ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์)
******************
ตามที่ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยได้เปิดรับสมั ครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม
๒๕61 ประกอบด้วยตาแหน่ง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
- ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- ตาแหน่ง คนงาน
จานวน 3 อัตรา
บั ด นี้ สิ้ น สุ ดระยะเวลารั บ สมัค ร และได้ ด าเนิน การตรวจสอบคุณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รเข้า รั บ การ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้ว อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕.๑ ของประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕61
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
กาหนด วัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น.
หมายเหตุ

โดยให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ฯ เข้ า รายงานตั ว ณ ห้ อ งโถงหน้ า ส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น.

สถานที่สอบ

ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒ)ิ
พนักงานจ้างทั่วไป

ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ตาแหน่ง คนงาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30 น.
หมายเหตุ

โดยให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ฯ เข้ า รายงานตั ว ณ ห้ อ งโถงหน้ า ส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.30 น.

สถานที่สอบ

ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

-2อนึ่ง ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
ได้ รั บ รองตนเองว่า เป็ น ผู้ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ ว นตรงตามประกาศรับ สมั ค ร หากปรากฏภายหลั งว่ าผู้ ส มัค รมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่ พิจารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตาแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสุรเชษ นิ่มกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ลาดับที่
๑.

ชื่อ – สกุล
นายสมจิน สายจันทร์

หมายเลขประจาตัวสอบ
๐๑

จานวน 1 ราย
หมายเหตุ

บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

จานวน 17 ราย

หมายเลขประจาตัวสอบ

๑.

นางสาวอรรถพร วิหกเหิน

๐๑

2.

นางสาววชิราพร อ่อนนิ่ม

02

3.

นางสาวเบญจวรรณ คงพึ่ง

03

4.

นางสาวประภัสสร แก้วแสงแจ่ม

04

5.

นางสาวรุ่งนภา สุดใจดี

05

6.

นางปสุตา ศรีภูมิ

06

7.

นางสาวพรเพ็ญ งามสอาด

07

8.

นายอามีน นิทรัพย์

08

9.

นางสาววรัญญา ผลสันต์

09

10.

นางสาวแพรวพรรณ สมบุญ

10

11.

นางสาวอารยา บุญรอต

11

12.

นางสาวชัญญ์ญาณ์ เต็งเธียรชัยกุล

12

13.

นายฐิติพงษ์ แย้มวงษ์

13

14.

นางสาวภาวิณี ซื่อตรงกูล

14

15.

นางสาวประภาพร กลิ่นเพ็ชร

15

16.

นางสาวนิพาพร เฮงอาภรณ์

16

17.

นางสาวกรรณิการ์ งามประเสริฐ

17

หมายเหตุ

บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

จานวน 5 ราย
หมายเลขประจาตัวสอบ

๑.

นางสาวนิชาภา แย้มคา

๐๑

2.

นางสาวจิรนันท์ บุญสังข์

02

3.

นางสาววนิดา ดิษดี

03

4.

นางสาวสรัญญา สุวรรณรูป

04

5.

นางสาวนันทยา ชมสุวรรณ์

05

หมายเหตุ

บัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง
ลาดับที่

คนงาน
ชื่อ – สกุล

จานวน 10 ราย
หมายเลขประจาตัวสอบ

๑.

นายพชร โตสุวรรณถาวร

๐๑

2.

นายอติชาติ จันทโชติ

02

3.

นางสาวกานต์ธิดา แสงเพชร

03

4.

นายพิสัน พึ่งกัน

04

5.

นางสาวรัตนภรณ์ ศรีเสงี่ยม

05

6.

นางสาวสุมณฑา วีระวงศ์

06

7.

นายพีรวัฒน์ เทียมผล

07

8.

นางสาวสุชิดา ทองเผือก

08

9.

นายทศพล แจ้งจิตร์

09

10.

นายศรัณย์ ปิ่นเกล้า

10

หมายเหตุ

