
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 

เรื่อง   ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย  
 

  ตามที่เทศบาลตำบลแม่สาย ได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ตาม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่  26 ตุลาคม 2565  และประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย ลงวันที่  27 
ตุลาคม 2565  ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  
     1.1 ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักสันทนาการ (ผู้มีคุณวุฒิ)              จำนวน  1  อัตรา 

     สังกัดกองการศึกษา 

      1.2 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม (ผู้มีคุณวุฒิ)    จำนวน  1  อัตรา 

     สังกัดกองการศึกษา 
       1.3 ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ)   จำนวน  1  อัตรา 
     สังกัดกองช่าง 
      1.4 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)    จำนวน  1  อัตรา
     สังกัดกองคลัง 
  2.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 

   2.1  ตำแหน่ง  คนงาน (สังกัดกองการศึกษา)    จำนวน  1  อัตรา
   2.2  ตำแหน่ง  คนงาน (สังกัดกองช่าง)     จำนวน  1  อัตรา 

  บัดนี้   การพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว            
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามเกณฑ์ที่กำหนดและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้  โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้   เทศบาลตำบลแม่สาย จะดำเนินการจ้าง และแต่งตั้งบุคคลผู้ผ่านการสรรหา  และ
เลือกสรรฯตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้มารายงานตัว ในวันพุธที่  30  พฤศจิกายน  2565  
ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลแม่สาย 
  2. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  1 ปี  
  3. หากเทศบาลประกาศสรรหาและเลือกสรรฯ ใหม่ ในตำแหน่งเดิมบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรฯนี้เป็นอันยกเลิก   
   4. เทศบาลจะจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามตำแหน่งที่ประกาศรับ
สมัคร  และมีกรอบอัตราว่างอยู่   
  5.  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯรายใดได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรฯได้ตามประกาศนี้  ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าการขึ้นบัญชีผู้นั้นตามประกาศนี้
เป็นอันยกเลิก 
 
 

/ 5.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์... 
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   5.1  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สรรหา และเลือกสรรฯได ้
   5.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างและแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด  
   5.3  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้งใน
ลำดับที่สรรหาและเลือกสรรได้      

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่   25   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

              (นายชัยยนต์   ศรีสมทุร)   
             นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
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บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2565) 
 
1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1.1 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักสันทนาการ (ผู้มีคุณวุฒิ)    จำนวน  1  อัตรา 

เลขประจำ ชื่อ – สกุล (1) วิธกีารสอบเขยีน (2) วิธกีารสอบสัมภาษณ ์ หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

11001 นายชนกร  จันต๊ะคาด 100 62 62.00 100 88 88.00  

 
เลขประจำ ชื่อ – สกุล คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค (1)+(2) / หาร 2 หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

11001 นายชนกร  จันต๊ะคาด 100 75 75.00 อันดับ 1 

 
1.2 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม (ผู้มีคุณวุฒิ)   จำนวน  1  อัตรา 

เลขประจำ ชื่อ – สกุล (1) วิธกีารสอบเขยีน (2) วิธกีารสอบสัมภาษณ ์ หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

12001 น.ส.สุวิชฌญานันทร์  กอ้นแกว้ 100 64 64.00 100 92.50 92.50  

 
เลขประจำ ชื่อ – สกุล คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค (1)+(2) / หาร 2 หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

12001 น.ส.สวุิชฌญานันทร์  ก้อนแก้ว 100 78.25 78.25 อันดับ 1 

 

  1.3 ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ)  จำนวน  1  อัตรา 

โดยวิธีการทดสอบปฏิบัติการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล ผลการทดสอบปฏิบัติการขับ

เครื่องจักรกลขนาดกลาง 
1 13001 นายขจรศักดิ์   หลวงยศ ผ่าน 
  

 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
เลขประจำ ชื่อ – สกุล วิธีการสอบสัมภาษณ ์ หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

13001 นายขจรศักดิ์   หลวงยศ 100 86.67 86.67 อันดับ 1 

 
1.4 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)   จำนวน  1  อัตรา 

เลขประจำ ชื่อ – สกุล (1) วิธกีารสอบเขยีน (2) วิธกีารสอบสัมภาษณ ์ หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

11101 น.ส.สุพัตรา   ใจลังกา 100 88 88.00 100 92.98 92.98  

11102 น.ส.เบญจรัตน์  ภาคภูมิเจริญสุข 100 83 83.00 100 90.32 90.32  

เรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย 
เลขประจำ ชื่อ – สกุล คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค (1)+(2) / หาร 2 หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

11101 น.ส.สุพัตรา   ใจลังกา 100 90.49 90.49 อันดับ 1 
11102 น.ส.เบญจรัตน์  ภาคภูมิเจริญสุข 100 86.66 86.66 สำรองอันดับ 1 
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2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 

 2.1 ตำแหน่ง  คนงาน (กองการศึกษา)       จำนวน 1 อัตรา 
เลขประจำ ชื่อ – สกุล โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ์ หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

21001 นายธวัชชัย  แก้วปัญญา 100 88.50 88.50 อันดับ 1 

  

2.2 ตำแหน่ง คนงาน (กองช่าง)       จำนวน 1 อัตรา 

เรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย 
เลขประจำ ชื่อ – สกุล โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ์ หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

22003 นายดอน  ติยะกว้าง 100 86.34 86.34 อันดับ 1 
22002 นายจิรภัทร  สิงห์คำ 100 82.66 82.66 สำรองอันดับ 1 
22001 นายวิศัลย์   ทรายหมอ 100 79.66 79.66 สำรองอันดับ 2 

 

หมายเหตุ ให้มารายงานตัวโดยให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้  
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1   ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบ้าน   1   ฉบับ 

 
 

 
 (ลงชื่อ)............................................ 

                         (นายชัยยนต์    ศรีสมุทร)   
                         นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

 


