
 
 

 

 

       
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
เรื่อง ก าหนดวัน เวลา สถานที่ด าเนินการเลือกสรร และรายชื่อผู้สมัครเลือกสรรบุคคล 

เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
---------------------------- 

                    

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 ต าแหน่ง     
คนงานทั่วไป สังกัด งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายการเงิน กองคลัง โดยก าหนดรับสมัครสรรหาฯ 
ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงขอ
ประกาศวัน เวลา สถานที่ด าเนินการเลือกสรร และรายชื่อผู้สมัครเลือกสรรบุคคล และรายชื่อผู้สมัคร
เลือกสรรบุคคล ดังนี้ 

 

  วัน เวลาที่สอบ   
ด าเนินการเลือกสรร ในวันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐น.         

เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคความสามารถเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  

           - สอบข้อเขียน แบบปรนัย 4๐ ข้อ 4๐ คะแนน เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ -  ๑0.0๐ น. 
  - การทดสอบพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel) 
    (30 คะแนน) และการทดสอบพิมพ์งานเอกสารด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์เวิร์ด     
                       (Microsoft Word) (30 คะแนน) เริ่มสอบเวลา ๑0.1๐ น. เป็นต้นไป 
 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องสอบภาคความสามารถเฉพาะบุคคล ผ่านก่อน แล้วจึงให้เข้าสอบ
ภาคการสัมภาษณ ์ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบในภาคการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 
๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล     
ดอยหล่อ หรือ ทางเว็บไซด์ www.doilor.org  

สอบภาคการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ                                    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61 ตั้งแต่
เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ           
หรือทางเว็บไซด์ www.doilor.org  
    

ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
 

                                               ว่าที่ร้อยตรี 
 
 

                  (สุรพงค์  กาบวัง) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 
 
 
 

                                     

http://www.doilor.org/
http://www.doilor.org/


 

 

 

                                                     -2-      
             
                                        เอกสารแนบท้ายประกาศ 
             รายช่ือผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
              องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
 

ล าดับที่                         ชื่อ - สกุล             หมายเหตุ 
     ๑ 
     ๒ 
     ๓ 
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     5 
     6 
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     9 4 

นางสาวสุณิสา  ธรรมขันธ์ 
นายพงษ์สวัสดิ์  นันต๊ะภูมิ 
นางสาวสมฤทัย  ใจค า 
นางศรัญญา  ขันธ์สุภา 
นางสาวจินตนา  ใจใหญ ่
นางสาววิลาสินี  อุประ 
นางสาวศศิธร  มาลีเซน 
นางสาวกมลลักษณ์  ปินตาดง 
นางสาวอภิญญา  ใจสัตย์ 
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                                      เอกสารแนบท้ายประกาศ 
                         ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคล 
  ๑. การแต่งกายในวันทดสอบ ให้แต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยมกล่าวคือ สุภาพสตรี
แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ใน
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น หากไม่แต่งกายตามที่ก าหนดหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้
เข้าห้องสอบ โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที  
  ๒. ในวันทดสอบห้ามบุคคลอ่ืน นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ทดสอบเข้าไปภายในห้องสอบ โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ก่อนเข้า
สถานที่สอบห้องสอบ และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบเพ่ือใช้แสดงคู่กันต่อ
เจ้าหน้าที่คุมสอบหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น 
  ๔. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเลือกสรร ก าหนด ผู้ใดนั่งสอบผิด
ที่จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

๕. ผู้เข้าทดสอบมีหน้าที่ต้องจัดหา ปากกาเพ่ือให้ท ากระดาษค าตอบไปเอง นอกจากนั้นจะต้อง
ใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่คณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรฯ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
  ๖. ห้ามผู้เข้าสอบน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์มือถือ  วิทยุ
ติดตามตวั  เครื่องค านวณเลข เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และกระเป๋าสายสะพายทุกชนิด  
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบจะสั่งให้ออกจากห้องสอบ และจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ 
  ๗. ห้ามผู้เข้าทดสอบคัดลอกข้อสอบหรือน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบตลอดจนบัตร
ประจ าตัวสอบที่ติดไว้บนโต๊ะออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้                          

๘. ผู้เข้าทดสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด 
  ๙.  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูด หรือติดต่อ หรือท าสัญลักษณ์กับผู้เข้าสอบคนอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก หากมีการฝ่าฝืน หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจสั่งให้ออกจากห้องสอบ และจะ
ถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ 

๑๐. ถ้าท าข้อสอบเสร็จก่อนเวลา และจะส่งกระดาษค าตอบให้ยกมือขึ้นเพ่ือให้หัวหน้าห้อง
สอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษค าตอบด้วยตนเอง        

                          

  ๑๑. เมื่อหมดเวลาสอบ หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบจะต้อง
หยุดท าข้อสอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
หากฝ่าฝืนอาจถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้ 
  หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าทดสอบ ท าการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในระหว่างด าเนินการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อาจพิจารณายกเลิกการสอบ
เลือกสรรในครั้งนี้ทั้งหมด แล้วประกาศให้มีการสอบแข่งขันใหม่ โดยหากมีการด าเนินการเลือกสรรใหม่ ผู้ที่
ทุจริตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกสรรครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรอีก หากตรวจพบการทุจริต 
หรือส่อไปในทางทุจริตในการทดสอบ หรือมีส่วนร่วมในการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อาจตัด
สิทธิผู้สมัครสอบเลือกสรรนั้น และจะด าเนินคดีอาญา แก่ผู้ทุจริต นอกจากนี้หากผู้ทุจริตเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จะแจ้งต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงอีกด้วย 


