
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

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

ตามท่ี เทศบาลต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการประกาศ 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  จ านวน ๔ ต าแหน่ง ตามประกาศเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด  เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๒   และก าหนดรับสมัครในระหว่างวันที่  ๒๘ ตุลาคม – ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒   ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น และบัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 
ได้ท าการสอบเสร็จสิ้นแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ จ านวน  25  ราย  ดังต่อไปนี้ 

  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง 

  ๑.  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักสันทนาการ     มีผู้สอบผ่าน จ านวน  ๑  ราย คือ 
   สอบได้ล าดับที่ ๑ เลขประจ าตัวสอบ ๑๐๓   นายเพชร สุทธิ  

  ๒.  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    มีผู้สอบผ่าน จ านวน  ๑  ราย  คือ 
   สอบได้ล าดับที่ ๑ เลขประจ าตัวสอบ ๒๐๑   นายพิชิต สุวรรณภักด ี

พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  ๒  ต าแหน่ง 

  ๓.  ต าแหน่งคนงาน                   มีผู้สอบผ่าน  จ านวน  ๑๙  ราย คือ 
        สอบได้ล าดับที่ ๑  เลขประจ าตัวสอบ  ๓๑๔  นางสาวณัฐลกิา บุตรแดงน้อย  
   สอบได้ล าดับที่ ๒  เลขประจ าตัวสอบ  ๓๐๒  นางศุภลักษณ ์  มีจันที 
   สอบได้ล าดับที่ ๓  เลขประจ าตัวสอบ  ๓๑๘  นางสาวเมทิกา  บุญจวง 
   สอบได้ล าดับที่ ๔  เลขประจ าตัวสอบ  ๓๐๙  นายอิศรา  วันเต็ม 
   สอบได้ล าดับที่ ๕  เลขประจ าตัวสอบ  ๓๑๓  นางสาวประดับพร นามอ่อนตา 
   สอบได้ล าดับที่ ๖  เลขประจ าตัวสอบ  ๓๑๕  นางสาวดุจนยันา ประเสริฐทรง 

สอบได้ล าดับที่ ๗  เลขประจ าตัวสอบ  ๓๐๕  นางสาวชลิดา  บุญสนอง 
สอบได้ล าดับที่ ๘  เลขประจ าตัวสอบ  ๓๐๖  นางสาวลลิตา  เหล่าสีค า 
สอบได้ล าดับที่ ๙  เลขประจ าตัวสอบ  ๓๐๗  นายศรัณย ์  สุระค า 
สอบได้ล าดับที่ ๑๐ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๐๘ นางสาวปิยกาญจน์ สิงห์ขวา 
สอบได้ล าดับที่ ๑๑ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๑๙ นายสมพิส  ชัยสอน 
สอบได้ล าดับที่ ๑๒ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๐๓ นางสาวพรรณภา พลทองสถิตย์ 

                                    สอบได้ล าดับที่ ๑๓ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๒๑ นายจตุพล  เกษขจร 
สอบได้ล าดับที่ ๑๔ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๑๑ นายจักราช  สุขใจ 
สอบได้ล าดับที่ ๑๕ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๑๖ นางสาวนัตติกาล สอนถม 
สอบได้ล าดับที่ ๑๖ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๑๐ นางสาวอารยา  งอสอน  
สอบได้ล าดับที่ ๑๗ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๑๒ นางสาววันทนา ด้วงค าจันทร์ 
สอบได้ล าดับที่ ๑๘ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๐๔ นางสาวจิราพัชร สีสมเหลา 
สอบได้ล าดับที่ ๑๙ เลขประจ าตัวสอบ  ๓๐๑ นางสาวภาวนิี  ค าภักดี 

     
 

/๔. ต าแหน่ง... 



๒ 
       

๔.  ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ               มีผู้สอบผ่าน  จ านวน  ๔  ราย คือ 
สอบได้ล าดับที่ ๑  เลขประจ าตัวสอบ  ๔๐๔  นายพัทธพงษ์  พลทองสถิตย์ 
สอบได้ล าดับที่ ๒  เลขประจ าตัวสอบ  ๔๐๑  นายนรากร  จันเอี่ยม 

   สอบได้ล าดับที่ ๓  เลขประจ าตัวสอบ  ๔๐๒  นายธเนตร  ก้อนมาตร 
   สอบได้ล าดับที่ ๔  เลขประจ าตัวสอบ  ๔๐๓  นายบริวัตร  จันทร์เทพย์ 

การบรรจุแต่งตั้งและจ้าง 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จะแต่งตั้งผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเท่าที่มีต าแหน่งว่าง โดยผู้ 
ที่อยู่ในล าดับ ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผล
การสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับ
การสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้เป็นอันยกเลิก 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                   
 

                       (นายปรีดา   นิลสาคู) 
                       ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                        นายเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้ผู้ท่ีสอบได้ล าดับท่ี ๑  ต าแหน่งคนงาน และต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ  
              มารายงานตัว  ในวันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ส านักปลัดเทศบาล   
              เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 


