
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน

ประเภททั่วไป ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
----------------------------------------- 

  ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพ่ือ
เปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียน
และบัตรปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยกําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 
มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 น้ัน 
 

  บัดน้ี การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เพ่ือเปลี่ยนสายงาน
ประเภททั่วไป ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ในตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเก่ียวกับการสอบคัดเลือก ดังน้ี 
  1. การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice)  
 1.1 กําหนดวันสอบในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 
  เวลา 09.00 – 11.00 น - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
        (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  เวลา 13.30 – 15.30 น. - สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
        (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 1.2 สถานที่สอบคัดเลือกฯ กําหนดให้ใช้สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ช้ัน 5 ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1.3 ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันอังคารที่ 23 
กรกฎาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช้ัน 5    
ถนนราชดําเนิน ตําบลคลัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หากมารายงานตัวหลังเวลา
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ 
  2. การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) 
 2.1 กําหนดสอบวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป        
ณ ห้องประชุมสํานักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดําเนิน 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 2.2 ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 
2562 ต้ังแต่เวลา 09.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หากมารายงานตัวหลังเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ 

3. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสอบต่อไปน้ีอย่างเคร่งครัด 

 3.1 ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนดไว้ตามประกาศฯ น้ี หากมารายงานตัวหลังเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการฯ จะ
พิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบ 

 3.2 การสอบคัดเลือกฯ จะดําเนินการทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรและวิธีการสอบ และให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่
กําหนดไว้ 

 3.3 ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
  3.3.1 แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว 
  3.3.2 ต้องนําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันสอบคัดเลือก เพ่ือแสดงตน

หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
  3.3.3 ไปถึงสถานท่ีสอบก่อนกําหนดเวลาเข้าห้องสอบในแต่ละภาควิชา และจะเข้า

ห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับคําสั่งให้เข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว 30 
นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบภาควิชาน้ัน 

  3.3.4 ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับแต่เริ่มให้ทําคําตอบ 
  3.3.5 ระหว่างเวลาสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

กรรมการคุมสอบ ผู้ใดออกจากห้องสอบโดยมิได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกและ
ถูกปรับให้ตกในภาควิชาที่สอบนั้น 

  3.3.6 ห้ามนําหนังสือ ตํารา หรือเอกสารอ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
  3.3.7 ห้ามนําเครื่องคํานวณ เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้อง

สอบ 
  3.3.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้สอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
  3.3.9 ให้กรอกข้อความในกระดาษคําตอบให้ครบถ้วน เขียนเลขประจําตัวสอบและ

ช่ือ – สกุล เฉพาะในช่องที่กําหนดให้เท่าน้ัน 
  3.3.10 ก่อนส่งกระดาษคําตอบให้ตรวจสอบให้แน่นอนอีกครั้งหน่ึง หากสงสัย

ประการใด ให้สอบถามกรรมการคุมสอบ 
  3.3.11 หากส่งกระดาษคําตอบก่อนหมดเวลาสอบให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้กรรมการคุม

สอบทราบ ห้ามลุกจากที่น่ังไปส่งกระดาษคําตอบด้วยตนเอง 
  3.3.12 เมื่อหมดเวลาทําข้อสอบในภาควิชาหน่ึง ๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ ผู้เข้า

สอบจะต้องหยุดทําข้อสอบทันที และต้องรอให้กรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษคําตอบคืนให้เสร็จ
เสียก่อนถึงจะออกจากห้องสอบได้ 
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  3.3.13 ห้ามนําข้อสอบหรือกระดาษคําตอบที่เหลือหรือมไิด้ใช้ ออกจากห้องสอบ
เป็นอันขาด 
  3.3.14 เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว ต้องไม่ติดต่อหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการ
รบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
  3.3.15 ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการคุมสอบโดย
เคร่งครัด 
  3.3.16 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 

 

กรณีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือกฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาจจะพิจารณายกเลิกการสอบคัดเลือกฯ น้ันทั้งหมด หรือ
พิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะภาคการสอบที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ตามแต่จะเห็นสมควร และ
หากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกฯ เฉพาะการสอบภาคใดไปแล้ว ก็จะดําเนินการ
สอบคัดเลือกฯ เฉพาะภาคการสอบน้ันใหม่ สําหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   5  กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์วัศ  เสนพงศ์) 
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 


