
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ กาํหนดวัน เวลา และสถานทีใ่นการประเมินสมรรถนะ  

และระเบียบเกี่ยวกบัการประเมินสมรรถนะ 
------------------------------- 

 

  ตามท่ีได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 13 ตําแหน่ง และได้ดําเนินการ
รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 25  มกราคม 2562 ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังน้ี 
  ตําแหน่งพนักงานจ้างประเภทภารกิจ 

1. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
3. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
4. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
5. ตําแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
6. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
7. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
8. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
9. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
10. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างสํารวจ 
11. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล 
12. ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
ตําแหน่งพนักงานจ้างประเภททั่วไป 
1. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

 

บัดน้ี การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือจัด
จ้างเป็นพนักงานจ้าง กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้างต้นน้ี ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่
ผู้สมัครได้ย่ืน และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังน้ัน หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างต้ังแต่ต้น 

 

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี   
 

ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

/ค. ระเบียบ... 



 ๒

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ 
 1.1 สุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ม

ส้น (ห้ามใส่กางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) 
 1.2 สุภาพสตรี สวมเสื้อมีปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมร้องเท้าหุ้มส้น (ห้ามใส่

กางเกงยีนส์หรือกระโปรงยีนส์โดยเด็ดขาด) 
 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาต

ให้เข้ารับการสอบ  
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
3. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไป

ในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบการประเมินสมรรถนะอาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังน้ี 
4.1 ห้ามนําเคร่ืองมือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
4.3 ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดย

เคร่งครัด 
4.4 หากผู้ใดเข้าห้องสอบหลังเวลาจากลงมือทําข้อสอบ 30 นาทีของแต่ละวิชา จะไม่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าสอบวิชาน้ัน เว้นแต่มีเหตุความจําเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการกลางประจําสนามสอบ
พิจารณาอนุญาต 

4.5 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา สถานที่ที่
กําหนดในตารางสอบผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตําแหน่งที่
สมัครอีก 

4.6 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องน่ังประเมินตามที่น่ังสอบที่กําหนดให้ ผู้ใดน่ังผิดที่จะไม่ได้รับ
คะแนนสําหรับสมรรถนะน้ัน 

4.7 เขียนช่ือ – สกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหน่งที่สมัคร และเลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะใน
ที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 

4.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน ถึงจะ
ออกจากห้องสอบได้ 

4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบก่อน ถึงจะออกจากห้องสอบได้ 

4.10 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการประเมินจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้ 
4.11 เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบให้หยุดทําตอบจะต้องหยุดทันที 

แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 

/4.12 เมื่อสอบ.... 
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หน้าที่ 1 จาก 34

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 3106001 นาย ธีรชัย เจ๊ะละหวัง
2 3106002 นางสาว สุจิตรา ทองท่า
3 3106003 นาย สมศักดิ์ ธาตุมาศ
4 3106004 นาย เก่งกาจ บุญช่วย
5 3106005 นางสาว รอฮาน่า รับไทรทอง
6 3106006 นางสาว สุธาทิพย์ สัมพันธมาศ
7 3106007 นาย ฐิติ จะนะบูรณ์
8 3106008 นางสาว แพรพรรณ เค่ียมขาว
9 3106009 นางสาว สิริญญา เจ๊ะละหวัง
10 3106010 นางสาว จุฑารัตน์ มะโนลม
11 3106011 นาย ระพีพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์
12 3106012 นางสาว ศกลวรรณ แสงศรี
13 3106013 นางสาว อัญญานี เพ็ชรพราย
14 3106014 นาย ธีรวัฒน์ อรุณรัตนลีลากุล
15 3106015 นาย วิทยา สารักษ์
16 3106016 นาง ลลิตา พันธ์ุอุดม
17 3106017 นางสาว จรรจิรา ชูศรี
18 3106018 นาย ธีรศักดิ์ เกลี้ยงเกลา
19 3106019 นาย อรุณ จําปีพันธ์ุ
20 3106020 นาย สุพัฒชัย ศรีวารินทร์
21 3106021 นาย พรเทพ รัตนบุรี
22 3106022 นาย ปัณณวิชญ์ ด้วงเจ้ย
23 3106023 นางสาว สุนิดา ชัยรัฐ
24 3106024 นาย มารุจน์ อิสลาม
25 3106025 นางสาว ซาเดียน่า หวันปรัตน์
26 3106026 นาย ชินกร สมปรางค์
27 3106027 นางสาว กาญจนา เอกชน
28 3106028 นาย สงกรานต์ สุกรี
29 3106029 นางสาว อัจฉริยา ศิริวาริน
30 3106030 นาย วัชริศ สุขสิกาญจน์
31 3106031 นางสาว เบญจวรรณ กลสามัญ
32 3106032 นาย มงคล หมอโอสถ
33 3106033 นาย มงคล แสงไพทูรย์
34 3106034 นาย กิตติกานต์ เชิญทอง
35 3106035 นางสาว อุไรวรรณ หิรัญรัตน์
36 3106036 นาง ดารุณี อิสสรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 3106)  จํานวน 44 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 2 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
37 3106037 นาย พงศกร ตําเมือง
38 3106038 นางสาว ชมพูนุท ชะวาจิตร
39 3106039 นาย วรวัช เอกาพันธ์ุ
40 3106040 นางสาว ธัสสุตา นิลบุญ
41 3106041 นาย ศราวุธ หนูอ่อน
42 3106042 นาย ปฏิพันธ์ วัชรพันธ์
43 3106043 นาย กฤตยชญ์ ศรีสวัสดิ์
44 3106044 นาย สุทธิพงษ์ กูลเก้ือ

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 3 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 3201001 นาง ศิริวรรณ ปัจจัย
2 3201002 นาง โสรญา สุวรรณโชติ
3 3201003 นางสาว ศศิธร พลสวัสดิ์
4 3201004 นาย ธนพนธ์ มาศมาลัย
5 3201005 นางสาว พรรัตน์ อาสสมโภชน์
6 3201006 นางสาว พิมภรณ์ มีคุณ
7 3201007 นางสาว วิลาสินี สงกุมาร
8 3201008 นางสาว จุฑาภรณ์ นิลรักษ์
9 3201009 นางสาว จุฬารัตน์ ยิสะหมัน
10 3201010 นางสาว อัญญรัตน์ วิจาราณ์
11 3201011 นางสาว สุภาวดี จิตติศักดิ์
12 3201012 นางสาว จิรนันท์ วิมลทรง
13 3201013 นางสาว ธัญญานีย์ สินทวี
14 3201014 นางสาว วาสิฏฐี ดิษฐสาคร
15 3201015 นางสาว กัลยกร ชาบุรี
16 3201016 นางสาว สุภาพร เหมทานนท์
17 3201017 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุนิศา เจริญสุข
18 3201018 นางสาว กาญจนา ฤทธ์ิบรรเจิด
19 3201019 นางสาว ทิวาพร กลิ่นมาลี
20 3201020 นางสาว วันทนีย์ ผิวดํา
21 3201021 นางสาว นริศราภรณ์ วัจนไพศาล
22 3201022 นางสาว ณัฐชา ชูจันทร์
23 3201023 นางสาว ยิสมานี ยูนุ
24 3201024 นางสาว อนุศรา สุขแก้ว
25 3201025 นางสาว วสุธนา ยูงทอง
26 3201026 นางสาว กนกวรรณ รอดรักษ์
27 3201027 นางสาว ภัทราพร ส่งช่วย
28 3201028 นางสาว อรวรรณ ศรีเมือง
29 3201029 นางสาว ปานรวี สุขยามผล
30 3201030 นางสาว ชลินีย์ ดาษนิกร
31 3201031 นางสาว วรรณนิสา สมศิริ
32 3201032 นางสาว ช่ืนหทัย ชุมเพชร
33 3201033 นางสาว ฐาปนี บํารุงศรี
34 3201034 นางสาว จุฑาทิพย์ คงเมืองแท้
35 3201035 นางสาว ปิยนุช พุทธธรรมรงค์
36 3201036 นาง กนิษฐา อินทร์สังข์

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (รหัส 3201)  จํานวน 51 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 4 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
37 3201037 นางสาว จิดาภา เซ่งยิ่น
38 3201038 นางสาว ปิยากุล พุฒิสวัสดิกุล
39 3201039 นางสาว อัญชลี บ่มไล่
40 3201040 นางสาว ธิรารัตน์ สิงห์ชู
41 3201041 นางสาว สิริลักษณ์ แก้วนวล
42 3201042 นางสาว ฌาลิสา นวลอ่อน
43 3201043 นางสาว ชุลีรัตน์ คงทอง
44 3201044 นาง จิราพร ธนอัญญาพร
45 3201045 นางสาว ชลธิชา ทองเรือง
46 3201046 นางสาว ภาวดี จันทพราหมณ์
47 3201047 นางสาว โชติกา แผ่นทอง
48 3201048 นางสาว ภัสรา บุญทับ
49 3201049 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฑีราภัค คงแคล้ว
50 3201050 นางสาว พรรณราย หมัดสุข
51 3201051 นางสาว เอกพร กําเหนิดแก้ว

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 5 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 3202001 นางสาว กนกพร ภาติกะโชดก
2 3202002 นาง จริยา เพียรจิตร์
3 3202003 นางสาว สุนิดา พงศ์ยี่หล้า
4 3202004 นางสาว ถนอมศรี พรหมศรี
5 3202005 นางสาว อภิชญา ขาวผ่อง
6 3202006 นางสาว แรมจันทร์ บัวหลวง
7 3202007 นางสาว อิสรา กาญจนวิวิญ
8 3202008 นาย วัชรินทร์ วังแคล้ว
9 3202009 นางสาว ดานัยยา อรุณพานิช
10 3202010 นางสาว ภัทรพร รัตนสุคนธ์
11 3202011 นางสาว สกุลรัตน์ ทองนุ่น
12 3202012 นางสาว ลลิดา ชัยสงคราม
13 3202013 นางสาว ศิรวันประกาย วงศ์เบ้ียสัจจ์
14 3202014 นางสาว สุรีย์ภรณ์ วิเชียรรัตน์
15 3202015 นางสาว ภัทราพร พลศิริ
16 3202016 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เสาวนิต สุวรรณรัตน์
17 3202017 นางสาว พัชราวรรณ ปานประดิษฐ์
18 3202018 นางสาว สุดารัตน์ พัดดํา
19 3202019 นางสาว ภาวิตา ควรรําพึง
20 3202020 นางสาว วนาลี ศรีทองปลอด
21 3202021 นาง วารุณี สุภาวีระวัฒน์
22 3202022 นาย พุฒิพงษ์ สกุลเด็น
23 3202023 นางสาว กรรณิกา สาครจิตร์
24 3202024 นางสาว รุ่งนภา ด้วงปราง
25 3202025 นางสาว เบญจวรรณ เงินถาวร
26 3202026 นางสาว ชไมพร บุญเรือง
27 3202027 นางสาว นิลรัตน์ สมนึก
28 3202028 นาง วิมลมาศ มีสวัสดิ์
29 3202029 นาย อารัฐชัย ดาราวรรณ์
30 3202030 นางสาว ปิยะภรณ์ ทิพยุทธ์
31 3202031 นาย วีรศักดิ์ วิประจงค์
32 3202032 นางสาว อารยา นาคคง
33 3202033 นางสาว ภัทราภรณ์ อักษรทอง
34 3202034 นางสาว ขวัญธิดา ขาวนวล
35 3202035 นาย อติชาต หลุงอิน
36 3202036 นางสาว กนกพรรณ สุประวัติตระกูล

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (รหัส 3202)  จํานวน 57 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 6 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
37 3202037 นางสาว จรรทมาตร กุญชรินทร์
38 3202038 นางสาว ฐิติมา ชูใหม่
39 3202039 นางสาว ศิรินรัตน์ คงดี
40 3202040 นาย ภูริณัฐ ดีลิ่น
41 3202041 นางสาว ภัทรวดี เล่นทัศน์
42 3202042 นางสาว กมลชนก กุ้งหลุ่ย
43 3202043 นางสาว ฐานัดดา ปานแก้ว
44 3202044 นางสาว สุธาทิพย์ พรหมจรรย์
45 3202045 นางสาว นิสา โชติพันธ์ุ
46 3202046 นาง ดวงสุรีย์ โพธ์ิสุวรรณ
47 3202047 นาง คุณัญชญา ขวัญสง
48 3202048 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สิริขวัญนภา ชูเชิด
49 3202049 นางสาว สุภาวดี มณีโชติ
50 3202050 นางสาว คุณัญญา สุขอนันต์
51 3202051 นางสาว ชุติกาญจน์ ปานแก้ว
52 3202052 นางสาว อธิตยา จําปา
53 3202053 นางสาว รัตนา แสนภักดี
54 3202054 นางสาว ปรีดารัตน์ พรหมมเกตุ
55 3202055 นางสาว ธัญธร สมปรีดา
56 3202056 นางสาว ปรียาพร ขอกลาง
57 3202057 นางสาว ธิศาชล ขุนพิพัฒน์

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 7 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 3203001 นางสาว ศศิกัลยา เทพี
2 3203002 นางสาว เมธานันท์ รักษาวงศ์
3 3203003 นางสาว สุนิษา ลิ่นล้วน
4 3203004 นางสาว ปณยา แก้วแสง
5 3203005 นาย ชยณัฐ แก้วแกมทอง
6 3203006 นางสาว สุดารัตน์ ชูแก้วงาม
7 3203007 นางสาว ศศิประภา เลิศวิทยานนท์
8 3203008 นางสาว นารีนาท จารุเกียรติกุล
9 3203009 นางสาว ณัฏฐิกา ชุมวรฐายี
10 3203010 นางสาว ลักษณา เสนาทอง
11 3203011 นางสาว สุวรรณา ธานมาศ
12 3203012 นางสาว สิรพิช แซ่จั่น
13 3203013 นางสาว กมลวรรณ ห่อหุ้ม
14 3203014 นางสาว มณัฐิกานต์ ชูไกรไทย
15 3203015 นางสาว เพชรลดา พรหมทอง
16 3203016 นางสาว วันวิสาข์ มากอยู่
17 3203017 นางสาว จันทกานติ์ พรหมดวง
18 3203018 นางสาว วิภาวรรณ ถาวรสุข
19 3203019 นางสาว นภัสสร ห่อแป้น
20 3203020 นางสาว สุกัญญา แก้วเสน
21 3203021 นางสาว รดาภัค จันทร์พิมล
22 3203022 นางสาว กัลยกร อินทร์พรหม
23 3203023 นางสาว มลนภา ชนาชน
24 3203024 นางสาว เพ็ญพิชชา คณะทอง
25 3203025 นางสาว ปาณระวี สกุลแก้ว
26 3203026 นางสาว กฤษณา โอรากิจ
27 3203027 นางสาว วรัฏฐา ธนาศัยกุล
28 3203028 นางสาว วรรณิศา ใสท้ายดู
29 3203030 นางสาว ณัฐพัชญ์ ดําสุวรรณ
30 3203031 นางสาว อรัชพร พลภักดี
31 3203032 นางสาว จารุกร เรียนรมย์
32 3203033 นางสาว อรอุมา เจริญรูป
33 3203034 นาย กฤษฎา สุทิน
34 3203035 นางสาว ศิรดา เหมทานนท์
35 3203036 นางสาว กาญจนา เวศวิทย์
36 3203037 นาย ชัยบวร รอดแก้ว

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (รหัส 3203)  จํานวน 55 คน



หน้าที่ 8 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
37 3203038 นางสาว สุณิสา กิจวิจารณ์
38 3203039 นางสาว แพรววนิต ถ่ินนคร
39 3203040 นางสาว พรพรรณ เพ็ชรบูรณ์
40 3203041 นางสาว พรทิพย์ วาดวงพักร์
41 3203042 นางสาว ขนิษฐา เทพทอง
42 3203043 นางสาว จุรีรัตน์ เปาะทองคํา
43 3203045 นาย สมพร โต๊ะหาด
44 3203046 นางสาว ชรัฎฎา เชาวลิต
45 3203047 นาย อภิสิทธ์ิ จันทร์ภักดี
46 3203048 นางสาว ภัททิรา ใจดี
47 3203049 นางสาว จิตกัลยา บรรดาลทรง
48 3203050 นาย พีรวิชญ์ สายแก้ว
49 3203051 นางสาว ชุติมา เลิศจิตวิกุล
50 3203052 นาย ไทยรัฐ ปานแก้ว
51 3203053 นางสาว ศิริพร ทุมรัตน์
52 3203054 นางสาว ปัณณิกา อ้นทอง
53 3203055 นางสาว อรวรรณ สังเพชร
54 3203056 นาย วิรัตน์ ศรีเจริญ
55 3203057 นางสาว จิตรลดา งามพริ้ม

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 9 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 3301001 นางสาว สุกัญญา ราหมาด
2 3301002 นางสาว นรินทร์ทิพย์ คชวงศ์
3 3301003 นางสาว ติ๋ม ดวงมณี
4 3301004 นาย ดวง ทิพย์รัตน์แก้ว
5 3301005 นางสาว กุลวดี อนุรักษ์
6 3301006 นางสาว อภิญญา ศรีจํารัส
7 3301007 นางสาว พัชรี ชาญณรงค์
8 3301008 นางสาว สุรีมาศ กําเหนิดสม
9 3301009 นางสาว มาลีวัลย์ หนูคง
10 3301010 นางสาว เสาวลักษณ์ ขวัญเมือง
11 3301011 นาย สุริยะ เพ็ชรนิล
12 3301012 นางสาว กชรัตน์ ปิยจันทร์
13 3301013 นางสาว กุลยา ชัยพงศ์ฤทธ์ิ
14 3301014 นางสาว พิชชาภา ประนอม
15 3301015 นาย รัชธนน กิจการ
16 3301016 นางสาว ปัญชนางค์ รัตนสุวรรณ
17 3301017 นาย ณัฐพงศ์ กาญจนโสภาค
18 3301018 นางสาว วิยะดา ศรีแฉล้ม
19 3301019 นางสาว พัชรา วงค์รอด
20 3301020 นางสาว เกศนี คงเมืองแท้
21 3301021 นางสาว แววดาว แซ่ภู่
22 3301022 นาย กฤชณัท ยี่สุนดนตรี
23 3301023 นางสาว จิรวรรณ นงนวล
24 3301024 นางสาว สุภาวดี ศรีสมโภชน์
25 3301025 นางสาว พัทธวรรณ ธรรมรักษ์
26 3301026 นางสาว อโนมา ภักดิ์ษา
27 3301027 นางสาว ชญานิศ ช่างแกะ
28 3301028 นางสาว พรอนันต์ บุญหลง
29 3301029 นางสาว สวรรยา คงปราณ
30 3301030 นางสาว อัญชลี อุตรนาค
31 3301031 นางสาว พิชญาภา ขาวคง
32 3301032 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์ปัญญา
33 3301033 นางสาว ศศิกานต์ หนูยิ้มซ้าย
34 3301034 นางสาว ศุภรัตน์ ชูสุวรรณ
35 3301035 นางสาว มณิสรา เมืองโคตร
36 3301036 นางสาว สุมนนาถ มาทอง

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (รหัส 3301) จํานวน 182 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 10 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
37 3301037 นาย ธิติ ไทยกําเนิด
38 3301038 นาง ปาลปุญชรัศมิ์ ไชยพหล
39 3301039 นางสาว วิชชุดา ภักดีชน
40 3301040 นาย อรรถพล เพ็งแก้ว
41 3301041 นางสาว วรรณดี เลขสม
42 3301042 นางสาว เสาวรัตน์ ถนอมพันธ์
43 3301043 นาง กมลทิพย์ วงศ์รักษา
44 3301044 นาย วิวรรธน์ โกศัยพัฒน์
45 3301045 นางสาว พรเพ็ญ ทิพย์
46 3301046 นางสาว พุทธาวรรณ หนูภูธรณ์
47 3301047 นางสาว แสงจันทร์ มโนสาร
48 3301048 นางสาว อภิญญา ผจญภัย
49 3301049 ว่าท่ีร้อยตรี สุกฤษฏิ์ โมสิโก
50 3301050 นางสาว ไข่มุก ดียืน
51 3301051 นางสาว ญาณิศา กระจ่างโลก
52 3301052 นางสาว รัติกาล รินณรงค์
53 3301053 นางสาว รุ่งตะวัน ศรีปาล
54 3301054 นางสาว ปารีนันท์ ประโยชน์ชล
55 3301055 นางสาว อรัญญา ทองเนตร
56 3301056 นางสาว พรทิพย์ ศิริ
57 3301057 นางสาว ธีรวรรณ ชูเมฆ
58 3301058 นางสาว ชุติมา นวมประวัติ
59 3301059 นางสาว อสมาภรณ์ บุรพธานินทร์
60 3301060 นางสาว ณัฐธิดา พงศ์ทองเมือง
61 3301061 นางสาว เนตรชนก สุภาพ
62 3301062 นางสาว ณัฐวรรณ ชํานาญ
63 3301063 นางสาว สุนิสา ศรีศักดา
64 3301064 นางสาว ธีรนุช ภัทรเกียรติเจริญ
65 3301065 นางสาว นัยนา เรืองรอด
66 3301066 นาย กิตติณัฏฐ์ ขวัญเมือง
67 3301067 นางสาว ศรีวรรณ เคเอส
68 3301068 นางสาว กุลธิดา นพกร
69 3301069 นางสาว กนกอร กรุงแก้ว
70 3301070 นางสาว วารุณี ช่วยอักษร
71 3301071 นางสาว วรรณชนก ยามา
72 3301072 นางสาว มาศสุดา เก้ือช่วย
73 3301073 นางสาว เบ็ญรัตน์ ลักษณะคชา

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 11 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
74 3301074 นางสาว ยุวดี บาลโรย
75 3301075 นางสาว สุกัญญา บัวทอง
76 3301076 นางสาว สุดาภรณ์ ส้มแป้น
77 3301077 นางสาว แพรพลอย ยะสะนพ
78 3301078 นางสาว นิภาพร จันทร์ถัด
79 3301079 นาย จารุภัฏ ศรีสุวรรณ์
80 3301080 นางสาว ณิชารัตน์ สว่างภพ
81 3301081 นางสาว นิตยา อินทอง
82 3301082 นางสาว ฟิรซาน่า ละไบแด
83 3301083 นาย สราวุธ ธรนิล
84 3301084 นางสาว สุดา สุขสุภาพ
85 3301085 นางสาว ณัฐชา กําเหนิดดี
86 3301086 นาย สมโภชน์ โรจนวัฒน์
87 3301087 นาง จิระวดี พุทธสุภะ
88 3301088 นาง ศิรินทิพย์ ยุเหล็ก
89 3301089 นางสาว ประภัสสรา โลหะสุวรรณ
90 3301090 นาย อติวิชณ์ วรรโณทัย
91 3301091 นางสาว ฐาปนันท์ นวลเจริญ
92 3301092 นางสาว ฤทัยรัตน์ พุทธพงศ์
93 3301093 นางสาว ปนิศา จิระวรรณ
94 3301094 นางสาว จุฑามาศ เพ็งดํา
95 3301095 นางสาว นภัทร สมบัติ
96 3301096 นางสาว กนกกาญจน์ ไชยปรปักษ์
97 3301097 นาย เทพนที แดงงาม
98 3301098 นาย ภาณุวัฒน์ สดแก้ว
99 3301099 นางสาว วิไลลักษณ์ ชูผอม
100 3301100 นางสาว ศรุตา หนูรักษ์
101 3301101 นางสาว ศิริวรรณ สังขณี
102 3301102 นางสาว กชนุช เวลาดี
103 3301103 นางสาว กัลยา แก้วสังข์
104 3301104 นางสาว นวรัตน์ พุทธศรี
105 3301105 นางสาว ปานทิพย์ วุฒิจันทร์
106 3301106 นางสาว เกียรติสุดา แสนเสนาะ
107 3301107 นางสาว เสาวลักษณ์ สีสายทอง
108 3301108 นางสาว ณัฐวดี ใหม่แย้ม
109 3301109 นางสาว พิไลวรรณ บุตรโคตร
110 3301110 นางสาว จิรวรรณ ทองสุขดี

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 12 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
111 3301111 นางสาว สุจิตรา เซ่งเอ้า
112 3301112 นางสาว รุ่งนภา กลสามัญ
113 3301113 นางสาว อังคณา เมืองทรัพย์
114 3301114 นางสาว ปรียานุช ปานสงค์
115 3301115 นางสาว เปรมปวีร์ บุญมี
116 3301116 นางสาว ยุภาวรรณ เพชรศรีสังข์
117 3301117 นางสาว กวินนา นิยมจิตร
118 3301118 นางสาว ปัตติมา หนูฤทธ์ิ
119 3301119 นางสาว กรรณิกา วิเชียร
120 3301120 นางสาว ศรัณยา ริยาพันธ์
121 3301121 นางสาว ศดานันท์ แคนยุกต์
122 3301122 นาง นิภาดา สุขสงวน
123 3301123 นางสาว เบญจวรรณ ญาตินงคราญ
124 3301124 นาย ปวริศ บุญเชิด
125 3301125 นางสาว วิชุดา สายวารี
126 3301126 นางสาว นาตยา รัตนมณี
127 3301127 นาย ฉัตรชัย อินทะมณี
128 3301128 นางสาว พัชรีภรณ์ หล้าเปียะ
129 3301129 นางสาว อัสวานา วัฒนะ
130 3301130 นาย ชินวัตร ชูชุมพล
131 3301131 นางสาว ทิพย์ธิดา เฉลิมวรรณ์
132 3301132 นางสาว จิตราภรณ์ บุญรอด
133 3301133 นางสาว พิชญา ใจสว่าง
134 3301134 นางสาว นภัสสร หมั่นช่วย
135 3301135 นางสาว อัญชลิกา ดําจันทร์
136 3301136 นางสาว กันยารัตน์ วงศ์สวัสดิ์
137 3301137 นางสาว จินดารัตน์ คงปราณ
138 3301138 นางสาว จิตติมา มนินทร์
139 3301139 นาย พงษ์ฐกร อังคณานนท์
140 3301140 นางสาว วรรณิสา วิเชียรศรี
141 3301141 นางสาว นริศา ขวัญคาวิน
142 3301142 นางสาว วราภรณ์ ษรภักดี
143 3301143 นางสาว นิภาวรรณ อรุณฤกษ์
144 3301144 นางสาว ฐิติภรณ์ ขันแข็ง
145 3301145 นางสาว รัฐชญา นันทโชค
146 3301146 นางสาว ธันยมัย นิชานนท์
147 3301147 นางสาว นิตยา แก้วมณี

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 13 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
148 3301148 นางสาว ชนิกานต์ ทองคงแก้ว
149 3301149 นาย ธีระยุทธ เริงสมุทร
150 3301150 นาย สมศักดิ์ สังข์สม
151 3301151 นางสาว ไอลดา นุ้ยผอม
152 3301152 นางสาว คัทรียา มะหมัด
153 3301153 นางสาว ปณิตา กสิคุณ
154 3301154 นาย นัฐวัฒน์ ทองใหญ่
155 3301155 นางสาว จิราภรณ์ อ้นทอง
156 3301156 นางสาว ภารดี สวัสดิ์ประสิทธ์ิ
157 3301157 นางสาว ศุภรดา โต๊ะหมาด
158 3301158 นางสาว ศิรินทิพย์ พลไชย
159 3301159 นางสาว สุณิสา อาชาฤทธ์ิ
160 3301160 นาย เศรษฐบุตร อ่อนภักดี
161 3301161 นางสาว เกณิกา สมจิตต์
162 3301162 นางสาว สาวิณี ศรีนวลแก้ว
163 3301163 นางสาว จันทร์จิรา วงศ์เกษร
164 3301164 นางสาว ปรีชญา สุกกระ
165 3301165 นางสาว ขวัญตา แสงราวี
166 3301166 นางสาว เพ็ญนิภา ไชยจิตต์
167 3301167 นางสาว ธนัชพร ธนะบรรณ์
168 3301168 นางสาว อรุณรัตน์ พัฒนศิริ
169 3301169 นางสาว ชุติมา พิกุลทอง
170 3301170 นาย ชัยชาญ สารเสยา
171 3301171 นางสาว วรรณภรณ์ สุวรรณรัตน์
172 3301172 นางสาว ชนากานต์ เสนา
173 3301173 นางสาว วรารักษ์ กําเนิดมณี
174 3301174 นางสาว พัชราภรณ์ พรหมจรรย์
175 3301175 นางสาว เจติยา สุดสมพร
176 3301176 นางสาว ทัศนวรรณ ศรีทันเดช
177 3301177 นางสาว อัสราภรณ์ ทองนุ่น
178 3301178 นางสาว ชรินรัตน์ ศรีคําผึ้ง
179 3301179 นางสาว พิมพร ชายอ่อน
180 3301180 นางสาว ธัญชนก หลีสุวรรณ
181 3301181 นางสาว ชลดา วงศ์สวัสดิ์
182 3301182 นางสาว บุญฑริกา ยอดสุรางค์

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 14 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 3606001 นางสาว จันทิมา คล้ายแก้ว
2 3606002 นางสาว กรรณิการ์ ไม้เรียง
3 3606003 นาย ณิชพน พูนวรกิจ
4 3606004 นาง ศิริพักตร์ บัวแก้ว
5 3606005 นางสาว สุวดี ขวัญอ่อน
6 3606006 นางสาว ธิติณัฏฐ์ สุรางค์
7 3606007 นางสาว อมลมณี เข็มพันธ์ุ
8 3606008 นางสาว วรารัตน์ สิงหเสม
9 3606009 นางสาว เสาวลักษณ์ โกเมศ
10 3606010 นางสาว ศตพร รักสกุล
11 3606011 นางสาว พนิตนันท์ ใจแจ้ง
12 3606012 นางสาว อลิสา สว่างวงศ์
13 3606013 นางสาว ธนาภรณ์ เยี่ยมกร
14 3606014 นางสาว อรชา ผิวคราม
15 3606015 นางสาว ณัฐชนก ดาษพร
16 3606016 นางสาว ธัญวรรณ บ้านควน
17 3606017 นางสาว ผกามาศ ละมัย
18 3606018 นางสาว อารดา จิตรแก้ว
19 3606019 นางสาว กมลพร กลิ่นละมัย
20 3606020 นางสาว วาสนา ประเสริฐ
21 3606021 นางสาว นลินรัตน์ ขุนรัตน์
22 3606022 นาย เจนวิทย์ สนิทใจ
23 3606023 นางสาว โชติกา หมื่นศรีรา
24 3606024 นางสาว วิลาสินี เบญสเหมาะ
25 3606025 นางสาว วงศ์เดือน ถาวระ
26 3606026 นางสาว ญาดา ชํานาญเกียรติ
27 3606027 นางสาว ภารดี ชาญปรานีช
28 3606028 นางสาว วิสุทธิโฉม จัตตุพงศ์
29 3606029 นางสาว ภรัณยู รอดอุปการ
30 3606030 นางสาว สรินยา สุธาโพชน์
31 3606031 นางสาว ทิตยาพร จันทร์ศรี
32 3606032 นางสาว สุกัญญา จันทร์ศรี
33 3606033 นางสาว พีชญิกา เช้ือชาติ
34 3606034 นางสาว ภาวิณี โสมสุข
35 3606035 นางสาว ณัฏฐปภัสร์ เพชรนุ้ย
36 3606036 นางสาว ธันวดี ทองเช้ือ

ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (รหัส 3606)  จํานวน 113 คน



หน้าที่ 15 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
37 3606037 นางสาว ซูไรดา พงษ์พยัฆ
38 3606038 นางสาว สุภาพร มากจันทร์
39 3606039 นางสาว ณัฐชา จันทร์เพ็ง
40 3606040 นางสาว สุณิสา เสือแก้ว
41 3606041 นางสาว สุภาวดี ดิษฐโรจน์
42 3606042 นาย วรายุทธ นาคนิคาม
43 3606043 นางสาว กรองแก้ว มณีฉาย
44 3606044 นางสาว กมลชนก ขันแข็ง
45 3606045 นางสาว ธิดารัตน์ พยายาม
46 3606046 นางสาว ขนิษฐา สุวรรณวิไล
47 3606047 นางสาว มนต์ธิรา เขตต์ถาวร
48 3606048 นางสาว ธิดาพร เก้ือมา
49 3606049 นางสาว สุวพร มูสิกการักษ์
50 3606050 นางสาว สุกัญญา เต็มไป
51 3606051 นางสาว อารีรัตน์ พวงสุวรรณ์
52 3606052 นางสาว อนัญญา คงช่วย
53 3606053 นางสาว ปวรพัชร อุมารี
54 3606054 นางสาว กัลยา จันแดง
55 3606055 นางสาว อุษณีย์ เพ็ชรเนาว์
56 3606056 นางสาว ณัฐยา คชเดช
57 3606057 นางสาว กันตภัทร มุสิกวงศ์
58 3606058 นางสาว อรวีร์ ทองเก้ือ
59 3606059 นางสาว รัตนพร กายแก้ว
60 3606060 นางสาว ฑานุมาศ หนูพันธ์
61 3606061 นางสาว จรุวรรณ จินดาลักษณ์
62 3606062 นาย กิตติมนต์ อัมพุกานน
63 3606063 นางสาว นฤมล พรหมจรรย์
64 3606064 นาย เขมทัต ศรีเจ้า
65 3606065 นาย สิรวิชญ์ มวยดี
66 3606066 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เนติมา รุทรพันธ์
67 3606067 นางสาว ชนากานต์ สุขศรีเมือง
68 3606068 นางสาว ธิดารัตน์ ประพันธ์
69 3606069 นางสาว อทิตยา เสนา
70 3606070 นาย พงศธร ปานทอง
71 3606071 นางสาว ธนัญญา คงตุก
72 3606072 นางสาว กฤษณ์ติมา คลังวัง
73 3606073 นางสาว สุดารัตน์ มีภพ

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 16 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
74 3606074 นางสาว ปาริชาติ หนูสอน
75 3606075 นางสาว หทัยชนก นวลขาว
76 3606076 นางสาว รัตติยา สุขศรีนวล
77 3606077 นางสาว พรรณงาม เหมทานนท์
78 3606078 นางสาว นันทิกานต์ บุญเอียด
79 3606079 นางสาว สุฑารัตน์ ยกเส้ง
80 3606080 นางสาว ภาวิดา จันทร์พร้อย
81 3606081 นางสาว กาญจณีย์ ศรีเมือง
82 3606082 นางสาว เรวดี เปาะทองคํา
83 3606083 นางสาว กุสุมา อินทร์จันทร์
84 3606084 นางสาว ณญาดา ขาวผ่อง
85 3606085 นางสาว สุวิมล บุญเกิด
86 3606086 นางสาว อรอนงค์ หาญกล้า
87 3606087 นาย หัสธชัย แป้นแก้ว
88 3606088 นางสาว สุชาดา นวลขาว
89 3606089 นางสาว กมลรัตน์ หนูด้วง
90 3606090 นางสาว ธารทิพย์ เลี่ยมดํา
91 3606091 นางสาว อิชยา ชัยวิจารณ์
92 3606092 นางสาว กุลสิริ สาระศรี
93 3606093 นางสาว ณัฐกานต์ เทพสง
94 3606094 นาย เกริกฤทธ์ิ ยอดผกา
95 3606095 นางสาว อาจารีย์ วิวัทพงษ์
96 3606096 นาย พันธรัตน์ รัตนพันธ์
97 3606097 นางสาว นีรนุช วีระวงศ์
98 3606098 นางสาว พลอยไพลิน เทพจิตต์
99 3606099 นาย คัมภีร์ ศรีวารินทร์
100 3606100 นาง วิภาวี โต๊ะหมาด
101 3606101 นางสาว ธิดารัตน์ พรรณทอง
102 3606102 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สายธาร ช่วยคีรี
103 3606103 นางสาว ศิริพร บุงอสตูล
104 3606104 นางสาว นิภาภรณ์ พงศ์กระทุง
105 3606105 นางสาว วาสนา ชูเมือง
106 3606106 นางสาว ธนากานต์ สุพล
107 3606107 นางสาว ดลรวี แวเยง
108 3606108 นางสาว ฟาเดีย เชิญถนอมวงศ์
109 3606109 นางสาว อริสา สลาม
110 3606110 นางสาว คูซามีย์ อุมะ

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 17 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
111 3606111 นางสาว พัชรา รอดกลิ่น
112 3606112 นางสาว พรพิมล สิทธิดํารงค์
113 3606113 นางสาว มนชนก ไชยทอง

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 18 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 4101001 นางสาว อรรศจี ศรีสุวรรณ
2 4101002 นางสาว จินตนา ทุมรัตน์
3 4101003 นางสาว ทิพย์ภาภรณ์ แป้นดําเนิน
4 4101004 นาย โยธิน ศรีนวลแก้ว
5 4101005 นางสาว ภรทิพย์ บุญเรืองฤทธ์ิ
6 4101006 นาง จุฑาทิพย์ สุวรรณรัตน์
7 4101007 นางสาว วลัยพร แรกคํานวณ
8 4101008 นางสาว กรกมล ขยันการ
9 4101009 นางสาว ปิยนันท์ ฤทธิเดช
10 4101010 นางสาว วิพรเพ็ญ จิโนวัฒน์
11 4101011 นาง ศิริวรรณ จันทวาศ
12 4101012 นางสาว เมทินี ช่อสม
13 4101013 นางสาว กรรณิการ์ เมฆกล่อม
14 4101014 นางสาว วริสรา ศรสิทธ์ิ
15 4101015 นางสาว จุฑารัตน์ รามหนู
16 4101016 นางสาว มัลลิกา แก้วทวี
17 4101017 นางสาว กรรณิการ์ บุญคล่อง
18 4101018 นางสาว ธนาพร สุวรรณเสวตร์
19 4101019 นางสาว ผกามาศ แต้มแก้ว
20 4101020 นางสาว ณัฐกมล ฉิมมา
21 4101021 นางสาว กิตติยา นาวาพัสดุ
22 4101022 นางสาว ปิยนุช มาพูล
23 4101023 นาย คุณวุฒิ สงบุญ
24 4101024 นางสาว กาญจุรีย์ ภูชงค์
25 4101025 นางสาว กัญชนิดา ภูชงค์
26 4101026 นางสาว นุชจนา เจ๊ะโน๊ะ
27 4101027 นางสาว จันทรวิมล สะแหล๊ะ
28 4101028 นางสาว สรัลรัตน์ พรหมมา
29 4101029 นางสาว ลักษณ์นรี วิเชียรจิตร
30 4101030 นางสาว กมลวรรณ เทพมณี
31 4101031 นางสาว กมลชนก ทองตรัง
32 4101032 นางสาว พัชรินทร์ ชูเมือง
33 4101033 นางสาว พรสุดา แสงจันทร์
34 4101034 นางสาว ทสมา อรชร
35 4101035 นางสาว ตันติมา อุตรภาศ
36 4101036 นาย ศรวัส วิเศษสินธ์ุ

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (รหัส 4701)  จํานวน 319 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 19 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
37 4101037 นางสาว สุกัลยา ริยาพันธ์
38 4101038 นางสาว จิราวรรณ สุคตะ
39 4101039 นาง ขณิษฐา จันทวาศ
40 4101040 นางสาว ศิริขวัญ สุวรรณภักดี
41 4101041 นางสาว ณัฐวิกา มีศรี
42 4101042 นางสาว จุฑารัตน์ จันทวงศ์
43 4101043 นางสาว เสาวภา แซ่เฮง
44 4101044 นาย คอลิด วิเศษกาญจน์
45 4101045 นางสาว พิมพ์ใจ พิทักษ์จิตต์
46 4101046 นางสาว อรณา ออนสา
47 4101047 นางสาว ภาวิณี ตรีสวัสดิ์วงษ์
48 4101048 นางสาว ศุภรัตน์ บุญค้ํา
49 4101049 นางสาว อณิตา ไชยณรงค์
50 4101050 นางสาว สกุลพร กุมพันธ์
51 4101051 นางสาว นภากาญจน์ อาวสาร
52 4101052 นาย ภูธเรศ มูสิกะปูน
53 4101053 นางสาว มลิดา วัดศรี
54 4101054 นางสาว กรกนก คล้ายจินดา
55 4101055 นางสาว ทัศน์วรรณ ชูกลิ่น
56 4101056 นาย ยศกร อัครวัชรสิริภัท
57 4101057 นางสาว วรรณิศา กุลฑล
58 4101058 นางสาว วลัยลักษณ์ หวังจันทร์
59 4101059 นางสาว รสพร ทองภูเบศ
60 4101060 นางสาว ณัฐกานต์ ดิษสาคร
61 4101061 นางสาว อรวดี เหมทานนท์
62 4101062 นางสาว ธนันฎา จิระพิบูลย์พันธ์
63 4101063 นางสาว ปัทมา อินทองคํา
64 4101064 นาง พิชญาภรณ์ โกมารทัต
65 4101065 นางสาว วิไลวรรณ ไทรแก้ว
66 4101066 นางสาว ธิดารัตน์ เทพทอง
67 4101067 นางสาว กาญจนา แก้วนิล
68 4101068 นาง ลัดดาวัลย์ เช้ือชมสุข
69 4101069 นางสาว สุนิสา นวลขาว
70 4101070 นางสาว สินีนาถ จันทมาศ
71 4101071 นางสาว นภัทรสร สําแดงสาร
72 4101072 นางสาว ณิชา สุวรรณมาลย์
73 4101073 นางสาว วิไลพร บุญอบ

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 20 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
74 4101074 นาง ศุภลักษณ์ หนูคง
75 4101075 นางสาว จิราพร จุลแก้ว
76 4101076 นางสาว ชฎาพร เทพสิงห์
77 4101077 นางสาว ศิริพร ขวดแก้ว
78 4101078 นางสาว กรณิกานต์ สีสิ้ว
79 4101079 นางสาว ภารตี นาคาพิษ
80 4101080 นางสาว อนัญญา ปานมี
81 4101081 นางสาว สุปรียา ยะมาย
82 4101082 นางสาว วิมลณัฐ เหมทานนท์
83 4101083 นางสาว มัลลิกา ทองใหม่
84 4101084 นางสาว จุฑามาศ ศรีศิริ
85 4101085 นางสาว ปริญญา เพชรชูวงศ์
86 4101086 นางสาว สุดารัตน์ ระวังสุข
87 4101087 นางสาว จันทร์จิรา สว่างโลก
88 4101088 นางสาว ยุวนาถ อัยพันธ์
89 4101089 นางสาว ชนากานต์ ศรีสุวรรณ
90 4101090 นางสาว ศิรินาถ จัตุรงค์
91 4101091 นางสาว กาญจนา ศุกระกาญจน์
92 4101092 นางสาว นุชรีย์ ภูมิพงษ์
93 4101093 นาง วีรดา คงเก้ือ
94 4101094 นางสาว อัญญารัตน์ ทองบุญยัง
95 4101095 นางสาว กมลทิพย์ ห้องสีปาน
96 4101096 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธัญญลักษณ์ สาระภางค์
97 4101097 นางสาว วิยะดา แสงจันทร์
98 4101098 นางสาว บุปผชาติ บุญชู
99 4101099 นางสาว ฐิติพร กําราญศึก
100 4101100 นางสาว เปรมกมล แสงศรี
101 4101101 นางสาว เฉลิมขวัญ ภูมิพงศ์
102 4101102 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์ภักดี
103 4101103 นางสาว ณัฐวรรณ บุญเติม
104 4101104 นางสาว พรญาณี ดาษพืชน์
105 4101105 นางสาว ศิริพร โอมประพันธ์
106 4101106 นางสาว ชนัชญ์ภัทร์ ชัยประพันธ์
107 4101107 นางสาว พัชรา เจ้สู
108 4101108 นางสาว เสาวลักษณ์ สังไพฑูรย์
109 4101109 นางสาว พิพิธพร เต้านํ้า
110 4101110 นางสาว สุปิญญา บุญญะบุญญา

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 21 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
111 4101111 นางสาว จิรภัทร์ หว้ันหนู
112 4101112 นางสาว วิชชุดา อิสอ
113 4101113 นางสาว สุชาวลัญช์ จันชุม
114 4101114 นางสาว เฉลิมขวัญ เขียวกุ้ง
115 4101115 นางสาว อัจฉรียา นุ่นย้อย
116 4101116 นางสาว จุฬางค์พัฒน์ สินธุรงศ์
117 4101117 นางสาว ปาลิตา แก้วมีบุญ
118 4101118 นาง อรวี แสงศรี
119 4101119 นางสาว ศิริรัตน์ โสพรรณโชติ
120 4101120 นางสาว ปัทมา คงชู
121 4101121 นางสาว จุไรรัตน์ เท่ียวแสวง
122 4101122 นาย เพ่ิมสิน เจริญสุข
123 4101123 นางสาว สาธิตา คงแป้น
124 4101124 นางสาว วริฎฐา คุณคง
125 4101125 นางสาว นาฏอนงค์ ไชยธรรม
126 4101126 นางสาว นิศากร สินธู
127 4101127 นางสาว สุพรรณิกา พันฤทธ์ิดํา
128 4101128 นางสาว ธัญวรรณ หมวดทองมี
129 4101129 นางสาว พัชรี ขาวขํา
130 4101130 นาย ธวัชชัย วิลัยมาศ
131 4101131 นางสาว เบญจมาภรณ์ คชสง่า
132 4101132 นาย ณัฐพล ใหม่สวัสดิ์
133 4101133 นางสาว ลลิตา รัญจวนจิตร
134 4101134 นางสาว พชรมณ รักงาม
135 4101135 นางสาว อังคณา ไชยบุญ
136 4101136 นางสาว สาวิตรี มีบางไทร
137 4101137 นางสาว เพชรี สร้อยมา
138 4101138 นางสาว สุภาพร เดชพรหม
139 4101139 นางสาว จีรนุช คงก้ิม
140 4101140 นาง จิราพร โรจนประทีป
141 4101141 นางสาว นฤพร ทองชู
142 4101142 นางสาว ศุลีพร พรหมทอง
143 4101143 นางสาว รัชชนก ช่วยไทร
144 4101144 นางสาว ทิพวัลย์ ใจห้าว
145 4101145 นางสาว จุฑาทิพย์ สุขศรี
146 4101146 นาง นัยนา ชุมเปีย
147 4101147 นางสาว ปณาลี เต้านุกูล

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 22 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
148 4101148 นางสาว จิตรวรรณ อินทรงค์
149 4101149 นาย วิทยา ชูกร
150 4101150 นางสาว ณัฐภัฏฌา เพชรรัตน์
151 4101151 นางสาว ชฎาพร ชูเมือง
152 4101152 นางสาว สิริลักษณ์ พันธ์อุดม
153 4101153 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อนุสรา บุญอ่อน
154 4101154 นางสาว วลัยภรณ์ สุขเพ็ญ
155 4101155 นางสาว จิราพัช ใยสีงาม
156 4101156 นางสาว รัตนาภรณ์ หนูทอง
157 4101157 นางสาว พัชราพรรณ โพธ์ิภิบาล
158 4101158 นางสาว เพ็ญผกา พงศ์สุวรรณ
159 4101159 นางสาว สรินญา เจริญกิจ
160 4101160 นางสาว สุภาพร มาเอียด
161 4101161 นางสาว สุภาวดี ธีรสมบูรณ์กุล
162 4101162 นาง ธิตญา แก้วโสภาค
163 4101163 นางสาว ณัฐพร ม่วงหิมพาน
164 4101164 นางสาว นิสรา สุวรรณมณี
165 4101165 นางสาว นาตยา นาคพันธ์
166 4101166 นาย ชาตรี ดือราแม
167 4101167 นางสาว พรพิมล ศักดิ์สมบูรณ์
168 4101168 นางสาว อารยา อักษรกาญจน์
169 4101169 นางสาว พิณนภา บัวแก้ว
170 4101170 นางสาว จิราวรรณ แก้วคง
171 4101171 นางสาว กรรวรา เมืองไทย
172 4101172 นางสาว ธิดารัตน์ วิชัยดิฐ
173 4101173 นางสาว สุมิตรา ช่วยชุม
174 4101174 นางสาว ปัทมาพร การัยภูมิ
175 4101175 นางสาว อลิษา เพ็งสุวรรณ์
176 4101176 นางสาว อนัญญา สังข์ทอง
177 4101177 นางสาว ศุภลักษ์ ทองนอก
178 4101178 นางสาว จิระวรรณ ดวงมุสิก
179 4101179 นางสาว อรุณศรี สุดภู่ทอง
180 4101180 นางสาว จิระประภา โต๊ะกาสอ
181 4101181 นางสาว จุไรรัตน์ หนูเกตุ
182 4101182 นางสาว จันทร์จิรา ยืนทรัพย์
183 4101183 นางสาว คุณากร ชูธรรม
184 4101184 นางสาว พวงเพ็ญ นวลศรี

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 23 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
185 4101185 นางสาว สุจิตรา วรรณวงศ์
186 4101186 นางสาว เพ็ญผกา บุญญาธิการ
187 4101187 นางสาว นัจรินทร์ พิกุล
188 4101188 นางสาว จารวีกร สิงห์สูงเนิน
189 4101189 นางสาว พัชราภรณ์ เท่ียวแสวง
190 4101190 นางสาว ณัฐริกา หนูเขียว
191 4101191 นางสาว นูร์รอฮานี ลาหะเก็ง
192 4101192 นางสาว ขวัญนภา รัสมะโน
193 4101193 นางสาว สุดศิริ ศรีสมัย
194 4101194 นางสาว ศิริพร บุญมาก
195 4101195 นางสาว สุมัจฉา พัทธานิล
196 4101196 นางสาว อรอนงค์ จันทสุวรรณ
197 4101197 นางสาว นุชนาถ สโมสร
198 4101198 นางสาว ทิพย์ฤทัย มณีโรจน์
199 4101199 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปิยนันท์ สร้อยสน
200 4101200 นางสาว ศุธาทิพย์ สุขสวัสดิ์
201 4101201 นางสาว ษัตวิท เจริญผล
202 4101202 นางสาว กฤติญาภรณ์ จินพันทัง
203 4101203 นางสาว สุภาวดี สงดํา
204 4101204 นางสาว กัลยาณี บัวศรี
205 4101205 นางสาว มยุรี คงแทน
206 4101206 นางสาว วิจิตรา นาทะชัย
207 4101207 นางสาว ณัฐนิตา โสพิกุล
208 4101208 นางสาว พรพรรณ สุทธิพล
209 4101209 นางสาว อ้อมทิพย์ แคล้วอ้อม
210 4101210 นางสาว สุพรรษา หนูสี
211 4101211 นางสาว เจนธิยา จตุกาญจน์
212 4101212 นางสาว จุรีรัตน์ วราภรณ์
213 4101213 นางสาว เสาวลักษณ์ สุกรี
214 4101214 นางสาว จินดาพร นันทวรากร
215 4101215 นางสาว ชนินาถ สิงห์สัตย์
216 4101216 นางสาว อมรรัตน์ บรรติศักดิ์
217 4101217 นาย ชุมทาง ด่านซิโรเรศ
218 4101218 นางสาว วรวรรณ แพรกปาน
219 4101219 นางสาว พิชชาพร จันทร์เพ็ญ
220 4101220 นาย ไชยวุฒิ โส้สมัน
221 4101221 นางสาว มนทิรา อนุกูล

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 24 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
222 4101222 นางสาว วรรณนิศา ปานสีใหม
223 4101223 นางสาว ธัญสินี ศรีราเพ็ญ
224 4101224 นาง กาญจวรรณ หนูชัย
225 4101225 นางสาว ศิริวรรณ เสรีพงศ์
226 4101226 นาย อดิศร เปรี้ยวหวาน
227 4101227 นางสาว ชุติพร รอดสุวรรณ
228 4101228 นาย พงศ์วริศ พิบูลย์
229 4101229 นางสาว สมสมร พรหมบังเกิด
230 4101230 นางสาว นัยนา เสนาสะนะ
231 4101231 นางสาว กัญญารัตน์ จิตรคาม
232 4101232 นาง วันเพ็ญ สุขศรี
233 4101233 นางสาว เมชาวดี อินทองคํา
234 4101234 นางสาว คณิศร คุ่ยยกสุย
235 4101235 นางสาว วนิดา รักดี
236 4101236 นางสาว ขวัญภิรมย์ ด้วงไทย
237 4101237 นางสาว ศศิธร ฝั่งชลจิต์
238 4101238 นาย ณัฐพล กีบเส็น
239 4101239 นางสาว นิภารัตน์ บุญเพ็ง
240 4101240 นางสาว พัชราภรณ์ หนูเนียม
241 4101241 นางสาว อภิชญา ทิพย์มงคล
242 4101242 นางสาว ดุจดาว ศรัทธาพิริยะพงศ์
243 4101243 นางสาว ชุติมา สงสว่าง
244 4101244 นางสาว กิตติมา จันทศรี
245 4101245 นางสาว ปารียา บุญรอด
246 4101246 นางสาว เสาวลักษณ์ โอยสวัสดิ์
247 4101247 นางสาว ธัญชนก สงวาริน
248 4101248 นางสาว เบญจมาศ บุญฤทธ์ิ
249 4101249 นางสาว กนกวรรณ บัวเดช
250 4101250 นางสาว เกศิณี วัฒนสุนทร
251 4101251 นางสาว รุ้งลาวัลย์ บุญเฟ่ือง
252 4101252 นางสาว มาลินี ทองเรือง
253 4101253 นางสาว ดวงกมล ผันแปร
254 4101254 นางสาว กนกพร ยศนันท์
255 4101255 นาย วิษณุ หมายปาน
256 4101256 นางสาว นฤมล วรรณวิจิตร
257 4101257 นางสาว กานต์นภัส ใจสว่าง
258 4101258 นางสาว เสาวลักษณ์ ประเสริฐดํา

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 25 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
259 4101259 นางสาว ญาสุมินทร์ เหล่าทอง
260 4101260 นางสาว ปัทมาภรณ์ ดิษฐ์แก้ว
261 4101261 นางสาว กฤติกานต์ สุขแก้ว
262 4101262 นางสาว จัตตารีย์ มูสิกะ
263 4101263 นางสาว อทิตา ชะวาจิตร
264 4101264 นางสาว วิไลลักษณ์ ขุนนัดเชียร
265 4101265 นางสาว บุษยา ไกรนุกูล
266 4101266 นางสาว สุดารัตน์ อุ่ยสกุล
267 4101267 นางสาว ปวีณา รักดี
268 4101268 นาง สราญรัตน์ เอียดทองใส
269 4101269 นางสาว พวิณี ภูมิระเบียบ
270 4101270 นางสาว พรนํ้าทิพย์ ภูมิระเบียบ
271 4101271 นางสาว ศิริพร จันทร์อุดม
272 4101272 นางสาว มัณฑนา เทพรัตน์
273 4101273 นางสาว พรพิมล นิยกิจ
274 4101274 นางสาว รัชนก คงวัดใหม่
275 4101275 นางสาว ปาณิสรา บัวแดง
276 4101276 นางสาว วนิดา สุขสําราญ
277 4101277 นางสาว ชัญญานุช ลิ่มประดิษฐ์
278 4101278 นางสาว รัศมิ์ลภัส ภูณะพงศ์
279 4101279 นางสาว นันทวัน บู่ตั้ง
280 4101280 นางสาว จิรวรรณ สุกใส
281 4101281 นางสาว ทิตยา พงศ์กระทุง
282 4101282 นางสาว พรทิพย์ เพชรดํา
283 4101283 นาย พงศ์ศิริ นวนคง
284 4101284 นางสาว เสาวลักษณ์ พุมศรีชาย
285 4101285 นางสาว สุภารัตน์ จักกระหวัด
286 4101286 นางสาว ฉัตรวรางค์ อัครอริยพงษ์
287 4101287 นาง ทฤฒมณ ปรีชา
288 4101288 นางสาว จุฬาลักษณ์ เกลียวจิตร์
289 4101289 นางสาว ปิยวรรณ คําแก้ว
290 4101290 นาย นฤดล สุขปลั่ง
291 4101291 นางสาว ปริศนา สิทธี
292 4101292 นางสาว กฤติยา บุญเติม
293 4101293 นางสาว วราภรณ์ มาลาสัน
294 4101294 นาย อาซีม สรรพกิจผล
295 4101295 นางสาว ปิยนุช บรรเจิดเลิศ

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 26 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
296 4101296 นางสาว อมรรัตน์ ศรีวังยศ
297 4101297 นางสาว จันฤดี สมบันดาล
298 4101298 นางสาว นันท์สินี จันทร์ศรี
299 4101299 นาง วนิดา รัตโนภาส
300 4101300 นางสาว จารี ทองคง
301 4101301 นางสาว จริยา โบกระณี
302 4101302 นางสาว ยุพดี นาคะ
303 4101303 นางสาว กิตติยา ฉิมหนู
304 4101304 นางสาว ภัทราวดี เบ้ียวคล้าย
305 4101305 นางสาว ภาณุมาศ ฟองงาม
306 4101306 นางสาว พัชราภรณ์ ยิมที
307 4101307 นางสาว สกุลรัตน์ พุทธพงค์
308 4101308 นางสาว สุภาวดี งะสมัน
309 4101309 นางสาว ทิพรัตย์ สังข์แก้ว
310 4101310 นางสาว กรวี แก้วแย้ม
311 4101311 นางสาว วนิศา สุขสําราญ
312 4101312 ว่าท่ีร้อยตรี ไกรวิทย์ ลิ้มสุวรรณ
313 4101313 นางสาว ภัคณิชา ลิ้มสุวรรณ
314 4101314 นางสาว สร้อยวันทา แซ่หลี่
315 4101315 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วประวัติ
316 4101316 นางสาว นันท์นภัส คําพ่วง
317 4101317 นางสาว สุวิมล บุญเกียรติ
318 4101318 นางสาว ศรีสุดา มีนาโพธ์ิ
319 4101319 นางสาว ทิพวรรณ บุญนาค

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 27 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 4201001 นางสาว ชนากานต์ นุกูลแก้ว
2 4201002 นางสาว กาญจนา พิชัยกาล
3 4201003 นางสาว รุชดา บุญเกษม
4 4201004 นางสาว ภัคภร บัวพันธ์
5 4201005 นางสาว ณิชารีย์ ทิพย์บุญแก้ว
6 4201006 นางสาว ชนิสรา รักดี
7 4201007 นางสาว ปวัณรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
8 4201008 นาง สุมาลี เดชารัตน์
9 4201009 นางสาว จุฑารัตน์ อัญชลีกุล
10 4201010 นางสาว อนุสรา นารีพล
11 4201011 นางสาว เฉลิมรัตน์ วัฒนสิทธ์ิ
12 4201012 นางสาว ทิพย์จินดา โพธิกุล
13 4201013 นางสาว พรศิริ ยิ่งคํานึง
14 4201014 นางสาว สุวธิดา เจิมพงศ์
15 4201015 นางสาว สิริพร ช่วยส่ง
16 4201016 นางสาว พัชรี พรหมมาศ
17 4201017 นางสาว สุชาวดี แก้วกล้า
18 4201018 นางสาว นิรมล อินทวงศ์
19 4201019 นางสาว ณฐมล เพ็งแก้ว
20 4201020 นางสาว กรนิกา ชัยขันธ์
21 4201021 นางสาว วิลาวัลย์ เพ็ชรเส้ง
22 4201022 นางสาว เนตรนภา เท่ียงสายสกุล
23 4201023 นางสาว สันสุนีย์ คชินทร
24 4201024 นางสาว หน่ึงฤทัย ชูชัย
25 4201025 นางสาว นฤมล วิไลศรี
26 4201026 นางสาว พรสุดา สุวรรณ
27 4201027 นางสาว นุชจรี ด้วงรอง
28 4201028 นาย ปิยพงศ์ ช่วยแก้ว
29 4201029 นาย วีรศักดิ์ เทพนอก
30 4201030 นางสาว อารีย์รัตน์ พรหมสุข
31 4201031 นางสาว ประภัสสร สุดหีด
32 4201032 นาย มงคล พัฒพันธ์
33 4201033 นางสาว ศิริพร นิยมลาภ
34 4201034 นางสาว หทัยกาญจน์ ขําเกิด
35 4201035 นาย ภัทรติพงษ์ วุฒิชัย
36 4201036 นางสาว ปาหนัน บรรเทิงจิตร

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รหัส 4201)  จํานวน 57 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 28 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
37 4201037 นางสาว เจนจิรา เพชรมาตศรี
38 4201038 นางสาว รัตนาภรณ์ พรหมทอง
39 4201039 นางสาว จรินพร ภูมินิยม
40 4201040 นางสาว นิศากร ผลสงค์
41 4201041 นางสาว อารียา จันชุม
42 4201042 นางสาว ณัฐตพร เลิศพันธ์ุ
43 4201043 นางสาว กชนัช ไชยสม
44 4201044 นางสาว ยวิษฐา ภูมี
45 4201045 นางสาว มัตติกา เมืองเกิด
46 4201046 นางสาว สาวิตรี สวนอักษร
47 4201047 นางสาว ชญานิศ ราชภูชงค์
48 4201048 นางสาว วิลาวัณย์ ถาวระ
49 4201049 นางสาว นัทธมน จักรแก้ว
50 4201050 นางสาว ปาลิตา ชตาเริก
51 4201051 นางสาว ศรัณยา กิจจารักษ์
52 4201052 นางสาว ศรัณยา แสนโยชน์
53 4201053 นาง สุนิสา ทรัพยาสาร
54 4201054 นางสาว ณัชชา บุญวรรณา
55 4201055 นางสาว สุนิสา สร้อยรักษา
56 4201056 นางสาว อภิญญา ผดุงเดชสิริ
57 4201057 นางสาว มารีน่า สุขแก้ว

ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 29 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 4204001 นาย กิตติพงษ์ สังทรัพย์
2 4204002 นางสาว นุชนาถ มาตุการักษ์
3 4204003 นางสาว ศิขรินธาร ฤทธาธร
4 4204004 นาง ศิริพร รสช่ืน
5 4204005 นาง ศิวพร เทพจิตร์
6 4204006 นางสาว เสาวลักษณ์ ดิสเสถียร
7 4204007 นางสาว มัลลิกา นิชานนท์
8 4204008 นาง กาญจนา สุคนธากร
9 4204009 นางสาว รัชนก สุขจ้อง
10 4204010 นางสาว ณัฐณิชา วงศ์พิพันธ์
11 4204011 นาย นิวัฒน์ บุญเมือง
12 4204012 นางสาว อาทิตา วัฒโน
13 4204013 นางสาว วัลภา อมรลักษณ์
14 4204014 นางสาว อุษา สุขหวาน
15 4204015 นางสาว จีรนันท์ เอียดแก้ว
16 4204016 นางสาว วริษฐา ดํานุ่น
17 4204017 นางสาว พรชิตา หัวหิน
18 4204018 นางสาว ภัทรสุดา บินชิก
19 4204019 นางสาว ธันทิวา ราศี
20 4204020 นางสาว สุธาภรณ์ มีพบ
21 4204021 นางสาว อังคณา จันทร์ลิลา
22 4204022 นางสาว ณิชานันทน์ ใสเก้ือ
23 4204023 นางสาว พรวิภา ทองโกมล
24 4204024 นางสาว จินตนา กายภูมิ
25 4204025 นางสาว ปิยวรรณ สมประสงค์
26 4204026 นาย ธนภัทร เพชรแก้ว
27 4204027 นางสาว จันทร์จิรา ลิขิตกาญจน์
28 4204028 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จันจิรา เพชรา
29 4204029 นางสาว อุมาพร รอดเสน

ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (รหัส 4204)  จํานวน 29 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 30 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 4703001 นาย เริงชัย มั่นคง
2 4703002 นาย เอกนพฤทธ์ิ ศรีสุวรรณ
3 4703003 นาย อมเรศ เพชรา
4 4703004 นาย ประยูร สนิทใจ
5 4703005 นาย ภัทราวุธ เสือทอง
6 4703006 นางสาว จิดาภา ศรีนาค
7 4703007 นางสาว ศิริรัตน์ พลฤทธ์ิ
8 4703008 นาย ณัฐกิต บุญเติม
9 4703009 นาย ณัฐพล ชาสาธิโพธ์ิ
10 4703010 นาย ธีรวุฒิ ทองแดง
11 4703011 นางสาว ธนาภรณ์ เพชรภัทรสกุล
12 4703012 นาย อภชัิย สระบัว
13 4703013 นาย อนิรุจน์ หมวดนุ่ม
14 4703014 นาย รามิล สุทธิรักษ์
15 4703015 นาย สุรศักดิ์ กระจ่างแจ้ง

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ (รหัส 4703)  จํานวน 15 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 31 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 4705001 นาย อภิชาต เยี่ยงกุลเชาว์
2 4705002 นาย พีระบูรณ์ ล่องวิไล
3 4705003 นาย พงศกร โอฬาร์พฤกษ์
4 4705004 นาย กิตติพิชญ์ บุญกอง
5 4705005 นาย ธีรศักดิ์ โอรพันธ์
6 4705006 นาย ธีระวัฒน์ วิจาราณ์
7 4705007 นาย เอกชัย ศรีลาภ
8 4705008 นาย จิรวัฒน์ มีบุญมาก
9 4705009 นาย หัสชัย รวมพงศ์
10 4705010 นาย เสกสรร แก้ววิลาด
11 4705011 นาย กิตติพันธ์ุ จิตสํารวย
12 4705012 นาย เกียรติศักดิ์ เพ็ชรทองช่วย
13 4705013 นาย เพียงบุญพาร์ จันทร์จําปา
14 4705014 นาย อนุชาติ หยู่พิทักษ์
15 4705015 นาย ภูวนาท เภรีภาศ
16 4705016 นาย กฤตพล บุญรอด
17 4705017 นาย วุฒิชัย พูลสวัสดิ์
18 4705018 นาย สุทธิพงษ์ คงเอียด
19 4705019 นาย สมบูรณ์ โต๊ะหมาด
20 4705020 นาย กิตติพงศ์ ชีตา
21 4705021 นาย พงศกร ไชยมงคล
22 4705022 นาย นฤนาท จันทร์คง
23 4705023 นาย ไพประวิทย์ พับบํานาญ
24 4705024 นาย คธาวุธ พละบุญ
25 4705025 นาย จิณชาภณ มิตรแก้ว
26 4705026 นาย ยุทธพงษ์ ทองสง
27 4705027 นาย ยุรทิต เทพดํา
28 4705028 นาย มุนัจญ์ พงศ์ยี่หล้า
29 4705029 นาย สุทธินันท์ วิพลชัย
30 4705030 นาย อัชไนย วรศานต์

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล (รหัส 4705)  จํานวน 30 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 32 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 4706001 นาย รินัย ยังอุปการ
2 4706002 นาย วิชัย มากอยู่
3 4706003 นาย ธํารงศักดิ์ รุ่มโรย
4 4706004 นาย ณรงค์ รัญจวนจิตร
5 4706005 นาย กษิดิ์เดช เก้ือช่วย
6 4706006 นาย วุฒิศักดิ์ สมเช้ือ
7 4706007 นาย อภิยุช ดําฤทธ์ิ
8 4706008 นาย สุวัฒน์ โฉมทอง
9 4706009 นาย ลิขิต พรหมแก้ว
10 4706010 นาย อานนท์ คงแก้ว
11 4706011 นาย ชนะศักดิ์ จิตเจริญ
12 4706012 นาย ไชยา สังข์ขาว
13 4706013 นาย ธนสณห์ สมุทรสงคราม
14 4706014 นาย พลศักดิ์ พรหมสวัสดิ์
15 4706015 นาย วิศรุต ทองขาว
16 4706016 นาย นพศรัณย์ ดวงสวัสดิ์
17 4706017 นาย คมสัน ใกล้คีรี
18 4706018 นาย มานิต หีมมานะ
19 4706019 นาย สันติชัย เลิศบุรุษ
20 4706020 นาย เรวัตร อิสลาม

ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (รหัส 4706) จํานวน 20 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 33 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 ท.01001 นาย สิทธิพร จันทร์ค้อม
2 ท.01002 นาย เอกพล รอดยอด
3 ท.01003 นาย เกียรติศักดิ์ หวานจัด
4 ท.01004 นาย สมภพ รณรงค์
5 ท.01005 นาย อภิรมย์ โอฐภิบาล
6 ท.01006 นาย อุสมาน กือมอ
7 ท.01007 นาย วุฒิชัย อุบล
8 ท.01008 นาย จําลอง นาทะชัย
9 ท.01009 นาย มนตรี รัญจวนจิตต์
10 ท.01010 นาย ศิริวัฒน์ ทองแก้ว
11 ท.01011 นาย สมคิด ถาวร
12 ท.01012 นาย เฉลิม หลงหาด
13 ท.01013 นาย โกเมนทร์ อุ่นเสียม
14 ท.01014 นาย อนุชา อดิษฐ์ศร
15 ท.01015 นาย อติราช วงศาศุภฤทธ์ิ
16 ท.01016 นาย ไชยศักดิ์ คงแป้น
17 ท.01017 นาย ชาคริต กองเพ่ิมพูล
18 ท.01018 นาย กฤษฎา โชติกกูล
19 ท.01019 นาย รัฐภูมิ ณ นคร
20 ท.01020 นาย อัมรินทร์ หนูแก้ว
21 ท.01021 นาย ธรรมฤทธิ์ กองสุวรรณ
22 ท.01022 นาย อนุชิต ลาภามาศ
23 ท.01023 นาย สันติ มีบางไทร
24 ท.01024 นาย สานิตย์ นพเก้า
25 ท.01025 นาย อัมพร ผดุงกิจ
26 ท.01026 นาย ยงชัย แซ่โค้ว
27 ท.01027 นาย วรจักร ชะอุ่มดี
28 ท.01028 นาย อารยะ นาคกระจ่าง
29 ท.01029 นาย ธีรชัย ชูศรี
30 ท.01030 นาย อํานวย คชายนต์
31 ท.01031 นาย กรกช เกลาแก้ว
32 ท.01032 นาย ทัศนะ สมปรีดา
33 ท.01033 นาย อมร การดี
34 ท.01034 นาย กิตติพล แก้วมณี
35 ท.01035 นาย ธนพล แก้วรอด
36 ท.01036 นาย นิตยา คงหอม

ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รหัส ท.01)  จํานวน 40 คน
ชื่อ - สกุล



หน้าที่ 34 จาก 34

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
37 ท.01037 นาย วัชรินทร์ ชินบุตร
38 ท.01038 นาย สมภพ สุดสมัย
39 ท.01039 นาย ภูวนนท์ นิชานนท์
40 ท.01040 นาย ณชรัฐ ไชยเจริญ

ชื่อ - สกุล



วัน เวลา สอบ วิชาท่ีสอบ สนามสอบ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ
วันอาทิตย์ ท่ี ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ

10 มีนาคม 2562 ทุกตําแหน่ง
เวลา

09.00 - 11.00 น. 1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง - ดินสอดําท่ีมีความดํา
(ภาค ก) แบบปรนัย ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง เท่ากับ 2 บี หรือมากกว่า

12.00 - 14.00 น. 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะ อ.เมืองนครศรีธรรมราช - ยางลบ
ตําแหนง (ภาค ข) แบบปรนัย จ.นครศรีธรรมราช - ปากกาลูกลื่นสนํ้ีาเงิน

วันอาทิตย์ ท่ี ตําแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไป
10 มีนาคม 2562 ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เวลา (ท.01001 - ท.01040)
09.00 - 14.00 น. สอบสัมภาษณ์ และหรือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ห้องประชุม ช้ัน 2
ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง
จ.นครศรีธรรมราช

กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)



ตําแหน่ง ห้องสอบท่ี อาคาร/ชั้น/ห้อง เลขประจําตัวสอบ จํานวน (คน)
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 3 ช้ัน 4 ห้อง 3/1 3106001 - 3106030 30
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 3 ช้ัน 4 ห้อง 3/2 3106031 - 3106044 14
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อาคาร 3 ช้ัน 4 ห้อง 3/3 3201001 - 3201030 30
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 3/4 3201031 - 3201051 21

ผช.นักวิชาการคลัง 5 อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 3/5 3202001 - 3202030 30
ผช.นักวิชาการคลัง 6 อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 3/6 3202031 - 3202057 27

ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 7 อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 3/7 3203001 - 3203031 30
ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 8 อาคาร 5 ช้ัน 4 ห้อง 4/1 3203032 - 3203057 25

ผช.นักประชาสัมพันธ์ 9 อาคาร 5 ช้ัน 4 ห้อง 4/2 3301001 - 3301030 30
ผช.นักประชาสัมพันธ์ 10 อาคาร 5 ช้ัน 4 ห้อง 4/3 3301031 - 3301060 30
ผช.นักประชาสัมพันธ์ 11 อาคาร 5 ช้ัน 3 ห้อง 4/6 3301061 - 3301090 30
ผช.นักประชาสัมพันธ์ 12 อาคาร 5 ช้ัน 3 ห้อง 4/7 3301091 - 3301120 30
ผช.นักประชาสัมพันธ์ 13 อาคาร 5 ช้ัน 2 ห้อง 4/4 3301121 - 3301151 31
ผช.นักประชาสัมพันธ์ 14 อาคาร 5 ช้ัน 2 ห้อง 4/5 3301152 - 3301182 31

ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล 15 อาคาร 5 ช้ัน 2 ห้อง 5/7 3606001 - 3606030 30
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล 16 อาคาร 4 ช้ัน 4 ห้อง 6/1 3606031 - 3606060 30
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล 17 อาคาร 4 ช้ัน 4 ห้อง 6/2 3606061 - 3606090 30
ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล 18 อาคาร 4 ช้ัน 4 ห้อง 6/3 3606091 - 3606113 23

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 19 อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 6/4 4201001 - 4201030 30
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 20 อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 6/5 4201031 - 4201057 27
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 21 อาคาร 4 ช้ัน 3 ห้อง 6/6 4204001 - 4204029 29

ผช.นายช่างเครื่องกล 22 อาคาร 4 ช้ัน 2 ห้อง 2/7 4705001 - 4705030 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 23 อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 5/1 4101001 - 4101030 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 24 อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 5/2 4101031 - 4101060 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 25 อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 5/3 4101061 - 4101090 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 26 อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 5/4 4101091 - 4101120 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 27 อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 5/5 4101121 - 4101150 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 28 อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 5/6 4101151 - 4101180 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 29 อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 2/1 4101181 - 4101210 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 30 อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 2/2 4101211 - 4101240 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 31 อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 2/3 4101241 - 4101270 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 32 อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 2/4 4101271 - 4101300 30
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 33 อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 2/5 4101301 - 4101319 19

ผช.นายช่างไฟฟ้า 34 อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้อง 2/6 4706001 - 4706020 20
ผช.นายช่างสํารวจ 35 อาคาร 1 ช้ัน 1 ห้อง 1/7 4703001 - 4703015 15

แผนผังสนามสอบการประเมินสมรรถนะเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562)

สนามสอบ : โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 
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