
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
...................................................................................................................... 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป สังกัด ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา และดําเนินการรับสมัครระหว่างวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 20  
สิงหาคม  2562 ไปแล้ว นั้น 

  บัดนี้ได้ส้ินสุดระยะเวลาของการรับสมัครแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรื่ อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ ยวกับพนักงานจ้าง  ข้อ  19(4), (5), (6) และ (7)   
ลงวันท่ี 12  พฤษภาคม  2547  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
โดยกําหนดเวลาการดําเนินการสอบ ดังนี้ 

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในวันท่ี 26 สิงหาคม 
2562  เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ 

- ความเหมาะสมกับตําแหน่งโดยสัมภาษณ์ ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา ๑๓.00 น.  
ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรควรปฏิบัติตามระเบียบการสอบ ดังนี้ 
1. ควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที และหากเข้าห้องสอบช้ากว่า     
    15 นาที  จะถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกสรร 
2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
3. นําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงในวันคัดเลือก 
4. นําบัตรประจําตัวสอบท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลออกให้ไปแสดงในวันคัดเลือก 
5. ประกาศผลการเลือกสรร ในวันท่ี  29  สิงหาคม  2562  เวลา  10.00 น.   

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

               ประกาศ   ณ   วันท่ี  23  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

 
                   (นายนพดล ณ เชียงใหม่) 

             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว 
 



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เป็นพนกังานจ้างทั่วไป  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ลงวันที่  23 สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

ณ ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

พนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริการสาธารณสุข              
กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล เลขประจําตัวสอบ 
1 นางสาวปรารถนา ผสุดี 001 
2 นางสาววาสิตา หนูพรหม 002 
3 นางสาวรัตนา ผันผาย 003 
4 นางสาวจิรวัส ปันตคํิา 004 
5 นายศุภกิตต์ เมธารัตนกร 005 
6 นางสาวจรินพร ไชยา 006 
7 นางสาวกนกวรรณ รักร่วม 007 
8 นางสาวรัตนพร ถาแป้น 008 
9 นางสาววิการดา วงศ์จันทร์ 009 

10 นางสาวภัทรวดี หง้าฝา 010 
11 นางสาวนิภาพร ดวงจันทร์ 011 
12 นายนิธินาถ บารมี 012 
13 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเย็น 013 
14 นางสาวสายพิณ น้อยอินทร ์ 014 
15 นางสาวขวัญฤดี อุตทัง 015 
16 นางสาววนาพร ธิมา 016 
17 นายมนตรี บุญธรรม 017 
18 นางสาวศิริลักษณ์ บรรณพร 018 
19 นายวุฒิพงษ ์ กลมชาติชาย 019 
20 นางสาวสายฝน สังข์ทอง 020 
21 นางสาวธิดานันท์ นําชัยรุงรัศมี 021 
22 นางสาวจิฬาลักษณ์ ผ่องผุด 022 
23 นางสาวณฐมน จ้าวบุญญาภพ 023 
24 นางสาวอุบลรัตน์ อนุใจ 024 
25 นายปรเมษฐ์ จันทร์มา 025 
26 นางสาวแพรววา บุญยิ่ง 026 
27 นางสาวจารุวรรณ เชาว์วิวัฒนากุล 027 
28 นางสาวไอลดา ใจพราหมณ์ 028 
29 นางสาววนิดา ตาถาดี 029 



30 นายประนุพงษ ์ ภูสนาม 030 
31 นายเศรษฐี คุณเศรษฐ์ 031 
32 นางสาวบุษยเกศ สุขแก้ว 032 
33 นางสาวกมลทิพย์ ศิลปชัย 033 
34 นางสาวสุมลทิพย์ มอไธสง 034 
35 นางสาวณัฐธิชา มีอาหาร 035 
36 นางสาวชนม์มิภา ต๋ันเวียง 036 
37 นางสาวพิมพ์สุดา ปัญญาเพิ่ม 037 

 


