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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
------------------------------------------------ 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และได้
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างโดยการสอบคัดเลือกไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ได้ตรวจผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) และภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ดังต่อไปนี้  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   ผู้สอบได้  มีดังนี้ 
 

สอบได้ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล คะแนน 
ภาค ก 
(100) 

ภาค ข 
(100) 

ภาค ค 
(100) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 01 นางสาวจิดารัตน์  จันอ่อน 64 82 86.87 77.62 
  

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้สอบได้  มีดังนี้ 
 

สอบได้ที ่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล คะแนน 
ภาค ก 
(100) 

ภาค ข 
(100) 

ภาค ค 
(100) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 01 นางสาวธัญพร  จันปัญญา 84 76 85.87 81.95 
  

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จะด าเนินการเรียกผู้ที่สอบ
ได้ ล าดับที่ 1 มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  หลังจากท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดขอนแก่น  หากผู้ที่สอบได้ในล าดับถัดไปมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างแทน อนึ่งบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือก
ได้เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ 
เว้นแต่จะมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้
เป็นอันยกเลิก เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคระกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่   2  กันยายน   พ.ศ.2562 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายทวีศักดิ์  บุญกุศล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
------------------------------------------------ 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 และได้
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างโดยการสอบคัดเลือกไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ได้ตรวจผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) และภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ดังต่อไปนี้  
 

พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง  คนงาน   ผู้สอบได้  มีดังนี้ 
 

สอบได้ที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล คะแนน 
ภาค ก 
(100) 

ภาค ข 
(100) 

ภาค ค 
(100) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 01 นายวัชรพงษ์  จันปัญญา 64 74 83.12 75.04 

   

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จะด าเนินการเรียกผู้ที่สอบ
ได้ ล าดับที่ 1 มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  หลังจากท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดขอนแก่น  หากผู้ที่สอบได้ในล าดับถัดไปมารายงานตัวและท าสัญญาจ้างแทน อนึ่งบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือก
ได้เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ 
เว้นแต่จะมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้
เป็นอันยกเลิก เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคระกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่   2  กันยายน   พ.ศ.2562 
 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(นายทวีศักดิ์  บุญกุศล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

 
        


