
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย 

 

  ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2564  ได้รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ตั้งแต่วันที่  12 – 23  กรกฎาคม พ.ศ.2564  ไปแล้ว ตามตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้  

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู (ผู้มคีุณวุฒิ)   จำนวน  1  อัตรา 
                   โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  สังกัดกองการศึกษา 
1.2  ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคณุวุฒิ) จำนวน  1  อัตรา 
          สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 
1.3  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)    จำนวน  1  อัตรา 
          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  
1.4 ตำแหน่ง   คนสวน (ผู้มทีกัษะ)   จำนวน  1  อัตรา 
          สังกัดกองช่าง 

   2   ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 

2.1  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยุ    จำนวน  1  อัตรา 

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

2.2  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง    จำนวน  1  อัตรา 

          งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

2.3  ตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้)  จำนวน  1  อัตรา 

          สังกัดกองคลัง 
2.4  ตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานภารโรง)   จำนวน  1  อัตรา 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร  สังกัดกองการศึกษา 

บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเพ่ือ
จา้งเป็นพนักงานจ้าง  วัน   เวลา  และสถานที่เลือกสรรรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ   ณ    วันที่  30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

       

                 (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
              นายกเทศมนตรตีำบลแมส่าย 
 



บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564 
 (แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย   ลงวันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ. 2564)   

1. ประเภท : พนักงานจ้างตามภารกิจ 

     1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ผู้มีคุณวุฒิ)  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) สังกัดการการศึกษา   
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 11001 นางจิตนภา  ปุกคำ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 11002 นายศุภฤกษ์   เหมือนนิ่ม คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
3 11003 นายนครินทร์   นิธิวงศ ์ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
4 11004 นางสาวเปรมพร  จันธิมา คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

   
วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 - เวลา 09.30 น. :  สอบข้อเขียน   

   (ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ชั้น 3) 
       - แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น 

     หมายเหตุ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนผ่านเท่านั้นถึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564   
:  แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 

       ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 
        

    1.2  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน   
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 12001 นางสาวอารีรัตน์  มัฆวาฬ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 12002 นางสาวชุตินธร  หนิ้วแก้ว คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
3 12003 นางสาวกนกพร   คำสาว คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
4 12004 นางสาวเกสรา   วังยาว คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
5 12005 นางสาวปิยะวรรณ  สามเพชรเจริญ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
6 12006 นางสาวปิยนุช  สุนาโท คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

 
วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 - เวลา 09.30 น. :  สอบข้อเขียน   

   (ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ชั้น 3) 
       - แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น 

     หมายเหตุ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนผ่านเท่านั้นถึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564   
:  แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 

       ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 
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    1.3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มทัีกษะ) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 13001 นายมรกต   ไชยมูลมั่ง คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

 
วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 - เวลา 09.30 น. :   โดยวิธีการทดสอบสมรรถนะร่างกาย 
       ณ  สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย  
       อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
       หมายเหตุ : แต่งชุดกฬีา รองเท้ากีฬา 

   :   ผู้ผ่านเกณฑ์สอบภาคสนาม ดันพืน้,ลุกนั่ง,วิ่ง ตามลำดับก่อน 
                จึงสามารถทดสอบ ว่ายน้ำ ได ้  
 *** เกณฑ์การทดสอบสมรรถนะตามแนบท้ายประกาศนี้ *****      

***  ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกายเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

  วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
:  แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 

       ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 
 

    1.4 ตำแหน่ง  คนสวน (ผูม้ีทักษะ)  สังกัดกองช่าง    
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 14001 นายพงษ์พันธ์  คำแก้วแจ่ม คุณสมบัติไมค่รบตามผนวก ก. 
2 14002 นายดำรง  ยอดบุญเรือง คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

    
วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 เวลา 09.30 น.  :  โดยวธิีทดสอบการปฏิบัติงาน  

   (เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบตามผนวก ก.) 
   ณ สวนสุขภาพ พระเจา้พรหมมหาราช 

เวลา 13.30 น.  :  สอบสัมภาษณ์   
       ณ  ห้องประชุมชั้น 3  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 

  วันที่ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 
      :  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ  
         ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 
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2. ประเภท : พนักงานจ้างทั่วไป 

     2.1 ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 21001 นายธีร์วริทธิ์   สร้อยม ี คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 21002 นายดนัย   นามคำ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
3 21003 นายกติติกวิน   แซ่ว่าง คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

  
วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 - เวลา 08.30 น. :   โดยวิธีการทดสอบสมรรถนะร่างกาย 
       ณ  สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย  
       อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
       หมายเหตุ : แต่งชุดกีฬา รองเท้ากีฬา 

   :   ผู้ผ่านเกณฑ์สอบภาคสนาม ดันพืน้,ลุกนั่ง,วิ่ง ตามลำดับก่อน 
                จึงสามารถทดสอบ ว่ายน้ำ ได ้  

 *** เกณฑ์การทดสอบสมรรถนะตามแนบท้ายประกาศนี้ *****      
***  ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกายเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

  วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
:  แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 

       ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 

     2.2 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 22001 นายชูเกียรติ  จงตรอง คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 22002 นายเปรมพระคุณ  จงตรอง คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
3 22003 นายเจษฏา  เตชะชื่น คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
4 22004 นายวีรภัทร   เตียนต๊ะนันท์ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
5 22005 นายสราวุฒิ   กาวิส ุ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

 
วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 - เวลา 08.30 น. :   โดยวิธีการทดสอบสมรรถนะร่างกาย 
       ณ  สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย  
       อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
       หมายเหตุ : แต่งชุดกีฬา รองเท้ากีฬา 

   :   ผู้ผ่านเกณฑ์สอบภาคสนาม ดันพืน้,ลุกนั่ง,วิ่ง ตามลำดับก่อน 
                จึงสามารถทดสอบ ว่ายน้ำ ได ้  

 / ***เกณฑ์การทดสอบ.... 
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 *** เกณฑ์การทดสอบสมรรถนะตามแนบท้ายประกาศนี้ *****      
***  ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกายเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

  วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
:  แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 

       ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 

     2.3 ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้) สังกัดกองคลัง 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 23001 นางสาวจุรีรัตน์  กาวี คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 23002 นายสงกรานต์   ไชยวงค์ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
3 23003 นายสุริยะ   จันต๊ะคาด คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
4 23004 นายธีรยุทธิ์   แสงท้าว คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

 
วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 - เวลา 13.30 น. :  โดยวธิีสอบสัมภาษณ์   
        ณ  ห้องประชุมชั้น 3  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 

  วันที่ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 
      :  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ  
         ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 

    2.4 ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานภารโรง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร  สังกัดกองการศึกษา 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 24001 นายวรไกร   ชัยวงค์ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 24002 นายนรินทร์  กันออน คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

 
วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 - เวลา 09.30 น. :  โดยทดสอบการปฏิบัติงาน ณ ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร 

- เวลา 13.30 น. :  โดยวธิีสอบสัมภาษณ์   
        ณ  ห้องประชุมชั้น 3  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 

  วันที่ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 
      :  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ  
         ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 
 

            (ลงชื่อ)........................................... 
                     (นายชัยยนต์   ศรีสมุทร) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
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ตารางการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นรายบุคคล 

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานวิทยุ  ,พนักงานดับเพลิง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

    ประเภท 
 

ห้วงอายุ 

ดันพื้น 
(2 นาที) 

ลุกนั่ง 
(2 นาที) 

ว่ิง 
(2 กิโลเมตร) 

ว่ายน้ำ 
(50 เมตร) 

หมายเหตุ 

17 - 21 
32 42 11.00 4.00 ชาย 
13 40 13.00 4.00 หญิง 

22 - 26 
30 37 11.25 4.00 ชาย 
11 35 13.25 4.00 หญิง 

27 - 31 
28 32 11.55 4.00 ชาย 
10 30 13.55 4.00 หญิง 

32 - 36 
23 28 12.25 4.00 ชาย 
9 25 14.25 4.00 หญิง 

37 - 41 
22 25 13.00 4.00 ชาย 
8 23 15.15 4.00 หญิง 

42 - 46 
18 24 13.35 4.00 ชาย 
7 22 15.45 4.00 หญิง 

47 - 51 
17 22 14.10 4.00 ชาย 
7 19 16.10 4.00 หญิง 

52 ขึ้นไป 
13 21 14.45 4.00 ชาย 
7 17 16.50 4.00 หญิง 

หมายเหตุ 1. สถานที่ทดสอบ 

  - สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย 

  - สระว่ายน้ำโรงเรียนปิยะพรพรพิกุลพิทยา 

  2. ว่ายน้ำ 

  - ระยะ 25 ม. แรกว่ายตัวเปล่า 

  - ระยะ 25 ม. หลังนำพาลูกฟุตบอลกลับมาส่งผู้คุมสอบ 

  3. ค่าธรรมเนียม  สระว่ายน้ำผู้สมัครคัดเลือกชำระเอง 

  4. เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาเอง 

  5. ผู้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านทุกประเภท ถึงมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 


