
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และรายช่ือผู้ผ่านการสอบสมรรถนะร่างกาย  

เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
                 

ตามเทศบาลตำบลแม่สาย  ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยวิธีการทดสอบ
ข้อเขียน และการสอบสมรรถนะร่างกาย  ในวันที่ 6  สิงหาคม  2564  ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 
      1.1  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย (ผู้มีคุณวุฒิ)   (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
   1.2  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)  (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 
   1.3  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (โดยวิธีการสอบสมรรถนะร่างกาย) 

2.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป 

 2.1 ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ   (โดยวิธีการสอบสมรรถนะร่างกาย) 
 2.2 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง   (โดยวิธีการสอบสมรรถนะร่างกาย)     

เทศบาลตำบลแม่สาย  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะร่างกาย เพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตาม วัน เวลา  และสถานที่เลือกสรร รายละเอียดตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี ้จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ   ณ    วันที่  10   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

       

                 (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
               นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  

 (แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย   ลงวันที่   10  สิงหาคม 2564)      
 
1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1.1 ตำแหน่ง   ผู้ชว่ยครู (ผู้มีคุณวุฒิ) 

เลขประจำ ชื่อ – สกุล วิธีการสอบข้อเขียน หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

11001 นางจิตนภา  ปุกคำ 100 84 84.00 ผ่านเกณฑ์ 
11002 นายศุภฤกษ์   เหมือนนิ่ม 100 69 69.00 ผ่านเกณฑ์ 
11003 นายนครินทร์   นิธิวงศ์ 100 46 46.00 ไม่ผ่าน 
11004 นางสาวเปรมพร  จันธิมา 100 54 54.00 ไม่ผ่าน 

 
 2.2 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

เลขประจำ ชื่อ – สกุล วิธีการสอบข้อเขียน หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

12001 นางสาวอารีรัตน์  มัฆวาฬ 100 68 68.00 ผ่านเกณฑ์ 
12002 นางสาวชุตินธร  หนิ้วแก้ว 100 50 50.00 ไม่ผ่าน 
12003 นางสาวกนกพร   คำสาว 100 86 86.00 ผ่านเกณฑ์ 
12004 นางสาวเกสรา   วังยาว 100 35 35.00 ไม่ผ่าน 
12005 นางสาวปิยะวรรณ  สามเพชรเจริญ 100 51 51.00 ไม่ผ่าน 
12006 นางสาวปิยนุช  สุนาโท 100 56 56.00 ไม่ผ่าน 

  
***  ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ *** 
  วันพุธที่  11  สิงหาคม พ.ศ. 2564 
   -  เวลา 13.30 น.  :  สอบสัมภาษณ์   
                  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 

   - แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น 
  วันศุกร์ที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
      :  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
         ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th  

2.3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 
เลขประจำ 
ตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล โดยวิธีสอบสมรรถนะร่างกาย หมายเหต ุ
วิ่ง ดันพื้น ลุกน่ัง ว่ายน้ำ 

13001 นายมรกต   ไชยมูลมั่ง ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
 
***  ผู้ผ่านการสอบสมรรถนะร่างกายผ่านทุกประเภทเท่านั้น สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ *** 
  วันพุธที่  11  สิงหาคม พ.ศ. 2564 
   -  เวลา 13.30 น.  :  สอบสัมภาษณ์   
                  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 

   - แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น 

http://www.maesai.go.th/
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  วันศุกร์ที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
      :  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
         ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 
 
2.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป 
 2.1 ตำแหน่ง  พนักงานวิทยุ  

เลขประจำ 
ตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล โดยวิธีสอบสมรรถนะร่างกาย หมายเหต ุ
วิ่ง ดันพื้น ลุกน่ัง ว่ายน้ำ 

21001 นายธีร์วริทธิ์   สร้อยม ี ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 
21002 นายดนัย   นามคำ - - - - ไม่มาสอบ 
21003 นายกติติกวิน   แซ่ว่าง ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
2.2 ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง  

เลขประจำ 
ตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล โดยวิธีสอบสมรรถนะร่างกาย หมายเหต ุ
วิ่ง ดันพื้น ลุกน่ัง ว่ายน้ำ 

22001 นายชูเกียรติ  จงตรอง ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
22002 นายเปรมพระคุณ  จงตรอง ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 
22003 นายเจษฏา  เตชะชื่น ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
22004 นายวีรภัทร   เตียนต๊ะนันท์ ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 
22005 นายสราวุฒิ   กาวิส ุ ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 

 
***  ผู้ผ่านการสอบสมรรถนะร่างกายผ่านทุกประเภทเท่านั้น สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ *** 
  วันพุธที่  11  สิงหาคม พ.ศ. 2564 
   -  เวลา 13.30 น.  :  สอบสัมภาษณ์   
                  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 

   - แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น 
  วันศุกร์ที่  13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
      :  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
         ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.go.th 
 
 

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