
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลโคกตูม 
เรื่อง  รายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป$นพนักงานจ�าง   

ของเทศบาลตําบลโคกตูม ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ตามประกาศเทศบาลตําบลโคกตูม  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�น
พนักงานจ างของเทศบาลตําบลโคกตูม  ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี  15  ธันวาคม  ๒๕63  
ได ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ างของเทศบาลตําบลโคกตูม  นั้น 

บัดนี้  เทศบาลตําบลโคกตูม  ได ดําเนินการรับสมัครสรรหาฯ  และตรวจคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน6ง รวมท้ังเง่ือนไขในการสมัครเข ารับการสรรหาฯ เท6าท่ีผู สมัครเข ารับการสรรหาฯ  
ได แจ งไว ในใบสมัครฯ  เสร็จสิ้นแล ว  จึงประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเข ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป�น
พนักงานจ างของเทศบาลตําบลโคกตูม และให ผู มีสิทธิเข ารับการสรรหาฯ  มารายงานตัวเพ่ือเข ารับการสรรหาฯ  
ดังต6อไปนี้ 

1. ผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร 
1.1  พนักงานจ างตามภารกิจ   ประเภทผู มีคุณวุฒิ  จํานวน  1  อัตรา 

  ตําแหน6ง  ผู ช6วยนักจัดการงานท่ัวไป     จํานวน  1  อัตรา 
1.2  พนักงานจ างท่ัวไป   จํานวน  8  อัตรา 

1.2.1 ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป  สังกัด  สํานักปลัดเทศบาล   จํานวน  2  อัตรา 
1.2.2 ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป  สังกัด  กองคลัง  จํานวน  1  อัตรา 
1.2.3 ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป  สังกัด  กองช6าง  จํานวน  2  อัตรา 
1.2.4 ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป  สังกัด  กองวิชาการและแผนงาน  จํานวน 1 อัตรา 
1.2.5 ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป  สังกัด  กองการประปา จํานวน  2  อัตรา 
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2. ระเบียบเก่ียวกับการสรรหา 
ให ผู มีสิทธิเข ารับการสรรหาและเลือกสรร ปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ดังนี้ 
2.1  แต6งกายชุดสุภาพ กล6าวคือ   

- สุภาพสตรี สวมเสื้อและกระโปรง  หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท าหุ มส น   
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว ในกางเกง สวมรองเท าหุ มส น  

และประพฤติตนเป�นสุภาพชน  
2.2  ต องใส6หน ากากอนามัย  หรือ หน ากากผ า  ตลอดระยะเวลาในการสอบ 

 
 
 

2.3 ต องให ความร6วมมือ... 
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2.3  ต องให ความร6วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร6างกายก6อนเข าบริเวณอาคารสอบ 
2.4  ให ผู เข าสอบมารายงานตัวเพ่ือเข ารับการสรรหา ก6อนเวลาไม6น อยกว6า 30 นาที ณ  

ห องประชุมสภา เทศบาลตําบลโคกตูม  ชั้น 2  หากไม6มารายงานตัวภายในเวลาท่ีกําหนดผู นั้นอาจไม6มีสิทธิเข า
สอบ 

2.5  เม่ือมารายงานตัวแล ว ให ผู เข าสอบรออยู6ภายในบริเวณสถานท่ีสอบท่ีกําหนดไว เพ่ือ 
รอเจ าหน าท่ีเรียกตัวเข าไปสอบตามเวลาท่ีกําหนด  

2.6  เม่ืออยู6ในบริเวณสถานท่ีสอบต องไม6กระทําการใดๆ อันเป�นการรบกวนผู อ่ืน  เช6น   
พูดคุยติดต6อกับผู อ่ืน 

2.7  เม่ือผู เข าสอบสัมภาษณGเข ารับการสัมภาษณGเสร็จเรียบร อยแล ว ไม6อนุญาตให อยู6ใน 
บริเวณสถานท่ีสอบ 

2.8  ต องเชื่อฟJงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของคณะกรรมการ 
2.9 ต องนําบัตรประจําตัวผู สมัครเพ่ือเข ารับการสรรหาฯ และบัตรประจําตัวประชาชน 

มาแสดงในวันท่ีเข ารับการสรรหาฯ  
 

3. วัน เวลา สถานท่ีสอบ   
ให ผู มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเป�นพนักงานจ างฯ เข ารับการสรรหาและเลือกสรร 

เป�นพนักงานจ าง  ดังนี้ 
พนักงานจ างตามภารกิจ  ประเภท  ผู มีคุณวุฒิ 
พนักงานจ างท่ัวไป   
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หากผู มีสิทธิเข ารับการสรรหาฯ  ไม6มารายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด    
จะถือว6าสละสิทธิในการเข ารับการสรรหาฯ 

 

เทศบาลตําบลโคกตูม  จะประกาศรายชื่อผู ผ6านการเลือกสรรเพ่ือบรรจุและแต6งต้ัง 
บุคคลเป�นพนักงานจ างของเทศบาลตําบลโคกตูม  ในวันอังคาร  ท่ี 19  มกราคม  ๒๕64  ณ  สํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกตูม  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี และทางเว็บไซตG www.khoktoom.go.th 
 

จึงประกาศให ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8   มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 

                            ( นายอุดม  อ่ิมอรชร ) 
                         นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม 
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รายละเอียดแนบท าย 
ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเข ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป�นพนักงานจ าง 

ของเทศบาลตําบลโคกตูม ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
  ลงวันท่ี  8  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

1. ประเภทพนักงานจ�างตามภารกิจ  ประเภท ผู�มีคุณวุฒิ 

ตําแหน6ง  ผู ช6วยนักจัดการงานท่ัวไป  สังกัด  กองการศึกษา 
 

ลําดับท่ี หมายเลขประจําตัวฯ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 08-01 น.ส.เสาวลักษณG แย มเกตุ  
2 08-02 น.ส.นัทธGหทัย เกษทองดี  
3 08-03 น.ส.ศันทนียG อํ่าสอาด  

 
2. ประเภทพนักงานจ�างท่ัวไป  

2.1  ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป สังกัด  สํานักปลัดเทศบาล 
 

ลําดับท่ี หมายเลขประจําตัวฯ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 01-01 น.ส.ดวงกมลพร นวนิยม  
2 01-02 นายเฉลิมพล แสงสว6าง  
3 01-03 น.ส.สุภาภรณG ด6านระงับ  
4 01-04 น.ส.นุชจรินทรG เจริญเกตุ  
5 01-05 น.ส.พรพิมล สมบูรณGสุข  
6 01-06 น.ส.กัลยรัตนG ไวยวารี  
7 01-07 น.ส.สุนิสา คามรักษG  
8 01-08 น.ส.วราภรณG ผลเพ่ิม  

 

2.2  ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป สังกัด  กองคลัง 
 

ลําดับท่ี หมายเลขประจําตัวฯ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 04-01 น.ส.ฉันทิชา โพธิ์ดี  

 
2.3  ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป สังกัด  กองช6าง 
 

ลําดับท่ี หมายเลขประจําตัวฯ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 05-01 นายจักรพล นาควุฑ  
2 05-02 นายอาคม ภักดีบาง  
3 05-03 นายนพรัตนG แก วอินทรGชัย  
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2.4  ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป สังกัด  กองวิชาการและแผนงาน 
 

ลําดับท่ี หมายเลขประจําตัวฯ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 07-01 น.ส.พิมพGญาดา บุญประสงคG  
2 07-02 น.ส.อันธิกา ไตรรัตนG  
3 07-03 น.ส.สุรีรัตนG หล าเลิศ  
4 07-04 น.ส.ทิพาพร เทินสระเกษ  
5 07-05 น.ส.ขวัญใจ ขําสาย  

 
2.5  ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป สังกัด  กองการประปา 
 

ลําดับท่ี หมายเลขประจําตัวฯ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 09-01 นายอิทธิพล สกุลจันทรG  
2 09-02 น.ส.พรทิพยG สินใหม6  
3 09-03 นายนิกานนทG บัวสีทอง  
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กําหนดวัน เวลา สถานท่ี   

ประเภท พนักงานจ�างตามภารกิจ  ตําแหน6ง  ผู�ช6วยนักจัดการงานท่ัวไป 
 

วัน เวลา สอบ การประเมิน 
 

คะแนนเต็ม 
 

สถานท่ีสอบ 

 
วันพฤหัสบดี  ท่ี 14 มกราคม  2564   
เวลา  10.00 – 11.00 น. 
 

 
สอบภาคความรู  

ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก.) 

 

 
100 

 

 

ห องประชุมสภา 
เทศบาลตําบลโคกตูม 

ชั้น 2 
 
 

 
 
วันพฤหัสบดี  ท่ี 14 มกราคม  2564   
เวลา  11.00 – 12.00 น. 
 

 

สอบภาคความรู 
ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน6ง 
(ภาค ข.) 

 
100 

 
วันพฤหัสบดี  ท่ี 14 มกราคม  2564   
เวลา  13.30 – 16.00 น. 
 

 

สอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหน6ง  
(ภาค ค.) 

 
100 

 
ประเภท พนักงานจ�างท่ัวไป  ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป 
 

วัน เวลา สอบ การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
 

สถานท่ีสอบ 

 

วันพฤหัสบดี  ท่ี 14 มกราคม  2564   
เวลา  13.30 – 16.00 น. 
 

 

สอบสัมภาษณG 
 

 
100 

 

 

ห องประชุมสภา 
เทศบาลตําบลโคกตูม 

ชั้น 2 

 
 
 
 



ประกาศ 
รายชื่อผู�มีสทิธเิข�ารับการสรรหาและเลอืกสรรบคุคล 

เพื่อเป$นพนกังานจ�าง และวนั เวลา สถานที่ในการสรรหา
และเลือกสรรบคุคลเพือ่เป$นพนกังานจ�าง 

 
 

***ให�มารายงานตัวเพ่ือเข�ารับการสรรหาฯ ณ ห�องประชุม  ชั้น  2 เทศบาลตําบลโคกตูม 
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ในวันท่ี  14  มกราคม  ๒๕64   
 

พนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน6ง ผู ช6วยนักจัดการงานท่ัวไป   เวลา   09.00  น. 
พนักงานจ างท่ัวไป  ตําแหน6ง  คนงานท่ัวไป   เวลา  13.00  น. 

 
พร�อมท้ังนําบัตรประจําตัวผู�สมัครเข�ารับการสรรหาฯ  และบัตรประจําตัวประชาชนมา

แสดงในวันท่ีเข�ารับการสรรหาฯ*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


