ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
----------------------------------------------

อาศัยอํ านาจตามความในขอ 79 แหงประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวั ด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ)และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิ่มเติม)
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกดังตอไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
ใหผู สมั ค รสอบคั ด เลื อ กเขาสอบคั ด เลื อ กภาคความรู ความสามารถทั่ ว ไป(ภาค ก)
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (ตามเอกสารแนบทาย 1)
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
1. การสอบคัดเลือกจะใชวิธีสอบขอเขียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและวิธีการสอบ
คัดเลือก ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบคัดเลือกปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกอยางเครงครัด
2. ใหผูสมัครสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
2.1 แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับ
2.2 เป>นหนาที่ของผูสมัครสอบคัดเลือกที่จะตองทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือกและจะตองเขาสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกที่กําหนดไว และผูสมัครสอบ
คัด เลื อกจะตองจัด หาเครื่องเขี ยนหรื อวั ส ดุอุปกรณ) ซึ่ งประกาศไวในกํา หนดวั น เวลา และสถานที่ส อบ
คัดเลือกไปเอง
2.3 ผูสมัครสอบคัดเลือกจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการคุม
สอบคัดเลือกแลว โดยจะเรียกผูสอบคัดเลือกเขาหองสอบกอนเริ่มเวลาสอบคัดเลือกไมนอยกวา 15 นาที
ผูสมัครสอบคัดเลือกที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มสอบคัดเลือกแลว 15 นาที จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
คัดเลือกและไมอนุญาตใหผูเขาสอบคัดเลือกออกจากหองสอบคัดเลือกจนกวาจะหมดเวลาทําขอสอบ
2.4 ตองนํ า บั ตรประจํา ตั ว สอบคั ด เลื อก ไปในวั น สอบคั ด เลื อก หากไมมี บั ต ร
ดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบคัดเลือกจะไมอนุญาตใหเขาสอบคัดเลือก
2.5 ตองนั่งสอบตามที่นั่งที่กําหนด หองสอบคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือกที่
ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนดให
2.6 อนุ ญาตใหนํา สิ่งของเขาหองสอบคั ดเลือกได เฉพาะบัต รประจํ า ตัว ผูสอบ
คัดเลือก บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ดินสอ ยางลบ ปากกา น้ํายาลบคําผิด
/27 ตองใช...

-22.7 ตองใชกระดาษคําตอบที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดใหโดยเฉพาะหาก
ผูใดลงลายมือชื่อและทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไมใชของตนเองจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน
2.8 หามผู เขาสอบคั ด เลื อ กคั ด ลอกขอสอบหรื อ นํ า แบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบออกจากหองสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากฝIาฝJนจะถือวากระทําการทุจริต
2.9 ใหยุติการทําขอสอบหากพบวาผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบขอ 2.1, 2.4 , 2.5 ,
หรือ 2.9 แตจะออกจากหองสอบคัดเลือกไดเมื่อหมดเวลาทําขอสอบรวมทั้งจะไมตรวจใหคะแนนสําหรับ
บุคคลผูนั้น
2.10 ตองปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง และคํ า แนะนํ า ของกรรมการคุ ม สอบคั ด เลื อ กโดย
เครงครัด
2.11 เมื่ออยูในหองสอบคัดเลือกขณะสอบคัดเลือกตองไมพูดหรือติดตอกับผูเขา
สอบคัดเลือกอื่นหรือบุคคลภายนอกและไมออกจากหองสอบคัดเลือกเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความ
ดูแลของกรรมการคุมสอบคัดเลือก
2.12 เมื่ อหมดเวลาทํ า ขอสอบกรรมการคุมสอบคั ดเลื อกสั่ งใหหยุ ด ทํา ขอสอบ
จะตองหยุดทันทีแตจะออกจากหองสอบคัดเลือกไดตอเมื่อกรรมการคุมสอบคัดเลือกไดอนุญาตแลว
ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกนี้หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตจะ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบคัดเลือกหรือใหยุติการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
พนั กงานครู เ ทศบาลและบุ คลากรทางการศึ กษาเพื่ อ แตงตั้ งใหดํ า รงตํ า แหนงสายงานบริ ห ารสถานศึ กษา
อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจใหคะแนนหรืออาจพิจารณาใหเป>นผูมีลักษณะตองหามที่จะเขารับการสอบ
คัดเลือก
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
(ผศ.เชาวน)วัศ เสนพงศ))
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

(เอกสารแนบท"าย 1)
กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
แนบท"ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่
พฤษภาคม 2559
ให"ผู"มีสิทธิเข"ารับการสอบคัดเลือก ฯ มาเข"ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังต1อไปนี้
วัน เวลา สอบคัดเลือก

หมายเลขประจําตัว
ผู"เข"ารับการสอบ
คัดเลือก

สถานที่สอบคัดเลือก

อุปกรณ7ที่ใช"ใน
การสอบคัดเลือก

(สอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 01001 – 01005 หองประชุมเทศบาล ชั้น 5
เวลา 09.00 – 10.30 น. 02001 - 02013 อาคารลานจอดรถ สํานักงาน - ปากกา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช - ยางลบ
(สอบภาคความรูความสามารถ
- น้ํายาลบคําผิด
ที่ใชเฉพาะตําแหนง)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 01001 – 01005 หองประชุมเทศบาล ชั้น 5
เวลา 13.00 – 14.30 น. 02001 - 02013 อาคารลานจอดรถ สํานักงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(สอบสัมภาษณ))
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
เวลา 09.00 – 16.30 น.

01001 – 01005 หองประชุมเทศบาล ชั้น 5
02001 - 02013 อาคารลานจอดรถ สํานักงาน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

