ประกาศจังหวัดนครพนม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ตาแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
ประจาสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
*************************************
ตามที่ จังหวัดนครพนม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาด
รุ่นใหม่ (OTOP) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ในวัน และเวลาราชการ ตามประกาศจังหวัดนครพนม
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจาสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครฯ ดังกล่าข้างต้นแล้ว จังหวัดนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์
เข้ าสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะต าแหน่ ง ก าหนดวั น เวลา สถานที่ สอบ และระเบี ยบเกี่ ยวกั บการสอบภาค
ความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตาแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ตาแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จานวน 13 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ก)
2. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการสอบภาคความ
เหมาะสมเฉพาะตาแหน่ ง ในวัน อังคารที่ 30 มี นาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้ องประชุ ม
ส านั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวั ดนครพนม ชั้น 5 ต าบลในเมื อง อาเภอเมื องนครพนม
จังหวัดนครพนม โดยให้มารายงานตัวเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่งภายในเวลา 13.00 น.
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
3.1 การสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นการสอบเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตาแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติการทางาน ความรู้ที่อาจ
ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ มีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ทั้งนี้
ผู้เข้ารับการสอบภาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สามารถนาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารมาใช้นาเสนอ
ผลงานได้
3.2 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้
สุภาพสตรี : สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมร้องเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น
สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงแบบสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาวหรือสีดา และใส่ผ้า
คลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวหรือสีดา ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่มีเครื่องประดับติดไว้ด้านหลัง และสุภาพสตรีมีครรภ์
อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวหรือสีดา
ห้า ม สวมเสื้ อคอไม่ มีป ก เสื้ อแขนกุด หรื อเสื้ อ ไม่ มีแ ขน หรื อเสื้ อ สายเดี่ยว กางเกงขาสั้ น
กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันสมควรและกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
อนุญาตแล้วเท่านั้น
3.3 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกความเหมาะสมกับตาแหน่งตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รั บสมัครสอบแข่งขั น ถึงแม้ว่าผู้ มีสิ ทธิ์สอบรายนั้นจะเป็นผู้ มีรายชื่อตามประกาศนี้ และได้ เข้ารับการคัดเลื อก
ความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่งไปแล้ว ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
4. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
จังหวัดนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้เป็นผู้ ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่
(OTOP) ประจาสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 และทางเว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครพนม https://nakhonphanom.cdd.go.th/
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
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แนบท้ายประกาศ จังหวัดนครพนม ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
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ชื่อ – สกุล
นางสาววนิดา พรมไทย
นางสาวเสาวลักษ์ บุญสืบ
นางสาวอาทิตยา ทานาศิลป์
นางสาวอรประภา พิมพ์ต้น
นางสาวฐิตาพร แก่นจัด
นางสาวพรนภา นนตะแสน
นางสาวเจนจิรา พรหมศรีสุข
นางสาวสุพิชญ์ชา กินรา
นางสาวพรนภา ชายทวีป
นางสาวเกวลี อ้วนโสดา
นางพิมพ์ภัทรา เจริญพัชรหิรัญ
นางสาวพัชราภา ดีโย
นางสาวรัตน์ศิริ พรมอารักษ์
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