
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง 
************************ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง ได้มีประกาศลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง              
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในต าแหน่งดังนี้  

      สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     พนักงานจ้างทั่วไป 
      1.ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก               จ านวน 1 อัตรา 
     2.ต าแหน่งคนงานทั่วไป (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   จ านวน 1 อัตรา 

โดยได้ประกาศรับสมัครในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 18 กรกฎาคม 2562 นั้น  

  บัดนี้ การรับสมัครสอบเสร็จสิ้นแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้ว มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศฯ ดังมีรายชื่อ ดังนี้ 

  1.ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ านวน 21 ราย 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นางสาววริศรา  ก้อนแก้ว 001  

2 นางสาวจตุรพร  นาหล้า 002  

3 นางสาวธาริณี  แก้วพ่ึงทรัพย์ 003  

4 นางสาวนิธิวดี  บุญอินถา 004  

5 นางสาวประพัทศรา  คณะฟ่ัน 005  

6 นางสาวพัชราภรณ์  ปันค า 006  

7 นางสาวกัญพัชญ์  บัวลภ 007  

8 นางสาวชลธาร  วงศ์วิชัยแก้ว 008  

9 นางสาวนารีรัตน์  เทอดทูล 009  

10 นางสาวอาภรณ์รัช  กล่ ากองกูล 010  

11 นางสาวปภัชรา  ทรายค า 011  

12 นางสาวกัณฐิกา  ค าเพียงใจ 012  

13 นางสาวปานศิริ  กองแก้ว 013  

14 นางสาวศริยา  อ่อนละมูล 014  

15 นางสาวนามีสี  จะคะ 015  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

16 นางสาวเนติกานต์  คุณากาศ 016  

17 นางสาวพรทิวา  พุทธกาล 017  

18 นางสาวสุพัตรา  ธาราศิริลักษณ์ 018  

19 นางเนตรนภา  ปัญญาศรี 019  

20 นางสาวการณ์ภัสร์  เตาะแป 020  

21 นางสาวจิตรวดี  เถื่อนศรี 021  

 2.ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 5 ราย 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นายยุทธภูมิ  ใจตา 001  

2 นายอาทิตย์  อายุยืน 002  

3 นายอนุชา  ปัญญา 003 ยกเลิก 

4 นายพงษ์เพชร  ทิมา 004  

5 นายคณิน  ค านาง 005  
 

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สอบครั้งนี ้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
                  ปฤษฎางค์  ไอศุริยฉัตร 

                            (นางสาวปฤษฎางค์  ไอศุริยฉัตร) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง 
เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง 
****************************** 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง ได้มีประกาศลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562              
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในต าแหน่งดังนี้ 

      สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     พนักงานจ้างทั่วไป 
      1.ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก               จ านวน 1 อัตรา 
     2.ต าแหน่งคนงานทั่วไป (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   จ านวน 1 อัตรา 

โดยได้ประกาศรับสมัครในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 – 18 กรกฎาคม 2562 นั้น  

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง จึงประกาศระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและ 
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้  
  การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
        ๑.ให้ผู้เข้ารับการสอบไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด ผู้ใดไปถึงสถานที่ 
สอบภายหลังที่ได้ด าเนินการสอบไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบได้  
         2.ให้ไปรายงานตัวเพ่ือรับฟังค าชี้แจงตามเวลาที่ก าหนด โดยต้องแสดงประจ าตัวผู้สมัคร 
สอบในการรายงานตัว  

     3.รอการสอบ ณ สถานที่ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้  
     4.คณะกรรมการจะจัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตามล าดับ  
     5.ต้องเข้ารับการสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่จัดล าดับไว้ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

ประกาศนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ หรือจะไม่พิจารณาให้คะแนน
ในการสอบครั้งนี้ 

     6.ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
      

      ปฤษฎางค์  ไอศุริยฉัตร 
                            (นางสาวปฤษฎางค์  ไอศุริยฉัตร) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง 

 




