
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร 
เร่ือง   รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  วัน เวลา สถานที่ดําเนนิการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกบั 

การคัดเลือก พนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
……………………………………….. 

 

 อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เร่ือง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลอืก การบรรจแุละแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ 
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แกไขเพิม่เติม ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2550   ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
ตําแหนงสายงานผูบริหาร ไดมีประกาศ เร่ืองรับสมัครคัดเลือกพนกังานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  
โดยการรับสมัครไดเสร็จสิ้นและไดตรวจคณุสมบัติของผูสมัครคัดเลือกรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครแลว 
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ในแตละตําแหนง  กําหนดวนั เวลา สถานที่ และระเบยีบเกี่ยวกับการคัดเลือก  ดังตอไปนี ้
 

 ก. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
  1. สายงานนักบริหารงานเทศบาล  ประกอบดวย 
   1.1 ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 9 (นักบริหารงานเทศบาล 9)    จํานวน 124  ราย    
   1.2 ตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8)   จํานวน  86  ราย     
   1.3  ตําแหนงปลัดเทศบาล  ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7) จํานวน  84  ราย     
  2. สายงานนักบริหารงานทั่วไป  ประกอบดวย 
   2.1 ตําแหนงหวัหนาสํานกัปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) หรือ  
        ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8)     จํานวน 66 ราย  
   2.2 ตําแหนงหวัหนาสํานกัปลัดเทศบาล  ระดับ 7 (นักบรหิารงานทั่วไป 7)  หรือ 
        ผูอํานวยการกองวิชาการและแผน ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)    จํานวน 22 ราย  
  3. สายงานนักบริหารงานการคลัง  ประกอบดวย 
   3.1  ผูอํานวยสาํนักการคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 9)   จํานวน 30 ราย 
   3.2  ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 8)  หรือ  
          ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8   (นักบริหารงานการคลัง 8) จํานวน 81 ราย 
   3.3  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7) จํานวน 13 ราย 
  4. สายงานนักบริหารงานชาง  ประกอบดวย 
   4.1  ผูอํานวยการสํานักการชาง  ระดับ 9  (นักบริหารงานชาง 9)   จํานวน 61 ราย 
   4.2  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)  หรือ 
          ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8) จํานวน 91 ราย 
   4.3  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7) จํานวน 15 ราย 

/5. สายงาน..... 
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  5. สายงานนักบริหารงานสาธารณสุข  ประกอบดวย 
   5.1  ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดบั 9  (นักบริหารงาน- 
         สาธารณสุข 9)  จํานวน 28 ราย 
   5.2  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดบั 8  (นักบริหารงาน- 
          สาธารณสุข 8)  หรือ 
        ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) จํานวน 108 ราย 
   5.3  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดบั 7  (นักบริหารงาน- 
          สาธารณสุข 7)  จํานวน 17 ราย 

6.  สายงานนักบริหารงานการศึกษา  ประกอบดวย 
   6.1  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ระดับ 9  (นักบริหารงานการศึกษา 9)  จํานวน 13 ราย 
   6.2  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)  หรือ 
          ผูอํานวยการสวน  ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8) จํานวน 100 ราย 
   6.3  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ระดับ 7  (นักบริหารงานการศึกษา 7) จํานวน 10 ราย 
  7. สายงานนักบริหารงานสวสัดิการสังคม  ประกอบดวย 
   7.1  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)   
          จํานวน 12 ราย 
   7.2  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับ 7  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7) 
         จํานวน 4 ราย 
 

  สําหรับรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในตําแหนงตางๆ รายละเอียดตามเอกสารผนวก ก. 
แนบทายประกาศนี้ (สําหรับผูที่มี *** หนาเลขประจําตัวผูเขารับการคัดเลือก หมายถึง ผูที่อยูระหวางการ
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา) 
 

 ทั้งนี้  การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
เขารับการคัดเลือกขางตนนี้ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร ไดตรวจสอบและ  
ประกาศตามเอกสารและขอเท็จจริงที่ผูสมัครคัดเลือกไดยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครเขารับการคัดเลือกฯ 
วาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนัน้  หากภายหลังปรากฏวา 
ผูสมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  จะถือวาผูสมัครรายนั้นเปน 
ผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก หรือตัดสิทธิ์ผูนั้นมิใหเขารับการคัดเลือก  หรือพิจารณาไมให
ผานการคัดเลือก  หรือถอนรายช่ือ  ผูสมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก  และไมมีสิทธิไดรับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาใหมกีารดาํเนินการ
ทางวินยัแกผูสมัครรายนั้น  
 

/สําหรับผูสมัคร..... 
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 สําหรับผูสมัครคัดเลือกที่มีช่ือตามประกาศสํานักงานทองถ่ินจังหวดั เร่ืองแจงรายชื่อผูสมัคร
คัดเลือกแลว แตไมมีช่ือเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตามประกาศนี้  สามารถยื่นหลักฐานเพื่อแสดงวาเปนผูมี
สิทธิเขารับการคัดเลือก โดยใหนําหลักฐานไปติดตอกับเจาหนาทีด่วยตนเอง  ณ  สวนประสานการถายโอน
บุคลากรและมาตรฐานตําแหนง  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  วังสวนสุนนัทา  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ภายในวันท่ี 19 ตุลาคม 2550  
หากไมดาํเนินการภายในกําหนดเวลาดังกลาวคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร 
จะถือวาการประกาศดังกลาวนั้นถูกตองแลว  
 

 ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  กําหนดใหมีการคัดเลือกระหวางวันท่ี  18  - 21 พฤศจิกายน  2550  ดังนี ้
  1. การทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร  ในวันอาทิตยที่ 18  พฤศจิกายน 2550   
ระหวางเวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ  หอง 401   ช้ัน 4    อาคารเวียงคํา (VKB)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
ถนนรามคําแหง   แขวงหวัหมาก  เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  
   โดยการทดสอบสมรรถนะทางบริหาร เปนการประเมินทางจิตวิทยา และสมรรถนะ
ทางการบริหารในดานตางๆ เชน  วิสัยทัศน  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  ภาวะผูนํา  การตัดสินใจ  การวางแผน  
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค วุฒิภาวะทางอารมณ  การทํางานเปนทีม เปนตน  โดยเปนการทดสอบแบบปรนัย 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

2. การประเมินสมรรถนะของบุคคล (สัมภาษณ)   ในวนัที่  19 - 21 พฤศจิกายน 2550 ระหวาง 
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ พระท่ีนั่งนงคราญสโมสร  ภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย  
วังสวนสุนนัทา  ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  โดยกําหนดใหรายงานตัวและเขารับการสัมภาษณตามวนั  
เวลา  สถานที่ ที่กําหนดตามรายละเอียดตามเอกสารผนวก ข.  แนบทายประกาศนี ้
   โดยการประเมินสมรรถนะของบุคคล  เปนการประเมินสมรรถนะของบุคคลเกี่ยวกบั
ความชํานาญและความเชี่ยวชาญในตําแหนงที่สมัครสอบ  การปรับตัว  มนุษยสัมพนัธ  ปฏิภาณไหวพริบ การ
แกไขปญหาและแนวความคดิ เปนตน โดยเปนการประเมินดวยการสมัภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

 ค. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  1. ใหผูเขารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี ้
   1.1 การแตงกายในวันคัดเลือก เครื่องแบบสีกากี  ไมตองสวมหมวก 
   1.2 เปนหนาทีข่องผูเขารับการคัดเลือกที่จะตองทราบเลขประจําตัวผูเขารับการคัดเลือก  
วัน  เวลา  สถานที่คัดเลือก  
   1.3 ผูเขารับการคัดเลือกตองไปถึงสถานที่คัดเลือกกอนถึงกําหนดเวลาคัดเลือกไมนอย
กวา 30 นาที 
   1.4 ไมสูบบุหร่ีในสถานที่ดําเนินการคัดเลือก 
   1.5 ผูไมมารายงานตัวเขารับการคัดเลือกในวันและเวลาที่กําหนด  คณะกรรมการ 
คัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร จะถือวาผูนั้นสละสิทธิเขารับการคัดเลือกในครั้งนี้ 

/2.การทดสอบ..... 
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  2. การทดสอบแบบปรนยั 
   2.1 ควรไปถึงสถานที่ทดสอบกอนเริ่มเวลาทดสอบไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาทดสอบได 
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาที่คุมหองทดสอบแลว  
   2.2  ผูเขารับการคัดเลือกที่ไปถึงหองทดสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริม่ทดสอบไปแลว 15 นาที 
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาทดสอบ 
   2.3 ผูเขารับการคัดเลือกตองนั่งตามที่นั่งและหองทดสอบที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดให 
ผูใดนั่งผิดที่หรือผิดหองจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 
   2.4 ผูเขารับการคัดเลือกจะตองเขาทดสอบตามตําแหนงที่สมัครและตามวัน  เวลาที่กําหนด   
ผูที่เขาทดสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาทดสอบในตําแหนงที่สมคัรสอบ    
   2.5 ตองจัดหาอุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก ดนิสอดําเบอร 2 หรือ 2บีขึ้นไป และยางลบไปเอง 
   2.6 ไมนําตํารา  หนังสือ  บันทึกขอความ  หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใดเขาไปในหองสอบ เวนแต
อุปกรณตามขอ 2.5  หากมีการฝาฝนจะถูกปรับใหตกทกุภาคที่มีการคัดเลือกในครั้งนี้     
   2.7 เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาที่คุมหองทดสอบ 
โดยเครงครัด 
   2.8 ระหวางเวลาทดสอบ จะออกจากหองทดสอบไมได  ผูใดออกจากหองทดสอบระหวางเวลา
ทดสอบจะไมมีสิทธิเขารับการทดสอบอีก และถูกปรับใหตกในการคดัเลือกครั้งนี ้
     2.9 เขียนชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวผูเขารับการคัดเลือกและระบายรหัสเลขประจําตัว 
ผูเขารับการคัดเลือกในที่ทีก่าํหนดใหเทานัน้  หากระบายรหัสผิดจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 
   2.10 เมื่ออยูในหองทดสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการคัดเลือกอื่นหรือบุคคลภายนอก  
หากฝาฝนกรรมการหรือเจาหนาที่คุมหองทดสอบ อาจสั่งใหออกจากหองทดสอบ และปรับใหตกในการคัดเลือก 
คร้ังนี้   
   2.11 ไมสูบบุหร่ีในหองทดสอบ หากฝาฝนกรรมการหรอืเจาหนาที่คุมหองทดสอบ อาจสั่ง 
ใหผูนั้นออกจากหองทดสอบ และอาจปรบัใหตกในการคัดเลือกครั้งนี้ 
   2.12 ถาทําแบบทดสอบเสร็จกอนหมดเวลา หรือไมประสงคจะทําแบบทดสอบตอไป  
ตองนั่งอยู ณ ที่นั่งจนหมดเวลาทดสอบ  จึงจะออกจากหองทดสอบได และไมทําการใดๆ อันเปนการรบกวน 
แกผูที่ยังทดสอบอยู  หากฝาฝนจะถูกปรับใหตกในการคัดเลือกครั้งนี ้
   2.13 หามนําแบบทดสอบ  และกระดาษคําตอบ ที่ใชในการทดสอบออกจากหองสอบ 
ไมวากรณีใดๆ  หากฝาฝนจะถูกปรับใหตกในการคัดเลือกครั้งนี้ 
   2.14 เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจาหนาที่คุมหองทดสอบสั่งใหหยุดทําคําตอบจะตองหยุด
ทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว  หากฝาฝนอาจถูก 
ปรับใหตกในการคัดเลือกครั้งนี้ 
   2.15 หามนําเครื่องมือและอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองทดสอบ  หาก 
ฝาฝนกรรมการหรือเจาหนาที่คุมหองทดสอบอาจสั่งใหออกจากหองทดสอบ และถูกปรับใหตกในการคัดเลือกครั้งนี้ 
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  3. การสัมภาษณ 
   3.1 ผูเขารับการคัดเลือก ไปถึงสถานที่คัดเลือกตามวัน เวลา ที่กําหนด  ผูใดไปถึง 
สถานที่คัดเลือกภายหลังที่การดําเนินการคดัเลือกไดดําเนนิการไปแลว  กรรมการหรือเจาหนาทีด่ําเนนิการ 
คัดเลือก อาจพจิารณาไมใหเขารับการคัดเลือกได 
   3.2 ไปรายงานตัวเพื่อรับฟงคาํชี้แจงตามเวลาที่กําหนด โดยตองแสดงบัตรประจําตัว  
เจาหนาท่ีของรัฐ (พนักงานเทศบาล) หรือบตัรประจําตัวประชาชน ในการรายงานตวั 
   3.3 รอการคัดเลือก  ณ  สถานที่ที่จัดไวให 
   3.4 คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร จะจดัใหผูมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือก เขารับการคัดเลือกตามลําดับที่กําหนดไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และ
หรือรายชื่อผูที่มารายงานตัวเขารับการคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   3.5 ตองเขารับการคัดเลือกกบักรรมการตามที่เจาหนาทีด่าํเนินการคัดเลือกจัดลําดับไว   
ผูใดไมปฏิบัตติามประกาศนีห้รือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการคดัเลือกหรือจะ
ไมพิจารณาใหคะแนนในการคัดเลือกครั้งนี้ 
   3.6 ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่
ดําเนินการคัดเลือกโดยเครงครัด   
 

 ง. เกณฑการตัดสิน 
  การตัดสินวาผูสมัครคัดเลือกผานการคัดเลือกและไดรับการขึ้นบัญชีเปนผูผานการคัดเลือก 
ผูนั้นตองเปนผูที่ไดคะแนนรวมในหมวดการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร (ทดสอบแบบปรนัย) และหมวด
การประเมินสมรรถนะของบุคคล (สัมภาษณ) ไมต่ํากวารอยละ 70 โดยแตละหมวดจะตองไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 60 ดวย 
 

  จ. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหารจะประกาศรายชื่อ 
ผูผานการคัดเลือกในตําแหนงตาง ๆ โดยจะเรียงลําดับที่จากผูผานการคัดเลือกที่ไดคะแนนรวมในหมวดการ
ทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร (ทดสอบแบบปรนัย) และหมวดการประเมินสมรรถนะของบุคคล (สัมภาษณ) 
สูงลงมาตามลําดับ  ในกรณทีี่มีผูผานการคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน  จะใหผูผานการคัดเลือกที่ไดคะแนนการ
ทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร (ทดสอบแบบปรนัย) มากกวาเปนผูอยูในลําดับทีสู่งกวา ถายังคงไดคะแนน
เทากันอีก ก็ใหผูที่มีอาวุโสสูงกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  และจะขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไวเปนระยะ 
เวลา 1 ป นับตัง้แตวันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  แตถามีการคัดเลือกอยางเดยีวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญช ี
ผูผานการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกในครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
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 ฉ. คําเตือน 
  1. การดําเนินการคัดเลือกในครั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดําเนินการคัดเลือก 
ในรูปคณะกรรมการโดยยดึหลักสมรรถนะ  ความรู  ความสามารถ   ความเสมอภาคและความเปนธรรม  
อยาหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพยสินใหแกผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหผูสมัครผานการคัดเลือก หากตรวจสอบ
พบวามีการทุจริตในการคัดเลือกไมวาจะโดยวิธีการใดกต็าม จะถือวาผูนั้นไมผานการคัดเลือก และจะดําเนินการ
ทั้งทางแพง  ทางอาญา และทางวินยักับผูที่เกี่ยวของในการทุจริตทุกคน 
  2. ประกาศตาง ๆ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร จะปดประกาศและประชาสัมพันธที่สํานักงานทองถ่ินจงัหวัดและ
ทางอินเตอรเนต็ “ www.thailocaladmin.go.th ” เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองสนใจติดตามและปฏิบัติให
ถูกตองตามที่ประกาศกําหนด  จะอางวาไมทราบในภายหลังไมได 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่     12      ตุลาคม   2550 

 
 

สมพร   ใชบางยาง 
 

(นายสมพร   ใชบางยาง) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ประธานกรรมการคัดเลือก 



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

110001 นาย กมล เจนวาณิชยานนท ตําบลหลักหา สมุทรสาคร
110002 นาง กมลา  วงศศุภบุตร เมืองปากชอง นครราชสีมา
110003 นาง กัญญณัช กาญจนะ ตําบลหนองสําโรง อุดรธานี
110004 นาง กิตติมา พันธดารา ตําบลหินกอง สระบุรี
110005 นาย เกียรติศักดิ์ ภูกําชัย เมืองสระแกว สระแกว
110006 นาย โกศล ทองสวาง ตําบลยางเนิ้ง เชียงใหม
110007 น.ส. ขนิษฐา ฤทธิศาสตร ตําบลบางพลี สมุทรปราการ
110008 นาย คณพศ ตรีสุวรรณ นครอุดรธานี อุดรธานี
110009 นาย คํารณ สมบูรณรัตน นครนครราชสีมา นครราชสีมา
110010 นาง จารุพรรณ สีรยาภรณ เมืองทาขาม สุราษฎรธานี
110011 นาย จําเนียร จุลพันธ เมืองบานบึง ชลบุรี
110012 นาย จิรัฏฐ ธนันตวรฤทธิ์ ตําบลออมใหญ นครปฐม
110013 นาง จุฑารัตน อ่ิมชื่นศรี เมืองคลองหลวง ปทุมธานี
110014 นาย ฉลอง ฆารเลิศ ตําบลสมเด็จ กาฬสินธุ
110015 นาย ฉลองศักดิ์ อักษรดี เมืองทาโขลง ปทุมธานี
110016 นาย ฉัตรกุล ชื่อสุวรรณกุล เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
110017 นาย เฉลิม แกวกระจาง นครลําปาง ลําปาง
110018 นาง ชยาภรณ ศิลาออน เมืองบานไผ ขอนแกน
110019 นาย ชัชวาล แสงประพาฬ เมืองพระพุทธบาท สระบุรี
110020 นาย ชิดพงศ เสนะสุทธิพันธุ ตําบลบานกลาง ลําพูน
110021 วาที่ เชิดชัย คงวัฒนกุล ตําบลบางพระ ชลบุรี
110022 นาย ไชยา พิลาทอง เมืองตาคลี นครสวรรค
110023 นาง ฐิตินันท เจริญอาจ เมืองสนั่นรักษ ปทุมธานี
110024 นาย ณรงค มณีเทพ ตําบลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ
110025 นาย ณรงค ศรีธรรมา  เมืองเขาสามยอด ลพบุรี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 9  (นักบริหารงานเทศบาล 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 9  (นักบริหารงานเทศบาล 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

110026 น.ส.ณัฎกานต แทเที่ยง เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
110027 นาย เดช อิงคสิทธิ์ เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
110028 นาย ไตรภพ ลิลิตธรรม เมืองคูคต ปทุมธานี
110029 นาย ถาวร คูณคําตา เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
110030 นาย ทวีศักดิ์ วิจิตรวงศวาน เมืองโพธาราม ราชบุรี
110031 นาง ทองเติม ชอพฤกษ ตําบลเขายอย เพชรบุรี
110032 นาย ทองใบ เพ็งธรรม เมืองนางรอง บุรีรัมย
110033 นาย ทิพย สายแกว เมืองคอหงส สงขลา
110034 นาย ธวัชชัย พรหมเพ็ญ นครสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
110035 นาย ธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร ตําบลสุเทพ เชียงใหม
110036 นาย ธีรพงษ อัศวดารากร เมืองคลองแห สงขลา
110037 นาย ธีรวิทย ทองนอก เมืองบานสวน ชลบุรี
110038 นาย ธีระชัย ธีระโรจนพงษ ตําบลสามพราน นครปฐม
110039 นาย ธีระเดช บางสมบุญ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
110040 นาย นงพรรณ สังขแกว เมืองบานฉาง ระยอง
110041 นาย นพดล รัฐศุภางค ตําบลอแมริม เชียงใหม
110042 นาง นวลอนงค  วิเศษพลกรัง ตําบลโชคชัย นครราชสีมา
110043 น.ส. นิศารัตน วัชรีวงศ ณ อยุธยา เมืองตาก ตาก
110044 นาย บรรพต ประยูรวงษ เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
110045 นาย บุญณรงค กวีพันธ ตําบลควนลัง สงขลา
110046 นาย ประนอม แกวหนองเสม็ด ตําบลบึงยี่โถ ปทุมธานี
110047 น.ส. ประภาศรี ภูตันติกุล ตําบลเดนชัย แพร
110048 นาย ประยงค พริบไหว เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
110049 นาย ประสาน ศัทโท เมืองปาดังเบซาร สงขลา
110050 นาย ปรีชา จันทรโหนง ตําบลหวยยอด ตรัง



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 9  (นักบริหารงานเทศบาล 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

110051 นาย ปรีดา พัตรสันดร ตําบลนากลาง หนองบัวลําภู
110052 นาย พจนปรีชา เพชรแกมแกว ตําบลปว นาน
110053 นาง เพลินจันทร เลิศวิทยากร ตําบลลาดยาว นครสวรรค
110054 นาย เพียร จันทรัตน เมืองสิงหนคร สงขลา
110055 นาย ไพโรจน นันโท ตําบลบานกลาง เชียงใหม
110056 นาง ไพลิน เขื่อนทา เมืองกันตัง ตรัง
110057 นาย ไพศาล สีนาคลวน ตําบลพระอินทราชา พระนครศรีอยุธยา
110058 นาย ไพศาล หลีอาภรณ ตําบลบานเลือก ราชบุรี
110059 น.ส. ภัควดี แกวคูณ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
110060 นาย ภานุพงศ งานสําเร็จ ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
110061 นาย ภูษิต แจมศรี ตําบลแหลมฉบัง ชลบุรี
110062 นาย มนตรี เกิดจิ๋ว ตําบลกบินทร ปราจีนบุรี
110063 นาย ยิ่งศักดิ์ ฐิติวร เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
110064 นาย ระพิน สุคนธวิโรจน เมืองพิจิตร พิจิตร
110065 นาย รักษพงษ บุลศิริ ตําบลสันกําแพง เชียงใหม
110066 นาย ราเชน พันทรกิจ ตําบลรัษฎา ภูเก็ต
110067 นาย วรพจน โชติชวง ตําบลบางคลา ฉะเชิงเทรา
110068 น.ส. วรางคณา ใจชื่น ตําบลสองพี่นอง สุพรรณบุรี
110069 นาย วสันต เสนศิริวรวงศ เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
110070 น.ส. วันเพ็ญ จิตตรักษ ตําบลศาลายา นครปฐม
110071 นาย วิทยา ลีนะเสน ตําบลเวียงฝาง เชียงใหม
110072 นาย วิรัช คงทน ตําบลหนองแค สระบุรี
110073 นาย วิโรจน จั่นกรด เมืองทาบอ หนองคาย
110074 นาย วิเศษ สบายจิตร ตําบลวิชิต ภูเก็ต
110075 น.ส. วีรวรรณ เตียวสกุล เมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 9  (นักบริหารงานเทศบาล 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

110076 นาย วีระ สิริอาชา ตําบลพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
110077 นาย วีระพล ดวงอาจ เมืองตะพานหิน พิจิตร
110078 นาย วุฒิ สายะพันธ ตําบลกะทู ภูเก็ต
110079 นาย ศักดิ์สิทธิ์ แยมศรี เมืองหนองปรือ ชลบุรี
110080 นาย ศันสนะ ตันติชาติ ตําบลนครชัยศรี นครปฐม
110081 นาย ศิริศักดิ์ มีเมล ตําบลแมอาย เชียงใหม
110082 นาย ศุภชัย วงศลําดวน ตําบลธัญบุรี ปทุมธานี
110083 นาย ศุภสวัสดิ์ ศรัณยภัทรานนท ตําบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
110084 นาย สมเกียรติ ขวัญสุวรรณ เมืองบานพรุ สงขลา
110085 นาย สมชาติ ฤทธิรุตม ตําบลตากใบ นราธิวาส
110086 นาย สมบัติ ศรีพงษสุวรรณ ตําบลหนองปาคร่ัง เชียงใหม
110087 นาย สมศรี ศิริสุริยเดช เมืองชุมแพ ขอนแกน
110088 นาย สมศักดิ์ สุริยะเจริญ ตําบลอุโมงค ลําพูน
110089 นาย สมสิทธิ์ จิตหาญ เมืองกันทรลักษ ศรีสะเกษ
110090 นาย สราวุฒิ รอดอยู เมืองตราด ตราด
110091 นาย สหรัตน พิชัยพลากร ตําบลคลองดาน สมุทรปราการ
110092 นาย สหัช นุมวงศ นครอุดรธานี อุดรธานี
110093 นาย สัญชัย ทองอุทัย ตําบลอางศิลา ชลบุรี
110094 นาย สันติ ทางธนกุล ตําบลปลายบาง นนทบุรี
110095 นาย สาธร นัทธี ตําบลแกงคอย สระบุรี
110096 นาย สิทธิชัย พุฒิกุลบวร เมืองนาสาร สุราษฎรธานี
110097 ร.ต. สิทธิสันติ วีระบูล เมืองบางกรวย นนทบุรี
110098 นาย สุกิจ ศรีไกรวัชร ตําบลนครไชย พิษณุโลก
110099 นาย สุชาติ หิรัญลลิต ตําบลสันมหาพล เชียงใหม
110100 นาง สุดารัตน อินทราศรี เมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 9  (นักบริหารงานเทศบาล 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

110101 นาย สุทธิพงศ นพวงษศิริ เมืองทาพระแทน กาญจนบุรี
110102 นาย สุพงศ สงถาวรทรัพย เมืองบางศรีเมือง นนทบุรี
110103 นาย สุภัฐวิทย ธารชัย ขอนแกน ขอนแกน
110104 นาย สุรพล กระแสรัตน ตําบลปะลุรู นราธิวาส
110105 นาย สุรศักดิ์ พรหมศิริพัฒน ตําบลทามะกา กาญจนบุรี
110106 นาย สุรินทร จันทบูรณ ตําบลทาขาม ฉะเชิงเทรา
110107 นาง สุริยา พรหมวาศ เมืองสุรินทร สุรินทร
110108 นาย สุวัจน ตันธนกิจ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
110109 นาย สุวัฒ วัชรปยานันทน เมืองตะกั่วปา พังงา
110110 นาย สุวัฒน ฤทธิ์สําเร็จ ตําบลบางเสาธง สมุทรปราการ
110111 นาย สุเวช ชัยทองดี เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
110112 นาย เสรี ศิลปเพ็ชร ตําบลบางวัว ฉะเชิงเทรา
110113 นาย อนุรักษ อัมพาผล เมืองสระบุรี สระบุรี
110114 นาย อนุวัตร นอยเชื้อเวียง ตําบลเมืองแกลง ระยอง
110115 นาย อเนก สมบุญ เมืองสุโขทัยธานี สุโขทัย
110116 นาย อภินันท เลียบใย ตําบลทาใหม จันทบุรี
110117 นาย อรรคเดช แพภิรมยรัตน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
110118 นาง อรัญญา โกสุมาลย ตําบลแมโจ เชียงใหม
110119 นาย อัศนี ประทุมวงศ เมืองพล ขอนแกน
110120 นาย อาคม ตรีเจริญ เมืองออมนอย สมุทรสาคร
110121 นาย อาทิตย คูณผล นครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
110122 นาย อํานวย สิทธิบุญ เมืองขลุง จันทบุรี
110123 นาย อํานาจ แดงกุล เมืองลําสามแกว ปทุมธานี
110124 นาย อํานาจ วิทยา ตําบลทายาง เพชรบุรี



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

   *** 120001 นาย กษิภัท ตั้งธีรภัทร ตําบลคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ
   *** 120002 นาง กานดา นามสงา ตําบลทุงควายกิน ระยอง

120003 นาย เกรียงไกร ใจแสน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
120004 นาย เกรียงศักดิ์ สวนจันทร เมืองบางกรวย นนทบุรี

   *** 120005 นาย คเณศ กลิ่นสุคนธ เมืองพระพุทธบาท สระบุรี
   *** 120006 นาย คมกริบดี เฟองฟู ตําบลกรับใหญ ราชบุรี
   *** 120007 นาย จงรัก ผิวขํา ตําบลกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

120008 นาย จักริน ฤกษรุจิพิมล นครขอนแกน ขอนแกน
120009 นาย จิรัฏฐ พวงทอง นครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
120010 วาที่ เฉลิม ศรีภัทรางกูร ตําบลทับคลอ พิจิตร
120011 นาย เฉลิมพล ม่ิงเมือง ตําบลบางวัว สมุทรปราการ
120012 นาย ชะลิต ประภาวัต ตําบลดอนยายหอม นครปฐม
120013 นาย ชัยสิทธิ์ กิจธรากําจร ตําบลทามวง กาญจนบุรี
120014 นาย ชูชาติ ธรรมโชติ ตําบลบอตรุ สงขลา
120015 นาย ณรงค วัฒนาภรณ ตําบลเกาะจันทร ชลบุรี
120016 นาย ณัฐวัชร เนตรแกว ตําบลวังทอง พิษณุโลก
120017 นาย ตรีเทพ คําจันทร ตําบลหนองไมแดง ชลบุรี
120018 นาย ทวีศักดิ์ พันธวิเศษศักดิ์ ตําบลกุดจิก นครราชสีมา

   *** 120019 นาง ทัศนัย ราชสังข เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
120020 นาง ทิฆัมพร ตันวัฒนะ นครสมมรปราการ สมุทรปราการ
120021 นาย ทินกร ไททอง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
120022 นาย นันทชัย ธีรชิตกุล ตําบลบานพรุ สงขลา
120023 นาย นิวัฒน สุขศิริ ตําบลนาทวี สงขลา
120024 นาง นุสรา ยันตรโกวิท เมืองคูคต ปทุมธานี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

   *** 120025 นาย บรรจง ศรีหาบุญทัน ตําบลลําปลายมาศ บุรีรัมย   
120026 นาย บุญชวย โชคอํานวยชัย ตําบลโพทะเล พิจิตร
120027 นาย ประกายภาพ ชะอุม ตําบลบางวัว ฉะเชิงเทรา
120028 นาย ประจักษ ทองบัว เมืองสตูล สตูล
120029 นาย ประพันธุ ศรีสุวรรณ ตําบลพะตง สงขลา
120030 นาง พรทิพย วิชญากร เมืองบานโปง ราชบุรี
120031 นาง พวงทิพย หมวดเมือง นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

   *** 120032 นาง พัชรสิทธิ์ เมืองคุม เมืองตาคลี นครสวรรค
   *** 120033 นาย พัฒนพงศ มาศเกษม ตําบลหวยใหญ ชลบุรี

120034 นาย พัลลภ อิศโร เมืองระนอง ระนอง
120035 นาย พิชาญ พีรสุขประเสริฐ ตําบลสํานักขาม สงขลา
120036 นาย พิเชฐ พันธจินา เมืองกระบี่ กระบี่

   *** 120037 นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง ตําบลโนนสูงเปลือย หนองบัวลําภู
120038 นาย พิภพ มิ่งสําแดง เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
120039 นาง พิมพประไพ ศักดิ์ธนา เมืองคูคต ปทุมธานี
120040 น.ส. ภารดี เสลานนท นครลําปาง ลําปาง

   *** 120041 นาง ภาวนา ไสยสมบัติ ตําบลระแหง ปทุมธานี
120042 นาย ภูวฤทธิ์ ศิริเพ็ชร เมืองชุมพร ชุมพร
120043 นาย มงคล เทศนา ตําบลอุบล อุบลราชธานี
120044 นาย มนตรี สุวรรณโรจน เมืองพิจิตร พิจิตร
120045 นาง มลฤดี เหมือนสุวรรณ เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี
120046 นาง มิ่งขวัญ ศรีสวัสดิ์ ตําบลเขาพระ สุพรรณบุรี
120047 นาย เล็ก ภูมรินทร ตําบลจรเขรอง อางทอง
120048 นาง วรรณดี วรรณแมน ตําบลพนมทวน กาญจนบุรี



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

120049 นาย วสุ นาควิจิตร ตําบลวังกรด พิจิตร
   *** 120050 นาย วินิท รัตนเกษร ตําบลยะหริ่ง ปตตานี
   *** 120051 นาง วิภา จันทรทอง ตําบลเชิงทะเล ภูเก็ต

120052 นาย วิโรจน สุขสม ตําบลดอนสัก สุราษฎรธานี
120053 นาย วีรณรงค อังคารชุน ตําบลลูกแก กาญจนบุรี
120054 นาย วีระชาติ วัฒนะศิริขจร ตําบลดอนหัวฬอ ชลบุรี
120055 นาย วีระศักดิ์ เอนกวงศสวัสดิ์ นครภูเก็ต ภูเก็ต

   *** 120056 นาย ศักดา ธรสินธุ ตําบลสํานักกระทอน ระยอง
120057 นาง ศิริเพ็ญ วิศิษฎพิทยา ตําบลเมืองแกลง ระยอง
120058 นาย ศิริศักดิ์ ดําริสถลมารค เมืองลัดหลวง สมุทรปราการ
120059 นาย ศุภชัย วินิจโกศล ตําบลเขายอย เพชรบุรี
120060 นาย ศุภชัย ไชยลังกา เมืองพะเยา พะเยา
120061 น.ส. ศุภลักษณ ปะละไทย เมืองสุโขทัยธานี สุโขทัย
120062 นาย สงา ทองนพคุณ ตําบเนินกลุม พิษณุโลก
120063 นาย สนั่น ศิลารัตน เมืองกระบี่ กระบี่
120064 นาย สมชาย ตระการกีรติ ตําบลสําโรงเหนือ สมุทรปราการ

   *** 120065 นาย สมบัติ ไตรศักดิ์ ตําบลทับกวาง สระบุรี
   *** 120066 นาย สมบูรณ ชุมพาลี ตําบลบางเสร ชลบุรี
   *** 120067 นาย สมยศ พงศธีรการ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
   *** 120068 นาย สําราญ รอไธสง ตําบลประโคนชัย บุรีรัมย   

120069 น.ส. สุคนธ ศรีประทุม ตําบลชัยวารี รอยเอ็ด
120070 นาย สุภัทร รัตนสมาหาร ตําบลคลองแงะ สงขลา
120071 น.ส. สุภาพร ภัคธนกุล ตําบลสําโรงเหนือ สมุทรปราการ
120072 นาย สุรพงษ นาคประเสริฐ ตําบลหวยแถลง นครราชสีมา



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

120073 น.ส. สุรีนาฎ ชุมแวงวาป เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
120074 นาง เหง็กหงษ ลีระกุล ตําบลบางปู สมุทรปราการ
120075 นาย อดิศักดิ์ รัตนะ ตําบลน้ํานอย สงขลา
120076 นาย อนุชิต กิตติพุฒิพงศ ตําบบสะเตงนอก ยะลา
120077 นาย อนุพงศ เนื่องจํานง ตําบลดานสําโรง สมุทรปราการ
120078 นาย อนุวัฒน ลีระกุล ตําบลออมใหญ นครปฐม
120079 นาย อนุวัตร ศิริสวัสดิ์ เมืองปากน้ําสมุทรปรากสมุทรปราการ
120080 นาย อภิคม เจนวาณิชยานนท เมืองราชบุรี ราชบุรี
120081 นาง อภิรดี พิณปรุ ตําบลโนนสูง นครราชสีมา
120082 นาย อรวรา กรพินธุ เมืองศรีราชา ชลบุรี

   *** 120083 นาย อรุณ คุมหุน เมืองนครสวรรค นครสวรรค
   *** 120084 นาง อํานวยพร พรรณาศร เมืองตาก ตาก

120085 นาย อํานาจ สาลีฉันท ตําบลบางปู สมุทรปราการ
   *** 120086 นาย เอกชัย อนุพันธ ตําบลลําน้ําพอง ขอนแกน



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

130001 วาที่ กฤษฎีกา ราษฎรวงศศรี ตําบลแวงใหญ ขอนแกน
130002 นาย กวนศักดิ์ กงทอง ตําบลบอตรุ สงขลา

   *** 130003 นาย กิตติภัค กาญจนพรประภา ตําบลทาชาง นครราชสีมา
   *** 130004 น.ส. คัธลิยา รุงพนารัตน ตําบลไทรมา นนทบุรี
   *** 130005 น.ส. จรินยา แสวงผล ตําบลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
   *** 130006 นาย จันทรธนะ แสนสวัสดิ์ ตําบลนาแหว เลย
   *** 130007 นาย เจษฎา ฉากไธสง ตําบลประทาย นครราชสีมา

130008 นาย เฉลิม ศิริรัตน ตําบลตะโหมด พัทลุง
   *** 130009 จ.อ. ชนภัทร อุดชุมพิสัย ตําบลหวยแถลง นครราชสีมา
   *** 130010 นาย ชัยณรงค ชูชวย ตําบลเขาพนม กระบี่

130011 นาง ชาลิณี ดีรักษา ตําบลหนองจอก เพชรบุรี
   *** 130012 นาย ญาณวัฒน เพทายพนากิจ ตําบลทาเสด็จ สุพรรณบุรี
   *** 130013 น.ส.ณัชนลิน ยะอนันต ตําบลบานคาย ระยอง

130014 นาย ณัฐชัย นวลมิ่ง ตําบลโพนางดํา ชัยนาท
   *** 130015 นาย ณัฐโรจน แกวมาลา ตําบลตาจง บุรีรัมย

130016 นาง ณิชานันทร วิเศษสินธุ ตําบลสํานักขาม สงขลา
130017 น.ส. เตือนจิตร ศรีแกวนวล ตําบลคลองไผ นครราชสีมา

   *** 130018 นาย ทวีศิลป สุดเสนห ตําบลพรรณานิคม สกลนคร
   *** 130019 นาย ธนรัตน จรัสศรี ตําบลทาโขลง ลพบุรี
   *** 130020 นาย ธีระ อินทรลาวัณย ตําบลหอมศีล ฉะเชิงเทรา

130021 น.ส. นที อัตถเจริญสุข ตําบลปะนาเระ ปตตานี
   *** 130022 น.ส. นวรัตน ลิจวน ตําบลศรีสงคราม นครพนม

130023 นาง นัยนา ปานศาสตรา ตําบลหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา
   *** 130024 นาง น้ําทิพย คงวิจิตร เมืองบานบึง ชลบุรี
   *** 130025 น.ส. น้ําทิพย แสงศรีจันทร ตําบลเนินสะดวก ราชบุรี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

   *** 130026 นาย นิกร อนุวัฒนวงศ ตําบลปากนคร นครศรีธรรมราช
130027 นาย นิรัตน สาคะโร ตําบลนาวง ตรัง

   *** 130028 นาย บุญจันทร ทองแถม ตําบลหนองหงษ บุรีรัมย
   *** 130029 นาง ปนัดดา ศรีโสภา ตําบลหัวทะเล นครราชสีมา
   *** 130030 น.ส. ปรนัย เลียนวราสัย ตําบลบานลาด เพชรบุรี
   *** 130031 นาย ประดับ สังฆะมณี ตําบลบึงโขงหลง หนองคาย
   *** 130032 นาย ประสาร พวงปาน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

130033 นาย ประสิทธิ์ โทนทอง ตําบลหมอนนาง ชลบุรี
130034 นาย ปรีชา ทองชาติ ตําบลอรัญญิก พระนครศรีอยุธยา
130035 นาย พงศกร พิพัฒนเดชา ตําบลบานโตนด สุโขทัย

   *** 130036 ส.ต. พรพัฒน เชาวะวนิชย ตําบลนายายอาม จันทบุรี
   *** 130037 นาง พัทราทิพย งาวทาสม ตําบลดงเจน พะเยา

130038 ส.ต. พิสันติ์ กันทะอุโมงค ตําลเหมืองงา ลําพูน
   *** 130039 นาย ภานุมาส รัตนอุบล ตําบลทามะเดื่อ พัทลุง

130040 นาย มนู กล่ินธูปธํารง ตําบลนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
   *** 130041 นาย รักเกียรติ ชูแสง ตําบลจักราช นครราชสีมา

130042 นาง รัชฎา บุญณสะ ตําบลสีมามงคล นครราชสีมา
130043 น.ส. รัตนาภรณ เพิ่มทวี ตําบลทาชาง นครนายก
130044 นาง รัตนาวัณ กาญจนการัณย ตําบลเลาขวัญ กาญจนบุรี
130045 นาย รุง ศรีโพธิ์ ตําบลอมกอย เชียงใหม

   *** 130046 นาย เรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ เมืองปากชอง นครราชสีมา
   *** 130047 นาง ลมัยภรณ แยมยินดี ตําบลหนองสําโรง อุดรธานี
   *** 130048 นาย วชิรวิชญ บุตรวัง ตําบลนาเหลา หนองบัวลําภู
   *** 130049 นาย วรเชษฐ จันพรมมา ตําบลนากลาง หนองบัวลําภู

130050 นาย วรยศ กิจพานิช ตําบลโปงน้ํารอน จันทบุรี



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

130051 นาย วิจิตร ประกอบสุข ตําบลโพธิ์ประทับชาง พิจิตร
   *** 130052 นาย วิรัช บัวคง เมืองสวรรคโลก สุโขทัย
   *** 130053 นาย วิโรจน หลาประเสริฐ ตําบลนาเชือก มหาสารคาม

130054 นาย วิศิษฐ ทองรอง ตําบลบึงบูรพ ศรีสะเกษ
130055 วาที่ วีระศักดิ์ สุวลัย ตําบลเวียงยอง ลําพูน

   *** 130056 นาย ศานิต พลสาเดช ตําบลหินเหล็กไฟ บุรีรัมย
130057 นาย ศุภโชติ แกววงษา ตําบลไพรบึง ศรีสะเกษ
130058 วาที่ สกนธ เรืองวาทสาร ตําบลคอนสาร ชัยภูมิ

   *** 130059 นาย สนิท นิลวงศ ตําบลเกาะลันตาใหญ กระบี่
   *** 130060 พ.จ. สมชาย ภูเขียวขํา ตําบลยางตลาด กาฬสินธุ
   *** 130061 นาย สมนึก วงษแสวง ตําบลขุนหาญ ศรีสะเกษ
   *** 130062 นาย สมรักษ ศาลางาม ตําบลแคนดง บุรีรัมย

130063 จ.ส.อสมเลิศ อ่ิมปติวงศ ตําบลกรับใหญ ราชบุรี
130064 นาย สมหมาย ลูกอินทร ตําบลคอกชาง ยะลา

   *** 130065 นาย สัญญา นวลออน ตําบลบานกรวด บุรีรัมย
   *** 130066 นาย สามารถ ทัพวงษ ตําบลดีลัง ลพบุรี

130067 นาย สุชาติ หลาอภัย ตําบลโคกสูงสัมพันธ ขอนแกน
130068 นาย สุนทร สุวรรณพร ตําบลเลาขวัญ กาญจนบุรี
130069 น.ส. สุนันท หงษฤทัย ตําบลทาพุทรา กําแพงเพชร

   *** 130070 นาย สุพงศรัฐ อุตะมะ ตําบลนาดวง เลย
   *** 130071 นาย สุพจน แสงฉาย ตําบลแมอาย เชียงใหม
   *** 130072 นาย สุภชัย นาคสุวรรณ ตําบลไมเรียง นครศรีธรรมราช

130073 นาย สุเมธ ธรรมวิชชาบูรณ ตําบลทาใหม จันทบุรี
130074 นาย สุรเชษฐ ขุนทองเพชร ตําบลพะตง สงขลา

   *** 130075 นาย สุรินทร คําสิน ตําบลจอมพระ สุรินทร



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง  ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

   *** 130076 นาย สุวรรณ พฤคณา ตําบลทาสอาด หนองคาย
130077 จ.อ. สุวิทย พฤษาประเสริฐ ตําบลคุระบุรี พังงา

   *** 130078 นาย เสกสรร ประทุมพันธ ตําบลเมืองคง ศรีสะเกษ
130079 นาย เสนาะ เอี่ยมเอก ตําบลหัวสะพาน เพชรบุรี
130080 น.ส. เสาวนีย ลีนาราช ตําบลพังโคน สกลนคร
130081 นาย โสภณ หาญอยูคุม เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

   *** 130082 นาย อยุธย กุมภิโร ตําบลน้ําพอง ขอนแกน
130083 นาง อัมรารัตน เหล็กพรหม ตําบลบางบาล พระนครศรีอยุธยา
130084 นาย อุทัย วะรงค ตําบลมวงสามสิบ อุบลราชธานี



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

210001 นาง กนกวรรณ ชนะสิทธิ์ ตําบลทายาง เพชรบุรี
210002 นาย กฤษณะ จรรยงค เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
210003 นาง กานตชนิด นุชนิยม ตําบลปลายบาง นนทบุรี
210004 นาย กิ่ง บุญเจริญ เมืองพราน เชียงราย
210005 นาง เกตุนภัส อภิเดชจันทร ตําบลศรีดอนไผ ราชบุรี
210006 นาย เกรียงไกร มะลิงาม ตําบลบานเปด ขอนแกน
210007 นาย เกรียงศักดิ์ ขําทับ ตําบลเอราวัณ กาญจนบุรี
210008 นาย โกยุทธ บอเกิด ตําบลนาจอมเทียน ชลบุรี
210009 นาย คมสัน หิรัญญสุทธิ์ เมืองพนัสนิคม ชลบุรี

   *** 210010 นาง คูขวัญ  บุญชัยสุข นครนครราชสีมา นครราชสีมา
210011 นาย จรัญ สุชาติพงษ เมืองชุมพร ชุมพร
210012 นาง จินตนา ออนนอม เมืองแมสอด ตาก
210013 นาง จิราภรณ จารุธานินทร เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
210014 นาง จุไรภรณ โสตถิกุล ตําบลชางเผือก เชียงใหม
210015 นาง ช.สุพิศพรรณ เพ็ชญไพศิษฎ เมืองลําพูน ลําพูน
210016 นาง ชนิสรา บุญมี ตําบลดอนยายหอม นครปฐม
210017 นาย เชาวลิต ยิ่งแยม ตําบลอางศิลา ชลบุรี
210018 นาย ดนุ สิทธิกานต เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

   *** 210019 น.ส. ดารารัตน ชาตะวราหะ นครนครราชสีมา นครราชสีมา
210020 นาย ทินธรรม  บุญประกอบศักดิ์ ตําบลสีคิ้ว นครราชสีมา

   *** 210021 นาย เทวิน สกุลมาศ ตําบลถอนสมอ สิงหบุรี
210022 นาย ธนปกรณ วิไลพันธ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
210023 นาย ธวัชชัย ธรรมแสงโชติ ตําบลสุนทรภู ระยอง
210024 นาง ธัญนุช สุวรรณยี่ เมืองบางกรวย นนทบุรี
210025 น.ส. นพรัตน จันทรรอด ตําบลทาหลวง พระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8/ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานท่ัวไป 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8/ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานท่ัวไป 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

210026 นาย นภชัย พันธุชื่น ตําบลดงมะไฟ สกลนคร
210027 นาง นภัสสรณ มานุวงศ เมืองบางมูลนาก พิจิตร
210028 นาย นักรบ จันทรสิงห เมืองบางมูลนาก พิจิตร
210029 นาย นุกูล คํารัตน ตําบลธัญบุรี ปทุมธานี
210030 นาย บุญเหลือ เกาเอ้ียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
210031 นาย ประสงค เรือนสอน นครลําปาง ลําปาง
210032 นาง ปรารภ กุลนอก ตําบลสีคิ้ว นครราชสีมา
210033 น.ส. ปวรรัตน  ไกรคุม ตําบลดานขุนทด นครราชสีมา
210034 นาง พนิดา พาหุกาญจน ตําบลเกาะสมุย สุราษฏรธานี

   *** 210035 นาย พิชาญ ไชยฤกษ เมืองระนอง ระนอง
210036 นาย พิเชฐ บางณรงค ตําบลหลมเกา เพชรบูรณ
210037 นาย พิภพ โชติรัตน เมืองเบตง ยะลา
210038 นาย พูลพงษ หิรัญชุณหะ นครตรัง ตรัง
210039 น.ส. มกรา วรรณลพ ตําบลบางพลี สมุทรปราการ
210040 นาย มณเทียน สิงหเศรษฐ ตําบลวัดสิงห ชัยนาท
210041 วาที่ มณู ครุฑกลอม ตําบลชางเผือก เชียงใหม
210042 นาง รุงนภา มณีโชติ ตําบลยานตาขาว ตรัง
210043 นาง ละมัย พิมพวาป นครอุดรธานี อุดรธานี
210044 นาง ละเอียด เพยาวนอย ตําบลทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
210045 นาง ลัดดาวัลย ยงใจยุทธ เมืองลําพูน ลําพูน
210046 น.ส. ลินดา สมประสงค ตําบลทามวง กาญจนบุรี
210047 นาย วรพจน ศิวิโรจน เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช

   *** 210048 นาง วรพรรณ ธุลีจันทร นครขอนแกน ขอนแกน
210049 นาย วรรณรุศม พึ่งรัตนา เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
210050 น.ส. วิจิต ศรีบุญญากร เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8/ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานท่ัวไป 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี   12     ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

210051 นาย วิชิต ตุนหรัด ตําบลวัดสิงห ชัยนาท
210052 นาย วิษณุ ชูพันธดิลก ตําบลธัญบุรี ปทุมธานี
210053 นาย ศักดิ์ ใจหาญ เมืองกันทรลักษ ศรีสะเกษ
210054 วาที่ สมเดช จันทรหอม เมืองลพบุรี ลพบุรี
210055 นาง สยุมพร ศรีกงพาน ตําบลทาผา ราชบุรี
210056 นาย สัณธิติ แกวโกมินทร ตําบลทาใหม จันทบุรี
210057 นาย สุชากร กาญจนศิลป ตําบลสระโบสถ ลพบุรี

   *** 210058 นาย สุพิชญชาญ โพธิ์งาม ตําบลบานกลาง เชียงใหม
210059 นาง สุมาลี ตาแหลม ตําบลยานตาขาว ตรัง
210060 นาย สุรัตน อินทะชัย ตําบลพังโคน สกลนคร
210061 นาย อธิก คงจรูญ ตําบลทายาง เพชรบุรี

   *** 210062 นาย อนันท พงษศิริ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
   *** 210063 นาง อรวรรณ บัวระวงศ นครเชียวราย เชียงราย

210064 นาง อัญชลี ภูระหงษ ตําบลสามพราน นครปฐม
210065 นาย อัฐชัย พรหมมณี เมืองศรีเมือง นนทบุรี

   *** 210066 นาย อุปถัมภ เกษตรเวทิน นครนนทบุรี นนทบุรี



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

   *** 220001 นาย กิตติ ยุกตะนันท นครนครสวรรค นครสวรรค
220002 น.ส. กิตติมา มนตแกว เมืองมาบตาพุด ระยอง
220003 นาย เกรียงศักดิ์ อินทรสกุล ตําบลสะเตงนอก ยะลา
220004 น.ส. จันทรเพ็ญ พลเดช นครตรัง ตรัง
220005 นาย ชาตรี บุบผาชื่น เมืองบานดุง อุดรธานี
220006 นาย ชาลี ดวงดารา เมืองพัทยา ชลบุรี

   *** 220007 น.ส. ชุติมา สนิทเปรม นครภูเก็ต ภูเก็ต
220008 นาง โชติกา ติ๋วโวหาร เมืองราชบุรี ราชบุรี
220009 นาย ทวี กองเกียรติชัย เมืองเบตง ยะลา
220010 นาง นภัสวรรณ นุมนวล เมืองบานโปง ราชบุรี
220011 นาย บุลศักดิ์ ออนชะอํ่า ตําบลบอพลอย กาญจนบุรี

   *** 220012 นาย ประสิทธิ์ สุขเนียม ตําบลบางเสาธง สมุทรปราการ
220013 นาย พงศเทพ ประสงคผล เมืองพังงา พังงา

   *** 220014 น.ส. พรสุดา มุสิกโปฏก ตําบลกงไกรลาศ สุโขทัย
220015 นาย รัฐพงษ บํารุงชาติ ตําบลสําโรงเหนือ สมุทรปราการ
220016 น.ส. ลัชชา อิชโรจน เมืองพัทยา ชลบุรี

   *** 220017 นาง ลัดดา ฝายนันชัย เมืองนาน นาน
220018 นาง วรรณลดา สุธรรมประจักษ นครหาดใหญ สงขลา
220019 นาย วิทวัส รับไทรทอง นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
220020 นาย สุเธียร กันธะรส เมืองพะเยา พะเยา
220021 นาง อนัญลักษณ ประมูลมาก นครสมุทรปราการ สมุทรปราการ

   *** 220022 นาย อนุมัติ จิรวิทยาคุณ ตําบลแมเหียะ เชียงใหม

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 7/ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 7 (นักบริหารงานท่ัวไป 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

310001 น.ส. กฤติกา เลขะกุล เมืองปตตานี ปตตานี
310002 นาง กฤษณา รอดพวง เมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ
310003 นาง กาญจนา แกวศิริ เมืองคูคต ปทุมธานี
310004 นาง จรวยพร ชัยสันทนะ ตําบลแหลมฉบัง ชลบุรี
310005 นาง จินดา เจริญการ นครตรัง ตรัง
310006 นาย จิระ เล่ียมอยู เมืองพัทยา ชลบุรี
310007 นาง จิราภรณ แสงทัศน นครสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
310008 นาง ณัฐธยาน พัฒพลวีรกุล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
310009 นาง ธัญญา ขอศานติวิชัย นครขอนแกน ขอนแกน
310010 นาง นราพร โพธิ์จติร เมืองบัวใหญ นครราชสีมา
310011 นาง นฤมล อยูยืนผล เมืองชุมแสง นครสวรรค
310012 นาย นิตย ชวยโชติ เมืองชะอํา เพชรบุรี
310013 นาย ประสงค ตั้งปฐมวงศ เมืองบานไผ ขอนแกน
310014 นาง ปรารถนา บูรณเขตต เมืองสุโขทัยธานี สุโขทัย
310015 นาง ผองพรรณ จันทะราชา เมืองแพร แพร
310016 นาง ผานิดา ภูนภาประเสริฐ เมืองบานโปง ราชบุรี
310017 น.ส. พินิจ ตั้งกนก เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
310018 นาย เพิ่มศักดิ์ รัตนพฤกษานนท เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช
310019 น.ส. มารศรี เพชรขาวเขียว เมืองจันทบุรี จันทบุรี
310020 นาย ยุทธ แกวทอง เมืองนราธิวาส นราธิวาส
310021 นาง ยุพา ภิญโญภาวศุทธิ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
310022 นาง รัศมีไขมุก พรอมเพรียง นครลําปาง ลําปาง
310023 นาง วัจนา กรกชมาศ นครปากเกร็ด นนทบุรี
310024 นาง สักการะ วงศลําดวน เมืองบางกรวย นนทบุรี
310025 นาง สายศรี คชารัตน เมืองเบตง ยะลา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการคลัง ระดับ 9  (นักบริหารงานการคลัง 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     12   ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการคลัง ระดับ 9  (นักบริหารงานการคลัง 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     12   ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

310026 น.ส. สิริวัลย เจริญกิจ เมืองสรรคโลก สุโขทัย
310027 นาง สุวารี เหลาอรรคะ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
310028 น.ส. อรพรรณ ชาวไรออย เมืองสุรินทร สุรินทร
310029 น.ส. อัสนา ชุวบวรศิริ ตําบลบางปู สมุทรปราการ
310030 นาง อุทัยวรรณ เพ็ญสวัสดิ์ เมืองปาตอง ภูเก็ต



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

320001 นาง กนกวรรณ เพชรรุงนภา ตําบลศรีสัชนาลัย สุโขทัย
320002 นาง กรณรวี โนเลี่ยม ตําบลบานดู เชียงราย
320003 นาง ขนิษฐา เจริญสุข ตําบลนาจอมเมือง ชลบุรี
320004 นาย คําฉันท สนิทนวล เมืองชุมแพ ขอนแกน
320005 นาง จรรยงค ธราสิทธิ์ เมืองเขาสามยอด ลพบุรี
320006 วาที่ร.ต.จรุงพัฒน แมนศรี ตําบลรางกระทุม นครปฐม
320007 น.ส. จารุวรรณ ชุติมันตชัย ตําบลชองแค นครสวรรค
320008 นาง จิตติมา  ปางเศรณี ตําบลหัวทะเล นครราชสีมา
320009 นาย จิรศักดิ์ คงทอง ตําบลทาบุญมี ชลบุรี
320010 นาง จีรานนท สินงาม ตําบทาพระ ขอนแกน
320011 นาง จุฑามาศ เรือนสอน ตําบลพิสัย ลําปาง
320012 นาย ฉลอง ตรียศ ตําบทับกวาง สระบุรี
320013 นาง ชนุตมดี มณีรัตน ตําบลยานตาขาว ตรัง
320014 นาง ชวนคนึง ณ ลําปาง ตําบลเกาะคา ลําปาง
320015 นาย ชาครีย  ทูลกลาง ตําบลดานขุนทด   นครราชสีมา
320016 นาง ดลฤดี วันสืบ ตําบลเชียงคาน เลย
320017 นาย ดํารง พื้นผา ตําบลสันปาตอง เชียงใหม
320018 นาง ทัศวรรรณ ศิริรัตน ตําบลนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
320019 นาง ธนัตถภรณ ธนาวงศสิน ตําบลโนนสะอาด อุดรธานี
320020 น.ส. นพวรรณ ตระกูลรังสิ ตําบลนายาง เพชรบุรี
320021 น.ส. นภาพร สัณฐิติวิฑูร ตําบลวงฆอง พิษณุโลก
320022 น.ส. นิติยา รักษาวงศ ตําบลสิชล นครศรีธรรมราช
320023 นาง บุญทอง มหาแร ตําบลชางเผือก เชียงใหม
320024 นาง บุษกร รัตนมณีกาญจน ตําบลหวยใหญ ชลบุรี
320025 นาง บุษฎี มะริสะโพชน ตําบลสุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8  (นักบริหารงานการคลัง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8  (นักบริหารงานการคลัง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

320026 น.ส. เบญจมาศ ใยบัวเทศ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
320027 นาง ปชาบดี ฤทธิ์จรุง เมืองอรัญญประเทศ สระแกว
320028 นาย ประเสริฐ แสงแกว เมืองหลังสวน ชุมพร
320029 นาย ปราโมทย ชะเอมเทศ ตําบลทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
320030 นาง ปทมา มิติภัทร ตําบลโชคชัย นครราชสีมา
320031 นาง พวงรัตน พรมคง ตําบลรัษฎา ภูเก็ต
320032 นาง พัชรินทร ชาติชนบท ตําบลนางัว อุดรธานี
320033 น.ส. พัชรินทร เรืองเดช ตําบลศรพนมมาศ อุตรดิตถ
320034 นาง พูลทรัพย บัณฑิตกุล ตําบลเมืองแกลง ระยอง
320035 นาง มณีรัตน  มะระเว ตําบลพิมาย นครราชสีมา
320036 น.ส. มะนิจ สัตตาคม ตําบลวังสะพุง เลย
320037 นาง มันทนา พรหมใจ ตําบลสันทรายหลวง เชียงใหม
320038 นาง มิ่งพร วงศม่ัน เมืองกันทรลักษ ศรีสะเกษ
320039 นาง ยุพดี ภาวะไพบูลย ตําบลหลักเมือง ราชบุรี
320040 น.ส. รัตนา อุดมพรไพบูลย ตําบลเมืองแกลง ระยอง
320041 นาง รุงนภา สีนาคลวน เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
320042 น.ส. ลดาวัลย ชินะชาครีย ตําบลศรีสําโรง สุโขทัย
320043 นาง ลักษณา อยูโต ตําบลลําไทร ปทุมธานี
320044 น.ส. ลําใย พานเมือง ตําบลหัวขวาง มหาสารคาม
320045 นาง วนิดา ขันธรูจี ตําบลไทรนอย นนทบุรี
320046 นาง วรรณภา  สังเกตุ    . ตําบลสีคิ้ว นครราชสีมา
320047 ร.ต. วรวรรธน รอตเกษม ตําบลางแพ ราชบุรี
320048 นาง วราภรณ  กิตตินันทสกุล ตําบลกุดจิก นครราชสีมา
320049 นาง วัชรี เชาวรักษ ตําบลทามวง กาญจนบุรี
320050 น.ส. วันเพ็ญ ปยะฉัตรโสภา เมืองชุมแพ ขอนแกน



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8  (นักบริหารงานการคลัง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

320051 นาง วารี พูนสยามพงษ ตําบลแหลมฟาผา สมุทรปราการ
320052 น.ส. วิบูลย ยาแกว ตําบลทับคลอ พิจิตร
320053 นาย วิษณุ วรรณกูล ตําบลสะเมิงใต เชียงใหม
320054 นาง ศรีประไพ คําสุพรหม เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
320055 นาง ศรีสกุล หลวงภักดี ตําบลทาผา ราชบุรี
320056 น.ส. ศศิวรัตถ ภูดนตรี เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
320057 นาง ศิริพันธุ จันทนวรานนท เมืองฉาง ระยอง
320058 นาง ศิริรัตน อิฐงาม ตําบลบางเสร ชลบุรี
320059 นาง สมจิตร ไตรเชษฐกุล ตําบลคลองแงะ สงขลา
320060 นาย สมชาย ออนศรี ตําบลสามชุก สุพรรณบุรี
320061 จ.ส.ท.สมบัติ หรรษาพันธุ ตําบลบางละมุง ชลบุรี
320062 นาง สมบูรณ จันทรเครือ ตําบลนครชัยศรี นครปฐม
320063 นาย สมพร เทียนประนมกร เมืองโพธาราม ราชบุรี
320064 นาง สมศรี เหลาประเสริฐศิริ ตําบลลําตาเสา พระนครศรีอยุธยา
320065 นาย สํารอง บรรพจันทร ตําบลหนองโก ขอนแกน
320066 น.ส. สุคนธ ลวนศิริ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
320067 น.ส. สุธิดา จงจริยางกูร ตําบลพนมทวน กาญจนบุรี
320068 นาง สุนันท ภูเจริญธรรม ตําบลบานเลน พระนครศรีอยุธยา
320069 นาง สุนีรัตน เทิดกวินกุล เมืองตาคลี นครสวรรค
320070 นาง สุรางค ยอดอยาง ตําบลโคกสําโรง ลพบุรี
320071 นาง สุรี ทักษิณิกวร นครเชียงใหม เชียงใหม
320072 นาง สุรีย บัวเพ็ง เมืองกระบี่ กระบี่
320073 นาง เสาวนีย หาญณรงค ตําบลบรรพตพิชัย นครสวรรค
320074 นาง อธิกา ยอดทอง ตําบลไพศาลี นครสวรรค
320075 นาง อนุกูล สุขใส เมืองนราธิวาส นราธิวาส



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8  (นักบริหารงานการคลัง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

320076 นาง อรวรรณ เพ็ญสวัสดิ์ ตําบลทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
320077 นาง อังคณา ฉิมดอนทอง ตําบลบานใหม พิษณุโลก
320078 นาง อัจฉรา สุระประเสริฐ ตําบลคลองตําหรุ ชลบุรี
320079 นาง อารยา ประชิตวัติ เมืองบานบึง ชลบุรี
320080 นาง อิสรีย สุวรรณคล่ี ตําบลเขายอย เพชรบุรี
320081 นาง เอมอร ลีชัยสิทธิ์ ตําบลธรรมศาลา นครปฐม



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

330001 นาง กชพร สุเดชมารค ตําบลแมใจ พะเยา
330002 นาง ชฎาพร ทะกอง ตําบลขามใหญ อุบลราชธานี
330003 นาง ทิพยวรรรณ อ่ิมผอง ตําบลหนองบัว จันทบุรี
330004 นาง นงนุช กําเหนิดผล ตําบลสํานักขาม สงขลา
330005 นาง นวลนารถ มาวัน ตําบลสาวะถี ขอนแกน
330006 นาง พิมพวัลย ศรีสวัสดิ์ ตําบลกุดน้ําใส ขอนแกน
330007 น.ส. ไพรวัลย แชมชื่น ตําบลพังโคน สกลนคร
330008 นาย ยอดยุทธการ สาสุนันท ตําบลยางตลาด กาฬสินธุ
330009 น.ส. วรรณวิมล การีเกื้อ ตําบลศาลเจาโรงทอง อางทอง
330010 นาง ศตบงกช แกวเจริญ ตําบลบานพรุ สงขลา

     ** 330011 นาง สุรีรัตน ยุตติโกมิตร ตําบลกําแพงแสน นครปฐม
330012 นาง แสงเทียน กุลวิจิตร ตําบลเขารูปชาง สงขลา
330013 นาง อุไรวรรณ ทองเดชศรี ตําบลดอกคําใต พะเยา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

410001 นาย กรภัทร เร่ิมสุกรี นครสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
410002 นาย จรูญศักดิ์ ชลสุวรรณ นครสงขลา สงขลา
410003 นาย จําเริญ ทัศวา เมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส
410004 นาย เฉลิมเกียรติ ถนอมชาติ เมืองศรีราชา ชลบุรี
410005 นาย ชโลทร เอ่ียมสําอาง ตําบลแหลมฉบัง ชลบุรี
410006 นาย ชัยวัฒน เอกวุฒิพล เมืองปากชอง นครราชสีมา
410007 นาย ชัยวัฒน นิยติวัฒนชาญชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
410008 นาย เชิดชัย แจมจํารัส เมืองชลบุรี ชลบุรี
410009 นาย ณรงค ปนวัฒนะ เมืองกําแพงเชร กําแพงเพชร
410010 นาย ณรงค ชัยภักดิ์ เมืองบางกรวย นนทบุรี
410011 นาย ทวีศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย นครเชียงราย เชียงราย
410012 นาย ธนาพล วจนะวิชากร นครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
410013 นาย นพพงษ หงษยนต เมืองชะอํา เพชรบุรี
410014 นาย นิรัตน ภิญโญยิ่ง ตําบลสองพี่นอง สุพรรณบุรี
410015 นาย ประพนธ จันทรสวาง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
410016 นาย ประยุทธ ธีระเดชพงศ นครสมุทรปราการ สมุทรปราการ
410017 นาย ประหยัด ภคเมฆานนท เมืองสวรรคโลก สุโขทัย
410018 นาย ปยวิทย นิธิอุทัย นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
410019 นาง พรสุข วัฒนาศิริ นครพิษณุโลก พิษณุโลก
410020 นาย พิสิฏฐ ชาญเฉลิมชัย เมืองบานโปง ราชบุรี
410021 นาย พีระ กุลวานิช นครตรัง ตรัง
410022 นาย ไพโรจน เทพชนะ เมืองพัทลุง พัทลุง
410023 นาย ไพศาล โชติพิทยสุนนท เมืองหนองคาย หนองคาย
410024 นาย ภวัต ศรีสุรัตน ตําบลบางปู สมุทรปราการ
410025 นาย ยินชัย อานันทนสกุล นครขอนแกน ขอนแกน

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการชาง ระดับ 9  (นักบริหารงานชาง 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการชาง ระดับ 9  (นักบริหารงานชาง 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

410026 นาย ยุทธนา รัตนาธรรมวัฒน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
410027 นาย วรสัณห คุมญาติ เมืองแสนสุข ชลบุรี
410028 นาย วิชัย วิพัฒนเกษมสุข เมืองบานไผ ขอนแกน
410029 นาย วิชัย ลักษณรุจิ เมืองตาก ตาก
410030 วาที่ วิทูร สาลี เมืองคูคต ปทุมธานี
410031 วาที่ วิมล ยอดสุวรรณ เมืองปตตานี ปตตานี
410032 นาย วิโรจน รูปดี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
410033 นาย วิสูตร มันทวงศ นครสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
410034 นาย วีระชัย ทองไพบูลย นครขอนแกน ขอนแกน
410035 นาย ศิริกุล รอตประเสริฐ นครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
410036 นาย สพโชค ฉัตรทอง เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
410037 นาย สมชาติ โกพลรัตน เมืองสกลนคร สกลนคร
410038 นาย สมชาย พานิชโยทัย เมืองชลบุรี ชลบุรี
410039 นาย สมพงษ ยอดเมือง เมืองเขลางคนคร ลําปาง
410040 นาย สมพล อุทัยรัตน ตําบลสําโรงใต สมุทรปราการ
410041 นาย สมภพ กูวณิชยกุล เมืองกระบี่ กระบี่
410042 นาย สมศักดิ์ ลาภอดิศร นครเชียงใหม เชียงใหม
410043 นาย สาธิต มงคลวัจน เมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ
410044 นาย สาธิต อังสัจจะพงษ เมืองอางทอง อางทอง
410045 นาย สําเริง สัมฤทธิ์ นครอุดรธานี อุดรธานี
410046 นาย สิทธิโชค ธงไชย นครตรัง ตรัง
410047 นาย สุขสันติ์ ยุทธเกษมสันต นครนนทบุรี นนทบุรี
410048 นาย สุพจน พรธีระบูรณ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
410049 นาย สุพร จงอุดมการณ นครขอนแกน ขอนแกน
410050 นาย สุรชัย พงษจํานงค เมืองนครพนม นครพนม



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการชาง ระดับ 9  (นักบริหารงานชาง 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

410051 นาย สุระ พีรกมล เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
410052 นาย เสนีย จันทรฝาย เมืองพะเยา พะเยา
410053 นาย อนิรุจ อารีย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
410054 นาย อราม นิจพานิชย เมืองยโสธร ยโสธร
410055 นาย อวยพร อนุนาท เมืองออมนอย สมุทรสาคร
410056 นาย อานุภาพ เจริญสุข เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
410057 นาย อิทธิพล เคาสุวรรณ เมืองเบตง ยะลา
410058 นาย อิสสระ เกิดลาภ เมืองลัดหลวง สมุทรปราการ
410059 นาย อุดม อนันตชินะ เมืองเลย เลย
410060 นาย อุทัย ชวยนรินทร นครยะลา ยะลา
410061 นาย โอภาส วรศิริ ตําบลแหลมฉบัง ชลบุรี



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

420001 นาย กรวิชญ บูรณถาวรสม เมืองพังงา พังงา
420002 นาย กิตติพงษ ยี่ตระกูล นครยะลา ยะลา
420003 นาย เกรียงศักดิ์ ชูชาติพงษ เมืองคลองแห สงขลา
420004 นาย เกียรติกําจร วรกิตติกุล ตําบลสําโรงใต สมุทรปราการ
420005 นาย ขจัด โชติอัคคี ตําบลควนเนียง สงขลา
420006 นาย โฆสิล เขมภูสิต ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
420007 นาย จตุพร ศุภสร ตําบลอุบล อุบลราชธานี
420008 นาย จารึก วงศวานิช นครสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
420009 นาย จํานงค    สังขศิลชัย ตําบลคลองแงะ สงขลา
420010 นาย เจตกฤช ศิริสาร ตําบลบางเลน นครปฐม
420011 นาย ฉัตรพงษ เสือเทศ ตําบลลําตาเสา พระนครศรีอยุธยา
420012 นาย เฉลิมเกียรติ สายะเวส เมืองเบตง ยะลา
420013 นาย ชาญวิทย ศรีมงคล ตําบลวังสะพุง เลย
420014 วาที่รชาญวุฒิ บําเทิงเวชช เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
420015 นาย ชาตรี ไวยาวัจมัย ตําบลบางละมุง ชลบุรี
420016 นาย ชาละ แสงอรุณ ตําบลนครชัยศรี นครปฐม
420017 นาย ชํานาญ จันฤาไชย ตําบลดอนเขือง สกลนคร
420018 นาย ชิตชัย  พฤฒิศาสตร นครนครราชสีมา นครราชสีมา
420019 นาย ชูศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ ตําบลจันทนิมิต จันทบุรี
420020 นาย ไชยวัฒน สวัสดี เมืองแกลง ระยอง
420021 นาย ฐิติพงศ  คงแยม ตําบลพิมาย นครราชสีมา
420022 นาย ฐิติพงศ  เรียบรอย ตําบลประโคนชัย บุรีรัมย
420023 นาย ณภัทร ประเสริฐดี นครเชียงใหม เชียงใหม ขาด ก.พ. 7
420024 นาย ณรงค หะนุกูล ตําบลรัษฎา ภูเก็ต
420025 นาย ณรงค พุธนิ่มนวล ตําบลคลองสวน สมุทรปราการ

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

420026 นาย ถิรภัทร สกุลแกว ตําบลเวียงสระ สุราษฎรธานี
420027 นาย ทวี ฮั้วรุงเรือง ตําบลหวยกะป ชลบุรี
420028 นาย ทวีป ทองเทศ เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
420029 นาย ธงชัย ธาราอุดม ตําบลอาวลึกใต กระบี่
420030 นาย ธนานนท ชูดวง ตําบลรือเสาะ นราธิวาส
420031 นาย ธเนศ ชัยพานนทวิชญ ตําบลโนนสะอาด อุดรธานี
420032 นาย ธัชนะ โตวิยานนท ตําบลพิชัย ลําปาง
420033 นาย นิคม สุทธิทองแท ตําบลยางเนิ้ง เชียงใหม
420034 นาง นิตยา  พวงศิริ ตําบลสูงเนิน นครราชสีมา ขาด ก.พ. 7
420035 นาย นิธิศ ลําเภาพันธ ตําบลเขาสวนกวาง ขอนแกน
420036 นาย นิพนธ วิไลวณิชวงศ ตําบลสามชุก สุพรรณบุรี
420037 นาย ประชา ประหารภาพ ตําบลปริก สงขลา
420038 นาย ประภาส คลายมุข ตําบลบางไทร พระนครศรีอยุธยา
420039 นาย ประมูล แอนุย ตําบลมาบขา ระยอง
420040 นาย ประยุทธ เย็นอารมย ตําบลเชียงคาน เลย
420041 นาย ประสิทธิ์ เชื้อประทุม ตําบลคชสิทธิ์ สระบุรี
420042 นาย ผจญ ฐิตะรังษี ตําบลระโนด สงขลา
420043 นาย พยับ แกวหนูนวล ตําบลทาผา ราชบุรี
420044 นาง พรทิพย ตันสุขเกษม ตําบลบอตรุ สงขลา
420045 นาย พะยอม เชื่อมเจริญ ตําบลบางทราย ชลบุรี
420046 นาย พิชัย บุเงิน ตําบลตระการพืชผล อุบลราชธานี
420047 นาย พิชิต เจริญกาศ ตําบลบางหลวง ปทุมธานี
420048 นาย พีรพงค ทองหนู ตําบลอางศิลา ชลบุรี
420049 นาย ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ ตําบลหัวขวาง มหาสารคาม
420050 นาย มงคล จารุมา ตําบลอัมพวา สมุทรสงคราม



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

420051 นาย มณฑล ชมภูพันธ ตําบลสูงเนิน นครราชสีมา
420052 นาย มนตรี ศิวอางกูร ตําบลนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
420053 นาย ยุทธชัย เพชรรักษ ตําบลพะวง สงขลา
420054 นาย ยุทธพล พันธุเพ็ง ตําบลเมืองเดช อุบลราชธานี
420055 นาง รัตนาภรณ ชื่นบาน ตําบลวัดสิงห ชัยนาท
420056 นาย เลอพงศ จิตสุทธิพนัง ตําบลหวยใหญ ชลบุรี
420057 นาย วราวุฒิ โตคณิตชาติ เมืองลําพูน ลําพูน
420058 นาย วศิน ล้ิมวัฒนะ ตําบลศรีดอนไผ ราชบุรี
420059 นาย วสันต ไชยมนตรี นครเชียงใหม เชียงใหม
420060 นาย วิจักษ วีระชาญชัย นครตรัง ตรัง
420061 นาย วิจิตร ดวงอินทร เมืองกันตัง ตรัง
420062 นาย วิเชฐ สกุลคุณสวัสดิ์ ตําบลบางพระ ชลบุรี
420063 นาย วิเชียร อรรถพร ตําบลตลาดไชยา สุราษฎรธานี
420064 นาย วิทยา เดชศรี ตําบลทาศาลา ลพบุรี
420065 นาย วิโรจน จารุวสุพันธุ ตําบลทุงโฮง แพร
420066 นาย วิษณุ จันทรเจริญ ตําบลทามวง กาญจนบุรี
420067 นาย วิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ ตําบลกันทรารมย ศรีสะเกษ
420068 นาย วีระ อภิชาตบรรลือ ตําบลวัฒนานคร สระแกว
420069 นาย ศรายุทธ โสมะทัต ตําบลสีคิ้ว นครราชสีมา
420070 นาง สด จิตตภักดี ตําบลกําแพงเพชร สงขลา
420071 นาย สมพงษ กลาหาญ ตําบลบานผือ อุดรธานี
420072 นาย สมยศ สังสุณี ตําบลสิชล นครศรีธรรมราช
420073 นาย สมยศ การบุญ ตําบลดานชาง สุพรรณบุรี
420074 นาย สมศักดิ์ พัฒนประสิทธิ์ชัย ตําบลบานเปด ขอนแกน
420075 นาย สมศักดิ์ สุระสังข เมืองพระประแดง สมุทรปราการ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

420076 นาย สมหมาย อรุณรุง ตําบลหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา
420077 นาย สัญญา สายน้ําผ้ึง ตําบลสามงาม นครปฐม
420078 นาย สุนทร สมประมัย ตําบลนาจอมเทียน ชลบุรี
420079 นาย สุพร สิริกุลชาติ ตําบลยานตาขาว ตรัง
420080 นาย สุพัฒน ทองไสย ตําบลพันดอน อุดรธานี
420081 นาย สุรพล บัวแกว เมืองพัทลุง พัทลุง
420082 นาย สุวรรณ โมรา ตําบลพยุหะ นครสวรรค
420083 นาย เสนห ถาวรวงศ ตําบลดอนสัก สุราษฎรธานี
420084 นาย อดิศักดิ์ เกณิกานนท เมืองทาชาง จันทบุรี
420085 นาย อติชาต ชูวงศ นครเชียงใหม เชียงใหม
420086 นาย อภิชัย มากลน ตําบลชองแค นครสวรรค
420087 นาย อภิชาติ   ล้ิมเศรษฐานุวัต เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
420088 นาย อรัณย ดวงมณี เมืองหลังสวน ชุมพร
420089 นาง อาธร สมวงค ตําบลจันดี นครศรีธรรมราช
420090 นาย อํานวย ปราณีตพลกรัง ตําบลหัวทะเล นครราชสีมา
420091 นาย อุทัย อินตะ นครเชียงใหม เชียงใหม



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

430001 นาย ทศพล ณ นคร เมืองกระบี่ กระบี่
430002 นาย เนาวรัตน บุญสุข ตําบลทาวังทอง พะเยา
430003 นาย บุญเทียน จันสุข ตําบลโคกศรี กาฬสินธุ
430004 นาย บุญมี มีเครือ เมืองเขาสามยอด ลพบุรี
430005 นาย ประภัทรชัย กิตติตระการ เมืองชุมแสง นครสวรรค
430006 นาย ประเสริฐ เขียนเดช ตําบลขามใหญ อุบลราชธานี
430007 นาย ไพรัช หาญธีราศักดิ์ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
430008 นาย มนูญ กล่ันศิริ ตําบลรือเสาะ นราธิวาส
430009 นาย วสันต เรืองทวีป เมืองเขลางคนคร ลําปาง
430010 นาย วสุภัทร ธรรมรักษ ตําบลหวยใหญ ชลบุรี
430011 นาย วัฒชัย แผวพรายงาม ตําบลวังศาลา กาญจนบุรี
430012 นาย วันชัย จงทอง เมืองกันตัง ตรัง
430013 นาง วาสนา ศรีวิลัย ตําบลเชิงทะเล ภูเก็ต
430014 นาย สนธยา ตุมฉิม ตําบลลําพญา นครปฐม
430015 นาย สมชาติ วงคภาดี ตําบลเวียงสา นาน

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

510001 นาง กนกวรรณ ปจจันตโชติ เมืองแสนสุข ชลบุรี
510002 นาง กรรณาภรณ สามงามนิ่ม เมืองลัดหลวง สมุทรปราการ
510003 นาย จักรกฤษณ จันทรอุดม เมืองชุมพร ชุมพร
510004 นาง จุรีพร เสรีสงแสง เมืองชะอํา เพชรบุรี
510005 น.ส. ชนัสพร เรืองศรี เมืองกระบี่ กระบี่
510006 นาย ตรีรัตน สีรยาภรณ เมืองเบตง ยะลา
510007 นาย นิรันดร นิมิตรถวิล เมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ
510008 นาย บัณณธร ทองหลอ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
510009 นาง ประภา แสนวิเศษ นครนนทบุรี นนทบุรี
510010 นาง ปานจิต ตฤตียปุตรานนท เมืองสะเดา สงขลา
510011 น.ส. พรทิพย สินประสงค เมืองบานโปง ราชบุรี
510012 นาง พัชรินทร สวัสดิ์นาวิน ตําบลบางปู สมุทรปราการ
510013 จ.ส.อไพโรจน พวงทอง ตําบลแกงคอย สระบุรี
510014 นาง ภัสวดี เชื้อบัณฑิต เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
510015 นาย มะนะยิบ สาเหาะ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
510016 นาง เยาวเรศ บุญถม นครเชียงใหม เชียงใหม
510017 นาง ละอองพรรณ กําเหนิดสิงห เมืองตาคลี นครสวรรค
510018 นาย เลอชาย เศรษฐะทัตต เมืองแพร แพร
510019 นาง วัฒนา ชูวิทยสกุลเลิศ นครระยอง ระยอง
510020 นาย สรศักดิ์ บุญจันทร เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
510021 ส.อ. สอาด ศรีมณฑา เมืองสุรินทร สุรินทร
510022 นาง สังวรณ วิมลเจริญ ตําบลสําโรงใต สมุทรปราการ
510023 นาง สุกรรยา กองตาพันธุ ตําบธัญบุรี ปทุมธานี
510024 นาง สุกัญญา ดวงไพศาล เมืองสวรรคโลก สุโขทัย
510025 นาง สุชารี บุญศักดิ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 9  (นักบริหารงานสาธารณสุข 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 9  (นักบริหารงานสาธารณสุข 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

510026 นาง สุพัตรา สงเสริม เมืองศรีราชา ชลบุรี
510027 นาง อาภรณ รพีเลิศรังสิมันต นครขอนแกน ขอนแกน
510028 นาง อารีย ตรีรัตนเวช ตําบลแหลมฉบัง ชลบุรี



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

520001 นาง กรรณิกา มะ ตําบลตันหยงมัส นราธิวาส
520002 นาง กรุณา เตยหอม ตําบลวัดสิงห ชัยนาท
520003 นาย กฤตยา สตาภิรมย ตําบลมาบขา ระยอง
520004 นาย กฤษณะ ไกยสิทธิ์ ตําบลบานเลน พระนครศรีอยุธยา
520005 นาย การี มะ ตําบลรือเสาะ นราธิวาส
520006 นาย กุศล กอบการ เมืองพังงา พังงา
520007 นาย เกรียงศักดิ์ เจริญฤทธิ์กุล เมืองเบตง ยะลา
520008 นาย คํามูล นาสมปอง ตําบลดอนสัก สุราษฎรธานี
520009 นาง เครือวัลย เหลืองออน ตําบลบางพระ ชลบุรี
520010 นาง จริยา สุศิลานุรักษ ตําบลกลาง รอยเอ็ด
520011 น.ส. จันทร เลิศจันทรางกูล ตําบลศรีสําโรง สุโขทัย
520012 นาง จําเรียง นงคเยาว ตําบลทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
520013 นาง จิราพร จันทรศิริสุข ตําบลหินดาด นครราชสีมา
520014 น.ส. แจมศรี ดวงอินทร ตําบลกําแพง สตูล
520015 นาง ชนนันท โพธิเวช ตําบลปากน้ํา ฉะเชิงเทรา
520016 ร.ต.ทชรัลดา เจริญพิภพ ตําบลอางศิลา ชลบุรี
520017 นาย ชัยวัฒน ชวงชัย ตําบลทามวง กาญจนบุรี
520018 นาย ชัยวิทย รักษาพวก ตําบลแกงครอ ชัยภูมิ
520019 นาย ชาตรี อภิชาตภักดี ตําบลบานแหลม เพชรบุรี
520020 นาง ชุติมา อัจฉราวรรณ ตําบลบรรพตพิสัย นครสวรรค
520021 นาง ดวงกมล คงชาตรี ตําบลปากน้ําชุมพร ชุมพร
520022 จ.ส.อดวงจันทร ไชยแกว ตําบลทุงโฮง แพร
520023 นาง ดุจเดือน เจริญกิจกําจรชัย นครชัยศรี นครปฐม
520024 นาย ถวัน อุนคําเมือง ตําบลเวียงฝา เชียงใหม
520025 นาย ทองหลอ สาระพันธ เมืองเมืองเดช อุบลราชธานี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

520026 น.ส. ทิพวรรณ รังษีภโนดร ตําบลปลายบาง นนทบุรี
520027 น.ส. ธนกร เทพธาราทิพย เมืองลพบุรี ลพบุรี
520028 นาย ธเนศ กาญจนบูรภิภพ ตําบลนาประดู ปตตานี
520029 นาย ธวัชชัย เจริญยิ่ง ตําบลหนองโก ขอนแกน
520030 นาย ธีระพันธ จัดพล ตําบลลําตาเสา พระนครศรีอยุธยา
520031 นาง นงนภัส นําผล ตําบลรอนพิบูลย นครศรีธรรมราช
520032 นาง นงนุช จันทรประเทศ ตําบลคลองตําหรุ ชลบุรี
520033 น.ส. นงนุช เงินประยูร ตําบลหลักเมือง ราชบุรี
520034 นาง นงนุช ขันชัยภูมิ ตําบลพังโคน สกลนคร
520035 นาง นงลักษณ ฟูประเสริฐ ตําบลบานคาย ระยอง
520036 นาย นิรันดร อุนคํา ตําบลประโคนชัย บุรีรัมย
520037 น.ส. บังอร พรหมมินทร เมืองหนองคาย หนองคาย
520038 นาย บัญชา สุวรรณสิทธิ์ ตําบลสันทรายหลวง เชียงใหม
520039 น.ส. บุญณภัสสร บุญจุน เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
520040 นาง บุศรินทร เตาทอง ตําบลแหลมฟาผา สมุทรปราการ
520041 นาง ปณิตฐา จันทแสง เมืองกันทรลักษ ศรีสะเกษ
520042 นาง ปภัสสร ชัยนันท เมืองลําพูน ลําพูน
520043 น.ส. ประเชิญ สมจรรยา ตําบลศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
520044 นาง ประภัสสร วัฒนใย ตําบลไทรนอย นนทบุรี
520045 นาย ประยุทธ  นิราศสูงเนิน ตําบลโชคชัย นครราชสีมา
520046 นาง ปราณี อาจรักษา เมืองอรัญประเทศ สระแกว
520047 นาย ปรีชา ณ นุย ตําบลคลองแงะ สงขลา
520048 นาย พงคกร รัตนประเวศน ตําบลลอมแรด ลําปาง
520049 นาง พรนิภา วัฒนธํารงค เมืองกระทุมเบน สมุทรสาคร
520050 นาง พรเพ็ญ อยูบํารุง ตําบลบางปลา สมุทรสาคร



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

520051 นาง พริ้งพราว ไวยาวัจมัย เมืองบานบึง ชลบุรี
   *** 520052 นาย พลภัทร โตสม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

520053 นาง พันทิวา เกิดพูล ตําบลหนองตองพัฒนาเชียงใหม
520054 นาย ไพศาล ระกําทอง ตําบลพนมทวน กาญจนบุรี
520055 นาง มณีวรรณ เจริญดี ตําบลดงมะไฟ สกลนคร
520056 นาง มาลีรัตน โรจนดํารงการ ตําบลดอนหัวฬอ ชลบุรี
520057 นาง มุกดา อภิปติวรกุล ตําบลบางหลวง นครปฐม
520058 นาง มุกดา ศรีสวัสดิ์ เมืองทาขาม สุราษฎรธานี
520059 นาย รณรงค แกวปลาด เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
520060 นาง รักชนก อรรถวิทยากุล ตําบลเมืองปก นครราชสีมา
520061 นาง รุจินันต  พิทยธาราธร ตําบลพิมาย นครราชสีมา
520062 นาง ละออ ถาวโร ตําบลนายาง เพชรบุรี
520063 น.ส. วดี บุษยา ตําบลตลาดไชยา สุราษฎรธานี
520064 นาง วรนุช ศรีสุวรรณ ตําบลกําแพงเพชร สงขลา
520065 น.ส. วรรณา อยูพุม ตําบลไพศาลี นครสวรรค
520066 นาง วรรณี ปนทองคํา ตําบลบอทอง ชลบุรี
520067 นาง วริษฐา  พรรณภัทราพงษ ตําบลดานขุนทด นครราชสีมา
520068 นาย วัธนะ ศรีโพธิ์ ตําบลพรากระตาย กําแพงเพชร
520069 น.ส. วัลลิกา เหลาบุตรศรี ตําบลบานหมอ สระบุรี
520070 นาง วินา วองไวทวีวงศ ตําบลเทพกระษัตรี ภูเก็ต
520071 นาย วิวัฒนา มาลัยตรอง ตําบลนากลาง หนองบัวลําภู
520072 นาง วิศัลยา สงแจง ตําบลชางเผือก เชียงใหม
520073 นาง แววดาว ทองอรัญญิก ตําบลเขางู ราชบุรี
520074 นาง ศศิธร ศรีวัฒนา ตําบลหนาพระลาน สระบุรี
520075 นาย ศักดิ์ชัย อวยชัย ตําบลสามงาม นครปฐม



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

520076 นาง ศิริวรรณ ไชยธานี ตําบลหัวขวาง มหาสารคาม
520077 นาง ศิริวรรณ วิชัยโย เมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
520078 นาย สมคเนย เกษมสําราญ ตําบลบางละมุง ชลบุรี
520079 นาง สมคิด เกียรติไพบูลย นครหาดใหญ สงขลา
520080 นาย สมบัติ พิมลเศรษฐพันธ เมืองปตตานี ปตตานี
520081 น.ส. สมพร ชัยอยุทธ นครขอนแกน ขอนแกน
520082 นาย สมพร กาญจนโสภาค ตําบลจันดี นครศรีธรรมราช
520083 นาง สมมาตร อินทรมงคล ตําบลโคกกรวด นครราชสีมา
520084 นาย สมาน ทองชู ตําบลสามชุก สุพรรณบุรี
520085 จ.ส.อสรัณกร แกนละออ ตําบลสูงเนิน นครราชสีมา
520086 นาย สังวาลย ทองเกิด ตําบลโคกสําโรง ลพบุรี
520087 นาย สาคร การะหงษ ตําบลาสันปาตอง เชียงใหม
520088 นาง สายฝน ตรีเนตร ตําบลบางคลา ฉะเชิงเทรา
520089 นาย สุกัญญา วรรธนะพิศิษฐ เมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช
520090 นาง สุกานดา เอมะสุวรรณ ตําบลพิชัย ลําปาง
520091 นาย สุจินต ภักดีวานิช ตําบลควนเนียง สงขลา
520092 นาง สุนีย กุลเทียมสิน ตําบลทายาง เพชรบุรี
520093 นาง สุปราณี แดงทองดี เมืองลพบุรี ลพบุรี
520094 นาง สุภาวดี สินสายออ เมืองทาชาง จันทบุรี
520095 นาง สุมนมาลย วรรณแกว ตําบลหนองเบน นครสวรรค
520096 นาย สุเมธ กิจเวช ตําบลเชิงทะเล ภูเก็ต
520097 จ.ส.อสุรชัย สัมมาภาพ ตําบลบอตรุ สงขลา
520098 นาย สุรชัย ทับทิม ตําบลศรีเชียงใหม หนองคาย
520099 นาย สุรศักดิ์ มาหิรัญ ตําบลหนองโดน สระบุรี
520100 นาย สุวิชา สุภามา ตําบลเขาสวนกวาง ขอนแกน



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

520101 นาง สุวิดา แสงประดับ ตําบลจะนะ สงขลา
520102 นาง สุวิมล พลธี ตําบลหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา
520103 นาย อภิวุฒิ รักรวม ตําบลชิชล นครศรีธรรมราช
520104 นาง อรพรรณ คันธาวัฒน ตําบลทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
520105 นาง ออยทิพย พิทักษ ตําบลบางเลน นครปฐม
520106 น.ส. อังสนา ละเอียดศิลป ตําบลหลักฟา สมุทรสาคร
520107 นาง อังสุธา อังเรขพาณิชย ตําบลเกษตรวิสัย รอยเอ็ด
520108 นาง อัมพร  แชจอหอ ตําบลโนนสูง นครราชสีมา



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

   *** 530001 นาง กรรนิการ พูลสวัสดิ์ เมืองทาเรือพระแทน กาญจนบุรี
530002 น.ส. กรุณา กลัดเนินกลุม นครสมุทรปราการ สมุทรปราการ
530003 นาง กิตติมาพร มหาลี เมืองบางกรวย นนทบุรี
530004 นาย จตุพงศ พรมแกว ตําบลขามใหญ อุบลราชธานี
530005 นาย ชัยวัฒน ศรีประเสริฐ เมืองปากน้ําสมุทรปราการ สมุทรปราการ
530006 น.ส. ทิพยวรรณ อยูเกษม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

   *** 530007 วาที่ บุญเหลือ สีทิศ ตําบลลําน้ําพอง ขอนแกน
530008 นาย พงศวิทย ทองออน เมืองสตูล สตูล
530009 นาง ไพวรรณ จันทรดวง เมืองหนองคาย หนองคาย
530010 นาย มนัส จิตสัจจพงศ ตําบลนายาง เพชรบุรี
530011 นาง รัตนา สุขอยู ตําบลทาฬอ พิจิตร
530012 นาง วรรณรัตน อาจสมโภช ตําบลหวยยอด ตรัง
530013 นาย วิชัย บานพวน ตําบลไทรมา นนทบุรี
530014 นาย วิชา วรวิเวทย ตําบลบรรพตพิสัย นครสวรรค
530015 นาย วิบูลย เจนพานิช เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
530016 นาย วิริทธิ์พล โชติพงษ ตําบลบานแพ ระยอง
530017 นาย อํานาจ พุฒทอง เมืองชุมแสง นครสวรรค

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7  (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

610001 นาย ชาติชาย ฤทธิ์น้ํา นครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
610002 นาย ชูชัย เสโลห เมืองนครพนม นครพนม
610003 นาย ทรงชัย คลอวุฒินันท เมืองจันทบุรี จันทบุรี
610004 นาย บัญชา วงษสมบูรณ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
610005 นาย ประพาฬ จันทรภิวัฒน เมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ
610006 นาย ประพิษ แจงหมื่นไวย เมืองเมืองพล ขอนแกน
610007 นาย ประเสริฐ แนวหลาน เมืองพะเยา พะเยา
610008 นาย ไพโรจน ตุมภู เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
610009 นาย เรืองศิลป แสงเจริญ นครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
610010 น.ส. วนิดา ศรีสุภะ เมืองสุโขทัยธานี สุโขทัย
610011 นาง วรินทรธร สมภมิตร นครนครปฐม นครปฐม
610012 นาย สมชัย มานวกุล นครนนทบุรี นนทบุรี
610013 นาย สุพจน สุภาพันธุ เมืองศรีราชา ชลบุรี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ระดับ 9  (นักบริหารงานการศึกษา 9)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

620001 นาง กัลยาณี อุบลเจริญ ตําบลวงฆอง พิษณุโลก
620002 นาย กําจร เพ็ญตระกูล เมืองกระทุมแบน สมุทรสาคร
620003 นาง เกศสุดา ชูชื่น นครหาดใหญ สงขลา
620004 นาย โกเมศร พรหมแกว นครสงขลา สงขลา
620005 นาย โกวิทย วองทรงเจริญ เมืองอรัญญประเทศ สระแกว
620006 น.ส. จันทนา มากชม นครสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
620007 น.ส. จินตนา คงเหมือนเพชร ตําบลเชิงทะเล ภูเก็ต
620008 น.ส. จุไรรัตน เดนดวง ตําบลบางละมุง ชลบุรี
620009 นาย ชัยสิน บุญภูมิ ตําบลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
620010 นาย ชาญชัย เสียงสังข เมืองบานบึง ชลบุรี
620011 นาย ชาติชัย ศรีพันธ เมืองขลุง จันทบุรี
620012 นาย ชิงชัย ชัยพฤติตานนท ตําบลอัมพวา สมุทรสงคราม
620013 นาย ชุมพล ปนอ่ิน ตําบลวังผาง ลําพูน
620014 นาย เชาว พวงสมบัติ ตําบลหวยใหญ ชลบุรี

   *** 620015 น.ส.ณภัทร วิทยาทันต ตําบลคลองทอมใต กระบี่
620016 นาย ดํารงค   พันธสวัสดิ์ ตําบลผักไห พระนครศรีอยุธยา
620017 นาย ดิลก ตุนทัพไทย ตําบลสุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
620018 นาย ไตรรงค แกวม่ัน เมือกําแพงเพชร กําแพงเพชร
620019 นาย ถาวร ทิพยโชติ ตําบลทับคลอ พิจิตร
620020 นาง ทรงศรี สรัสสมิต ตําบลปริก สงขลา
620021 นาย ทองใส โยวะ ตําบลวังสะพุง เลย
620022 นาย ธนพัฒน คําโล ตําบลหนองเรือ ขอนแกน
620023 นาย ธวัช พุมพฤกษ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
620024 น.ส. นวนจันทร พันธหงษ ตําบลสําโรงใต สมุทรปราการ
620025 น.ส. นวรัตน สิงหะ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
620026 นาย นิยม ศรีคําเบา เมืองพะเยา พะเยา

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

620027 นาย นิรันดร สุนทรอารมณ เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช
620028 นาย บรรจง ผันประเสริฐ ตําบลนาจอมเทียน ชลบุรี
620029 นาย บริสุทธิ์ มีบัณฑิต ตําบเวียงฝาง เชียงใหม
620030 น.ส. บุณยวีร วัชรโชควิวัฒน ตําบลแหลมฟาผา สมุทรปราการ
620031 นาง เบญญาภา สัมฤทธิ์ ตําบลเวียงสระ สุราษฎรธานี
620032 นาง ประคอง บุญแสนแผน ตําบลหลักหา สมุทรสาคร
620033 นาย ประภิวัตน เดี่ยวฉิมานนท ตําบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
620034 นาย ประยุทธ สุนทรวิภาต นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
620035 นาย ประยูร ดิษฐทองคํา ตําบลทาเสด็จ สุพรรณบุรี
620036 นาย ปรีชา แกวรักษา เมือเมืองพล ขอนแกน
620037 นาย ปญญา ปุรัชการ ตําบลรือเสาะ นราธิวาส
620038 นาย ปญญา ยิ้มอาจ เมืองโพธาราม ราชบุรี
620039 น.ส. พนมพร วิริยานนท ตําบลอางศิลา ชลบุรี
620040 นาย พฤฒิพงศ เมืองคุม ตําบลนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
620041 น.ส. พวงจันทร เงินกอง ตําบลบานแหลม เพชรบุรี
620042 นาย พันธศักดิ์ พรหมอินทร ตําบลมาบขา ระยอง
620043 นาย พิทักษ สังขสกุล ตําบลสามงาม นครปฐม
620044 นาย พิทํา สรสิทธิ์ เมืองกันทรลักษ ศรีสะเกษ
620045 นาย ไพรฑูรย โพธิศาสตร ตําบลแมอาย เชียงใหม
620046 นาย ภัทรพล สําโรงพล เมืองชุมแพ ขอนแกน
620047 นาย ภาสภณ ไกรเกตุ ตําบลบางระกํา พิษณุโลก
620048 ส.อ. มนตรี อัฑฒพงษ ตําบลเขางู ราชบุรี
620049 นาย มานพ ชองตะคุ ตําบลเชียงคาน เลย
620050 นาย มาโนช นพเกา เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
620051 นาง เมตตา มาลีวงศ ตําบบานแพ ระยอง
620052 นาง เยาวลักษณ สุตะโคตร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

620053 นาง ราตรี พูลสุข ตําบลดอนเจดีย สุพรรณบุรี
620054 น.ส. วรรณพร แกนทองเจริญ เมืองสระแกว สระแกว
620055 นาง วรรณา พราหมณแกว ตําบลทายาง เพชรบุรี
620056 นาย วัฒนา สมุทรโคตา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
620057 นาย วันชัย สุมโนจิตราภรณ เมืองสัตหีบ ชลบุรี

   *** 620058 นาย วิชัย พรมเกตุ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
620059 นาย วิทยา ขอจิตตเมตต นครสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
620060 นาย วินัย วิเชียรศรี เมืองกระบี่ กระบี่
620061 นาย วินัย สุคันธวรัตน ตําบลทามวง กาญจนบุรี
620062 นาย วินัย ประศรีศิลปสกุล ตําบลหวยขาวก่ํา พะเยา
620063 น.ส. วิมล จันทรประภาพ ตําบสุนทรภู ระยอง
620064 นาง วีรสุดา รัตนโสภาอนันท ตําบลสิงห สิงหบุรี
620065 นาง ศกรรัตน อินทรชัย นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
620066 นาย ศักดิ์ชาย แพบัว ตําบลเจาเจ็ด พระนครศรีอยุธยา

   *** 620067 นาง ศิริวรรณ เกิดธูป เมืองลพบุรี ลพบุรี
620068 น.ส. ศิริสันต พวงนาค เมืองบานแง ระยอง
620069 นาย ศุภกิจ โลชัยยะกูล ตําบลทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
620070 นาย สนิท ตั๋นจักร ตําบลจอมทอง เชียงใหม
620071 นาง สมคิด คําดี ตําบเนินกลุม พิษณุโลก
620072 นาย สมชาติ ประชานุกูล ตําบลศรีดอนไผ ราชบุรี
620073 นาย สมบูรณ ขําทวีพรหม เมืองชุมแสง นครสวรรค
620074 นาย สมพงษ จันทรพันธ ตําบลกลาง รอยเอ็ด
620075 นาย สมศักดิ์ ดลลัคนทิน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
620076 นาย สมศักดิ์ จงหมื่นไวย ตําบลเมืองปก นครราชสีมา
620077 นาย สมหวัง เปากลาง ตําบลบานเปด ขอนแกน
620078 นาง สยุมพร รัตติรมย เมืองราชบุรี ราชบุรี



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8  (นักบริหารงานการศึกษา 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

620079 นาย สัมพันธ พงษภราดร ตําบลโคกสําโรง ลพบุรี
620080 นาย สานิตย เมฆแสน ตําบลคลองแงะ สงขลา
620081 นาง สิรินาฏศ เสฏฐาพงศ นครนครปฐม นครปฐม
620082 นาง สิริพิมาน เปลงรัศมี ตําบลเกษตรวิสัย รอยเอ็ด
620083 นาย สุธีระ กุลนอก ตําบลสีคิ้ว นครราชสีมา
620084 นาย สุพจน ศรนารายณ เมืองทาเรือพระแทน กาญจนบุรี
620085 นาง สุพัตรา เสนาะ เมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม
620086 นาย สุรเชิด ฉลาดการ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
620087 นาย สุระชาติ ชุมพร นครอุดรธานี อุดรธานี
620088 น.ส. สุรีรัตน ธรรมโชติ ตําบลแกงครอ ชัยภูมิ
620089 นาย สุวิทย แสงสีจันทร ตําบลยานตาขาว ตรัง
620090 นาย เสนห ศรีรักษา ตําบลหวยแถลง นครราชสีมา
620091 นาย เสริมศักดิ์ จํานงพิศ ตําบลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
620092 นาย อดุลย เครือยศ ตําบลหนองปาคร่ัง เชียงใหม
620093 นาย อดุลย ดราฮิง ตําบลตะลุบัน ปตตานี
620094 นาย อนุวัตร ธรรมโชติกุล ตําบลบรบือ มหาสารคาม

   *** 620095 นาย อโนทัย พิมพสกุล เมืองจันทบุรี จันทบุรี
620096 นาย อาทิตย สังขวรรณะ ตาํบลสํานักทอน ระยอง
620097 นาย อานนท แข็งแรง เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช
620098 นาย อานุภาพ พลยะเรศ ตําบลตระการพืชผล อุบลราชธานี
620099 น.ส. อุมานันท เจริญสิน ตําบลนาทวี สงขลา
620100 นาย โอกาส วรจักร ตําบลนากลาง หนองบัวลําภู



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

630001 นาย ไกรวุฒิ จินันทุยา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
  ***  630002 นาย ชาตรี อินทรบุหร่ัน ตําบลกงไกรลาศ สุโขทัย
  ***  630003 นาง ฐิติมา สุทธิเวชกุล เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

630004 นาย ทวีศักดิ์ เดชอรัญ ตําบลหวยยอด ตรัง
630005 นาย ธนวรรธน ยิ่งเฮง นครหาดใหญ สงขลา

  ***  630006 นาง เพ็ญประภา จําเริญสรรพ ตําบลหนองหิน กาฬสินธุ
630007 นาย วารินทร อินธิสอน เมืองบานไผ ขอนแกน

  ***  630008 นาย ศุภวิชญ สุวรรณมณี นครพิษณุโลก พิษณุโลก
630009 นาย สุทธพิร สุพรหม ตําบลพนา อํานาจเจริญ
630010 นาย อธิการ ยามา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7  (นักบริหารงานการศึกษา 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
เขารับการคัดเลือก

   *** 710001 นาย กฤษฎา สถิตยภาคีกุล เมืองกระบี่ กระบี่
710002 น.ส. จันทรประภา อิสสอาด เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
710003 วาที่ ชัยณรงค สุทธิสวาง ตําบลคลองแงะ สงขลา
710004 นาง ณัฐธีร พันธรพีพล เมืองตาคลี นครสวรรค
710005 น.ส. ธัญญลักษณ บุญสม เมืองโพธาราม ราชบุรี
710006 น.ส. บุศรินทร ส่ือกลาง ตําบลโนนสูง นครราชสีมา
710007 นาย พรทิพย หมวดใหม ตําบลพะตง สงขลา
710008 นาย ไพศาล พงศสุภากุล เมืองชุมพร ชุมพร
710009 นาง ศศิวรรณ ภูสวาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
710010 นาย สมนึก มาสวัสดิ์ ตําบลนาทวี สงขลา
710011 น.ส. สุนี อนงคณะศักดิ์ เมืองชุมแสง นครสวรรค
710012 นาย อราม เวียงวีระ ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับ 8  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ



เลขประจําตัว
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   *** 720001 น.ส. พรพิมล ธรรมมาธิกรณชัย นครนครสวรรค นครสวรรค
   *** 720002 นาย พีรพงศ สุทธินุน ตําบลกะทู ภูเก็ต

720003 นาย ศักดิ์ชัย จันทรังษ เมืองมาบตาพุด ระยอง
720004 นาย สุชาติ พิกุลขาว เมืองบานโปง ราชบุรี

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2550
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับ 7  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี    12    ตุลาคม  2550)

ช่ือ - สกุล เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ


