
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล 

.................................................... 

  ตามที่  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี  ไดประกาศรับ

สมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล   จํานวน  7  ตําแหนง  8  อัตรา  ตามประกาศองคการ

บริหารสวนตําบลนาทราย  เร่ือง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร

สวนตําบลนาทราย  ลงวันที่ 21  พฤษภาคม  2557  น้ัน 

  บัดน้ี  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเขาสอบแขงขันเพ่ือ

บรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  ครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลว 

  อาศัยอํานาจตามขอ 8.4  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เร่ือง 

หลักเกณฑ และเง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล  พ.ศ.  2555  ลง

วันที่  12  กันยายน  2555  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล  

รายละเอียดตามภาคผนวก ที่แนบทายประกาศฯ น้ี 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 

 

(นายเจริญ    ขันทะมูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 

 

 

 

 

 

 



(ผนวก ก) 

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

ตําแหนง   เจาหนาที่ธุรการ   ระดับ 1 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล     ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2557 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหต ุ

001 นายภัทรกร เขียวส ี  

002 นางสาวประทุมพร   พวงเพชร  

003 นางลําภู   สมบูรณ  

004 นางสาวนิภาพร พละสาร  

 

 

    

 

(นายเจริญ    ขันทะมูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ผนวก ข) 

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

ตําแหนง   เจาหนาที่บันทึกขอมูล   ระดับ 1 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล   ลงวันที่   8  กรกฎาคม  2557 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหต ุ

001 นายโกมินทร เปรมประสพโชค  

002 นางสาวศิริพร สังสิราช  

003 นางสาวนํ้าผึ้ง หาญธงชัย  

004 นายนนท ทิพยเสถียร  

005 นายกิตติพงษ บาทชารี  

 

 

 

(นายเจริญ    ขันทะมูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ผนวก ค) 

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

ตําแหนง   เจาหนาที่การเงินและบัญชี   ระดับ 1 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล   ลงวันที่   8  กรกฎาคม  2557 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหต ุ

001 นางสาวขวัญหลา ภูผาล ี  

002 นายเทพนคร แสงล ี  

003 นางสาวจุฑารัตน ขันทะมูล  

 

 

 

(นายเจริญ    ขันทะมูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ผนวก ง) 

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

ตําแหนง   ชางไฟฟา   ระดับ 1 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล   ลงวันที่  8   กรกฎาคม  2557 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหต ุ

001 นายทศพล ธาตุวิสัย  

002 นายสถาพร รัดสีหา  

003 นายทิวา บุดดีคํา  

004 นายอรรณพ วงคภักด ี  

005 นายมานัส ถุงน้ําคํา  

006 นายรุงโรจน งามจําป  

 

 

(นายเจริญ    ขันทะมูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ผนวก จ) 

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ   ระดับ 2 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล   ลงวันที่  8   กรกฎาคม    2557 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหต ุ

001 นายธนพงศ วงศนุกูล  

002 นางสาวกัญญาวีร เจริญศักดิ ์  

003 นางสาวเดือนเต็ม นะมิตร  

004 นายปรีชา ยุทธบันลือ  

005 นายไพศาล สิงหรอด  

006 นางสาวไพลิน จันทรไทย  

007 นายประสาน หงษคํา  

008 นางสาวศริณทรา เขียวศรี  

009 นายบุญรัก บุตรโชต ิ  

010 นายสุรเชษฐ นาคกร  

011 นายทว ี ศรีชัยมูล  

012 นางสาวจริญญา สีมา  

013 นางสาวเทียนนิตรา อําเคน  

014 นางนริศรา โชคชัย  

015 นางสาวไสว นามวิชา  

016 นางสาวจุฑารัตน เชยลอมขํา  

017 นายณรงคเดช เรียวกลาง  

018 นางวิกรม เทศศรีเมือง  

 

 

(นายเจริญ    ขันทะมูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 



(ผนวก ฉ) 

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

ตําแหนง   เจาพนักงานพัสด ุ ระดับ 2 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล   ลงวันที่  8   กรกฎาคม  2557 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหต ุ

001 นายอภิสิทธิ์  สมศักดิ ์  

002 นางสาวพรประภา บุงทอง  

003 นางสาววนิดา ตาแสนแกว  

004 นายวัชระ โคทะนานิล  

005 นางสาวเกษร เหลาบุรมย  

006 นายวราวุธ คําวันด ี  

007 นางสาวชุติกานต พละสาร  

 

 

 

 (นายเจริญ    ขันทะมูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ผนวก ช) 

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี 

ตําแหนง   นักวิชาการเกษตร   ระดับ  3 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล   ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2557 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ – สกุล หมายเหต ุ

001 วาที่ ร.ท.สุริยา โพธิ์สาวัง  

002 วาที่ ร.ต.เพรียวพันธ ขันติโสม  

003 นายนิรันดร ประพรหมา  

004 นายธนศักดิ ์ สุริยะ  

 

 

(นายเจริญ    ขันทะมูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 


