
  
 
 
 

  
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

…………………. 
  ตามประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือก
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2558   ได้ก าหนดเวลารับ
บุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  เพ่ือปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ  ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ตั้งแต่         
วันที่  24  พฤศจิกายน -  3  ธันวาคม  2558  นั้น 

บัดนี้  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นพนักงานจ้าง  ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น  
เพ่ือให้การด าเนินคัดเลือกเป็นไปตามนัยประกาศดังกล่าว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื อก
เป็นพนักงานจ้าง  ต าแหน่งต่างๆ  ตามล าดับเลขหมายผู้สมัคร  ดังต่อไปนี้ 

  พนักงานจ้างทั่วไป 

1. ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
 1.  นางส าอางค์  โสตถิกุล 
 2.  นางสาวกนกวรรณ เขียวชอุ่ม 
 3.  นางสาวนิจวรรณ ขนาดนิด 
 4.  นางสาวตรีมาศ ขีดข้ัน 
 5.  นางรัมภาพรรณ พันมะวงค์ 
 6.  นางสาวปัทมา บัวผ่อง 
 7.  นางสาวฐิติมา กสิกิจ 
 8.  นางสาวนิตยา เครือไม ้ 

  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก  ดังนี้ 

  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ให้มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  
25  ธันวาคม  2558  เวลา  08.30  น.  และเริ่มคัดเลือก  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวดัสุโขทัย 

  -  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 
คะแนนตั้งแต่เวลา  09.00  น.  -  11.00  น.  ณ  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  

  -  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)   โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม  
100  คะแนน  พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ต้ังแต่เวลา  13.00  น. -  15.00  น.   
ณ  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 
 
 

/  ทั้งนี้…   
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ทั้งนี้  ผู้ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามก าหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ   

ก าหนดประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ปรนัย)  และความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   ในวันที่  30  ธันวาคม  2558  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว                           
อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  และประกาศทางเว็บไซต์   http://www.hadsiew.com/ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   8   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 

 

 

 

 
                             (นางรุ่งอรุณ  ค าโมง)          
                       นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

หมายเลข ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ความสามารถพิเศษ ที่อยู่ 
01 นางส าอางค์  โสตถิกุล ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  

(การเงินและการธนาคาร) 
คอมพิวเตอร์ 255  ม. 3  ต.หาดเสี้ยว  

อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย  
โทร  09 3131 1684 

02 นางสาวกนกวรรณ เขียชอุ่ม ป.กศ.สูง (พลศึกษา)   
สาขา พลศึกษา 

- 20  ม. 4  ต.หาดเสี้ยว   
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 
โทร  09 7971 3513 

03 นางสาวนิจวรรณ ขนาดนิด ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขา  ภาษา0อังกฤษ 

- 29  ม. 3  ต.หาดเสี้ยว   
อ.ศรสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 
โทร  08 1037 5928 

04 นางสาวตรีมาศ        ขีดข้ัน ปริญญาตรี   
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   

- 261  ม. 3  ต.หาดเสี้ยว  
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 
โทร  08 2483 5014 

05 นางรัมภาพรรณ  พันมะวงค์ ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  
(ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)  

ร า, ดนตรีไทย 15  ม. 4  ต.หาดเสี้ยว  
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 
โทร  08 0669 4975 

06 นางสาวปัทมา    บัวผ่อง ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 219/2 ม. 4  ต.บ้านตึก   
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 
โทร  08 5269 5485 

07 นางสาวฐิติมา       กสิกิจ ปวช. การบัญช ี ดนตรีไทย 107  ม. 2  ต.หาดเสี้ยว  
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 
โทร 09 4616 6643 

08 นางสาวนิตยา     เครือไม ้ ปวส.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 174 ม. 13  ต.แม่ส า   
อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย 
โทร  08 3954 3517 



 
 
 
 
 
 



 


