ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
ตามที่องค์การบริหารส่ว นตาบลแก้มอ้น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
2) ผูช้ ่วยนายช่างสารวจ

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1) พนักงานดับเพลิง
2) คนสวน

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

โดยทาการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ( ภาค ข. ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.3๐ – ๑2.00 น. นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้นได้ทาการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) โดยจะต้องเป็นผู้ที่สอบ
ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค. รายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เลขประจาตัวสอบ
001

ชื่อ - สกุล
นายศิวะวงศ์ ประเสริฐกุล

คะแนน
(ภาค ก)
88

คะแนน
(ภาค ข)
87

หมายเหตุ
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๖๐

2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสารวจ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
เลขประจาตัวสอบ
001

ชื่อ - สกุล
นายเกษม ศิริมณี

คะแนน
(ภาค ก)
73

คะแนน
(ภาค ข)
79

หมายเหตุ
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๖๐

-23. ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
เลขประจาตัวสอบ
001

ชื่อ - สกุล
นายสัญญา กลมวงษ์

คะแนน
(ภาค ก)
72

คะแนน
(ภาค ข)
94

หมายเหตุ
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๖๐

ให้ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ค วามสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(ภาค ข) เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแก้มอ้น ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ)
(นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
ตามที่องค์การบริหารส่ว นตาบลแก้มอ้น ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 จานวน 4 ตาแหน่ง 4 อัตรา มีตาแหน่งคนสวน พนักงานจ้างทั่วไป ใช้วิธีการ
สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ภาคปฏิบัติ โดยทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการตัด
แต่งต้นไม้
พนักงานจ้างทั่วไป
คนสวน

จานวน 1 อัตรา

โดยท าการสอบภาคความรู้ ค วามสามารถเฉพาะต าแหน่ ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน
ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.3๐ – ๑2.00 น. นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้นได้ทาการสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) โดยจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค. รายละเอียด ดังนี้
ตาแหน่ง คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป)
เลขประจาตัวสอบ
001

ชื่อ - สกุล
นายภาณุวัฒน์ จันแก่น

คะแนน
(ภาค ก)
-

คะแนน
(ภาค ข)
70

หมายเหตุ
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๖๐

ให้ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 11
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
(ลงชื่อ)
(นายชูศักดิ์ เนตรธุวกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น

