
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
เรื่อง  ผลคะแนนสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

....................................................    
 ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ได้มีประกาศลงวันที่  ๒๐  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗  เรื่อง   
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง และได้ด าเนินการสอบไปแล้ว นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ จึงประกาศผลคะแนนสอบ  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๐๑๐๑ นางสาวสายพิณ   แก้วพรม ๘๓.๖๗  
๐๑๐๒ นางสาวจันจิรา   สิงชู  ๕๐.๑๔  
๐๑๐๓ นายสิทธินนท์   ยาวาปี  - ขาดสอบ 
๐๑๐๔ นางสาวขวัญเรือน   พ่อบาล  ๖๖.๔๒  
๐๑๐๕ นางสาวมณธิญา   ศรีสุขา  - ขาดสอบ 
๐๑๐๖ นางสาวลินดา   พรมบุตร  ๖๖.๖๗  
๐๑๐๗ นายฉัตรชัย   ศรีกุลา  - ขาดสอบ 
๐๑๐๘ นายธนกร   บุญสิทธิ์  ๕๖.๐๐  
๐๑๐๙ นางนฤมล   พิณราช  ๖๒.๕๙  
๐๑๑๐ นางสาวเบญจพร   โพธิ์ศรี ๗๓.๖๗  

 
 
๒. ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
๐๒๐๑ นายกนก   กองสูงเนิน ๖๗.๔๒  
๐๒๐๒ นายปกรณ์   สอนใจ ๗๖.๒๕  

  
 
 
 
 



-๒- 
 
๓. ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
๐๓๐๑   นายอัครเดช   ชอบชิด  ๗๑.๕๘  
๐๓๐๒   นายมานะศักดิ์   แจ่มใสดี - ขาดสอบ 
๐๓๐๓   นายมานัต   แก้วค า   - ขาดสอบ 
๐๓๐๔   นายประสิทธิ์ศักดิ์   บ าเพ็ญศิลป์ ๖๐.๒๕  

 
๔. ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
๐๔๐๒   นางสาวจุรีรัตน์   จ ามี     ๗๕.๓๓  
๐๔๐๓   นางสาวนฤมล   สาครเจริญ     ๖๑.๓๓  
๐๔๐๕   นางสาววรุณกาญจน์   วงศ์เพ็ญ   ๖๑.๐๘  
๐๔๐๗   นางสาวบุษกร   พาลี   - ขาดสอบ 

 
๕. ต าแหน่งคนงานทั่วไป 

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
๐๕๐๑   นายบุญเรือง   วงษ์สิงห์   ๗๐.๐๐  
๐๕๐๒   นายประชา   รู้บุญ   ๖๓.๘๖  
๐๕๐๓   นายสธน   สีเหลือง ๗๕.๗๕  
๐๕๐๔   นายสกรัตน์   จันทร์อ่อน   ๗๒.๗๕  
๐๕๐๕   นายกฤษฎา  จันทะแสง ๘๐.๑๒  
 

ประกาศ   ณ  วันที่    ๒๕     เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    

      (   นายบุญเลิศ   สวัสดี   ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

............................................................... 
  ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ได้มีประกาศลงวันที่  ๒๐  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๗  
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง และได้ด าเนินการสอบไปแล้ว นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตามประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๐๑๐๑ นางสาวสายพิณ   แก้วพรม ๘๓.๖๗  

๒. ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๐๒๐๒ นายปกรณ์  สอนใจ ๗๖.๒๕  

๓. ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๐๓๐๑ นายอัครเดช  ชอบชิด ๗๑.๕๘  

๔. ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๐๔๐๑ นางสาวจุรีรัตน์  จ ามี ๗๕.๓๓  

๕. ต าแหน่งคนงานทั่วไป 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ   -   สกุล คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

๐๕๐๕ นายกฤษฎา  จันทะแสง ๘๐.๑๒  

ประกาศ   ณ  วันที่    ๒๕     เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

    

      (   นายบุญเลิศ   สวัสดี   ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 


