
จดหมายข่าว..... 

ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

อบต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ติดต่อได้ที่ โทร. 044-056424 ส านักปลัด อบต.นาหนองทุ่ม 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/ เว็บไซด ์http://www.nanongthum.go.th/  

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งปี 2564 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 

ณ บ้านโคกงาม หมู่ที่ 1 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
จัดท าโดย : นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม 

                                                                                                                                                                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที่ 4 
 
 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/
http://www.nanongthum.go.th/


จดหมายข่าว..... 

ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

อบต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ติดต่อได้ที่ โทร. 044-056424 ส านักปลัด อบต.นาหนองทุ่ม 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/ เว็บไซด ์http://www.nanongthum.go.th/  

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งปี 2564 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 
ณ บ้านหนองรวกและบ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 2,18 ต าบลนาหนองทุ่ม  

 

 

 
จัดท าโดย : นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม 

                                                                                                                                                                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที่ 5 
 
 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/
http://www.nanongthum.go.th/


จดหมายข่าว..... 

ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

อบต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ติดต่อได้ที่ โทร. 044-056424 ส านักปลัด อบต.นาหนองทุ่ม 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/ เว็บไซด ์http://www.nanongthum.go.th/  

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งปี 2564 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

ณ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 
 

จัดท าโดย : นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม 
                                                                                                                                                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที่ 6 
 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/
http://www.nanongthum.go.th/


จดหมายข่าว..... 

ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

อบต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ติดต่อได้ที่ โทร. 044-056424 ส านักปลัด อบต.นาหนองทุ่ม 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/ เว็บไซด ์http://www.nanongthum.go.th/  

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งปี 2564 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 

ณ บ้านดงพองและบ้านนาล้อมหมู่ที่ 4,15 ต าบลนาหนองทุ่ม 

 

 

 
จัดท าโดย : นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม 

                                                                                                                                                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที่ 7 
 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/
http://www.nanongthum.go.th/


จดหมายข่าว..... 

ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

อบต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ติดต่อได้ที่ โทร. 044-056424 ส านักปลัด อบต.นาหนองทุ่ม 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/ เว็บไซด ์http://www.nanongthum.go.th/  

 

เปิดรับสมัครนายกอบต. และสมาชิกอบต.  
วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

 

 

 
 

จัดท าโดย : นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม 
                                                                                                                                                                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที่ 2 
 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/
http://www.nanongthum.go.th/


จดหมายข่าว..... 

ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

อบต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ติดต่อได้ที่ โทร. 044-056424 ส านักปลัด อบต.นาหนองทุ่ม 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/ เว็บไซด ์http://www.nanongthum.go.th/  

 

ประชุมเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

 

 

 

 

 
จัดท าโดย : นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม 

                                                                                                                                                                             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที่ 1 
 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/
http://www.nanongthum.go.th/


จดหมายข่าว..... 

ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

อบต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ติดต่อได้ที่ โทร. 044-056424 ส านักปลัด อบต.นาหนองทุ่ม 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/ เว็บไซด ์http://www.nanongthum.go.th/  

การประชุมชี้แจงกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกต้ังเชิงสมานฉันท์ 
ในการเลือกตั้ง ส.อบตและนายก อบต. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

 

 

                จัดท าโดย : นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม 
                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
หน้าที่ 3 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/
http://www.nanongthum.go.th/


จดหมายข่าว..... 

ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 

อบต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

ติดต่อได้ที่ โทร. 044-056424 ส านักปลัด อบต.นาหนองทุ่ม 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/ เว็บไซด ์http://www.nanongthum.go.th/  

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งปี 2564 

วันที ่29 ตุลาคม 2564 

ณ บ้านหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ 6 ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

                

 

 

 

 

 

 จัดท าโดย : นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที่ 8 

https://www.facebook.com/อบต.นาหนองทุ่ม/
http://www.nanongthum.go.th/

