
 
 
 
 

                                        ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
                         เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

                                                   ********************** 
 ตามที่ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กันยายน 2565 ประกอบด้วย
ต าแหน่ง ดังนี้ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)    

   - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  3  อัตรา 

 พนักงานจ้างท่ัวไป    

   - ต าแหน่ง คนงาน    จ านวน  3  อัตรา 

  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร และได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้ว อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕.๑ ของประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กันยายน ๒๕65 
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ   

  ก าหนด วัน เวลา สถานที่สอบ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)   

 - ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างทั่วไป   

 - ต าแหน่ง คนงาน 

 วันที่สอบ  วันพธุที่   28   กันยายน   2565  

 เวลา      09.00 น. 

 สถานที่สอบ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 2)  

หมายเหตุ  โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ น าผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19) 
ด้วยวิธี RT – PCR หรือ ATK ผลเป็นลบ ก่อนวันสรรหาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ซึ่งผลการตรวจเป็นเอกสารตัวจริงที่
ออกโดยสถานที่ตรวจ มาแสดงเพ่ือรายงานตัวเข้ารับการสรรหา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง (ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 08.50 น. 

                  /อนึ่ง... 
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  อนึ่ง  ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร        
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
และจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือจะพิจารณาให้พ้น
จากต าแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว 

  ประกาศ   ณ   วันที่   22   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕65 
        
       
 

(นายสุรเชษ    นิ่มกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

 

    พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  49  ราย   

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายวีระศักดิ์  ธีระบุตรวงศ์กุล ๐๑  

2. นางสาวธัญญรัตน์  สบายวัน 02  

3. นางสาววีรวรรณ  พวงทอง 03  

4. นางสาวชนิดา  เชาวลิต 04  

5. นายสุทธิศักดิ์  ทะเจริญ 05  

6 นางสาวชมพูนุท  ช้างเชื้อ 06  

7. นางสาวจตุพร  โตประดิษฐ 07  

8. นางสาวสุภิการ์  ทองแตง 08  

9. นางสาวจิตตรัตน์  สีเขียวสด 09  

10. นางสาวสุพิชญา  เทียนค า 10  

11. นางสาวณัฏฐณิชา  ทัศนัย 11  

12. นางสาวปุญญิศา  หามนตรี 12  

13. นางสาวปัณฑารีย์  อ่ าประสิทธิ์ 13  

14. นางสาวศศินิภา  ศรีเงินยวง 14  

15. นางสาวสุธินี  แสงฉาย 15  

16. นางสาวรุจิรา  มะโนสาร 16  

17. นายจิรศักดิ์  บุญข า 17  

18. นางสาวชลธิชา  คงใหญ่ 18  

19. นางสาวกนกพร  โพนที 19  

20. นางสาวประภัสสร  ทองโอภาส 20  

21. นางสาวรัตนาพร  พิทักษ์เขต 21  

22. นางสาวนัฐพร  เกตุหอม 22  

23. นางสาวกัญญาณัฐ  ปิญชาน์ภัทรไพศาล 23  

24. นายณัฐวรรธน์  เอี่ยมศิริ 24  
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พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) (ต่อ) 

ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

25. นางสาวจารุกัญญ์  ศิริขันธ์ 25  

26. นางสาววาสินี  แพรเขียว 26  

27. นางสาวจุฑารัตน์  พ่อค้า 27  

28. นายเอกพัน  วังคีรี 28  

29. นายอัครินทร์  เกิดสินธุ์ 29  

30. นางสาวพรสุดา  แก้วมะณี 30  

31. นางสาวณัฐชา  โอภาส 31  

32. นางสาววนัสนันท์  เสมแจ้ง 32  

33. นางสาวศศินา  แก้วเขียว 33  

34. นายธนวัฒน์  สอนต่าง 34  

35. นางสาวอัจฉราภรณ์  เพ่ิมทองค า 35  

36. นางสาวสุภาพร  เพ็ชร์งาม 36  

37. นายอภิวัฒน์  ตันพิสัยไพสิฐ 37  

38. นางสาวปภัชญา  อมรกสิกูล 38  

39. นางสาวกมลรัตน์  เนียมสุข 39  

40. นางสุนิตา  พูลเพชร 40  

41. นางสาวภัทรวดี  นาคปรีชาสกุล 41  

42. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกรสมเดช 42  

43. นางสาวอาทิตยา  พันธุ์ดี 43  

44. นางสาวกิติยา  เพราะบรรเลง 44  

45. นางสาวมนัญญา  สกุลรัตน์ 45  

46. นายอธิชา  มั่งมี 46  

47. นางสาวมานิตา  เย็นมนัส 47  

48. นางจุฑามาศ  ศุขจิตต์ 48  

49. นางอมราภรณ์  ยิ้มละมัย 49  
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พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่ง   คนงาน    จ านวน  8  ราย   

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวสอบ หมายเหตุ 

๑. นายนพรัตน์  ทองสา ๐๑  

2. นางคนึงนิจ  นาคทับทิม 02  

3. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์ส่องแสง 03  

4. นางสาวพุทธชาด  สินธุสุวรรณ 04  

5. นางสาววรรณิดา  สิงห์ช านาญ 05  

6. นายธนเทพ  สุขประภาส 06  

7. นายพันธกานต์  เลี่ยมเงิน 07  

8. นายคเชนทร์  ป้านทอง 08  

 

 

     
 


