
ภาคผนวก 1  แนบทายประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ  
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551

ตําแหนง ผูชวยบุคลากร  (พนักงานจางตามภารกิจ )
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

01-001 น.ส.ภัคพร   ปนใหม
01-002 น.ส.ศุภลักษณ   อองนา
01-003 นายสําเริง   ตุยอาย **
01-004 น.ส.อมรรัตน   สีตะบุษป
01-005 นายอนุชา   ธิรินทอง *** ขาดคุณสมบัติ(ขาดใบรับรองแพทย)

01-006 นายธนกร   ตาจันทร
01-007 นายอภิชัย   กันธิมา
01-008 น.ส.ปยนันท   นันทการณ
01-009 น.ส.ภัทธิรา   หินวงศ
01-010 นายสาโรช   ตุยทาุ
01-011 น.ส.วีรียา   เดชปองหา
01-012 นายอนุสรณ   อัยกา
01-013 น.ส.นงนุช   ถนอมสัตย **
01-014 นายธนะชล   ศิริวัฒนาโยธิน
01-015 น.ส.วราลักษณ   มัทธวรัตน
01-016 น.ส.นวลลาวัลย  ตะสิสังวาลย *** ขาดคุณสมบัติ(คุณวุฒิไมตรงตําแหนง)

01-017 นายสุพจน   สุทํา
01-018 น.ส.อัญชุลีกร   กรวยศักด์ิ
01-019 น.ส.รัชนี   คํามูล
01-020 น.ส.พัชรา   แซงยะ
01-021 นายอาทิตย   วงศอินถา
01-022 น.ส.วีระยา   จะสาร *** ขาดคุณสมบัติ(คุณวุฒิไมตรงตําแหนง)

01-023 นายณัฐนนท   ปนคํา
01-024 นายสุทธิพงษ   สุวรรณศรี *** ขาดคุณสมบัติ(คุณวุฒิไมตรงตําแหนง)

01-025 นายโอมรัตน   เพ็ญสวัสด์ิ
01-026 น.ส.พรทิพย   เรืองวิทยากูล *** ขาดคุณสมบัติ(คุณวุฒิไมตรงตําแหนง)

01-027 นายจักรินท   งานคําอาย **



                   ภายในวันที่ 23  ธันวาคม  2551

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
                      ภายในวันที่  23  ธันวาคม 2551 เวลา  08.30-16-30
หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,
                       คุณวุฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )
หมายเหตุ   ผูสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลสุเทพ



ภาคผนวก 1  แนบทายประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ  
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551

ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจางตามภารกิจ )
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

02-001 น.ส.ฉัตรนภา   อุนคํา
02-002 น.ส.ชญานรัฏฐ   จันทรคํา
02-003 น.ส.สุภาวรรณ   สินธุยา
02-004 นายสุรพงษ   จันทราช
02-005 น.ส.สิริกัลยา   คํานาน
02-006 น.ส.ปริศนา   คงพราหมณ
02-007 น.ส.ภัทรา   หอมนาน
02-008 นายเชิดศักด์ิ   ทะแกว
02-009 นายสาธิต   พุทธวงศ
02-010 น.ส.สุพรรษา   ไชยเกตุุ ุ
02-011 น.ส.พรวิลัย   ขาวสะอาด
02-012 น.ส.สุพรรษา   คุมบัว
02-013 น.ส.ศุทธภา   พุฒไตร
02-014 น.ส.วชิราภรณ   แสนสม
02-015 น.ส.ธัญวรัชม   วงษา
02-016 น.ส.อภิสรา   สุคัมภีร
02-017 น.ส.วิไล   คํามา
02-018 นางทิพรดา   กุมารแกว
02-019 นายธนากร   พุฒิไชยจรรยา
02-020 น.ส.แพรววลัญช   ใจเปง
02-021 น.ส.กฤษณา  คํามา
02-022 นางสุภัทรสร   สืบแสน
02-023 น.ส.นุจรี   แกวอยู
02-024 น.ส.เบญจพรรณ   คํามา
02-025 น.ส.พลอยรุง   ลีลา
02-026 นายพงศกร   ไชยศิลป
02-027 น.ส.สิริกานต   คําตุยเครือ



02-044 นายธํามรงค   แสงนวล

                   ภายในวันที่ 23  ธันวาคม  2551

02-028 นายเกรียงไกร   ใจกวาง
02-029 น.ส.สิริลักษณ   นันตา
02-030 น.ส.ณัฐฌา   กันทะมูล
02-031 น.ส.รัตนาภรณ   เหมืองทอง
02-032 น.ส.กรชนก   อาทรเกตุ
02-033 น.ส.กาญจนา   ตาสุรินทร
02-034 น.ส.สุรางคนา   อินทรวาด
02-035 น.ส.ณัฐณิชา   นันเต
02-036 น.ส.ศศิวิมล   มณีวระ
02-037 นายนวพล   นพสุวรรณ
02-038 นางอาทิตย   หอมไกล
02-039 นางบุญญิสา   กุลจันทร
02-040 น.ส.ภัทรมน  หอมนาน
02-041 น.ส.รุจิรา   สิทธิมงคลุ
02-042 นางเกศณีย   กุลณะ
02-043 น.ส.เกศินี   ถนอมถิ่น

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
                      ภายในวันที่  23  ธันวาคม 2551 เวลา  08.30-16-30
หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,
                       คุณวุฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )
หมายเหตุ   ผูสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลสุเทพ



,

ภาคผนวก 1  แนบทายประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ  
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551

ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล(พนักงานจางตามภารกิจ )
เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

03-001 น.ส.ดลใจ   ธรรมนันท *** ขาดคุณสมบัติ(คุณวุฒิไมตรงตําแหนง)

03-002 น.ส.ดารารัตน   จําเกิด
03-003 น.ส.ณัฐฐาพร   ยะอะนันท
03-004 น.ส.พัฒนา   สมาธิ
03-005 นายอารมณ   คุณยศยิ่ง

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
                      ภายในวันที่  23  ธันวาคม 2551 เวลา  08.30-16-30
หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,
                       คุณวุฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )
หมายเหตุ   ผูสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลสุเทพ
                   ภายในวันที่ 23  ธันวาคม  2551



04-012

ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2551

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
ตําแหนง ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจางตามภารกิจ )

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
04-001 นางน่ิมนวล   ดีโพธิ์รัมย *** ขาดคุณสมบัติ(คุณวุฒิไมตรงตําแหนง)

04-002 นางประคอง   สรรพสิทธิ์สิริ
04-003 นางอริยภรณ   ศิริขันธ
04-004 นางอัฐภิญญา   ดวงชะฎา
04-005 น.ส.ศรุตา   พันธะโร
04-006 น.ส.ทัศนีย    สายตรง *** ขาดคุณสมบัติ(คุณวุฒิไมตรงตําแหนง)

04-007 น.ส.ดวงเดือน   นามณี
04-008 น.ส.กัญตยา   คนเที่ยง
04-009 น.ส.นิภาพร   คําโพธิ์
04-010 นางธนรัชต   ถาทอง
04-011 น.ส.สายฝน   ชัยอูปคํา
04-012 นางทิตยา ชมจินดานางทตยา  ชมจนดา
04-013 นางธัญวรัชญ   ธิปาหนาด
04-014 น.ส.อุษา   ไชยมโน
04-015 น.ส.ณัชชา   วิกรมาภิรมย
04-016 น.ส.ชลิดา   คําเอก
04-017 นางผกาภรณ   จันทรเรือง
04-018 น.ส.วีนัส   บินทะวิหก
04-019 น.ส.สุนทราภรณ  สิทธิวงค
04-020 น.ส.พรรณทิพา   สิทธิ **
04-021 น.ส.สุรียพร   ไชยมงคล
04-022 น.ส.สุภานันท   แกวมโนเรือง

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
                      ภายในวันที่  23  ธันวาคม 2551 เวลา  08.30-16-30
หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,
                       คุณวุฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )
หมายเหตุ   ผูสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลสุเทพ



05-012 น ส

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ )

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
05-001 น.ส.วงศวรณ  ประชุมทรัพย
05-002 น.ส. นริศรา   เตชะ
05-003 น.ส.รจนา   สันวงศ
05-004 น.ส.อรวรรณ   เดชะ
05-005 น.ส.ศุภรักษ   มีพงษ **
05-006 นางเอมอร   มิตรสันเที๊ยะ
05-007 น.ส.ปติพร   โนจนานฤดมน
05-008 ยกเลิก
05-009 น.ส.ขันทอง   นันทะเสน
05-010 น.ส.วรรนิการ   สุธัญญาวัชชัย
05-011 น.ส.พัชรี   พุทธรัตนประทีป
05-012 น ส สรอยฟา เสารทอน. .สรอยฟา   เสารทอน
05-013 นายฐปพล   คํานอย
05-014 นายปภิณวิช   เกษทอง **
05-015 น.ส.อังคณา   ทิพยสม
05-016 น.ส.สุวรรณภัค   พงษบุพศิริกุล

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
                      ภายในวันที่  23  ธันวาคม 2551 เวลา  08.30-16-30
หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,
                       คุณวุฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )
หมายเหตุ   ผูสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลสุเทพ
                   ภายในวันที่ 23  ธันวาคม  2551



06-012

                   ภายในวันที่ 23  ธันวาคม  2551

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ )

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
06-001 น.ส.สุกัญญา   จิณะปน
06-002 นายอนุกรณ   นันตะโส
06-003 น.ส.อนุสรา   กันทาอาย **
06-004 น.ส.จีรัชญ   สรรพชาง
06-005 น.ส.พจนีย   ธรรมจักร
06-006 น.ส.ภัครพิมล   ชัยวรรณ
06-007 นางกันติยา   ยังเจิมจันทร
06-008 นายอํานาจ   จันทรทรัพย
06-009 น.ส.วิมลรัตน   บุญเกิดวัย
06-010 น.ส.ชนิดา   พานิชยพิทักษ
06-011 นายณัฐวุฒิ   ทนันชัย
06-012 ยกเลิกยกเลก
06-013 น.ส.ภาวินี   คงแยม
06-014 นายพีระชาติ   สันธะนันชัย
06-015 นายอรุณลักษณ   บุญเย็น
06-016 ยกเลิก
06-017 น.ส.นันธญา   หัวใจคง
06-018 น.ส.พิชชากร   เรือนรู
06-019 น.ส.พรพรรณ   ตุนคํา

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
                      ภายในวันที่  23  ธันวาคม 2551 เวลา  08.30-16-30
หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,
                       คุณวุฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )
หมายเหตุ   ผูสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลสุเทพ



01-006 น ส

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
ตําแหนง ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจางตามภารกิจ )

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
07-001 นางอรชีรา   อาศนะ
07-002 น.ส.กรรณิการ   แกวคําฟู

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
ตําแหนง ผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ( พนักงานจางท่ัวไป )

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
01-001 น.ส.วชิราภรณ   ภูมี
01-002 น.ส.นันทนภัส   พลับพลาทอง
01-003 น.ส.ศศิชา   สุรินทร
01-004 น.ส.อําภาวรรณ   ทุนผล
01-005 นางชนิดา   จันทรชาวนา
01-006 น ส กรณิศ นําเทียน. .กรณศ   นาเทยน

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
                      ภายในวันที่  23  ธันวาคม 2551 เวลา  08.30-16-30
หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,
                       คุณวุฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )
หมายเหตุ   ผูสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลสุเทพ
                   ภายในวันที่ 23  ธันวาคม  2551



ผ

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
ตําแหนง พนักงานวิทยุ (พนักงานจางท่ัวไป)

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
02-001 นายสุรเชษฐ   ภาคพาไชย
02-002 นายดนัย   มัลลิกะมาส
02-003 นายนพดล   เรือนงาม
02-004 นายอุทัย   บุญลอ
02-005 นายชาตรี   นันตะสิงห

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
                      ภายในวันที่  23  ธันวาคม 2551 เวลา  08.30-16-30
หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,
                       คุณวุฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )
หมายเหต ผสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่ สํานักปลัด เทศบาลตําบลสเทพหมายเหตุ   ูสมครสอบทไมมรายชอใหตดตอเจาหนาทฝายงานการเจาหนาท  สานกปลด  เทศบาลตาบลสุเทพ
                   ภายในวันที่ 23  ธันวาคม  2551



23 2551 08 30-16-30

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
ตําแหนง พนักงานดับเพลิง (พนักงานจางท่ัวไป)

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
03-001 นายธนาคมิ   สีวิชัย
03-002 นายธรรมรักษ   ธรรมยศ
03-003 นายณัฐพงศ   พรหมมา
03-004 นายวรพงษ   ดาวเลิศ
03-005 นายชัชวาลย   เชิดชินโชค
03-006 นายกิตติคุณ   ใยคง
03-007 นายสุเมศ   พระมาลา
03-008 นายสราวุฒิ   ไชยมาตร
03-009 นายวินัย   จอมแสนคํา

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เวลา 08 30-16-30                      ภายในวนท    ธนวาคม  เวลา  .

หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,
                       คุณวุฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )
หมายเหตุ   ผูสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลสุเทพ
                   ภายในวันที่ 23  ธันวาคม  2551



ค )

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2551
ตําแหนง คนงานท่ัวไป (พนักงานจางท่ัวไป)

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
04-001 นายนพดล   อุพิริ
04-002 นางกาจนา   สุขอ่ิม
04-003 นายอัศวิน   อินทรจักร
04-004 นายสนธยา   ศิริสุภา
04-005 นายมนตรี   ศิริวรรณา

หมายเหตุ ** หลักฐานการสมัครไมชัดเจนใหติดตอเจาหนาที่   ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลสุเทพ
                      ภายในวันที่  23  ธันวาคม 2551 เวลา  08.30-16-30
หมายเหตุ *** ไมมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัติฯ ไมครบ(ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต
                       และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอรระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง,

คณวฒิไมตรงกับตําแหนงที่สมัคร )                       ณุวุฒไมตรงกบตาแหนงทสมคร 
หมายเหตุ   ผูสมัครสอบที่ไมมีรายช่ือใหติดตอเจาหนาที่ฝายงานการเจาหนาที่  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลสุเทพ
                   ภายในวันที่ 23  ธันวาคม  2551
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