
  
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลนาไร่หลวง 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธเิข้ารับการสอบคดัเลือก และก าหนดวนั เวลา สถานที่สอบคดัเลือก 

เปลี่ยนสายงานพนกังานส่วนต าบลต าแหนง่ประเภททั่วไปเปน็ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ต าแหนง่นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏบิตัิการ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปล่ียนสายงานต าแหน่งประเภทท่ัวไปเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันท่ี 8 - 22 สิงหาคม 2565 
นั้น 

  บัดนี้  ส้ินสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวงโดย
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
คัดเลือกแล้วมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ แล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 ข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2557 จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบคัดเลือก 
เพื่อทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ท้ังนี้ ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและการประกาศรายช่ือ   
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงท่ีผู้สมัครได้ยื่นและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนหรือแสดงเอกสารที่เป็นเท็จ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งกรณีท่ีได้รับการแต่งต้ังไปแล้ว ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ านวน 1 ราย ดังนี้ 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว 
ผู้สมัครสอบ 

ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 001 นางสาวอุดมลักษณ์ มะลิลา  
 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืกฯ ดังนี้ 
วัน เวลา วธิกีารสอบคัดเลือก คะแนนเตม็ สถานที่สอบ 

วันที่ 8 กันยายน 2565 
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. 

1. สอบภาคความรูค้วามสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.)  
- สอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ  

100 
คะแนน 

ห้องประชุม 
เจ้าสุมนเทวราช ช้ัน 6 
ศาลากลางจังหวัดน่าน 

วันที่ 8 กันยายน 2565 
เวลา 10.30 น. – 12.00 น. 

2. สอบภาคความรูค้วามสามารถ 
เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
- สอบข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ  

100 
คะแนน 

วันที่ 8 กันยายน 2565… 
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วัน เวลา วธิกีารสอบคัดเลือก คะแนนเตม็ สถานที่สอบ 
วันที่ 8 กันยายน 2565 
เวลา 13.00 น. เปน็ต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค.) 
- สอบสัมภาษณ์ 
 

100 
คะแนน 

ห้องประชุม 
เจ้าสุมนเทวราช ช้ัน 6 
ศาลากลางจังหวัดน่าน 

 

3. ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก 

   3.1 ให้ผู้เข้าสอบแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับ และประพฤติตนเป็น
สุภาพชน ท้ังสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
   3.2 เป็นหน้าท่ีของผู้เข้าสอบท่ีจะต้องทราบวัน เวลา ห้องสอบ และสถานท่ี 

   3.3 ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบสอบจะพิจารณาไม่
อนุญาตให้เข้าสอบ 

   3.4 ควรไปสถานท่ีสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบแล้ว 

   3.5 ผู้เข้าสอบท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาท่ีก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

   3.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบท่ีกรรมการก าหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดท่ีหรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

   3.7 ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ (ปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น) 
พร้อมอุปกรณ์ ให้พร้อมแล้วน าเข้าห้องสอบ นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการฯ จัด
ไว้ให้เป็นการเฉพาะเท่านั้น  
   3.8 ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึก หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่
กรรมการออกข้อสอบประจ าวิชาได้ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี
คุมสอบแล้ว 

   3.9 ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ี   
คุมสอบโดยเคร่งครัด 

   3.10 ภายในเวลา 45 นาที นับต้ังแต่เวลาท่ีก าหนดเริ่มสอบในตารางจะออกจาก
ห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 

   3.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าท่ีคุมสอบ 

   3.12 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 

   3.13 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใช้ในการสอบ
จะน าออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะท่ีกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบอนุญาตเท่านั้น 

   3.14 เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบส่ังให้หยุดท าค าตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบอนุญาตเท่านั้น 

   3.15 เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่น 
 
 

3.16 หากผู้เข้าสอบน าส่ิงอื่น… 
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   3.16 หากผู้เข้าสอบน าส่ิงอื่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 3.7 มาในวันสอบ
โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด จะต้องวางไว้ในสถานท่ีท่ีกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี
คุมสอบก าหนด แต่หากเกิดความสูญหายทางคณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบ 

  ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบการด าเนินการของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ท้ังเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามโดยเคร่งครัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการ
สอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
พิจารณาส่ังงดให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

    
(นายสมคิด พายัพวิโรจน์) 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไร่หลวง 

 
 

  


