
 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 
................................................. 

ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  จ านวน ๔ ต าแหน่ง ตามประกาศเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด ลงวันที่  ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๒  ก าหนดรับสมัครในระหว่างวันที่  ๒๘ ตุลาคม – ๕  พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น  ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน ๓๘ ราย  เป้นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ  ดังต่อไปนี้ 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง 

  ๑.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักสันทนาการ  มีผูส้ิทธิสอบ  จ านวน  ๑๐  ราย คือ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๐๑    นำงสำวอัมรำรักษ์ คฤหัส 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๐๒  นำงสำวอภิชญำณำ บริวำล 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๐๓  นำยเพชร  สุทธิ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๐๔  นำยธนำธิป  แผ่นทอง 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๐๕  นำยณัฐวุฒิ  นำมวงศ์ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๐๖  นำงสำวณัฐชยำ  มำตเลี่ยม 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๐๗  นำงสำวอังสุดำ  อินถำ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๐๘  นำงสำวพิมพ์ลภัส พันธ์ไพศำล 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๐๙  นำยอำทิตย์  โพธิ์ทร 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๑๑๐  นำงสำวไอสุรีย์  เบี้ยไธสง 

  ๒.  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) มีผู้มีสิทธิสอบ จ านวน  ๒  ราย คือ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๒๐๑  นำยพิชิต  สุวรรณภักด ี
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๒๐๒  นำยเสถียร  แปวชัยภูมิ 

  ๓.  ต าแหน่ง  คนงาน     มีผู้สทิธิสอบ จ านวน  ๒๒  ราย  คือ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๐๑  นำงสำวภำวิน ี  ค ำภักดี 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๐๒  นำงสำวศุภลักษณ์ มีจันที 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๐๓  นำงสำวพรรณภำ  พลทองสถิตย์ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๐๔  นำงสำวจิรำพัชร  สีสมเหลำ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๐๕  นำงสำวชลิดำ  บุญสนอง 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๐๖  นำงสำวลลิตำ  เหล่ำสีค ำ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๐๗  นำยศรัณย์  สุระค ำ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๐๘  นำงสำวปิยกำญจน์ สิงห์ขวำ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๐๙  นำยอิศรำ  วันเต็ม 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๐  นำงสำวอำรยำ  งอสอน 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๑  นำยจักรำช  สุขใจ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๒  นำงสำววันทนำ  ด้วงค ำจันทร์ 

/เลขประจ ำ... 



๒ 
 
                                         เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๓  นำงสำวประดับพร นำมอ่อนตำ 
       เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๔  นำงสำวณัฐลิกำ  บุตรแดงน้อย 
  เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๕  นำงสำวดุจนัยนำ  ประเสริฐทรง 
  เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๖  นำงสำวนัตติกำล  สอนถม 
  เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๗  นำยอรรถชัย  พรหมแสง 
  เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๘  นำงสำวเมทิกำ  บุญจวง 
  เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๑๙  นำยสมพิส  ชัยสอน 
  เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๒๐  นำงสำวรำตรี  โทดำ 
  เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๒๑  นำยจตุพล  เกษขจร 

           เลขประจ ำตัวสอบ  ๓๒๒  นำยอศัวิน  นำวงษ ์

๔.  ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ  มีผู้สทิธิสอบ จ านวน  ๔  ราย  คือ 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๔๐๑  นำยนรำกร  จันเอี่ยม 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๔๐๒  นำยธเนตร  ก้อนมำตร 
    เลขประจ ำตัวสอบ  ๔๐๓  นำยบริวัตร  จันทร์เทพย์ 

เลขประจ ำตัวสอบ  ๔๐๔  นำยพัทธพงษ์  พลทองสถิตย์ 

ทั้งนี้  กำรตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในกำรสมัครสอบและกำรประกำศรำยชื่อผู้มี 
สิทธิสอบข้ำงต้นนี้ได้ตรวจสอบเอกสำรตำมข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่ำ
เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมตำมประกำศรับสมัครสอบ ดังนั้น หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครสอบรำยใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครสอบ  จะถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ำสอบและเป็นผู้ขำดคุณสมบัติใน
กำรสอบคัดเลือก ฯ ครั้งนี้ 

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
              
 

                        (นายปรีดา   นิลสาคู) 
                       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                       นายเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศเทศบาลต าบลบา้นเป็ด 

เร่ือง ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 
 

 

ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  จ านวน ๔ ต าแหน่ง ตามประกาศเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด  เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒   และก าหนดรับสมัครในระหว่างวันที่  ๒๘ ตุลาคม – ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น  ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น  ๓๘  ราย เทศบาลต าบล
บ้านเป็ดได้ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ 

   จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

ก. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

วัน/เวลาสอบ วิชาที่สอบ วิธีการ
สอบ 

สถานที่สอบ 

 
วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

 (ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าสอบ 
  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.) 
 

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
(ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าสอบ
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๓.๑๕ น.) 

 
วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ 
 

(ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าสอบ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น.) 
 
 

 
 
ก. ภาคความรู้ความสามารถ      
   ทั่วไป (เฉพาะต าแหน่งท่ี ๑) 
 
 
ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ี  
    ใช้เฉพาะต าแหน่ง (เฉพาะ
ต าแหน่งที่ ๑) 
 
 
 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับ   
     ต าแหน่ง  (ทุกต าแหน่ง) 
 
 
 

 
 

สอบ 
ปรนัย 

 
 

สอบ
ข้อเขียน 

 
 
 
 

สอบ
สัมภาษณ์ 
  

 

 
 
ห้องประชุมหนองโคตร 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านเป็ด  
 
ห้องประชุมหนองโคตร 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านเป็ด  
 
 
 
ห้องประชุมหนองจิก 
ส านักงานเทศบาลต าบล 
บ้านเป็ด  
 

 
 
 
 



 
๒ 
 

 
ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
๑. กำรสอบจะด ำเนินกำรสอบตำมที่ก ำหนดไว้ในวิธีกำรสอบ และให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติตำม

ค ำสั่ง ระเบียบ และวิธีกำรสอบตำมที่ก ำหนดไว้ 
๒.  ให้ผู้เข้ำสอบคัดเลือกปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้ 
 ๒.๑  แต่งกำยด้วยชุดสุภำพ 
 ๒.๒ ผู้เข้ำสอบที่เป็นสุภำพสตรีจะต้องเตรียมเครื่องแต่งกำยให้พร้อม กรณีที่ต้อง

ทดสอบในภำคสนำม  
 ๒.๓ ต้องน ำบัตรประจ ำตัวประชำชนและบัตรประจ ำตัวผู้สมัครสอบไปในวันสอบ 

เพ่ือแสดงตนหำกไม่มีบัตรดังกล่ำว กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องสอบอำจพิจำรณำไม่อนุญำตให้เข้ำสอบก็
ได้ 

     ๒.๔ ไปถึงสถำนที่สอบก่อนก ำหนดเวลำเข้ำสอบ 
 ๒.๕ ผู้เข้ำสอบสำมำรถน ำเครื่องคิดเลขแบบประมวลผลเข้ำห้องสอบได้ 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) ณ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  โดยปิดประกาศไว้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด และทางเว็บไซต์ www.banped.go.th 

  ค.  การสอบภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
       ผู้เข้ำสอบ(ต ำแหน่งล ำดับที่ ๑) ต้องสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง
ก่อน ถ้ำผู้ใดได้คะแนนในภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ำ
สอบภำคควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและวิธีกำรสอบนี้ หรือผู้ใด
ทุจริตหรือพยำยำมทุจริตอำจไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบ และคณะกรรมกำรสอบ ฯ จะพิจำรณำสั่งงดกำรให้
คะแนนก็ได้ 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่  ๑๑  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

      
                       (นายปรีดา   นิลสาคู) 

                       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                       นายเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 

 
 

 
 
 
 


