ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง รายซื่อผู้มีลิทธิเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำจง บประมาณ พ.ศ. ๒(ะ๖๒ ครั้งที่ ๑
ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง
จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๗ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ถึงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการับสมัครแล้ว และได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาและเสือกสรรแล้ว จึงประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

รหัส ๐๑

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

๑

๐๑๐๐๑

๒. ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ซื่อ - นามสกุล
นายอนุลักษณ์ โสรัจ

รหัส ๐๒

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

๑

๐๒๐๐๑

นายวีรยุทธ ซีกลาง

๒

๐๒๐๐๒

นายธนกร แชจอหอ

๓

๐๒๐๐๓

นายอรรถวุฒิ ปานกลาง

๔

๐๒๐๐๔

นางสาวอรพรรณ จันทรนนท์

๔

๐๒๐๐๔

นายธนกฤต ธีรพรรณธสร

๖

๐๒๐๐๖

นางสาวสุรีฉาย ขอบ่มกลาง

๗

๐๒๐๐๗

นายจำรัส นุชกลาง

๘

๐๒๐๐๘

นายอรรถพล ชั้นกลาง

๙

๐๒๐๐๙

นางสาวเยาวลักษณ์ บาล'โพธ

๓. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ซื่อ - นามสกุล

รหัส ๐๓

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ซื่อ - นามสกุล

๑

๐๓๐๐๑

นางสาวนิภาพร ลันกลาง

๒

๐๓๐๐๒

นางวิภาวดี บุญรัตน์

/อนี้ง...

-เออนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจลอบเอกสารตามข้อเใ๘ขปีริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรอง
ตนเองในใบสมัค รว่าเป็น ผู้ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ว นตรงตามคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
ขาดคุณ สมบัต ิในการสมัค รเข้ารับ การสรรหาและเลือ กสรร หรือ ตัด สิท ธิผ ู้น ั้น มิให้เข้ารับ การสรรหาและ
เลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ของเทศบาล และหากพบว่าเป็นการเจตบาหรือ
จงใจทุจริต จะพิจารณาให้มีการดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้สมัครรายนั้น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ครั้งที่ ๑
ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา ใต้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง
จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๗ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ ถึงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ นั้น
บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และเทศบาลตำบลโนนสูงไต้ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรแล้ว ตามประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๖๒
จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

ก. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ให้ผ ู้ม ีส ิท ธิเข้า รับ การสรรหาและเลือ กสรร มาลงทะเบีย นเข้า รับ การสรรหาในวัน ที่ ๗
มีนาคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ชั้น ๒

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๑. วิธีการสรรหาและเลือกสรร คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดยยึดหลัก

“สมรรถนะ” ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร

๒. การแต่งกายของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๒.๑ สุภาพสตรี ให้แต่งกายในขุดสุภาพตามประเพณีนิยม คือ สวมเสื้อสุภาพ
คอปก กระโปรง รองเท้าทรงสุภาพหุ้มล้น
๒.๒ สุภาพบุรุษ ให้แต่งกายในขุดสุภ าพตามประเพณีน ิยม คือ สวมเสื้อสุภาพ
คอปก กางเกงสุภาพขายาว โดยสอดขายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าทรงสุภาพหุ้มล้น
๒.๓ ผู้เข้า รับ การสรรหาทั้งสุภ าพสตรีแ ละสุภ าพบุร ุษ ที่ผ มยาวปีด ใบหู จะต้อง
รวบผมให้เรียบร้อย
๓. บัต รประจำตัวสอบ ทีอ
่ อกให้ จะต้องนำมาแสดงตนในวันเข้ารับการสรรหา หาก
ไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา
๔. ให้ผู้เข้ารับการสรรหาไปถึงสถานที่เข้ารับการสรรหาก่อนกำหนดเวลาเข้ารับการ
สรรหาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสรรหา ผู้ใดไปถึงสถานที่เข้ารับการสรรหาภายหลังเวลาที่กำหนด
เกินกว่า ๓๐ นาที กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหา
๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร หนังสือ ตำรา หรือเอกสารอื่นไดเข้าไปในห้องสอบ

/ ๖.ผู้เข้ารับ...

-๒๖. ผู้เข้ารับการสรรหาต้องเซื่อฟ้งและปฏิบัติตามค0าลั่ง และคำแนะนำของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
จีงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายประสงค์ โพธมีศิรื )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

