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องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชยัภูมิ 
      ๑ 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

เร่ือง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพือ่สรรหาบคุคลเป็นพนักงานจ้าง     
........................................................... 

 

  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้มีประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ครั้งท่ี 1  ลงวันท่ี 16 มกราคม 2566  เพื่อแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 2 ต าแหน่ง รวม 2 อัตรา         
โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 23 -31 มกราคม 2566 นั้น 

บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงได้ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  หมวด  1  ข้อ  4   
ลงวันท่ี 7  กรกฎาคม  2547  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งรวมท้ังเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าท่ีผู้สมัครได้แจ้งไว้
ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัครคัดเลือก 
ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 0101 น.ส.นภา       นากา ปริญญาตรี/คอมพิวเตอร์ศึกษา คุณสมบัติครบถ้วน 
2 0102 น.ส.ธิมาพร    นาจะหมื่น ปริญญาตรี/การจัดการ วิชาคอมฯ 6 หน่วยกิต 
3 0103 น.ส.อรอนงค์   ล่ืนกลาง ปริญญาตรี/บัญชีบัณฑิต วิชาคอมฯ 15 หน่วยกิต 
4 0104 นางมยุรี        สมอเขียว ปริญญาตรี/การจัดการท่ัวไป วิชาคอมฯ 9 หน่วยกิต 
5 0105 นายสุริยันต์    ยุคะจร ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาคอมฯ 6 หน่วยกิต 
6 0106 น.ส.ศศินันท์   นิลสิงห์ขร ปริญญาตรี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสมบัติครบถ้วน 
7 0107 น.ส.ดวงใจ     ศรเสนา ปริญญาตรี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คุณสมบัติครบถ้วน 

   

พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)  

ล าดับท่ี 
เลขประจ าตัว 

ผู้สมัครคัดเลือก 
ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา 

หนังสือรับรอง 
การขับรถยนต์ 

1 0201 นายสมบัติ      หมั่นมี - 25 ปี 
2 0202 นายพงษ์พัฒน์  ลอยไธสงค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 6 ปี 
3 0203 นายชัยยุทธ     โคนชัยภูมิ ปริญญาตรี/เทคโนโลยีการเกษตร 23 ปี 
4 0204 นายวุฒิไกร      วงค์ชัยภูมิ ปวส./อุตสาหกรรม 6 ปี 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  จะด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป,ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ดังนี้ 

 
ตารางสอบและ....../........... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชยัภูมิ 
      ๒ 
 

 

 

 ตารางสอบและระเบียบหลักเกณฑ์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
วัน  เดือน  ป ี เวลา รายวิชาที่สอบ 

 
 
10 กุมภาพันธ์ 2566 

09.30 น. - 12.00 น. ข้อสอบปรนัย 
- ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
- ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข)คะแนนเต็ม  100  คะแนน   

13.00 น. -16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
-ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)คะแนนเต็ม  100  คะแนน   

  

  ตารางสอบและระเบียบหลักเกณฑ์  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 
วัน  เดือน  ป ี เวลา รายวิชาที่สอบ 

 
 
10 กุมภาพันธ์ 2566 

09.30 น. - 10.30 น. ข้อสอบปรนัย 
- ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  25  คะแนน   

11.00 น. - 12.00 น. ทดสอบการขับรถยนต์ 
- ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข) คะแนนเต็ม  25  คะแนน   

13.00 น. -16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
-ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)คะแนนเต็ม  50  คะแนน   

 

 ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเมื่อพิจารณา
รวมทุกภาคแล้วต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

ระเบียบเก่ียวกับการสอบ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
1) แต่งกายสุภาพ  และให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
2) ต้องน าบัตรประชาชนและบัตรประจ าตัวผู้สอบไปในวันท่ีสอบเพื่อแสดงตน 
3) หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานท่ีสอบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบไปแล้ว 30 นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ใน

      การสอบครั้งนี้ 
4) ห้ามน าเครื่องมือส่ือสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
5) เป็นหน้าท่ีของผู้เข้าสอบท่ีจะต้องทราบวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อปฏิบัติ 
    ให้ถูกต้อง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันท่ี  14 กุมภาพันธ์  
2566  โดยปิดประกาศ  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ  และทางเว็บไซต์ http.www.banjiang.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  0-4410-0335 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566   
 

     
(นายอาทิตย์    ศิริบุตวงศ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 


