
       ตามที่เทศบาลตําบลแมคือ ไดประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา  ที่มีอายุ ตั้งแต  15  ป  ขึ้นไป 

ทํางานในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนในลักษณะงานที่เหมาะสม โดยมีผูมาสมัคร   รวมทั้งสิ้น  จํานวน  38  คน  

นั้น

       เทศบาลตําบลแมคือ ไดพิจารณาเอกสาร และคุณสมบัติของผูสมัครแลว มีผูมีคุณสมบัติครบถวน

และถูกตอง ตามประกาศฯ  จํานวน  38  คน  ดังรายชื่อตอไปนี้

ลําดับ ช่ือ สกุล ระดับช้ัน สถานศึกษา สาขา

1 นายวรพงษ  ปญญาดา บัณฑิตศักษาฯ ม.ฟารอีสเทอรน วิชาชีพครู

2 นายวีระพันธ ปญญาดา ม.6 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย -

3 นายพลาเดช  จักรแกว ป  3 ม.ราชภัฎเชียงใหม คอมพิวเตอร

4 น.ส.รพีพรรณ  สุกาละ ป  1 ม.ราชภัฎเชียงใหม บ.ทรัพยากรมนุษย

5 น.ส.รัตนาภรณ  ยาวิละ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม สถาปตยกรรม

6 นายณัฐวุฒิ  อุปนันท ม.4 ร.ร.สันกําแพง วิทย-คณิตย

7 น.ส.มนสิกานต  จันทะวงค ปวช.1 ร.ร.ไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม คอมพิวเตอร

8 นายบันลือศักดิ์  แสนเปยง ปวช.1 ร.ร.เอเชีย ชางกลโรงงาน

9 นายเจษฎา  บุญเรือง ปวช.1 ร.ร.เอเชีย ชางกลโรงงาน

10 น.ส.พัฒนาวรรณ  จันทรพรม ม.5 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย -

11 น.ส.พิมพกานต  ขาวสวย ม.5 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย -

12 น.ส.สุวนันท  คําราพิช ม.3 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย -

13 นายณัฐพล  กุณาจันทร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม อิเล็กทรอนิกส

14 นายกิตติศักดิ์  แนวจําปา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม อิเล็กทรอนิกส

ประกาศเทศบาลตําบลแมคือ

เรื่อง การคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต  15  ป  ขึ้นไป

ทํางานในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนในลักษณะงานที่เหมาะสม



15 น.ส.อริสรา  ชางสาร ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม บัญชี

16 น.ส.อังคณา  ไชยขันธ ปวช.3 ร.ร.พณิชยการลานนาเชียงใหม การตลาด

17 น.ส.โสภิตา  กาวีอ่ิน ปวช.3 ร.ร.พณิชยการลานนาเชียงใหม การตลาด

18 น.ส.ศินีนาถ  ไชยวรานุวัฒน ป  3 ม.ราชภัฎเชียงใหม คอมพิวเตอร

19 น.ส.จิตนา  จิตนาน ม.5 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย ศิลปจีน

20 น.ส.ชฎาพร  ชางสาร ม.6 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย ศิลปจีน

21 น.ส.จิราพร  ยอดคําเหลือง ปวช. ร.ร.พณิชยการลานนาเชียงใหม บัญชี

22 น.ส.ทัศนีย  ไชยเทพ ปวช. ร.ร.พณิชยการลานนาเชียงใหม บัญชี

23 น.ส.โศรดา  ไชยเมืองเล็น ม.6 ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม วิทย-คณิตย

24 นายพลวัต  อุเต็น ม.6 ร.ร.หอพระ คณิต-อังกฤษ

25 นายนพณัฐ  พรมเสน ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง อิเล็กทรอนิกส

26 นายพิพัฒน  คุมเจริญ ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม อิเล็กทรอนิกส

27 น.ส.ทิพยสุดา  มาใจ ป  3 ม.แมโจ เศรษฐศาสตรฯ

28 นายนราธิป  ไชยแวนตา ป  3 ม.ราชภัฎเชียงใหม ภาษาฝรั่งเศส

29 น.ส.จิรารัตน  รัตนธรรมาภรณ ม.5 ร.ร.วัฒโนทัยพายัพฯ วิทย-คณิตย

30 นายศราวุฒิ  สุริยะนาง ม.4 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย -

31 น.ส.อริตา  ยารังษี ปวช. ร.ร.พณิชยการลานนาเชียงใหม บัญชี

32 น.ส.เวฬุกา  ไชยขันธ ม.6 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย วิทย-คณิตย

33 น.ส.วิรัญชนา  ดวงแกวนอย ม.6 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย วิทย-คณิตย

34 น.ส.เกษกังวาล  มณีจันทร ป  2 ม.เชียงใหม สถิติ

35 นายวัชราวุธ  ไชยเทพ ม.6 ร.ร.กาวิละวิทยาลัย อังกฤษ-คณิตย

36 น.ส.อัจฉราภรณ  เขียวหลวง ม.6 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย อังกฤษ-ญี่ปุน

37 นายนฤเบศร  ไชยยงค ปวช. ร.ร.โปลิเทคนิคลานนาฯ ยานยนต

38 นายคมกริช  ชมภูปน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ชางกลโรงงาน

        ใหผูมีรายชื่อ ตั้งแต ลําดับ  1 - 38  มารายงานตัวพรอมสอบสัมภาษณในวันที่ 2  เมษายน 2553

เวลา  13.00 น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมคือ หากไมมาตามกําหนดเวลาขางตนจะถือวาทาน

สละสิทธิ์ในการทํางานในชวงปดภาคเรียนฯ  หรือหากมีขอสงสัยประการใด   สอบถามรายละเอียดไดทาง

โทรศัพทหมายเลข   0 5338 7062  ตอ  18



          จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน

                      ประกาศ  ณ  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.  2553

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่

นายกเทศมนตรีตําบลแมคือ

(นายประจักษ  ถานอย)

ประจักษ  ถานอย


