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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
เรื่อง  ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ เพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
---------------- 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยกําหนดเปิดรับสมัคร ฯ ระหว่างวันท่ี ๒๑-๓๐ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ตามประกาศลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๗  ตําแหน่ง  ๘  อัตรา  ดังนี้ 
  ๑. สํานักงานปลัด อบต. 
     ๑.๑  ตําแหน่ง ผู้ช่วยหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          จํานวน ๑  อัตรา  
     ๑.๒  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล              จํานวน ๑  อัตรา   
     ๑.๓  ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป                 จํานวน ๑  อัตรา   
     ๑.๔  ตําแหน่ง ยาม         จํานวน ๑ อัตรา  
  ๒.  ส่วนการคลัง จํานวน  ๒  อัตรา ดังนี้  
       ๒.๑  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ     จํานวน ๑ อัตรา 
                ๒.๒  ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป                จํานวน ๑ อัตรา 
  ๓.  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  ๑  อัตรา  ดังนี้ 
       ๓.๑  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ               จํานวน ๑ อัตรา 
  ๔.  ส่วนสวัสดิการสังคม  จํานวน  ๑  อัตรา  ดังนี้ 
       ๔.๑  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน     จํานวน ๑ อัตรา 

 

  บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ฯ แล้ว  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จึงขอ
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ เพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ภาควิชา ดังนี้ 
       ๑. ภาควิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป ( ๕๐ คะแนน) และภาควิชาความรู้ความสามารถ 
ท่ีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (๕๐  คะแนน)  
  ๒. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็มรวม ๑๐๐ คะแนน) 
     โดยกําหนดสอบคัดเลือก ฯ ในวันท่ี  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา๐๙.๓๐น. เป็นต้นไป  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก (ช้ัน ๒) อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
   

     ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ มาทําการสอบในวันเวลา และสถานท่ีสอบ ตามท่ีกําหนด โดยแต่ง
กายด้วยชุดสุภาพ พร้อมอุปกรณ์ในการทําข้อสอบ (ปากกา) บัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชนมา
ในวันสอบด้วย  และหากผู้มีสิทธิสอบเข้าห้องสอบมาล่าช้ากว่าเวลาท่ีกําหนด ๑๕ นาที  ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการ
เข้าสอบสําหรับภาควิชานั้น ๆ    

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๓๑ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

                                                                       จอย  ชาวจันทึก 
                  (นายจอย    ชาวจันทึก)                
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 

 
 



(สําเนา) 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ตําแหน่ง ๘ อัตรา โดยกําหนดรับสมัครระหว่าง
วันท่ี ๒๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ฯ ไปแล้ว  นั้น 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานจ้าง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี้ 
  ๑. สํานักงานปลัด อบต. ดังนี้ 
     ๑.๑ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๑-๐๐๑   นายจักรกฤษ  จันทร์กลาง 
     ๑.๒ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๒-๐๐๑   นางสาวกัลยา  อ่อนมะลัง 
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๒-๐๐๒   นายชาตรี   แสงทอง 
     ๑.๓ ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป 
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๖/๑-๐๐๑  นางสาวนวพร   อมฤทธิ์ 
     ๑.๔ ตําแหน่ง ยาม 
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๗-๐๐๑   นายศิริชัย  ตุ้มสูงเนิน 
  ๒. ส่วนการคลัง  ดังนี้ 
       ๒.๑ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๓-๐๐๑   นางสาวสมฤดี   หอกขุนทด 
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๓-๐๐๒   นางสาววิลาวรรณ   บุญเกิด 
     ๒.๒ ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป 
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๖/๒-๐๐๑   นางสาวปรารถนา   งามขุนทด 
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๖/๒-๐๐๒   นายอนันต์   เพ่ิมสนาม 
  ๓. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
     ๓.๑ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๔-๐๐๑   นางสาวจําปี   หาจัตุรัส 
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๔-๐๐๒   นางสาวเกษมณี   ป่ินสุวรรณ 
  ๔. ส่วนสวัสดิการสังคม ดังนี้ 
     ๔.๑ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
    -เลขประจําตัวสอบ  ๐๕-๐๐๑   นางอรพรรณ   เท่ียงตรง 
     

  โดยกําหนดสอบคัดเลือก ฯ  ในวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก (ช้ัน ๒) อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        จอย  ชาวจันทึก 

             (นายจอย    ชาวจันทึก) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 


