
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

เร่ือง  กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

--------------------------- 
  ตามที่  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี  ไดประกาศรับ
สมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  7  ตําแหนง  8  อัตรา   ตามประกาศองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย เร่ือง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย   ลงวันที่  21  พฤษภาคม 2557  และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันฯ ตาม
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  เร่ือง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปน
พนักงานสวนตําบล   ลงวันที่   8 กรกฎาคม 2557  น้ัน 

  อาศัยอํานาจตามขอ 8.2 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เร่ือง  
หลักเกณฑ และเง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  พ.ศ. 2555  ลง
วันที่ 12 กันยายน 2555  ประธานกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  จึงกําหนดวัน 
เวลา สถานที่สอบแขงขัน  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  ดัง
รายละเอียดดังน้ี 

1. สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง  (ภาค ข)  ในวันเสารที่  26  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ดังรายละเอียดตามผนวกแนบทาย
ประกาศนี้ (ผนวก 1) 
  ทั้งน้ี  จักไดประกาศรายชื่อผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในพุธ ที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย  ทางเว็บไซต  www.nasay.go.th 

2. สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  ในวันที่ 8  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2557   
ต้ังแตเวลา  09.00 น. เปนตนไป 

3. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบและขอปฏิบัติในการเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันเพ่ือ 
บรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  รายละเอียดปรากฏตามผนวกแนบทายประกาศน้ี (ผนวก 2)  

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 

 

( นายเจริญ  ขันทะมูล ) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 



ผนวกแนบทายประกาศคณะกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

เรื่อง  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (ผนวก 1)  
.............................................................. 

 
   1. วัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ  ระดับ 1  รหัส 101 

เลขประจําตัวสอบ รายการ วัน/เวลา สถานที่สอบ ตึก/อาคาร ชั้น หองสอบ 
 

 
001 - 004 

สอบภาคความรู 
ความสามารทั่วไป (ภาค ก) 
 

26 กรกฎาคม 2557 
09.00 – 11.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 1 

 
001 - 004 

สอบภาคความรูความสามารถ 
เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

26 กรกฎาคม 2557 
13.00 – 15.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 1 

 
 

 

( นายเจริญ  ขันทะมูล ) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

 

 

 

 

 



ผนวกแนบทายประกาศคณะกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

เรื่อง  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (ผนวก 1)  
.............................................................. 

 
   1. วัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล  ระดับ 1  รหัส 102 

เลขประจําตัวสอบ รายการ วัน/เวลา สถานที่สอบ ตึก/อาคาร ชั้น หองสอบ 
 

 
001 - 005 

สอบภาคความรู 
ความสามารทั่วไป (ภาค ก) 
 

26 กรกฎาคม 2557 
09.00 – 11.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 2 

 
001 - 005 

สอบภาคความรูความสามารถ 
เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

26 กรกฎาคม 2557 
13.00 – 15.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 2 

 

 

 

 

( นายเจริญ  ขันทะมูล ) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

 

 

 

 



ผนวกแนบทายประกาศคณะกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

เรื่อง  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (ผนวก 1)  
.............................................................. 

 
    1. วัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี    ระดับ 1  รหัส 103 

เลขประจําตัวสอบ รายการ วัน/เวลา สถานที่สอบ ตึก/อาคาร ชั้น หองสอบ 
 

 
001 - 003 

สอบภาคความรู 
ความสามารทั่วไป (ภาค ก) 
 

26 กรกฎาคม 2557 
09.00 – 11.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 3 

 
001 - 003 

สอบภาคความรูความสามารถ 
เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

26 กรกฎาคม 2557 
13.00 – 15.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 3 

 

 

 

( นายเจริญ  ขันทะมูล ) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

 

 

 

 

 



ผนวกแนบทายประกาศคณะกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

เรื่อง  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (ผนวก 1)  
.............................................................. 

 
    1. วัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหนง ชางไฟฟา  ระดับ 1  รหัส 104 

เลขประจําตัวสอบ รายการ วัน/เวลา สถานที่สอบ ตึก/อาคาร ชั้น หองสอบ 
 

 
001 - 006 

สอบภาคความรู 
ความสามารทั่วไป (ภาค ก) 
 

26 กรกฎาคม 2557 
09.00 – 11.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 4 

 
001 – 006 

สอบภาคความรูความสามารถ 
เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

26 กรกฎาคม 2557 
13.00 – 15.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 4 

 

 

 

( นายเจริญ  ขันทะมูล ) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

 

 

 

 

 



ผนวกแนบทายประกาศคณะกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

เรื่อง  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (ผนวก 1)  
.............................................................. 

 
    1. วัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  ระดับ 2  รหัส 201 

เลขประจําตัวสอบ รายการ วัน/เวลา สถานที่สอบ ตึก/อาคาร ชั้น หองสอบ 
 

 
001 - 018 

สอบภาคความรู 
ความสามารทั่วไป (ภาค ก) 
 

26 กรกฎาคม 2557 
09.00 – 11.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 5 

 
001 - 018 

สอบภาคความรูความสามารถ 
เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

26 กรกฎาคม 2557 
13.00 – 15.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 5 

 

 

 

( นายเจริญ  ขันทะมูล ) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

 

 

 

 

 



ผนวกแนบทายประกาศคณะกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

เรื่อง  กําหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (ผนวก 1)  
.............................................................. 

 
    1. วัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ  ระดับ 2  รหัส 202 

เลขประจําตัวสอบ รายการ วัน/เวลา สถานที่สอบ ตึก/อาคาร ชั้น หองสอบ 
 

 
001 - 007 

สอบภาคความรู 
ความสามารทั่วไป (ภาค ก) 
 

26 กรกฎาคม 2557 
09.00 – 11.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 6 

 
001 - 007 

สอบภาคความรูความสามารถ 
เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

26 กรกฎาคม 2557 
13.00 – 15.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 6 

 

 

 

( นายเจริญ  ขันทะมูล ) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

 

 

 

 

 



ผนวกแนบทายประกาศคณะกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธาน ี

เรื่อง  กําหนดวนั  เวลา  สถานที่สอบแขงขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล (ผนวก 1)  
.............................................................. 

 
    1. วัน เวลา สถานที่สอบ ตําแหนง นักวิชาการเกษตร   ระดับ 3  รหัส  301 

เลขประจําตัวสอบ รายการ วัน/เวลา สถานที่สอบ ตึก/อาคาร ชั้น หองสอบ 
 

 
001 – 004 

สอบภาคความรู 
ความสามารทั่วไป (ภาค ก) 
 

26 กรกฎาคม 2557 
09.00 – 11.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 7 

 
001 - 004 

สอบภาคความรูความสามารถ 
เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) 

26 กรกฎาคม 2557 
13.00 – 15.00 น. 

โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

อาคาร 216 
(อาคารหลังใหม) 

2 7 

 

 

 

 

( นายเจริญ  ขันทะมูล ) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

 

 

 



ผนวกแนบทายประกาศคณะกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

เรื่อง  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแชงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557 (ผนวก 2) 

....................................................................................... 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

1. การสอบแขงขัน  จะใชวิธีสอบขอเขียนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ 

บุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2557  ทั้งน้ีใหผูสมัครสอบปฏิบัติตามคําสั่งระเบียบ 

และวิธีการสอบอยางเครงครัด 

2. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบดังน้ี 

2.1  การแตงกายในวันสอบแขงขัน ผูเขาสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตองใสเส้ือยืด ไมมีปก 

ไมมีกระดุม ไมมีกระเปา สวมกางเกงวอรมขายาว ไมอนุญาตใหสวมนาฬิกา หรือเครื่องประดับใดๆ และหาม

สวมรองเทาและถุงเทาเขาหองสอบโดยเด็ดขาด 

2.2  ผูเขาสอบทั้งสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษที่ผมยาวปดใบหูจะตองรวบผมใหเรียบรอย 

2.3  ตองนําบัตรประจําตัวสอบ ที่องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ออกใหไปแสดงควบคูกับบัตร 

ประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก

ชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันสอบ  หากไมมีบัตร หรือเอกสารดังกลาว 

แสดงตนในการเขาสอบ ใหใชใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือ

ใบเหลือง)  ฉบับจริง  หรือใบแทนใบรับคําขอ  มีบัตรใหม   หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน  (บ.ป.2 หรือใบ

ชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล  หรือบัตรประจําตัวราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกอง

ประจําการ ฉบับจริงไปแสดงแทน 

2.4  หามนําเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน โทรศัพทเคลื่อนที่(มือถือ)  วิทยุติดตามตัว 

วิทยุสื่อสาร เปนตน ตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอ่ืน เชน กระเปาสะพาย เคร่ืองคํานวณ อุปกรณ

ที่ใชในการคํานวณได เคร่ืองบันทึกภาพ เคร่ืองบันทึกเสียง เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากพบวาผูใดนําเขาหอง

สอบจะถือวาเจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

2.5  เปนหนาที่ผูสมัครสอบ ที่จะตองทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ และจะตองเขาสอบ ตามวัน 

เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว  ตองจัดหาเคร่ืองเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ซ่ึงประกาศกําหนดไวในกําหนดวัน

เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบไปเอง 

2.6  ผูสมัครสอบจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการ  หรือเจาหนาที่คุมสอบแลว 

โดยจะเรียกผูสอบเขาหองสอบกอนเร่ิมเวลาสอบอยางนอย 15 นาที  ผูสมัครสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ได

เร่ิมสอบแลว 30  นาที  จะไมอนุญาตใหเขาสอบ และไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวาจะหมด

เวลาทําขอสอบ 
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2.7  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเปนการสุดวิสัยจําเปนตองออกนอกหองสอบ ใหกรรมการคุมสอบหรือผู

ที่ไดรับมอบหมายควบคุมอยางใกลชิด 

2.8  ตองน่ังสอบตามที่น่ังสอบ  หองสอบ และสถานที่สอบ ที่องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี  กําหนดให ผูน่ังสอบผิดที่ ผิดหองสอบ หรือผิดสถานที่สอบ จะไมไดรับการ

ตรวจกระดาษคําตอบ 

2.9  อนุญาต  ใหนําสิ่งของเขาสอบไดเฉพาะบัตรประจําตัวสอบ  บัตรประจําตัวประชาชน หรือ

บัตรเจาหนาที่ของรัฐ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ดินสอดํา 2B หรือ 2B ขึ้นไป ยางลบ ปากกา

และกระเปาเงินเทาน่ัน 

2.10 การระบายวงกลมในกระดาษคําตอบ   ตองระบายใหดําเขมเต็มวงกลม  จะระบายไมเต็ม

วงกลมหรือเคร่ืองหมายอ่ืนไมได  และจะตองใชดินสอดําที่มีความดําเทากับ 2B หรือมากกวา  จะใชดินสอที่จาง

กวากําหนด  หรือใชดินสอสีอื่น หรือปากกาไม 

2.11 หากผูเขาสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ

โดยเด็ดขาด หากฝาฝนจะถือวากระทําการทุจริตได 

2.12 เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและขอแนะนําของกรรมการคุมสอบโดยเครงครัด 

2.13 เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก เวนแต

ไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการคุมสอบ 

2.14 หามสูบบุหร่ีในหองสอบ 

2.15 เม่ือหมดเวลาสอบ  กรรมการคุมสอบสั่งใหหยุดทําขอสอบ  จะตองหยุดทันที แตจะออกจาก

หองสอบไดเมื่อกรรมการคุมสอบไดอนุญาตแลว  

      ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผูใดทุจริต  หรือพยายามทุจริตจะไมไดรับ

อนุญาตใหเขาสอบ หรือใหยุติการสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปน

พนักงานสวนตําบล อาจพิจารณาใหเปนผูมีลักษณะตองหามที่จะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล 

 

 

( นายเจริญ  ขันทะมูล ) 
ประธานกรรมการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 


