ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางตามภารกิจ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจางเป&นพนักงานจางตามภารกิจ
*****************************
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดมีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่
23 พฤษภาคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจางเป(นพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
ตั้งแต-วันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2559 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห-งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส-วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 19 แห-งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ<เกี่ยวกับพนักงานจาง จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับ การสรรหาและเลือกสรรเพื่อจางเป(นพนักงานจางตามภารกิจ สั งกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
อนึ่งในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรและการประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรขางตนนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารขอเท็จจริงที่ผูสมัครไดยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ว-าเป(นผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตรงตาม
ประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากภายหลังปรากฏว-า ผูสมัครรายใดคุณสมบัติไม-ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว-า
ผู สมั ค รรายนั้ น เป( น ผู ขาดคุ ณ สมบั ติ และจะไม- พิ จ ารณาจั ด จางเป( น พนั กงานจาง ในกรณี ที่ เ ป( น ผู ผ- า นการ
เลือกสรรหรือจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจาง กรณีที่ไดทําสัญญาจางไปแลว
ประกาศ ณ วันที่ 17

มิถุนายน พ.ศ. 2559

(ผศ.เชาวน<วัศ เสนพงศ<)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่องรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจางเป&นพนักงานจางตามภารกิจ
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
1. ตําแหน-ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เลขที่สมัคร
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030

ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฐธิดา อ-อนเกตุพล
นางสาวปริศนา หมื่นนคร
นางสาวปFยพร เพ็ญสวัสดิ์
นางสาวอรัญญา รักษาสังข<
นางจิตติมา เฟIJองนวกิจ
นายณัฐพงศ< ลิ่มอรุณ
นางสาวมลฤดี ปะทา
นางสาวกนกวรรณ ศรัทธาธรรม
นางสาวระวิวรรณ ยาจาติ
นางสาวพัชรา ถือแกว
นายมนตรี วรินทรเวช
นางสาวอนงค< บัวหลวง
นางสาวศศิลฎา แกววิมาน
นางสาวนวพร สระบัว
นางสาวเมธาวี หัตถวิก
นางสาวกมลชนก รักธรรม
นางสาวรุ-งทิวา พืชผล
นางสาวสุมาลี รัฐอุทัย
นางสาวสุพรรณี คาดปรปMกษ<
นางสาวสรัญญา อานนท<
นางสาวชลธิดา วงศ<ทยานิธิ
นางสาวศุภธิดา นิยมผล
นางสาวสกุลรัตน< แกวเพิ่มพูน
นางสาวภักดิ์จิรา หนูดวง
นางสาวตณัฐตา เลิศพันธุ<
นางสาวอัญชลี นวลรงศ<
นางสาวสาวิตรี อักษรกูล
นางสาวพิมพ<ชนก นอยทับทิม
นางสาวอรวรรณ เพ็งสิงห<
นางสาวจุฑามาศ อมรวัฒน<

หมายเหตุ

2. กําหนด วัน เวลา สถานที่ วิธีดําเนินการสรรหา
วัน เวลา

ตําแหน-ง

วิธีการสรรหา

28 มิถุนายน 2559
- เวลา 08.30 - 12.30 น.

บุคลากรสนับสนุน
การสอน

สัมภาษณ<

- เวลา 13.30 – 14.30 น.

บุคลากรสนับสนุน
การสอน

ทดสอบตัวอย-างงาน

สถานที่

หมายเหตุ

อุทยานการเรียนรู รายงานตัวเวลา
(CLP)
08.30 น.
หองเรียนขาลุย
อุทยานการเรียนรู
(CLP)
โซนอินเตอร<เน็ต

ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
1. ผูเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองมารายงานตัว เพื่อเขารับการเลือกสรร ในเวลา
08.30 น. ณ อุทยานการเรียนรู(CLP) เทศบาลนครนครศรีธ รรมราช หากผูมี สิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรร ไม-มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถือว-าผูนั้นสละสิทธิเขารับการสรรหา
และเลือกสรร
2. การแต- ง กาย ผู เขารั บ การสรรหาและเลื อกสรรจะตองแต- ง กายสุ ภ าพ เรี ย บรอยตามปกติ
ประเพณีนิยม โดยสุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง รองเทาหุมสน สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง รองเทา
หุมสน ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง หามสวมกางเกงยีนส<และรองเทาแตะ
3. ตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให
มาแสดงต-อคณะกรรมการดวย
4. หามสูบบุหรี่ในหองสอบ
5. ตองปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการโดยเคร-งครัด
********************************

