
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล

ขององค์การบริหารส่วนตําบล

  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล  ลงวันท่ี  
เป็นพนักงานส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  จํานวน  
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
วันท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  และสอบภาคความเหมา
๒๕๕๗  ไปแล้ว นั้น 
 

  บัดนี้  การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล พ
๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จังหวัดมหาสารคาม  ครั้งท่ี  ๒
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน  จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน
ตําบลขามเฒ่าพัฒนา  จํานวน  ๒  
ตามลําดับ  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้  แนบท้ายประกาศนี้
 

  องค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่า
เพ่ือบรรจุแต่งต้ังเข้าเป็นพนักงานส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  ดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  
แข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ข้ึนบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้
แต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังหรือได้มีการขอใช้บั
ตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุหรือก่อนมีการ
ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
รายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะบรรจุแต่งต้ัง
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามท่ีประกาศ หรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่
กรณี 

๒. ผู้ท่ีได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
การข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล
เรื่อง  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล

ขององค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา 
อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
........................................................ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล  ลงวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  โดยกําหนดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล
เป็นพนักงานส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  จํานวน  ๒  ตําแหน่ง  จํานวน  ๒  อัตรา  และได้ดําเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

และสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เม่ือวันท่ี  

บัดนี้  การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  อาศัยอํานาจตามความใน
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ

านส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล พ

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  ประกอบกับมติคณะกรรมการพ
๒/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน  จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน
๒  ตําแหน่ง  จํานวน  ๒  อัตรา  โดยเรียงลําดับท่ีผู้ส

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้  แนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  ได้กําหนดเง่ือนไขในการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุแต่งต้ังเข้าเป็นพนักงานส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  ดังนี้ 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๒  ปี  นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบ
แข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ข้ึนบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้น
แต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงาน
ตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุหรือก่อนมีการ
ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะบรรจุแต่งต้ัง ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามท่ีประกาศ หรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่

ผู้ท่ีได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
ผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล 
เรื่อง  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ
โดยกําหนดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล

อัตรา  และได้ดําเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) ไปแล้วเม่ือ     

เม่ือวันท่ี  ๓  มิถุนายน  

บัดนี้  การดําเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  อาศัยอํานาจตามความใน
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒  และ

านส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๕๕  ลงวันท่ี  

ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน  จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน
โดยเรียงลําดับท่ีผู้สอบคะแนนรวมสูงสุด

รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้  แนบท้ายประกาศนี้ 

ได้กําหนดเง่ือนไขในการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ปี  นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบ 
สอบแข่งขันครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้น

และได้มีการเรียกรายงาน
ตัวเพ่ือบรรจุแต่งต้ังภายในอายุบัญชีท่ีกําหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามท่ีระบุหรือก่อนมีการ
ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง แต่ท้ังนี้ผู้นั้นจะต้องไป

วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามท่ีประกาศ หรือวันท่ีประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่

ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก 

/(๑) ผู้นั้นได้ขอ.... 



-๒- 
 

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสอบได้ 
                               (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนากําหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกําหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๑๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ี ท่ีทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามกําหนดเวลาท่ีบรรจุและแต่งต้ังใน
ตําแหน่งท่ีสอบได้ 
   (๔)  ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้โดยการโอน   
แต่ส่วนราชการท่ีบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ 
   (๕)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้
นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
   การยกเลิกการข้ึนบัญชีตามข้อ (๓)  เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหารเม่ือออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่งท่ีสอบได้
และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลําดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป 
   การยกเลิกการข้ึนบัญชีตามข้อ ๓)  ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็น
ว่ามีเหตุจําเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ข้ึนบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิม ในลําดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งต้ังต่อไปก็ได้ 
  ๓.  การสอบแข่งขันครั้งนี้  ผู้สอบแข่งขันได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครสอบแล้วว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  เรื่อง  
การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล  ลงวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  ซ่ึงหากตรวจสอบ
พบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ หรือมีคุณวุฒิไม่ตรงตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
รับรองว่า เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังให้เข้ารับราชการในตําแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ สําหรับกรณีตรวจพบผู้มีสิทธิสอบรายใด กระทําการทุจริต หรือ
มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตภายหลังท่ีประกาศผลสอบแล้ว หรือภายหลังท่ีบรรจุแต่งต้ังแล้ว  จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ไม่มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  กรณีดังกล่าว
ข้างต้นแม้จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้  หรือได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม  โดยจะไม่บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในกรณีท่ีถึงลําดับท่ี ท่ีจะบรรจุหรือพิจารณาให้ออก
จากราชการในกรณีท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว  ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางท่ี
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลกําหนดไว้ 
  ๔.  การบรรจุและแต่งต้ัง 
   ๔.๑  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แต่
ละตําแหน่งตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  ท้ังนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม 
   ๔.๒  ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลําดับท่ี ท่ีจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังมีคุณวุฒิการศึกษา
สูงกว่าท่ีได้กําหนดตามประกาศนี้  จะนํามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ 
 

/๔.๓ ผู้ได้รับการ.... 
 



-๓- 
   ๔.๓  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้ องค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่า
พัฒนา  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ีบรรจุแต่งต้ัง  โดยห้ามโอน ย้าย ไปหน่วยงานอ่ืนหรือส่วน
ราชการอ่ืนทุกกรณี เว้นแต่เป็นการลาออกจากราชการ 
   ๔.๔  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง
นั้นหรือตําแหน่งอ่ืนท่ีกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผู้นั้นนํามาสมัคร 
สอบแข่งขัน และเป็นตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องและเก้ือกูลกันตามท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถ่ินกําหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   ๔.๕  การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซ่ึงเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนให้ระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุ
แต่งต้ังในตําแหน่งท่ีได้รับบรรจุแต่งต้ังในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามท่ีประกาศไว้ เว้นแต่หน่วยดําเนินการ
สอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตําแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าไม่สูงกว่าระดับควบ
และอัตราเงินเดือนในข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
   ๔.๖  บัญชีผูส้อบแข่งขันได้ไม่อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืนใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือไปบรรจุแต่งต้ัง เว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดให้ดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน 
   ๔.๗  การอนุญาตให้ใช้บัญชี ให้บรรจุแต่งต้ังได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่า
พัฒนา เท่านั้น ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งต้ังได้ เม่ือบรรจุแต่งต้ังครบตามจํานวนอัตราท่ีว่าง
แล้ว  หากภายหลังมีตําแหน่งว่างลง อาจแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ท่ีอยู่ในลําดับถัดไปให้ดํารงตําแหน่งได้แต่ต้องบรรจุ
และแต่งต้ังตามลําดับท่ีท่ีสอบแข่งขันได้ 
 

  สําหรับผู้ท่ีประสงค์จะทราบผลคะแนนการสอบแข่งขัน ให้ยื่นคําร้องขอทราบผลคะแนนของตนเอง 
ได้  โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วน
ตําบลขามเฒ่าพัฒนา ผ่านสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ในวันเวลาราชการ  ภายใน  ๓๐  วัน นับแต่วันท่ีมีประกาศฉบับนี้ 
 

  อนึ่ง  ในการรายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแต่งต้ัง  องค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา จะได้มี
หนังสือแจ้งให้ไปรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบสมัคร  กรณีผู้สอบแข่งขันได้รายใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีอยู่ตามท่ีได้แจ้งไว้ในใบสมัคร  ขอให้แจ้งเป็นหนังสือส่งโดยตรงไปยัง  องค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  
อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์  ๔๔๑๕๐  เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลติดต่อประสานงานการ
รายงานตัวให้เข้ารับการบรรจุและแต่งต้ังต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
        

                              
(นายอภิชาติ  วงศ์อาษา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา 
ประธานคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล 



 

 
ผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
รหัสตําแหน่ง  ๒๐๑  ช่ือตําแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  ระดับ  ๒ 

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  ลงวันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗) 
 

      ลําดับท่ี   เลขประจําตัวผู้สอบ              ช่ือ – สกุล      หมายเหตุ 
       ๑           ๒๐๑๐๐๑ นายกฤษณ์เพชร  เลพล  
       ๒         ๒๐๑๐๐๓ นายพัฒนพงษ์  คําจันทร์วงศ์  
       ๓         ๒๐๑๐๐๔ นายภูสิทธิ์  เหล่าวอ  
       ๔         ๒๐๑๐๐๒ นายนฤพงษ์  บุติมุลตรี  
       -              -                   -            - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
รหัสตําแหน่ง  ๓๐๑  ช่ือตําแหน่ง  นิติกร  ระดับ  ๓ 

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลขามเฒ่าพัฒนา  ลงวันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗) 
 

      ลําดับท่ี   เลขประจําตัวผู้สอบ              ช่ือ – สกุล      หมายเหตุ 
       ๑           ๓๐๑๐๐๒ นางสาวฉัตรชนก  ไชยเมือง  
       ๒         ๓๐๑๐๐๓ นางสาวนภาภรณ์  แสนพันธ์  
       ๓         ๓๐๑๐๐๘ นายพิศุทธิ์  แก้วหนองเสม็ด  
       -              -                   -           - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


