
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
                                      เปนพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนแดง 

………………………………. 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลโนนแดง ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปน
พนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนแดง ลงวันท่ี 17 เมษายน 2558 โดยกําหนดรับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 1 - 15 
พฤษภาคม 2558 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา นั้น  

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ขอ ๑๙  (๑) ประกอบกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวามีผูมีสิทธิเขารับ
การสรรหาและเลือกสรร  ตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครฯ เทศบาล ตําบลโนนแดง        
จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขารับการสรรหาและเลือกสรร เปนพนักงานจาง ในตําแหนงตาง ๆ ตามรายละเอียด
ดังนี ้

พนักงานจางตามภารกิจ  
 ตําแหนง ผูชวยครู 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีผูสมัคร วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 นายวัฒนา  กุดนอก 01 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คอมพิวเตอรศึกษา 

 

2 นางยุพาพร  พรมมิราช 02 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

 

3 นางสาวสิเรียม  ตัวสระเกษ 03 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรท่ัวไป 

 

4 นางสาวทิพยสุดา  ฉวีวงศ 04 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คอมพิวเตอรศึกษา 

 

5 นางสาวนันทนภัส  บัวนอก 05 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ภาษาไทย 

 

6 นางสาวศุทธินี  โผดนอก 06 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ชีววิทยา 

 

7 นางสาวสุรีวัลย  วรโพธิ์ 07 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ภาษาไทย 
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ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีผูสมัคร วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

8 นางสาวมณีรัตน  จันทรลิ้ม 08 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ฟสิกส 

 

9 นางสาวฐิติมา  ทุมนันท 09 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก คหกรรมศาสตร 

 

10 นางสาวโสภิดา  ปลื้มชัยภูมิ 10 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ชีววิทยา 

 

11 นางสาวภูริชญา  เขมา 11 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย 

 

12 นางสาวรุงมณี  อินนอก 12 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก การประถมศึกษา 

 

13 นายสิทธิพงษ  อินทองหลาง 13 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 

 

14 นางสาวมณฑนา  เพ็งกลาง 14 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก  

การสอนภาษาญี่ปุน 

 

15 นายกตัญู  ทองดีนอก 15 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก พลศึกษาแลการ
จัดการกีฬา 

 

16 นางสาวสุจิตรา  สุกุฎี 16 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร 

 

17 นางสาวสุพัตรา  ฉัตรรักษา 17 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

 

18 นายประสงค  ตาก่ิมนอก 18 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก พลศึกษา 

 

19 นางสาวพิมลมาศ  สืบมา 19 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรท่ัวไป 
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ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีผูสมัคร วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

20 นางสาวรวินันท  ดุลสันเทียะ 20 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ศิลปกรรมศึกษา 
(ศิลปศึกษา) 

 

21 

 

นางสาวนิโรบล  รัตนสุทธิ 21 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ฟสิกส 

 

22 นางสาววิริยา  ประดิษฐจา 22 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ฟสิกส 

 

23 นางสาวปยพร  แพงแปะ 23 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ภาษาไทย 

 

24 นางสาววันเพ็ญ  คาเกลือ 24 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ชีววิทยา 

 

25 นางสาวสุพรรณี  จันทรตอ 25 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก การประถมศึกษา 

 

26 นางสาวอิสราพร  หัดสันเทียะ 26 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ชีววิทยา 

 

27 นางสาวสุกัญญา  ดีหมี 27 การศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย 

 

28 นางสาวพัชราภรณ  แพนไธสง 28 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก พลศึกษา 

 

29 นายรุงโรจน  แขวงนอก 29 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก พลศึกษา 

 

30 นางสาวสุปราณี  จงปลื้มกลาง 30 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร 

 

31 นางสาวยุพิน  จุยกลาง 31 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

 

32 นางสาวสุวรรณา  คําพาพุทธ 32 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก เคมี 

 

33 นางสาวนันทนา  เขตกลาง 33 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ชีววิทยา 
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ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีผูสมัคร วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

34 นางสาวบุษยา  แสนโสดา 34 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก การประถมศึกษา 

 

35 นางสาวเพ็ญพักตร  ชมชื่น 35 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ภาษาไทย 

 

36 นางสาวเขมมิกา  ปกนอก 36 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก วิทยศาสตรท่ัวไป 

 

37 นายยุทธนา  ธรรมวัตร 37 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา 

 

38 นางสาวศันสนีย  สรอยกลาง   38 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ศิลปกรรม 
(นาฏศิลป) 

 

39 นางสาวนุชนาถ  เพ็ชรนอก 39 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมการศึกษา 

 

40 นางสาวศิรินภา  ศรีสังข 40 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ชีววิทยา 

 

41 นางสาววิไล  เกิดโมลี 41 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ฟสิกส 

 

42 นางสาวพนิดา  แลดไธสง 42 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย 

 

43 นางสาวชนากานต  สิงขรอาจ 43 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา 

 

44 นางสาวจิระประภา  ศรีหาพงษ 44 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ชีววิทยา 

 

45 นางสาวสมหญิง  สรอยกระโทก 45 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ศิลปะกรรมศาสตร
ศึกษา (สิลปการแสดงศึกษา) 
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ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีผูสมัคร วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

46 นางสาวสิชามน  ปานกลาง 45 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมการศึกษา 

 

47 นางสาวทวินันท  เปรมกลาง 46 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ภาษาไทย 

 

48 นางสาวสุพัตรา  ธรรมวัตร 47 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก การประถมศึกษา 

 

49 นางสาวอันธิกา  เพียพิมเพ่ิม 48 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ศิลปกรรม (ดนตรี) 

 

50 นายภาคภูมิ  ทนงยิ่ง 49 ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ศิลปกรรม (ดนตรี) 

 

51 นางสาวแวววิไล  ไพเราะ 50 ศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาเอก ดนตรีและการ
แสดงพ้ืนบาน 

 

 
พนักงานจางท่ัวไป 

ตําแหนง คนงานท่ัวไป 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีผูสมัคร วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 นายพิเชต  รูจิต 01 ประถมศึกษาปท่ี 6  

2 นายปญญาพล  อินทะวงค 02 มัธยมศึกษาปท่ี 3  

 
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล เลขท่ีผูสมัคร วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 นายทูน  ดีนอก 01 มัธยมศึกษาปท่ี 6  

2 นายอดิเรก  โสภิณ 02 

อนุปริญญาศิลปศาสตร 

สาขาวิชาเอก  

ออกแบบนิเทศศิลป 

 

 
  

/ใหผูท่ีมีรายชื่อ... 
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     ใหผูท่ีมีรายชื่อตามประกาศ นี้ พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครู ม าสอบขอเขียน       
ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑2.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาลตําบล
โนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตําบลโนนแดงจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น. เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง           
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา และสามารถดูทางเว็บไซตไดท่ี www.nondeangcity.go.th            
และใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณมาสอบสัมภาษณในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.30 น. เปนตนไป                
ณ หองประชุมชั้น ๒ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  

     พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง สอบภาคปฏิบัติในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558  
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑2.00  น. และสอบสัมภาษณ เวลา 13.30 น. เปนตนไป และตําแหนง คนงานท่ัวไป 
สอบสัมภาษณ ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมชั้น ๒   
สํานักงานเทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน      

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  พฤษภาคม  2558 
 
 
     (นายธีรพงษ  จินตนามณีรัตน)             
     นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง 
 

http://www.nondeangcity.go.th/

	พนักงานจ้างตามภารกิจ

