ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ภาค ค.)
.......................................
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
เกณฑ์ซึ่งมีสทิ ธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตําบล จึงกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ระเบียบการสอบ และเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบไว้ดังนี้
๑) กําหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบ รายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้
๒) ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบและรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบก่อนถึงเวลาสอบ
ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ต้องยื่นต่อกรรมการสอบภาค ค. ผูท้ ี่ยื่น
เอกสารไม่ครบถ้วนเป็นดุลยพินิจของกรรมการดําเนินการสอบที่อาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๓) ให้ผู้เข้าสอบยืน่ เอกสารหลักฐานต่อกรรมการสอบดังต่อไปนี้
๓.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๓.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) และสําเนาปริญญา
บัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ ๒ ฉบับ
(รวม ๔ ฉบับ) โดยยื่นฉบับภาษาไทยเป็นหลัก สําหรับผู้เข้าสอบที่สถาบันการศึกษามิได้จัดทําเป็นฉบับ
ภาษาไทยให้ ยื่ น ฉบั บ ภาษาต่ า งประเทศก่ อ นได้ แต่ ใ นขั้น ตอนการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติห ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติจําเป็นต้องใช้ฉบับภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณา ให้เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่ต้อง
จัดทําคําแปลเป็นภาษไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
๓.๓ สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง) พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบรั บรองแพทย์ ปริ ญญา ซึ่ งแสดงว่ าไม่ เป็ นโรคที่ ต้ องห้ ามตามประกาศรั บสมั คร
สอบแข่งขัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๗ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ อนุญาตให้มาสมัคร
สอบแข่งขันได้ภายในวันที่ท่ีสมัครสอบ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตําแหน่ง ที่ผู้สมัครสอบ
ดํารงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตําแหน่งที่ผู้สอบดํารงอยู่
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กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(ภาค ค.)
ในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบ ฯ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๑
ช่างโยธา ๑
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑
ช่างไฟฟ้า ๑
เจ้าพนักงานการประปา ๒
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๒
เจ้าพนักงานธุรการ ๒
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒
นายช่างโยธา ๒
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒
นิติกร ๓
นักวิชาการเกษตร ๓
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓
นักวิชาการศึกษา ๓
นักพัฒนาชุมชน ๓
วิศวกร ๓
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๓

เลขประจําตัวสอบ
๑๑๐๐๐๐๐๐๑ - ๑๑๐๐๐๐๙๔๔
๑๒๐๐๐๐๐๐๒ - ๑๒๐๐๐๐๒๐๕
๑๓๐๐๐๐๐๐๑ - ๑๓๐๐๐๐๒๒๕
๑๕๐๐๐๐๐๐๑ - ๑๕๐๐๐๐๒๗๗
๑๗๐๐๐๐๐๐๒ - ๑๗๐๐๐๐๑๐๖
๑๘๐๐๐๐๐๐๒ - ๑๘๐๐๐๐๑๒๓
๒๙๐๐๐๐๐๐๒ - ๒๙๐๐๐๐๐๔๔
๒๘๐๐๐๐๐๐๑ - ๒๘๐๐๐๐๓๘๘
๒๑๐๐๐๐๐๐๑ - ๒๑๐๐๐๑๘๑๒
๒๒๐๐๐๐๐๐๑ - ๒๒๐๐๐๐๗๐๑
๒๗๐๐๐๐๐๐๓ - ๒๗๐๐๐๐๓๖๖
๒๓๐๐๐๐๐๐๑ - ๒๓๐๐๐๐๔๘๔
๒๔๐๐๐๐๐๐๒ - ๒๔๐๐๐๐๗๔๕
๒๕๐๐๐๐๐๐๒ - ๒๕๐๐๐๐๐๔๔
๒๖๐๐๐๐๐๐๒ - ๒๖๐๐๐๐๓๒๒
๓๕๐๐๐๐๐๐๑ - ๓๕๐๐๐๐๓๑๕
๓๗๐๐๐๐๐๐๑ - ๓๗๐๐๐๐๒๒๗
๓๑๐๐๐๐๐๐๒ - ๓๑๐๐๐๐๙๒๒
๓๒๐๐๐๐๐๐๑ - ๓๒๐๐๐๐๓๗๗
๓๓๐๐๐๐๐๐๔ - ๓๓๐๐๐๐๖๓๓
๓๔๐๐๐๐๐๐๓ - ๓๔๐๐๐๐๕๙๑
๓๖๐๐๐๐๐๐๒ - ๓๖๐๐๐๐๐๕๖
๓๗๐๐๐๐๐๐๑ - ๓๗๐๐๐๐๐๖๘

เวลา

วันที่ /สถานที่สอบ

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ
เขต ๒(พณิชยกรรม)

๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ
เขต ๒(พณิชยกรรม)
๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

