
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  2562  

************************************ 
ด้ วยองค์ การบ ริห ารส่ วนต าบลบ้ านหลวง   อ า เภอแม่ อ าย    จั งหวัด เชี ย งใหม่                         

ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
บ้านหลวง   ประจ าปีงบประมาณ  2562  จ านวน  3  ต าแหน่ง  3  อัตรา  ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ประเภท ผู้มีทักษะ  ดังนี้ 
(1) ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ)    
     สังกัด กองช่าง               

   (2) ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.  พนักงานจ้างทั่วไป   ดังนี้ 

  (1)  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   (ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ)   
        สังกัดส านักงานปลัด    

โดยเริ่มรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  28  สิงหาคม -  5  กันยายน  2562   ตามประกาศขององค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลบ้านหลวง  เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร                   
ส่วนต าบลบ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2562   
 

  อาศัยอ านาจตามข้อ  ๑๙   ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล                      
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับ
ปัจจุบัน)  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหลวง  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ) ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ)   

    

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
1 ๐0๑ นายไชยโย กระโจมพล 
2 002 นายพจน์ สุขขา 
3 003 นายส าเนียง นวลแก้ว 
4 004 นายวิจิตร เดชะผล 
5 005 นายณัฐวุฒิ บุญทา 
 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ) ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก     

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
1 ๐0๑ นางสาวภัทราวดี บังคมเดช 
2 002 นางราตรี ศรีค า 
3 003 นางสาวกมลชนก ไพรสิงห์ 

 
/3.พนักงาน... 
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3. พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  

    

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
1 ๐0๑ นางสาวไพลิน สมตุ้ย 
2 002 นายนที ผลเกิด 
3 003 นางสาวเนติกานต์ คุณากาศ 
4 004 นายประทีป ทองขาว 
5 005 นางสาววรรณทิณีย์ แสงบุญ 
6 006 นางสาวดาราพรรณ เปี่ยมทอง 
7 007 นายธงชัย แซ่ตั้ง 
8 008 นางสาวจามจุรี แก้วประการ 
9 009 นางสาวเกษสรา จันทร์ศิลป์ 

10 010 นางสาวสุวนันท์ มิตรขุนทด 
11 011 นางสาวสุภาพร ค าภีระ 
12 012 นางสาวสายสุณี นวลแก้ว 

 

ก าหนดการสอบข้อเขียน  ในวันที่  4  ตุลาคม   2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร               
ส่วนต าบลบ้านหลวง รายละเอียดดังนี้ 

 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   (ภาค ก.) เวลา  09.00  น. – 10.30  น. 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) เวลา  10.45  น. – 12.15  น. 

 

 ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป   (ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  ในวันที่  7  
ตุลาคม  2562  โดยจะปิดประกาศ   ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
1. แต่งกายชุดสุภาพ 
2. ต้องน าบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบ 
3. หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว  15  นาที  จะถือว่าผู้นั้นไม่มี  
    สิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 
4. ห้ามน าหนังสือ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

 
 
 

(นายสุนทร     บุญเรือง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

 
 


