
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

                  ประจำปีงบประมาณ  2566 
 

  ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่  26 ตุลาคม 2565  และประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
ลงวันที่  27 ตุลาคม 2565  ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่               
7 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ไปแล้ว 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 (กองการศึกษา)      จำนวน  1  อัตรา
   2.2  ตำแหน่ง  คนงาน (กองช่าง)         จำนวน  1  อัตรา 

บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานจ้าง  วัน   เวลา  และสถานที่เลือกสรรรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ   ณ    วันที่  17  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

       

                  (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
               นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 

 (แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย   ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2565)   
      

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  

1.1 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักสันทนาการ (ผู้มีคุณวุฒิ)   สังกัดกองการศึกษา 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 11001 นายชนกร   จันต๊ะคาด คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
  

1.2 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวชิาการวัฒนธรรม (ผู้มีคุณวุฒิ)  สังกัดกองการศึกษา  
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 12001 นางสาววลัยภรณ์  ต๊ะพรมมา คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 12002 นายธีรภัทร   ทาตุการ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
3 12003 นางสาวสุวิชมญานันท์  ก้อนแก้ว คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
 

1.4 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ผู้มคีุณวุฒิ)  สังกัดกองคลัง 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 11101 นางสาวสุพัตรา  ใจลังกา คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 11102 นางสาวเบญจรัตน์  ภาคภูมิเจริญสุข คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

 
วันอังคารที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

  - เวลา 09.30 น.  :  โดยวธิีการสอบข้อเขียน 
   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สาย ชั้น 3 
   - แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น 

         หมายเหตุ : ผูผ้่านการสอบข้อเขียนผ่านเท่านั้นถึงมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
 
 วันพุธที่  23  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
       : แจ้งผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
        ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.maesai.go.th  
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1.3 ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ผู้มีทักษะ)  สังกัดกองช่าง 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 13001 นายขจรศักดิ์   หลวงยศ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

  
วันอังคารที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

  - เวลา 09.30 น.      :  โดยวธิีการทดสอบปฏิบัติการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
        ณ  เทศบาลตำบลแม่สาย  

 
 - เวลา 13.30 น.  :   โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
            ณ  ห้องประชุมรับรองสมาชิกสภา ชั้น 3  

   - แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น 
     
2.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 

2.1 ตำแหน่ง  คนงาน   (สังกัดกองการศึกษา) 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 21001 นายธวัชชัย  แก้วปัญญา คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

 

2.2 ตำแหน่ง  คนงาน   (สังกัดกองช่าง) 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 22001 นายวิศัลย์   ทรายหมอ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 22002 นายจิรภัทร  สิงห์คำ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
3 22003 นายดอน  ติยะกว้าง คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
 
  วันอังคารที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

  - เวลา 13.30 น.  :   โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
            ณ  ห้องประชุมรับรองสมาชิกสภา ชั้น 3  

   - แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น 
  วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
       :  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ   

  ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.maesai.go.th 
  
 

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


