
 
ประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
********************************************** 

  ดวยเทศบาลตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานแหวน จํานวน 5 ตําแหนง 5 อัตรา และไดสิ้นสุด      
การรับสมัครไปแลวเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ไปแลว นั้น 
  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร ขอ 18    
และขอ 19 จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะที่
จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง มีดังนี้ 
  1. พนักงานจางตามภารกิจ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล 
   - ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวยุวธิกา บุญอินทร  
002 นางสาวรุงนภา สุริยา  
003 นางสาววนิดา แกวมา  
004 นางสาวอังศุมาริน ปนแกว  
005 นางสาวปานชีวา มะธุ  
006 นายอมรเทพ ศรีบุญเรือง  
007 นายธนกฤต ิ เครื่องมา  
008 นายธนวัฒน ชูสิงห  
009 นางสาวพฤกษา ตะนะภา  
010 นางสาวเกษราภรณ พงกาง  

   - ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 

หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นางสาวทิพาภรณ ชุมเชื้อ  
002 นางสาวประกายดาว เตจะนัง  
003 นางสาวอรัญญา อินทะรส  
004 นางสาวจันจิรา แกววันตา  
005 นางสาวศิระประภา สงวนศิลป  
006 นางสาวมัลลิกา ถาคําติ๊บ  
007 นายเอกราช ธนะเสวี  

/หมายเลข.... 
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หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
008 นางสาวสายรวี กลาการรบ  
009 นางสาวกิ่งกาญจน สําราญ  
010 นายพงศกร อินทะรส  
011 นางสาวอรชฎา ใจระวัง  
012 นางสาวกัลยารัตน หนอสม  
013 นางสาวศิริโสภา สมบัติใหม  
014 นางสาวปรียารัตน ลาดหนองขุน  
015 นางสาวณัฐวรรณ ขันคํา  
016 นางสาวธัญญาลักษณ สุนันตา  
017 นางสาวธนัชชา  คํารอด  
018 นายธีรยานันฑ สุขทราง  
019 นางสาวมยุรี ปมแปง  
020 นางสาวนภัสสร ปนปกรณ  
021 วาที่รอยตรีหญิงพิมพาภรณ กอบแกว  
022 นางสาวชลธิชา ชัยมณ ี  
023 นายชัยกร กาบเวรธรรม  
024 นายสุรศักดิ ์ ทาหนอย  
025 นางสาวคณิศร โวสงค  
026 นางสาวรุจิกา ปรีชาไพร  
027 นางสาวนิตยา ปนทิม  
028 นายธดนณ ยอดเรือน  
029 นางสาวภาณุมาศ กันธา  
030 นางสาวนงนุช ชัยวุฒิ  
031 นายหลักทรัพย ศรีสุพรรณทอง  
032 นางสาวแคทลียา จอมทัน  
033 นายอิทธิพล มูลกระโทก  
034 นางสาวพิชญาณัฎฐ สมมนุษย  
035 นางสาวกัลยกมล บุญศรี  

  2. พนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กองชาง 
   - ตําแหนง   ผูชวยนายชางไฟฟา 

หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นายวุฒิชัย ดวงปนสิงห  
002 นายนฤเบศร อินทรจันทร  

  

 

 

/-ตําแหนง.... 
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ราง/พิมพ...................... วันที่ ...................... 

ทาน.............................. วันที่ ...................... 

ตรวจ............................ วันที่ ...................... 

ตรวจ............................ วันที่ ...................... 

ปลัด ............................ วันที่ ...................... 
 

   - ตําแหนง   ผูชวยนายชางโยธา 

หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นายวรวิทย ยอดถัน  
002 นายวรวุฒิ วงคมูล  
003 นายกอบชัย สุรินทร  
004 นายธีรพงษ ดมดอก  
005 นางสาวสิริกรณ กาวาท  

  3. พนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   - ตําแหนง   พนักงานชวยชีวิต 

หมายเลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 นายสราญ ศุภรัตนากร  

  ทั้งนี้  เทศบาลตําบลบานแหวนจะประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่เขารับการสรรหาและ   
เลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลบานแหวนอีกครั้ง โดยสามารถติดตามประกาศไดที่ บอรดประชาสัมพันธ
เทศบาลตําบลบานแหวน และเว็บไซตเทศบาลตําบลบานแหวน www.baanwan.go.th 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ  ณ  วันที ่  6   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

 
 
 
 
 

(นายชุมพร   จาปญญะ) 
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 

 


