
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป 

.................................................. 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้า
บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน  สังกัด กองคลัง  จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ลงวันที่  22  กันยายน  2565  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  3 
ตุลาคม  พ.ศ. 2565 - วันที ่ 11  ตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก รายละเอียด ดังนี้ 

 กองคลัง  ประเภท  พนักงานจ้างท่ัวไป  ตำแหน่ง   คนงาน 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ 
   

1 นางสาวจิดาภา    เอิบอ่ิม 001 
   

กำหนดการสอบเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ในวัน         
ที่  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา   08.30  น. เป็นต้นไป ดังนี้ 

(1) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  เวลา  09.00 – 10.30 น. 
(2) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข)  เวลา 10.30 – 12.00 น. 
(3) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
      (นายปรีชา     มากเกิด) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
.................................................. 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้า
บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภท
ทักษะ)  สังกัด กองช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1  อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ลงวันที่ 
22 กันยายน 2565 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2565-วันที ่11 ตุลาคม พ.ศ.2565 นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก รายละเอียด ดังนี้ 

 กองช่าง  ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
(ประเภททักษะ) 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ 
   

1 นายกำพล    พวงแตง 001 
   

กำหนดการสอบเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ในวัน         
ที่  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  08.30  น. เป็นต้นไป ดังนี้ 

(1) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  เวลา  09.00 – 10.30 น. 
(2) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข)  เวลา 10.30 – 12.00 น. 
(3) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
      (นายปรีชา     มากเกิด) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
.................................................. 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้า
บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักปลัด  
จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ลงวันที่  22 กันยายน  2565  
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 - วันที่ 11  ตุลาคม พ.ศ. 2565 นั้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก รายละเอียด ดังนี้ 

 สำนักปลัด  ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล เลขประจำตัวสอบ 
   

1 นางสาวกมลวรรณ      พวงมะลิ 001 
   

กำหนดการสอบเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ในวัน         
ที่  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เวลา   08.30  น. เป็นต้นไป ดังนี้ 

(1) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)  เวลา  09.00 – 10.30 น. 
(2) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข)  เวลา 10.30 – 12.00 น. 
(3) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
      (นายปรีชา     มากเกิด) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

 


