
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 

เรื่อง   ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย  
 
  ตามที่เทศบาลตำบลแม่สายได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง  
ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2564  ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู (ผู้มคีุณวุฒิ)   จำนวน  1  อัตรา 

                      โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  สังกัดกองการศึกษา 
1.2  ตำแหน่ง  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคณุวุฒิ) จำนวน  1  อตัรา 

            สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 
1.3  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)    จำนวน  1  อัตรา 

        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  

1.4 ตำแหน่ง   คนสวน (ผู้มีทกัษะ)   จำนวน  1  อัตรา 

          สังกัดกองช่าง 

   2   ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 

2.1  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยุ    จำนวน  1  อัตรา 

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

2.2  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง    จำนวน  1  อัตรา 

          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

2.3  ตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้)  จำนวน  1  อัตรา 

          สังกัดกองคลัง 
2.4  ตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานภารโรง)   จำนวน  1  อัตรา 

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร  สังกัดกองการศึกษา 
  บัดนี้   การพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามเกณฑ์ที่กำหนดและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้  โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้   เทศบาลตำบลแม่สาย จะดำเนินการจ้าง และแต่งตั้งบุคคลผู้ผ่านการสรรหา  และ
เลือกสรรตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่กำหนด  ดังต่อไปนี ้
  1.  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ให้มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่  16  สิงหาคม2564  
ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลแม่สาย 
  2. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  1 ปี  
  3. หากเทศบาลประกาศสรรหาและเลือกสรรใหม่ ในตำแหน่งเดิมบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรฯนี้เป็นอันยกเลิก   
   4. เทศบาลจะจ้างและแต่งตั้ง  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามตำแหน่งที่ประกาศ
รับสมัคร  และมีกรอบอัตราว่างอยู่   
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  5.  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ รายใดได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรได้ตามประกาศนี้  ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าการขึ้นบัญชีผู้นั้นตามประกาศ
นี้เป็นอันยกเลิก 
   5.1  ผู ้นั ้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างและแต่งตั ้งในตำแหน่งที ่สรรหา  และ
เลือกสรรได้ 
   5.2  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างและแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด 
   5.3  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างและแต่งตั้ง
ในลำดับที่สรรหาและเลือกสรรได้     

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ   วันที่   13   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

              (นายชัยยนต์   ศรีสมทุร)       
                  นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่   3   สิงหาคม  2564) 
 
1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  

1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู (ผู้มคีุณวุฒิ)    จำนวน  1  อัตรา 
เลขประจำ ชื่อ – สกุล  (1) วธิีการสอบข้อเขยีน (2) วิธกีารสอบสัมภาษณ ์ หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

11001 นางจิตนภา  ปุกคำ 100 84 84.00 100 92.67 92.67  

11002 นายศภุฤกษ์   เหมือนนิ่ม 100 69 69.00 100 89.34 89.34  

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

11001 นางจิตนภา  ปุกคำ 100 88.33 88.33 อันดับ 1 
11002 นายศภุฤกษ์   เหมือนนิ่ม 100 79.17 79.17 สำรองอันดับ 1 

 
 1.2  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จำนวน  1  อัตรา 

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

12001 นางสาวอารีรตัน์  มัฆวาฬ 100 68 68.00 100 83.33 83.33  

12003 นางสาวกนกพร   คำสาว 100 86 86.00 100 87.32 87.32  

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

12003 นางสาวกนกพร   คำสาว 100 86.66 86.66 อันดับ 1 
12001 นางสาวอารีรตัน์  มัฆวาฬ 100 75.66 75.66 สำรองอันดับ 1 

 
 1.3 ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)     จำนวน  1  อัตรา 

  เลขประจำ ชื่อ – สกุล ผลคะแนน หมายเหต ุ
ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  

13001 นายมรกต   ไชยมูลมั่ง 100 85.65 85.65 อันดับ 1 
 

1.4 ตำแหน่ง   คนสวน (ผู้มทีกัษะ)    จำนวน  1  อัตรา 
  เลขประจำ ชื่อ – สกุล ผลคะแนน หมายเหต ุ

ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  
14001 นายดำรง   ยอดบุญเรือง 100 95.31 95.31 อันดับ 1 

 
 
2   ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 

2.1  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยุ     จำนวน  1  อัตรา 
  เลขประจำ ชื่อ – สกุล ผลคะแนน หมายเหต ุ

ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  
 - ไม่มีผู้สอบผ่าน- 100 - - - 
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2.2  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง     จำนวน  1  อัตรา 

(เรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย) 
  เลขประจำ ชื่อ – สกุล ผลคะแนน หมายเหต ุ

ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  
22003 นายเจษฏา  เตชะชื่น 100 87.65 87.65 อันดับ 1 
22005 นายสราวุฒิ   กาวิส ุ 100 86.00 86.00 สำรองอันดับ 1 
22001 นายชูเกียรติ  จงตรอง 100 84.65 84.65 สำรองอันดับ 2 

 
 

2.3  ตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้)   จำนวน  1  อัตรา 

(เรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย) 
  เลขประจำ ชื่อ – สกุล ผลคะแนน หมายเหต ุ

ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  
23001 นางสาวจุรีรัตน์  กาวี 100 90.66 90.66 อันดับ 1 
23004 นายธีรยุทธิ์   แสงท้าว 100 86.00 86.00 สำรองอันดับ 1 
23003 นายสุริยะ   จันต๊ะคาด 100 84.00 84.00 สำรองอันดับ 2 
23002 นายสงกรานต์   ไชยวงค์ 100 81.70 81.70 สำรองอันดับ 3 

 

2.4  ตำแหน่ง  คนงาน (ปฏิบัติงานภารโรง)    จำนวน  1  อัตรา 

(เรียงลำดับจากคะแนนมากไปหาน้อย) 
  เลขประจำ ชื่อ – สกุล ผลคะแนน หมายเหต ุ

ตัวสอบ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ  
24001 นายวรไกร   ชัยวงค์ 100 93.00 93.00 อันดับ 1 
24002 นายนรินทร์  กันออน 100 85.00 85.00 สำรองอันดับ 1 

 

 

หมายเหตุ    ให้มารายงานตัว ใน วันจันทร์ที่   16  สิ งหาคม พ .ศ .2564  เวลา 08 .30  น .                      
งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย โดยให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้  

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1   ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบ้าน   1   ฉบับ 
- วุฒิการศึกษา   1   ฉบับ 

 
 

 
 (ลงชื่อ)............................................ 
           (นายชัยยนต์   ศรีสมทุร) 
         นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 


