
    
 

         
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่สอย 
เร่ือง  รายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตัง้ 

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลแม่สอย 
............................................................ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลแม่สอย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน การสรรหา    
และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป       
ของเทศบาลต าบลแม่สอย ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และก าหนดการสอบภาคความเหมาะสม         
กับต าแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์และปฏิบัติ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น 

บัดนี้ การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอ านาจตามความในข้อ 20 
วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เทศบาลต าบลแม่สอย จึงประกาศรายชื่อ             
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ    
พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลต าบลแม่สอย ดังนี้ 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่สอบได้ 

ชื่อ - สกุล หมายเลข 
ประจ าตัวสอบ 

คะแนนรวม คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ นายพิชิต    ใจจันติ๊บ 103 267.6 89.20 ผ่านการสรรหาฯ 

2 นางชนุตรี  สุภาวงค์ 115 208.6 69.53 ขึ้นบัญชี 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ล าดับ 

ที่สอบได้ 
ชื่อ – สกุล หมายเลข 

ประจ าตัวสอบ 
คะแนนรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 
หมายเหตุ 

1 นางสาวรัชพร   สิงห์แก้ว 218 266.8 88.93 ผ่านการสรรหาฯ 

2 นางสาวนิตยา  จอมพินิจ 205 224.4 74.8 ขึ้นบัญชี 

3 นางสาวพิมพ์พลอย พรหมวัง 206 224.4 74.8 ขึ้นบัญชี 

4 นางสาวอินทุอร บุญอินทร์ 209 223.2 74.4 ขึ้นบัญชี 

5 นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา 217 214.2 71.4 ขึ้นบัญชี 

6 นายวิทยา แกนุ 204 204 68 ขึ้นบัญชี 

7 นางสาวเรวดี เจริญยิ่ง 216 203.6 67.86 ขึ้นบัญชี 
      /ต าแหน่ง… 
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ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
ล าดับ 

ที่สอบได้ 
ชื่อ – สกุล หมายเลข 

ประจ าตัวสอบ 
คะแนนรวม คิดเปน็ 

ร้อยละ 
หมายเหตุ 

๑ นางสาววารุณีย์  มะโนวัน 301 204.4 68.13 ผ่านการสรรหาฯ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ล าดับ 

ที่สอบได้ 
ชื่อ – สกุล หมายเลข 

ประจ าตัวสอบ 
คะแนนรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวจิราพร   ใจมูล 401 219.2 73.06 ผ่านการสรรหาฯ 

2 นางสาวพิมพ์พร จั๋นตา 403 198.8 66.26 ขึ้นบัญชี 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  
ล าดับ 

ที่สอบได้ 
ชื่อ – สกุล หมายเลข 

ประจ าตัวสอบ 
คะแนนรวม คิดเป็น 

ร้อยละ 
หมายเหตุ 

๑ นายสาธิต    ทองช่ืน 2 83.2 83.2 ผ่านการสรรหาฯ 

2 นายรัฐภมูิ   ราชโยธา 1 77.6 77.6 ขึ้นบัญชี 

 
ทั้งนี ้เงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลต าบลแม่สอย ดังนี้ 
๑. บัญชีผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชีไว้   

กรณีมีสรรหาและเลือกสรรฯ ในต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรฯ ใหม่แล้ว 
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ นี้เป็นอันยกเลิก  

๒. ผู้ที่ผ่านสรรหาและเลือกสรรฯ รายใดได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี คือ  

๒.๑) ผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่ผ่านสรรหาและเลือกสรร ฯ 
๒.๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งในเวลาที่ เทศบาลต าบล       

แม่สอยก าหนด  
๓. การสรรหาและเลือกสรรฯ ครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้ว ว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจพบว่า
ผู้ใดขาดคุณสมบัติจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัคร และไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป หรือหากได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจะพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่ง    
กรณีท่ีจัดจ้างไปแล้ว 

 
/ให้ผู้ที่... 
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ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ล าดับที่ 1 ของทุกต าแหน่ง ให้มารายงานตัว        
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สอย หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์             
ทั้งนี้ เทศบาลต าบลแม่สอย จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป      
ของเทศบาลต าบลแม่สอย เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
เท่านั้น 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 

ลงชื่อ 
 

(นายสุวิช   ปันเป็ง) 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่สอย 


