
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
 และระเบียบเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ 

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

  ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 2 ตําแหน่ง และได้ดําเนินการ
รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 18  ตุลาคม 2562 ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี 
  ตําแหน่งพนักงานจ้างประเภทภารกิจ 

1. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล 
2. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

 

บัดน้ี การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือจัด
จ้างเป็นพนักงานจ้าง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้างต้นน้ี ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่
ผู้สมัครได้ย่ืน และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังน้ัน หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างต้ังแต่ต้น 

 

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี   
 

ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
  
ค. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ 
 1.1 สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ม

ส้น (ห้ามใส่กางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) 
 1.2 สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมร้องเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่

กางเกงยีนส์หรือกระโปรงยีนส์โดยเด็ดขาด) 
 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาต

ให้เข้ารับการสอบ 
 

/2. เป็นหน้าที่... 
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2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
3. ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุก

ครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้า
รับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังน้ี 
4.1 ห้ามนําเคร่ืองมือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
4.3 ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดย

เคร่งครัด 
4.4 หากผู้ใดเข้าห้องสอบหลังเวลาจากลงมือทําข้อสอบ 30 นาทีของแต่ละวิชา จะไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าสอบวิชาน้ัน เว้นแต่มีเหตุความจําเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการกลางประจําสนามสอบ
พิจารณาอนุญาต 

4.5 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา สถานที่ที่
กําหนดในตารางสอบผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตําแหน่งที่
สมัครอีก 

4.6 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องน่ังประเมินตามที่น่ังสอบที่กําหนดให้ ผู้ใดน่ังผิดที่จะไม่ได้รับ
คะแนนสําหรับสมรรถนะน้ัน 

4.7 เขียนช่ือ – สกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหน่งที่สมัคร และเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะใน
ที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 

4.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน ถึงจะ
ออกจากห้องสอบได้ 

4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน ถึงจะออกจากห้องสอบได้ 

4.10 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการประเมินจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้ 
4.11 เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบให้หยุดทําตอบจะต้องหยุดทันที 

แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
4.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีประเมินโดยพลัน และต้องไม่กระทําการใด ๆ 

อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการประเมินน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการ
ให้คะแนนก็ได้ 
 6. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะในครั้งน้ี 
 
 
 

/ง. การประกาศ... 
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ง. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสม

กับตําแหน่ง (ภาค ค) โดยเรียงตามลําดับเลขประจําตัวสอบ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซด์เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ที่ www.nakhoncity.org ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” ทั้งน้ี กําหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

 

ประกาศ    ณ   วันที่  21  ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์วัศ  เสนพงศ์) 
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก ก 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563 

 (แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  21  ตุลาคม 2562) 
 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
จํานวน 14 ราย 

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 
1 4705-001 นายธีรวุธ  วงศ์สม  
2 4705-002 นายวีระยุทธ์  สิทธิรัตน์  
3 4705-003 นายรชานนท์  เกตุอารี  
4 4705-004 นายกฤษฎา  พลชัย  
5 4705-005 นายเสกสรร  แก้ววิลาด  
6 4705-006 นายไพประวิทย์  พับบํานาญ  
7 4705-007 นายวัชระ  จินกะวี  
8 4705-008 นายศรัณย์  ปรางค์อ่อน  
9 4705-009 นายอภิชาติ  เย่ียงกุลเชาว์  

10 4705-010 นายโสภณ  ทองแก้ว  
11 4705-011 นายอดิศักด์ิ  ไหมด้วง  
12 4705-012 นายเกียรติศักด์ิ  เพ็ชรทองช่วย  
13 4705-013 นายพงศกร  ไชยมงคล  
14 4705-014 นายสัมพันธ์  เรืองขนาบ  
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ภาคผนวก ก 
 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563 

 (แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  21  ตุลาคม 2562) 
 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
จํานวน 13 ราย 

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 
1 4706-001 นายวุฒิชัย  แก้วรัตน์  
2 4706-002 นายเฉลิมชัย  หอมจันทร ์  
3 4706-003 นายอนุชิต  ลาภามาศ  
4 4706-004 นายวินัย   ยังอุปการ  
5 4706-005 นายสุพจน์  ชูคํา  
6 4706-006 นายณรงค์  รัญจวนจิตร  
7 4706-007 นายนพศรัณย์  ดวงสวัสด์ิ  
8 4706-008 นายเจนณรงค์  ห่อทอง  
9 4706-009 นายลิขิต  พรหมแก้ว  

10 4706-010 นายธํารงศักด์ิ  รุ่มโรย  
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ภาคผนวก ข 
 

กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง 
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563 

 (แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  21  ตุลาคม 2562) 
 

วัน เวลา และสถานที่สอบ เลขประจําตัวสอบ อาคาร/ช้ัน จํานวน 

 
 

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00– 11.00 น. 
สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)  

ภาค ก. 
 

เวลา 13.00 – 15.00 น. 
สอบข้อเขียน (แบบปรนัย)  

ภาค ข. 
 

 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล  
4705001 - 4705014 ห้องประชุมเทศบาล ช้ัน 5 

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

(อาคารโรงจอดรถ) 
 

14 

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
4706001 - 4706010 ห้องประชุมเทศบาล ช้ัน 5 

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

(อาคารโรงจอดรถ) 
 

10 

 


