ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
............................................................

ตามที่เ ทศบาลนครนนทบุ รี ได้ ป ระกาศรั บสมั ครคั ดเลื อกบุ ค คลเพื่อ จ้ างเป็น พนัก งานจ้ า ง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 โดยประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นั้น
เทศบาลนครนนทบุรีได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัค รที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั ้ง นี ้ก ารประกาศรายชื ่อ ผู ้ม ีส ิท ธิเ ข้า รับ การคัด เลือ กเป็น พนัก งานจ้า ง ได้ป ระกาศ
ตา มเ อก สา ร และข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ผู้ ส มั ค รได้ รั บ รองตนเองว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค ร
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าผู้ส มัครขาดคุณสมบัติ
ใน ก า ร สมั ค ร ค รั ้ ง นี ้ ม า ตั ้ ง แ ต่ ต ้ น และเป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น พนั ก งานจ้ า ง
หรือหากได้รับการจ้างไปแล้วก็จะถูกพิจารณาให้เลิกจ้าง
กรณี ผู้ ส มั ค รที่ มี ร ายชื่ อ ตามประกาศนี้ แต่ คานาหน้ า ชื่ อ ,ชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง
ให้ติดต่อ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สานักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 0500 ต่อ 1325 ภายในวันที่
29 พฤศจิกายน 2560
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ทดสอบความรู้ ข องบุ ค คลในเรื่ อ งต่ า งๆ หรื อ ทั ก ษะเฉพาะบุ ค คลในเรื่ อ งต่ า งๆ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติงาน โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ กาหนดคะแนนเต็ม 300 คะแนน
1.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สอบข้อเขียนอัตนัย คะแนนเต็ม
100 คะแนน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทศบาล
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) สอบข้อเขียนอัตนัย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่กาหนดไว้
ในทะเบียนตาแหน่งพนักงานจ้าง
1.1.3 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
1.2 พนักงานจ้าง...
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1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ (ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) และพนักงานจ้างทั่วไป (ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ทั่วไป) ใช้วิธีการประเมิน
สมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.3 พนักงานจ้างทั่วไป (ตาแหน่งคนงาน คนสวน คนงานประจารถขยะ คนงานประจารถดูด
สิ่งปฏิกูล และเจ้าหน้าที่สารวจข้อมูล) ใช้วิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
2. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู ้ ที ่ ถ ื อ ว่ า เป็ น ผู ้ ผ ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู ้ ที ่ ไ ด้ ร ั บ คะแนนในการ ประเมิ น
สมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
3. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
3.1 พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป และพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ มี ทั ก ษะ
(ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
วันสอบสัมภาษณ์
สานัก/กอง
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
สานักการช่าง
กองสวัสดิการสังคม
และกองส่งเสริมวัฒนธรรม
การท่องเที่ยว และกีฬา
รายงานตัว
เวลา 08.00 นาฬิกา

ตาแหน่งที่สอบสัมภาษณ์

เลขประจาตัวสอบ

สถานที่สอบสัมภาษณ์

สานักการช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์

001 – 005

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

001 - 002

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน

001 - 012

2. คนสวน

001 - 005

1. พนักงานขับรถยนต์

001 - 005

เข้ารับการสัมภาษณ์
กองสวัสดิการสังคม
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2
***พนักงานขับรถยนต์
และพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา
ทดสอบทักษะการขับรถยนต์
หลังการสอบสัมภาษณ์

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์

001 - 002

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
รายงานตัว
พนักงานจ้างทั่วไป
เวลา 13.00 นาฬิกา

1. เจ้าหน้าที่สารวจข้อมูล

001 - 032

เข้ารับการสัมภาษณ์
เวลา 13.30 เป็นต้นไป
วันสอบ…
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วันสอบสัมภาษณ์
สานัก/กอง
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
รายงานตัว
เวลา 08.00 นาฬิกา
เข้ารับการสัมภาษณ์
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

ตาแหน่งที่สอบสัมภาษณ์

เลขประจาตัวสอบ

สถานที่สอบสัมภาษณ์

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป

001 – 007

2. คนงานประจารถขยะ

001 – 007

3. คนงาน

001 – 022

4. คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล

001 – 002

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2

สาหรับตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งคนงานประจารถขยะ
รายงานตัว

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. คนงานประจารถขยะ

001 – 019

เวลา 13.00 นาฬิกา
เข้ารับการสัมภาษณ์
เวลา 13.30 นาฬิกา เป็นต้นไป
3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ (ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล ผู้ช่วยนิติกร กองวิชาการและแผนงาน และผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
กองสวัสดิการสังคม) ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
เวลา
09.00 – 10.30 นาฬิกา
10.30 – 12.00 นาฬิกา

วิชาสอบ

สถานที่คัดเลือก
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
อาคาร 1
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 1

3.3 พนักงานจ้าง…
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3.3 พนั กงานจ้ า งตามภารกิจ ตาแหน่ ง ส าหรั บ ผู้มี คุณ วุ ฒิ สอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (ภาค ค.)
วันสอบสัมภาษณ์
สานัก/กอง
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
สานักปลัดเทศบาล
และกองสวัสดิการสังคม
รายงานตัว
เวลา 08.00 นาฬิกา

ตาแหน่งที่สอบสัมภาษณ์

เลขประจาตัวสอบ

สถานที่สอบสัมภาษณ์

001 - 005

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2

สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างตามภารกิจ
เข้ารับการสัมภาษณ์
เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 1. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
กองวิชาการและแผนงาน
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
พนักงานจ้างตามภารกิจ
กองวิชาการและแผนงาน
1. ผูช้ ่วยนิติกร
รายงานตัว
เวลา 08.00 นาฬิกา
เข้ารับการสัมภาษณ์
เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

001 - 018

001 – 031

ห้องประชุม 1 ชั้น 2
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2

4. ระเบียบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก
4.1 แต่ง กายให้สุภ าพเรีย บร้อ ย สุภ าพสตรีส วมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้า หุ้ม ส้ น
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้า
4.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบ
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ ต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบ เช่น ปากกาสีน้าเงินหรือดา และน้ายาลบคาผิดไปเอง
4.3 ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ
และเลขบัตรประจาตัว ประชาชนพร้อมทั้งบัตรประจาตัว สอบคัดเลือกไปในวัน สอบคัดเลือก เพื่อแสด งตน
หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4.4 ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนกาหนดเวลาเข้าสอบในแต่ละวิชา และจะเข้าห้องสอบ
ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ ประกาศจากกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจาห้ อ งสอบให้ เ ข้ า ห้ อ งสอบได้
ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มการสอบวิชาใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้นๆ
4.5 ห้ามนา...
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4.5 ห้ า มน าเครื ่ อ งมื อ สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก ชนิ ด เครื่ อ งคานวณ หนั ง สื อ
ตารา หรือข้อความใดๆเข้าไปในห้องสอบ หากตรวจพบว่าผู้ใดนาเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทาการทุจริต
ในการสอบ และหากเกิดการสูญหาย เทศบาลนครนนทบุรี จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
4.6 เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ส อบอื่ น หรื อ บุ ค คลภายนอก
ไม่ ก ระทาการใดๆ อั น เป็ น การรบกวนผู้ ที่ ยั ง สอบอยู่ และจะออกจากห้ อ งสอบได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าต
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบแล้วเท่านั้น หากฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการส่อทุจริตและหมดสิทธิ์สอบทันที
4.7 เมื่ อ จะส่ ง กระดาษค าตอบก่ อ นหมดเวลาสอบ ให้ ย กมื อ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก รรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษคาตอบด้วยตนเอง
4.8 เมื่อหมดเวลาทาข้อสอบในวิชาหนึ่งๆ จะมีสัญญาณแจ้งให้ทราบ ผู้เข้าสอบจะต้อง
หยุดทาข้อสอบทันที และรอให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบเก็บกระดาษคาตอบและข้อสอบ
4.9 ห้ามนาข้อสอบ หรือกระดาษคาตอบที่เหลือ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
4.10 ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง และค าแนะน าของกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ประจาห้องสอบโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ วิธีการสอบนี้ หรือทุจริต จะหมดสิทธิ์สอบทันที
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

หน้าที่ 1

ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 นายอนุวัฒน์

มีมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 นายลัทธพล

สมประจบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สอบข้อเขียน

3 นายวฤทธิธ์ ร

สาคร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

4 นายสรายุทธ

ดวงจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

5 นายธนาวัฒน์

ทายิดา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สานักการช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1 นายเฉลิมชาติ

อินอ๊อด

พนักงานขับรถยนต์

สอบสัมภาษณ์

2 นายสุรเดช

เข็มกลัด

พนักงานขับรถยนต์

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

3 นายณรงค์ฤทธิ์

วิเศษโวหาร

พนักงานขับรถยนต์

เวลา 09.00 -12.00 นาฬิกา

4 นายประสงค์

สายแวว

พนักงานขับรถยนต์

5 นายบุญทวี

ดวงพุมเมฆ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
1 นายภัทรดนัย

กิจสมสาท

พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา

สอบสัมภาษณ์

2 นายสมศักดิ์

ดีเสมอ

พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 นาฬิกา

หน้าที่ 2
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

พนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่งคนงาน
1 นางจิตรา

สังข์ชู

คนงาน

2 นายพิศาล

เฉลิมฤกษ์

คนงาน

3 นายนราพงษ์

นุชประเสริฐ

คนงาน

4 นายสุเมธ

ศรีหรั่ง

คนงาน

5 นายยุทธนา

สาสาร

คนงาน

สอบสัมภาษณ์

6 นายกิตติพร

เกษรบัว

คนงาน

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

7 นายศุภมงคล

ทองตระกูล

คนงาน

เวลา 09.00 -12.00 นาฬิกา

8 นายบวร

แสงเช้า

คนงาน

9 นายยศพล

คาแผลง

คนงาน

10 นายสิทธิโชติ

ทับสุข

คนงาน

11 นายกิตติ

แตงเจริญ

คนงาน

12 นางสาวธนัญญา สุวรรณปรีดี

คนงาน

พนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่งคนสวน
1 นางสาวมณฑา

แย้มแฟง

คนสวน

2 นายจักรี

จงเทพ

คนสวน

สอบสัมภาษณ์

3 นายเอกลักษณ์

วุฒิสันเทียะ

คนสวน

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

4 นายชาญชัย

ศิริแส

คนสวน

เวลา 09.00 -12.00 นาฬิกา

5 นางสาววราภรณ์

วงศ์ชอุ่ม

คนสวน

หน้าที่ 3
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ทวั่ ไป
1 นายบัณฑิต

เหล็กเพชร

พนักงานขับรถยนต์ทวั่ ไป

2 นายจตุพล

ภาคลาเจียก

พนักงานขับรถยนต์ทวั่ ไป

3 นายพีระวัฒน์

สุขรี่

พนักงานขับรถยนต์ทวั่ ไป

สอบสัมภาษณ์

4 นายสายยนต์

ทรายมูล

พนักงานขับรถยนต์ทวั่ ไป

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

5 นายชัยวิชิต

บัวเพชร

พนักงานขับรถยนต์ทวั่ ไป

เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

6 นายจีระวัฒน์

แพทย์กูล

พนักงานขับรถยนต์ทวั่ ไป

7 นายนิพนธ์

ปิน่ ทอง

พนักงานขับรถยนต์ทวั่ ไป

1 นางสาวพนารัตน์

โชคดี

คนงาน

2 นางมาลี

นาคา

คนงาน

3 นายพงศกร

วระปิน่

คนงาน

4 นางอรอุมา

สุวรรณ

คนงาน

5 นางอาพันธ์

โพธิน์ ้อย

คนงาน

สอบสัมภาษณ์

6 นางสาวสมจิตร์

เมฆขาว

คนงาน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

7 นางสาวนิลจา

เมืองแก้ว

คนงาน

เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

8 นางสาวสีนวล

แนวทัด

คนงาน

9 นายวิทูล

แนวทัด

คนงาน

พนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่งคนงาน

10 นายสุริยะ

กามาทอง

คนงาน

11 นางสาวพัชรี

เหล็กเพชร

คนงาน

หน้าที่ 4
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

12 นางอรพิน

สรชัย

คนงาน

13 นายนพนันท์

ศรีทอง

คนงาน

14 นางสาววรรณภา

รุ่งทอง

คนงาน

15 นางสาวปุณยนุช

ศัลยวุฒิ

คนงาน

16 นายปาฏิหารย์

ปิดกันภัย

คนงาน

สอบสัมภาษณ์

17 นางสาวสุรัสวดี

วิบูลเจริญ

คนงาน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

18 นายวิทยา

เชื้อชั่ง

คนงาน

เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

19 นางสาวกาญจนา เฉลิมเกียรติกมล คนงาน
20 นางวิภารัตน์

อุนาสี

คนงาน

21 นายศิรวุฒิ

นิมิตรผล

คนงาน

22 นางสวรรยา

สอ้าง

คนงาน

พนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่งคนงานประจารถขยะ
1 นายวินัย

ขุมทอง

คนงานประจารถขยะ

2 นายสงกรานต์

นรจ้อย

คนงานประจารถขยะ

3 นายสาคร

สายบริสุทธิ์

คนงานประจารถขยะ

สอบสัมภาษณ์

4 นายประเสริฐ

เลาเลิศ

คนงานประจารถขยะ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

5 นายทัตพล

แซ่อิ้ว

คนงานประจารถขยะ

เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

6 นายผดุงศักดิ์

ศรีทอง

คนงานประจารถขยะ

7 นายประสิทธิ์

สะราคา

คนงานประจารถขยะ

หน้าที่ 5
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

พนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่งคนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล

1 นายมานิตย์

กลิ่นกลั่น

คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล

2 นายธงชัย

กาละพงษ์ศรี

คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล

สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ไม่มีผู้สมัคร -

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งคนงานประจารถขยะ
1 นายอภิชาติ

นาจันทึก

คนงานประจารถขยะ

2 นายสวน

ส้มสาย

คนงานประจารถขยะ

3 นายณัฐพล

หมั่นการ

คนงานประจารถขยะ

4 นายรุ่งเรือง

สะราคา

คนงานประจารถขยะ

5 นายไพโรจน์

จันทร์แก้ว

คนงานประจารถขยะ

6 นายวิรุต

หวังเจ๊ะ

คนงานประจารถขยะ

สอบสัมภาษณ์

7 นายไพรศาล

ซัดเราะมาน

คนงานประจารถขยะ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

8 นายไพบูลย์

จันทร์แก้ว

คนงานประจารถขยะ

เวลา 13.30 นาฬิกา เป็นต้นไป

9 นายลาพวน

อ่อนจันทร์

คนงานประจารถขยะ

10 นายรักสยาม

ชนะพิน

คนงานประจารถขยะ

11 นายไพทูล

ฟักแฟง

คนงานประจารถขยะ

12 นายผ่องเพชร

สีสุด

คนงานประจารถขยะ

13 นายไพฑูรย์

บุญชู

คนงานประจารถขยะ

หน้าที่ 6
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

14 นายสมทวน

บุษบงค์

คนงานประจารถขยะ

15 นายเสาร์

พิลึก

คนงานประจารถขยะ

สอบสัมภาษณ์

16 นายบุญรอด

ดิษฐสอน

คนงานประจารถขยะ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560

17 นายวิชัย

บุญกลาง

คนงานประจารถขยะ

เวลา 13.30 นาฬิกา เป็นต้นไป

18 นายไกรศรี

บุญหลง

คนงานประจารถขยะ

19 นายสมชาย

ทรายมูล

คนงานประจารถขยะ

กองวิชาการและแผนงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งผู้ชว่ ยนิตกิ ร
1 นางสาวสุรีพร

แก้วพะเนาว์

ผู้ช่วยนิติกร

2 นายสุวนัย

ยี่ภู่

ผู้ช่วยนิติกร

3 นายกมล

เชื่อมชิต

ผู้ช่วยนิติกร

4 นางสาวกัญชลี

บุญสิน

ผู้ช่วยนิติกร

5 นายชาญณรงค์

เพ็งชุ่ม

ผู้ช่วยนิติกร

6 นางสาวเบญจรัตน์ รัตนาวดี

ผู้ช่วยนิติกร

สอบข้อเขียน

7 นางสาวอรอนงค์

ภักดีชน

ผู้ช่วยนิติกร

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

8 นางสาวณิษา

ปัณฐรัตนากุล

ผู้ช่วยนิติกร

เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

9 นายอรรถชัย

ขาสัจจา

ผู้ช่วยนิติกร

10 นายทศพล

จีนเกษร

ผู้ช่วยนิติกร

11 นางสาวสินีรัตน์

อภินันทฤกษ์

ผู้ช่วยนิติกร

12 นางสาวบุญสุพรรษา วงษาพาณิชย์ ผู้ช่วยนิติกร
13 นางสาวบุญทริกา

วงษาพาณิชย์

ผู้ช่วยนิติกร

14 นางสาวบัณฑิตา

ไตรมนตรี

ผู้ช่วยนิติกร

หน้าที่ 7
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

15 นางสาวพรทิพย์

แนวทัด

ผู้ช่วยนิติกร

16 นางสาวอัจฉรา

นาคมงคล

ผู้ช่วยนิติกร

ทุมดี

ผู้ช่วยนิติกร

18 นายอดิพัชร

พาสุนันท์

ผู้ช่วยนิติกร

19 นายวศิน

สุพรรณไพ ผู้ช่วยนิติกร

20 นางสาวกมุทพร

มะลิพมุ่

ผู้ช่วยนิติกร

21 นายวิริน

ว่องวาณิช

ผู้ช่วยนิติกร

22 นางสาวอภิชญา

พัสดุสาร

ผู้ช่วยนิติกร

สอบข้อเขียน

17 นางสาวอิสศิริยาภรณ์

23 นางสาวพัชรียา

บุญศิริ

ผู้ช่วยนิติกร

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

24 นางสาวฐิตาภา

สมเสาร์

ผู้ช่วยนิติกร

เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

25 นางสาวอรุณโรจน์

บุญถาวร

ผู้ช่วยนิติกร

26 นางสาวธรชญา

นาคนิล

ผู้ช่วยนิติกร

27 นางสาวธนพัชร์

วงษ์โพธิผ์ ล

ผู้ช่วยนิติกร

28 นายชญานนท์

ลี้ถาวรชัย

ผู้ช่วยนิติกร

29 นางสาววีณา

ปันนา

ผู้ช่วยนิติกร

30 นายวิศรุต

ศรีรุ่งนภาพร

ผู้ช่วยนิติกร

31 นางสาวกรรณิการ์ ดามาก

ผู้ช่วยนิติกร

หน้าที่ 8
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

กองสวัสดิการสังคม
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งผู้ชว่ ยนักสังคมสงเคราะห์
1 นางสาวรรินพลอย
2 นางสาวมินตรา

พ่วงชูศักดิ์

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

ขลังธรรมเนียม ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

3 นางสาววนิดา

มีสกุล

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

4 นายคชพล

แก้วจันทะมา ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

5 นายณัฐวุฒิ

กาญจนสิทธิ์ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

6 นางสาวศรีนวล

ปิณฑวรรธนะ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

7 นายธนกฤต

จตุศาสตร์

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

8 นางสาวนลพรรณ

ช่างบุ

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

9 นางสาวนฤมล

เพิม่ พูล

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

สอบข้อเขียน

10 นางสาวปิยพร

วัฒนพล

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

11 นายกิตติ

อาจหาญ

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา

12 นายภานุวัฒน์

ศรีรัตนโชติ

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

13 นางสาวพิมพ์นารา ศรีจันทร์

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

14 นางสาวศศลักษณ์

ปิน่ สญชัย

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

15 นางสาวชนิกานต์ กลิ่นพิบูลย์

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

16 นายปิยะนัทธ์

นวลประพันธ์

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

17 นางสาวพรวลี

ปฏิบูรพะ

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

18 นางสาวกฤษณา

สังข์ทอง

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

หน้าที่ 9
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1 นายมงคลชัย

ไตรจิตร์

พนักงานขับรถยนต์

สอบสัมภาษณ์

2 นายพรชัย

แย้มแสน

พนักงานขับรถยนต์

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

3 นายภรัณยู

มาแสง

พนักงานขับรถยนต์

เวลา 09.00 -12.00 นาฬิกา

4 นายจาตุรนต์

ศรีประเวศ

พนักงานขับรถยนต์

5 นายสุเมธ

ตองอ่อน

พนักงานขับรถยนต์

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเทีย่ ว และกีฬา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
1 นายสถาพร

ป้องสนาม

พนักงานขับรถยนต์

2 นางสาวธนวันต์

สาระพัด

พนักงานขับรถยนต์

สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 นาฬิกา

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
พนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่งเจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล
1 นางสาวจิราวรรณ

ปานปิน่

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

2 นางสาวอาภาพรรณ

ชูธรรม

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

3 นางสาวอรอุมา

แซ่เซียว

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

สอบสัมภาษณ์

4 นางสาวพิชญ์สินี

คชฤทธิ์

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

5 นางสาวสุนิศา

คงศิลป์

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

เวลา 13.30 นาฬิกา เป็นต้นไป

6 นางสาวชุติมา

ทองเนียม

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

7 นายสรายุทธ

ชาวเวียง

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

หน้าที่ 10
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

8 นายวัชระ

บุญมาเลิศ

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

9 ว่าที่ ร.ต.สมสฤษฎิ์

กมลาหาส

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

10 นายธันวา

สังข์สิริยะกุล เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

11 นางแรมวิลัย

ปานโต

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

12 นายสราวุธ

มะม่วงทอง

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

13 นางสาวพัชรี

อินทรวิเชียร

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

14 นายธัญทวัช

แสงอุ่น

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

15 นางสาวชลิดา

อมรธันย์

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

16 นางสาวธันย์ชนก

ธรรมวรีย์

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

17 นางสาวนรินทร์ทิพย์ กิตติขจร

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

สอบสัมภาษณ์

18 นางสาวพรรณภา

เหล่าวงษา

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

19 นางสาวกฤติมา

อรรถประดิษฐ์ เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

20 ว่าที่ ร.ต.นันทพัทธ์

รัตนาศิริลักษณ์ เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

21 นางสาวทิพวรรณ

ปัญญามัง

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

22 นายสิริชัย

แสนศรี

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

23 นายธัญวิทย์

มังสาทอง

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

24 นางสาวอมรรัตน์

เนียมทอง

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

25 นางสาววริษา

บัวทอง

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

26 นางสาวชชกรณ์

เฉลิมนาม

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

27 ว่าที่ ร.ต.ณัฐเดช

วรรณกร

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

28 นางสาววีรวรรณ

วงศ์อุดมโชค

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

เวลา 13.30 นาฬิกา เป็นต้นไป

หน้าที่ 11
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

29 นางสาวอนงนาฏ วงค์ทะเล

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

สอบสัมภาษณ์

30 นายบัณฑิต

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

31 นางสาวณัชชารีย์ เนื่องทวีชัยวัช

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

เวลา 13.30 นาฬิกา เป็นต้นไป

32 นายธัชพร

เจ้าหน้าทีส่ ารวจข้อมูล

เอี่ยมชูแสง

รัตนศักดิ์

