
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประ๓ ทท่ัวไป 

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิซาการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราซ มีความ 
ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภท 
วิซาการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราซ เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล‘ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ..ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงป้จจุบัน ข้อ ๘๖ และข้อ ๙๑ จึงประกาศรับสมัคร 
สอบค ัดเล ือกพน ักงานส ่วนตำบลสายงานประเภทท ั่วไปให ้ดำรงตำแหน ่งสายงานประเภทวิชาการ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เลขท่ีตำแหน่ง ๒๑-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ สังกัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติซองสัมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นพนักงานส่วนตำบลและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี 

ระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบคัดเลือกท้ายประกาศน๋ีในวันรับสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๑)

๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
๓.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบท่ีคณะกรรมการกำหนด (เอกสารหมายเลข ๒)
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีชองรัฐ (ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง) จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๓ สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๑ ชุด
๓.๔ หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้ารับการ 

สอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓) จำนวน ๑ ชุด
๓.๕ สำเนาคุณวุฒิการถึกษา ซ่ึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัครสอบคัดเลือก

จำนวน ๑ ชุด
๓.๖ รูปถ่ายหน้าตรง(สวมเครื่องแบบข้าราชการปกติชาว) ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา 

ตำ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร) ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว -  สกุล หลังรูปถ่ายด้วย 
ตัวเอง

/ ๓.๗ ใบรับรองแพทย์...



๓.๗ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
(ก.อบต.) กำหนด (ออกไม่เกิน ๑ เดือน) ดังน้ี

(ก)โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจของลังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค)โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจของลังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)โรคพิษสุราเร้ือรัง

๓.๘ แบบประเม ินบ ุคคลเพ ื่อพ ิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน ๑ ขุด
(เอกสารหมายเลข ๔)

๓.๙ สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (หลักฐานการเปล่ียนข่ือ นามสกุล ทะเบียนสมรส) (ถ้ามี)

๔. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเช้ารับการสอบดัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหนังสือรับรองจาก 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด ซ่ึงอนุญาตให้มาสมัครเช้ารับการสอบดัดเลือกพร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีต้อง 
ใช้ในการสมัครตามที่คณะกรรมการสอบดัดเลือกกำหนดด้วยตนเอง ได้ท่ีสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม -  ๘ มิถุนายน ๒๔๖๔ ในวันและ 
เวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรดัพท์ ๐๗๔-๓๙๑-๑๖๐ หรือดูรายละเอียดทาง 
เว็บไซต์ ผผผ.แลทรลเ^.3๐.'๒ โดยผู้สมัครเช้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของ 
ตนเองว่าถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีรับสมัครน้ัน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบดัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 
ดัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งใดๆ

๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกในวันยื่นสมัคร 

สอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

๖. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน 

ประกอบด้วย (เอกสารหมายเลข ๔)
๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการตามแนวท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

๖.๒ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ 

ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)
๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารผาจากความรอบรู้ แนวความคิด และ 
ความคิดเห็น ความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ โดยวิธีการสัมภาษณ์

/ ๗. เกณฑ์การตัดสิน...



-๓-
๗. เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค 
ไม่ต่ําก'ว่าร้อยละ ๖๐ และประกาศรายซื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาค ค และถือเอา 
คะแนนรวมเพ่ือเรียงลำดับผู้สอบได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนต่ําสุด

๘. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จะประกาศรายซื่อผู้ม ีส ิทธิเข ้าสอบภาคความรู้ 

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราซ และทางเว็บไซต์ 
พผผ.แลกรลเ0.20.ปา หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรคัพท์ ๐๗๕-๓๙๑-๑๖๐ ในวันและเวลา 
ราชการ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี 
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณา 
ไมให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายซ่ือผู้น้ันออกจากบัญฃีรายซ่ือผู้ได้รับการสอบคัดเลือก และหากพบว่าเป็น 
การเจตนาหรือจงใจทุจริตจะรายงานผู้บังคับบัญชาด้นสังกัดเพ่ือพิจารณาให้มีการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้น้ันต่อไป

๙. วัน เวลา และสถานที,ดำเนินการสอบคัดเลือก
๙.๑ กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรักษ์ท้องถ่ิน ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙.๒ กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใข ้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓ .๐๐-๑๕ .๐๐ น. ณ ห้องประชุมรักษ์ท้องถิ่น ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัด 
นครศรีธรรมราช อำ๓ อเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๙.๓ กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรักษ์ท้องถิ่น ช้ัน ๒ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ ๐ .การแต่งกาย
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว โดยให้นำ 

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาซนและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปแสดงใน 
วันสอบคัดเลือกด้วย

๑ ๑ .การประกาศผลการสอบคัดเลือก
๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธ้ีสอบภาคความเหมาะสม 

กับตำแหน่ง(ภาคค) ในวันท่ี ๑ ๑ กรกฎาคม๒๕๖๕ ณองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาอำเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ ผผผ.แลกรล๒.20.ปา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 
โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๙๑-๑๖๐ ในวันและเวลาราชการ

๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จะประกาศรายซื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และทาง 
เว็บไซต์ ผผผ.แ3ท53เ0.ฐ0.แเา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๓๙๑-๑๖๐ ใน 
วันและเวลา

/ ๑๒. การฃ้ีนบัญซี...



๑๒.การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๑๒.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา 

ตามลำดับ ในกรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็น 
ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ 
ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้ 
เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้ 
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า

๑๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจะเรียก 
รายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับท่ี ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเม่ือได้มีการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวน 
อัตราว่างท่ีจะแต่งต้ังแล้วบัญชีลำรองเป็นอันยกเลิก

๑๓.ในกรณีที่มีการทุจริต
ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ 

สอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาทราบ เพื่อพิจารณาว่า 
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป 
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะ 
ภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบดัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไป 
ในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป

กรณีหน่วยงานการสอบคัดเลือกทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการพนักงาน 
ส่วนตำบลมีอำนาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกคร้ังน้ัน

๑๔.การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจะแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งท่ีสอบคัดเลือก 

ได้ตามลำดับท่ีได้ข้ึนบัญชีไว้ โดยผู้ที่อยู่ในลำดับต้นจะได้รับการแต่งต้ังก่อนผู้ท่ีอยู่ในลำดับถัดไป ท้ังน้ี ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราซ

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายบรรจง นำนาผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา



เอกสารหมายเลข ๑
เง่ือนไขคุณสมบัติของผู้มีลืทธิสอบคัดเลือก

(ท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประ๓ทท่ัวไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งที่จะคัดเลือก คุณสมบัติ
นักวิชาการตรวจสอบ 
ภายในปฏิบัติการ

๑. พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทท่ัวไป 
๒. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชา 
หรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
หรือในวิชาหรือทางอื่นที ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป ็น 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตำแหน่งน้ีได้

๒.๒ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
หรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ีได้

๒.๓ ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
หรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ก.จ.,ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งน้ีได้

๓. ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น 
พนักงานส่วนตำบล ในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (๑๕,๐๖๐ บาท)

๔. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มด้นจากระดับ ๑ หรือสายงาน 
เริ่มต้นจากระดับ ๒ และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกัน 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี



เอกสารหมายเลข ๒

เลขประจำตัวสอบ
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประ๓ ทท่ัวไป 

ให้ตำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ซอ ................................................................... สกุล ..........................................................

๒. เพศ ชาย 0  หญิง

๒.๕ X ๓.!:
เซนติเมตร

๓. วัน เดือน ปี เกิด อายุปัจจุบัน............ปี วันเกษียณอายุราฃการ

๔. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.............................................................................. ระดับ .1.
เงินเดือน......................................บาท งาน .........................................................
กอง/ฝ ่าย...............................................................ส่วน/สำนัก..............................
อบต.......................................................... อำเภอ....................................จังหวัด .
โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร .................................. 6-๓311

๕. สถานท่ีติดต่อ
ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขท่ี ................................... หมู่ท่ี ...................  ซอย/ตรอก .........................................
ถนน .......................................................................... แขวง/ตำบล .......................................
เขต/อำเภอ .............................................  จังหวัด ..........................................  รหัสไปรษณีย์

๖. สถานภาพครอบครัว
0  โสด 0  สมรส 0  อ ื่นๆ....................................................................................................
ซื่อคู่สมรส..................................................สกุล...............................................อาช ีพ.............................
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
0  ไม่มีบุตร/ธิดา [I] มี,บุตร/ธิดา จำนวน.............. คน (ข าย ................คน หญ ิง................คน)

๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันรับสมัคร)

เป็นโรคเหล่าน้ี 
หรือไม่ โรคเร้ือน วัณโรค โรคเท้าข้าง ยาเสพติด พิษสุราเร้ือรัง อ่ืนๆ

เป็น
ไม่เป็น



๘. คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีสำเร็จ 
การศึกษา

การได้รับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาอ่ืนๆ

๙. ประว้ติการรับราชการ
วันบรรจุเข้ารับราชการ................................................ตำแหน่ง.....................................................................
ระดับ.............................................ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม.......................ป ี........................... เดือน

ท ี่ ช่ือตำแหน่ง ช่วงเวลาท่ีดำรงตำแหน่ง รวมเวลาดำรงตำแหน่ง

๑๐. การ'ฝึกอบรม (หลักสูตรสำคัญ)

ช่ือหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีจัดอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม



-๓-

๑๑. ดูงาน

เร่ือง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ

เร่ือง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ



๑๓. ความสามารถพิเศษอืนๆ
ภาษาอังกฤษ................
คอมพิวเตอร.์...............
อ ื่นๆ.............................

๑๔. ได้แนบหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับใบสมัคร
0  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จำนวน..................ฉบับ
0  สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล จำนวน..................ขุด
0  หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้นสังกัด จำนวน..................ฉบับ
\3  สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน..................ขุด
0  ใบรับรองแพทย์ จำนวน..................ฉบับII] แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน..................ขุด
0  สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ จำนวน..................ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไร้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ หากตรวจสอบพบว่า 
ข้าพเจ้าปีดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการ 
สอบคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในคร้ังน้ี

ลงซ่ือ ผู้สมัคร
( .............................................................................)

ตำแหน่ง.........................................................
ว ันท ี่................................................................

( ) หลักฐานครบถ้วน ( ) มีนีญหา คือ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน....................บาท
ตามใบเสร็จรับเงิน เล ่มท ี่..................เลขท ี่..................
ว ันท ี.่............................................................................

ลงซ่ือ เจ้าหน้าท่ีรับเงิน
(...........................................)

ตำแหน่ง...........................................
ว ันท ี่..................................................

ลงซ่ือ เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
(........................................... )

ตำแหน่ง...........................................



บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
สายงานประเภทท่ัวไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิซาการ 

ตำแหน่ง นักวิซาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
เลขประจำตัวสอบ.
ซ่ือ ( ) นาย......

( ) นาง......
( ) นางสาว,

นามสกุล..............

( .......... ............................ ) ( ................. ................
ลายมือซ่ือผ้สมัครสอบ เจ้าหน้าท่ีออกบัตร

บัตรประจำตัวสอบตัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
สายงานประเภทท่ัวไปให้ดำรงตำแหน่งสายงาบประเภทวิซาการ 

ตำแหน่ง นักวิซาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เลขประจำตัว.................
( ) นาย...........................
( ) นาง...........................
( ) นางสาว.......................
นามสกุล........................................

( ............... ................................ ) ( ............................................... )
เจ้าหน้าท่ีออกบัตร ลายมือซ่ือผ้สมัครสอบ

7  . . .  . . . .I  . . . .  7 . . .  7 . .

๒.๕ X ๓.๕
เซนติเมตร

๒.๕ X ๓.๕
เซนติเมตร



เอกสารหมายเลข ๓
หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา

ให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประ๓ ทท่ัวไป 
ให้ตำรงตำแหน่งสายงานประ๓ ทวิซาการ 

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบล......

ว ันท ี่.............เด ือน......................พ.ศ.

เรียน ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

ข ้าพ เจ ้า................................................. ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล................................
อำเภอ...............................จังหวัด.......................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ.........................................
ตำแหน่ง....................................................ยินยอมให้............................................................................................
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภท 
ท ั่วไปให ้ดำรงตำแหน ่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน ่งน ักว ิชาการตรวจสอบภายในปฏ ิบ ัต ิการ
ลงวันที่.......................................................หากได้รับการสอบคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมให้โอน (ย้าย) ไปดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวได้

จึงออกหนังสือยินยอมฉบับน้ีไว้เป็นหลักฐาน

ลงซ่ือ
( .............................................................)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล........



เอกสารหมายเลข ๔
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 
ตำแหน่ง นักวิขาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนท่ี ๑ ข้อ^ลเบื้องต้น'ของผ้รับการ1ประเมิน (สำหรับผู้รับการประเมินกรอก)

๑. ซ่ือ -  สกุล ของผู้รับการประเมิน....................................................................

๒. คุณวุฒิการศึกษา.................................................................สาขาวิชา .1..
ระดับการศึกษา...................................................................สถานศึกษา
จบการศึกษาเมื่อ......................................................................................

๓. เร่ิมรับราชการคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 
ตำแหน่ง.....................................

๔. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงานหรืองานอื่นที่ 
เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังน้ี
๔.๑ 
๔.๒ 
๔.๓ 
๔.๔

๕. ป้จจุบันดำรงตำแหน่ง..............................................................
กอง/ฝ ่าย...............................................................ส่วน/สำนัก............................
อบต.......................................................... อำเภอ....................................จังหวัด

๖. ประวิติการถกดำเนินการทางวินัย

รวม.............. .......ป ี................. ...........เดือน
รวม.............. ....จ .......... ...........เดือน
รวม.............. .....จ .......... ...........เดือน
รวม..............

ะ
.....จ .......... ...........เดือน

..........ข ัน ...... .............บาท

ฟ. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อ:แลข้างด้นถูกต้องเปีนความจริง

ผู้รับการประเมิน
( ............................................................................. )

ตำแหน่ง.........................................................
ว ันที่................................................................



ตอนท่ี ๒ การประเมินบูคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)* ■ นิ V

องค์ประกอบท่ีใซ้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเตม คะแนนท่ีได้รับ หมายเหตุ
หมวด ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน) 
๑.® ความเความสามารถในการปฏิบัติงาน

ก. พ ิจารณาจากการคิกษาความรู้ ประสบการณ์ ความ 
ชำนาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
ตำแหน่ง รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแห่งซาติ ฯลฯ

ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน 
สมบูรณ์ และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถใน 
การแก้ปีญหาเซาว์ปิญญาและความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 
๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความบุ่งมั่นที่จะ 
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และเป็นผลดีแก่ทางราซการ 
ไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดซอบต่อผลของงานที่ 
เกิดข้ึน ฯลฯ

๒๐

๒๐

หมวด ๒ ความประพฤติ (๒๐ คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรม และประวัติ 

การทำงาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบาย 
และแบบแผนของราซการ ฯลฯ

๒๐

หมวด ๓ คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง (๔๐ คะแนน) 
๓.® ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร ิ่ม หาหลักการ 
แนวทางเทคนิค วิธีการหรือส่ิงใหม่ๆ มาใข้ให้เป็นประโยซน์ในการ 
ทำงาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปีญหาต่างๆ และ 
มิความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานยากหรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็น 
ผลดี ฯลฯ
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ

พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประซาซน ระบบราซการและ 
งานในหน้าที่ แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน 
ความจงรักภักดีต ่อหน่วยงาน แนวความคิด ความเซื่อ และ 
อุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานที่ 
รับผิดขอบ ฯลฯ 
๓.๓ ความเป็นผู้นำ

พ ิจารณ าจ าก ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารม อ งก ารณ ์ไก ล  
การตัดสินใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การให้ 
คำแนะนำ และการพัฒนาการควบคุมงาน ความใจกว้าง และ 
ยอมรับพิงความคิดเห็นซองผู้อ ื่น ตลอดจนมิความคิดลึกขึ้ง 
กว้างขวางรอบคอบและย.ติธรรม ฯลฯ



-๓-

ตอนท่ี ๒ การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด)
องค์ประกอบท่ีใซ้พิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไต้รับ หมายเหตุ

๓.๔ บุคลิกภาพและห่วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนไต้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ความหนักแน่น ม่ันคงในอารมณ์ ความเช่ือม่ันในตนเอง ตลอดจน 
กิริยาห่าทางและห่วงทีวาจาท่ีเหมาะสม ฯลฯ 
๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์

พ ิจารณาจากความสามารถส ่วนบ ุคคลท ี่จะเข ้าไต ้ก ับ 
สถานการณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ความยืดหยุ่นและ 
ความสามารถทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับ 
ผู้อ่ืน ฯลฯ

๘

๘

รวม ๑๐๐



ตอนท่ี ๓ ล,เปความเห็นในการประเมิน (สำหรับผ้บังคับบัญชาเป็นผู้กรอก) 

ประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐)
( ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยกว่า ๖๐)

ระบุเหตุผล...........................................................................................

ลงซ่ือ
(

ตำแหน่ง 
ว ันท ี.่....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
( ) เห็นด้วยกับการประเมิน
( ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน

ระบุเหตุผล.........................................

ลงซ่ือ
( ..................

ตำแหน่ง.............
ว ันท ี่...................

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
( ) เห็นด้วยกับการประเมิน
( ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมิน

ระบุเหตุผล...........................................

ลงซ่ือ
I

ตำแหน่ง 
ว ันท ี่.....

ผู้ประเมิน 
.)



-๔-

คำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๑. ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาช้ันด้น‘ของผู้รับการประเมิน ดังน้ี
๑.๑ ผู้ประเมิน ได้แก่ หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่ายท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปตามลำดับ ได้แก่ ปลัดหรือรองปลัด อบต. นายก อบต.

๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น ๓ หมวด แต่ละหมวดจะแยกเป็นองค์ประกอบย่อย 
ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบจะกำหนดคะแนนเต็มไวในซ่องคะแนนเต็ม 

๓. ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติชองผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบ และให้คะแนนสำหรับ 
องค์ประกอบน้ันๆ ในซ่องคะแนนท่ีได้รับ ท้ังน้ี การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลชจำนวนเต็ม 

๔. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว ให้รวมคะแนนท่ีได้รับท้ังหมดในซ่องรวมของแบบประเมิน แล้วลงนาม 
ผู้ประเมินเสนอให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลำดับให้ความเห็น 

๔. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๖๐



เอกสารหมายเลข ๕
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประ๓ ททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประ๓ ทวิซาการ
ตำแหน่งนักวิซาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราข

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงาน 
ประเภทวิซาการ มีทั้งหมด ๓ ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ 
ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาครับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบ 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกมีรายละเอียดดังน้ี

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตาม 

ระดับตำแหน่ง ดังต่อไปน้ี
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราซอาณาจักรไทย พุทธคักราซ ๒๕๖๐ 
(๒) พระราขบัญญัติระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๓) พระราซบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๔) พระราซบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒
(๕) พระราขบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๖) พระราซบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราซการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๗) พระราซบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๘) พระราซบัญญัติวิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๙) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม
(๑๐) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๑๑) ความรู้ในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือลังคม เซ่น 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพืยง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นต้น



๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่สมัครสอบ 

โดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเร่ืองดังต่อไปน้ี
(๑) พระราชบัญญ้ติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๒) พระราชบัญญ้ติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓) พระราชบัญญ้ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ'ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๗) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ 

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
(๘) ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร 

งบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการบริหารด้านอ่ืน  ๆ ของส่วนราชการ 
(๙) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
(๑๐) ความรู้ท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ 

ตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏ 
ของผู้เข้าสอบ


