกให้ ไปในวันสอบทุกครั้งเพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีทั้ง 2 บัตร จะไม่อนุญาตให้สอบในวิชานั้น 
                                 (2.3) ควรไปถึงสนามที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ทดสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบแล้ว 
                3. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้สอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจคะแนน และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
ต าแหน่งคนงานทั่วไป(ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย) 

          (1) การสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกแบบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด 
         (2) ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
                                 (2.1) การแต่งกายในวันสอบ (ภาคปฏิบัติ) ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสตรี  
ต้องใส่เสื้อยืด สวมกางเกงวอร์มขายาว สวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่มีลักษณะเหมาะสมส าหรับการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย 
                                 (2.๒) การแต่งกายในวันสอบ (สัมภาษณ์) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อแขนสั้นหรือยาวคลุมไหล่ กางเกงขายาวหรือกระโปรงคลุมเข่าสีเข้ม สวมรองเท้าหุ้มส้น 
สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปกแขนสั้นหรือยาว กางเกงขายาวสีเข้ม โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(ห้ามสวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  รองเท้าแตะ) 
                                (2.๓) ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกให้ ไปในวันสอบทุกครั้งเพ่ือใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีทั้ง 2 บัตร จะไม่อนุญาตให้สอบในวิชานั้น 
                                 (2.๔) ควรไปถึงสนามที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ทดสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบแล้ว 
                3. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาต
ให้สอบ หรืออาจไม่ได้รับการตรวจคะแนน และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
               การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
   เทศบาลต าบลนาม่อง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามล าดับคะแนนสอบ 
ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลนาม่อง  อ าเภอกุดบาก  จังหวัด
สกลนคร  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๒๐๙-0181 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ  ณ  วันที่   21  กันยายน 2563            

    

 
                                                              (นายจ าเนียร  ก้อนธิงาม) 
                                                             นายกทศมนตรีต าบลนาม่อง 


