
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองออมนอย 
เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบแขงขัน  กําหนดวัน เวลา สถานที่ 

                       และระเบียบเกี่ยวกบัการเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน 
                       พนักงานครูเทศบาล 

----------------------------------------------- 
 

  ตามที่เทศบาลเมืองออมนอยไดดําเนินการรับสมัครสอบแขงขัน  เพื่อบรรจุบุคคล
เปนพนักงานครูเทศบาล  ต้ังแตวันที่  20  มิถุนายน  ถึง  วันที่  8 กรกฎาคม  พ.ศ.2548  ตาม
ประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯของเทศบาลเมืองออมนอย  ลงวันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ.2548  นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัด
สมุทรสาคร  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (ฉบับที่  4)  
พ.ศ.2548  ซึ่ง  การรับสมัครไดเสร็จส้ินและไดตรวจคุณสมบัติของผูสมัครสอบแขงขัน  รวมทั้ง
เงื่อนไขการรับสมัครในเบื้องตนแลว  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบแขงขัน  กําหนดวัน  เวลา  
สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการเขาสอบ  ดังตอไปนี้ 

ก. ผูมีสิทธิ์เขาสอบแขงขัน 
(1)   ตําแหนงครูผูชวย  ประกอบดวย 

1.  ครูผูชวยวิชาเอกวิทยาศาสตรฯ  จํานวน  70 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  1 
2.  ครูผูชวยวิชาเอกประถมศึกษา  จํานวน  94 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  2 
3.  ครูผูชวยวิชาเอกสังคมศึกษา  จํานวน  39 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  3 
4.  ครูผูชวยวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน  26 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  4 
5.  ครูผูชวยวิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน  26 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  5 
6.  ครูผูชวยวิชาเอกพลศึกษา   จํานวน  33 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  6 

 



7.  ครูผูชวยวิชาเอกคณิตศาสตร  จํานวน  33 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  7 
8.  ครูผูชวยวิชาเอกภาษาไทย  จํานวน  36 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  8 
9.  ครูผูชวยวิชาเอกดนตรีหรือนาฏศิลป จํานวน  31 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  9 
10. ครูผูชวยวิชาเอกศิลปศึกษาหรืออุตสาหกรรมศิลป จํานวน 23 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  10 
11. ครูผูชวยวิชาเอกปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา จํานวน  52 คน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  11 

 (2)  ตําแหนงสารวัตรนักเรียน  จํานวน  53  คน 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  12 
 ทั้งนี้  การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบแขงขัน  และการประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขัน  ในขางตนนี้เทศบาลฯไดตรวจสอบและประกาศตามเอกสาร
และขอเท็จจริงที่ผูสมัครสอบแขงขันไดยื่น  การรับรองตนเองในใบสมัครสอบแขงขันวาเปนผูมี     
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน  ดังนั้น  หากภายหลัง
ปรากฏวาผูสมัครสอบแขงขันรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน  
จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขัน  หรือ  ตัดสิทธิ์ผูนั้นมิให
เขารับการสอบแขงขัน  หรือพิจารณาไมใหผานการสอบแขงขัน  หรือถอนรายชื่อผูสมัครสอบ      
รายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได  และไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานครู     
เทศบาล 
 สําหรับผูสมัครสอบแขงขันที่ไมมีรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาสอบแขงขันตามประกาศนี้  
สามารถยื่นแสดงหลักฐานเพื่อตรวจสอบโดยไปติดตอกับเจาหนาที่ดวยตนเองที่  กองการศึกษา  
เทศบาลเมืองออมนอย  ถ.เพชรเกษม  ต.ออมนอย  อ.กระทุมแบน  จ.สมุทรสาคร  ภายใน           
วันที่   25  กรกฎาคม  พ.ศ.2548  หากไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาการ
ประกาศดังกลาวนั้นถูกตอง 

ข. กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบขอเขียน 
  กําหนดสอบขอเขียนภาคความรู ความสามารถทัว่ไป และภาคความรู                
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ในวนัเสารที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.2548  ต้ังแตเวลา             
09.00-16.30  น.  ณ  โรงเรยีนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)  ถ.เพชรเกษม       



ต.ออมนอย  อ.กระทุมแบน  จ.สมุทรสาคร  ตามตารางการสอบแขงขันแนบทายประกาศนี ้      
สวนหองสอบ  เลขที่สอบ  จะประกาศใหทราบที่สนามสอบแขงขันในวนัสอบแขงขัน 

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
  การสอบขอเขียนภาคความรู ความสามารถทั่วไป และภาคความรู ความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนง  ใหผูเขาสอบแขงขันปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
  1.  เปนหนาที่ของผูเขาสอบแขงขันจะตองทราบวัน เวลา และสถานที่ต้ังของสนาม
สอบแขงขัน 
  2. ผูเขาสอบตองแตงกายสุภาพเรียบรอย 
  3. ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบ  
และตองวางบัตรประจําตัวสอบไวบนโตะขณะที่ทําการสอบ  หากผูใดไมมีบัตรประจําตัวสอบและ
บัตรประจําตัวประชาชนไปแสดง  กรรมการกํากับหองสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ  เวนแตละได
ตรวจสอบหลักฐานเปนที่แนชัดวาเปนบุคคลเดียวกันกับผูสมัครสอบ  จึงจะอนุญาตใหเขาสอบ 
  4. ผูเขาสอบตองไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มสอบพอสมควร  (ผูใดไปไมทันเวลาเริ่ม
สอบวิชาใด  ไมมีสิทธิ์สอบวิชานั้น)  ผูใดไปถึงหองสอบหลังเวลาเริ่มสอบแลว  15  นาที  จะไมได
รับอนุญาตใหเขาสอบวิชานั้น 
  5. หามมิใหผูเขาสอบออกจากหองสอบจนกวาหมดเวลาสอบแขงขัน 
  6. หากผูเขาสอบมีความของใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นวาไมเปนธรรมแกตนให       
รีบแจงตอกรรมการกํากับหองสอบ  หรือประธานกรรมการสนามสอบไดทันที  เพื่อจะไดพิจารณา
ดําเนินการแกไขในทางที่เหมาะสม  การแจงหรือรองเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร     
อาจไมไดรับการพิจารณา 
  7. ผูเขาสอบรายใดที่ทุจริตหรือรวมกันทุจริตหรือมีพฤติกรรมสอเคาทุจริต  เชน      
สอบถาม  ชําเลือง  หรือแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่ผูควบคุมเห็นวาสอเคาทางทุจริตจะตัดสิทธิ์       
การสอบแขงขันหรือไมตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบรายนั้นๆโดยไมแจงใหบุคคลนั้นทราบ 
  8. ผูเขาสอบตองเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนที่จําเปนไปเอง  สวนกระดาษเขียนตอบ
ทางศูนยฯสอบจะจัดให  และหามนําขอสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด 
  9. หามผูเขาสอบนําโทรศัพท  เครื่องมือส่ือสารอื่น  เครื่องคํานวณ หรือเครื่อง            
อิเลคทรอนิคสใดๆเขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด  หากผูใดฝาฝนจะตัดสิทธิ์การสอบแขงขันฯ     
หรือไมตรวจกระดาษคําตอบของผูเขาสอบรายนั้น 
 
 
 



ง. เกณฑการตัดสิน 
  การตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆมิได  ผูที่ถือวาเปนผูสอบแขงขันไดและ
มีสิทธิ์ไดรับการบรรจุแตงตั้งตองไดคะแนนสอบตามหลกัเกณฑ  ดังนี้ 
  1.  ไดคะแนนภาคความรู  ความสามารถทั่วไปไมตํ่ากวา  รอยละ  60  
  2.  ไดคะแนนภาคความรู  ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงไมตํ่ากวา รอยละ 60 

จ. การประกาศผลการสอบขอเขียน 
  การประกาศผลสอบขอเขียนจะประกาศเฉพาะผูผานเกณฑกําหนด  เปนรายภาค
และรายวิชา  ที่สํานักงานเทศบาลเมืองออมนอย  และทางเว็บไซต  WWW.OMNOI.COM  และ  
WWW.thailocaladmin.go.th  ในวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2548 

ฉ. การสอบสัมภาษณ   
  กําหนดสอบสัมภาษณภายในวันที่   15  สิงหาคม   พ .ศ .2548  ณ   อาคาร
อเนกประสงค  เทศบาลเมืองออมนอย  ตามแผนผังแนบทายประกาศ 
  ผูมีสิทธิ์ เขาสอบสัมภาษณในภาคความเหมาะสมจะตองสอบผานขอเขียนใน       
ภาคความรู ความสามารถทั่วไปและภาคความรู  ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ตามเกณฑ    
ที่กําหนด และผูเขาสอบสัมภาษณจะตองปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
  1.  ผูเขาสอบสัมภาษณตองไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณตามวัน  เวลาที่กําหนด         
ผูใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณภายหลังที่การดําเนินการสอบสัมภาษณไดดําเนินการไปแลว  
กรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการอาจพิจารณาไมใหเขารับการสอบสัมภาษณได 
  2.  ผูเขาสอบสัมภาษณตองแสดงบัตรประจําตัวสอบและบัตรประจําตัวประชาชน    
ตอเจาหนาที่เพื่อเขารับการสัมภาษณ 
  3.  รอการคัดเลือก  ณ  สถานที่ที่จัดให 
  4.  คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะจัดใหผูที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  เขารับ        
การสัมภาษณตามลําดับที่กําหนดไว ในประกาศรายชื่อผูผานการสอบในภาคความรู              
ความสามารถทั่วไปและภาคความรู  ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

5.  ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่
ดําเนินการสอบสัมภาษณโดยเครงครัด 

ช. การประกาศรายชื่อผูสอบแขงขนัได  ในวันที ่ 18  สิงหาคม  พ.ศ.2548   
   เทศบาลจะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันโดยเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลําดับ  แยกตามตําแหนงและสาขาวิชาเอกที่สอบ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนน
รองลงมาเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่  



สูงกวาถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกบัตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความรู  
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากนั  ใหผูไดคะแนนภาษาไทยในภาคความรู  ความสามารถ
ทั่วไปมากกวาเปน  ผูอยูในลาํดับที่สูงกวา  ถายงัคงไดคะแนนเทากันอีกก็ใหผูไดรับเลขประจําตัว
สอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

 กําหนดระยะเวลาในการขึ้นบัญชี  กําหนดไมเกิน  2  ป  นับต้ังแตวันขึ้นบัญชี     
ซ. คําเตือน 

1.  การดําเนินการสอบแขงขันในครั้งนี้  เทศบาลเมืองออมนอยดําเนินการในรูป     
คณะกรรมการ  โดยยึดหลักเกณฑการสอบแขงขันของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร  และยึดหลักความรู  ความสามารถ ความเสมอภาค และความเปนธรรม  อยาหลงเชือ่
หรือยอมเสียทรัพยสินใหแกผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหผูสมัครผานการสอบแขงขัน              
หากตรวจพบวามีการทุจริตในการสอบแขงขันไมวาจะวิธีใดก็ตาม  จะถือวาผูนั้นไมผานการ
สอบแขงขัน  และจะดําเนินการทั้งทางแพงและทางอาญากับผูที่เกี่ยวของในการทุจริตทุกคน 

2.   ประกาศตางๆของเทศบาลเกี่ยวกับการสอบแขงขันจะปดประกาศและ         
ประชาสัมพันธที่สํานักงานเทศบาลเมืองออมนอย  และทางอินเตอรเน็ต  WWW.OMNOI.COM  
และ  WWW.thailocaladmin.go.th  เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองสนใจ  ติดตามและปฏิบัติให
ถูกตองตามประกาศที่กําหนด  จะอางวาไมทราบในภายหลังไมได 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.2548 
 
 

                                            
    (นายสมศักดิ์  ขวัญเมือง) 
            นายกเทศมนตรีเมืองออมนอย 
  
 

   
 

 
 



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 ว 00001 นางสาวภาวนา ทองใหม
2 ว 00002 นางฐิตาภรณ ภาพันธ
3 ว 00003 นางสายรุง ขนุนใหญ
4 ว 00004 นายพิทักษ ฉายวิชัย
5 ว 00005 นายภัทรพร โนนศิลา
6 ว 00006 นางสาวสุนันทา แหลงสนาม
7 ว 00007 นางสาวบัวทิพย บุตรอุดม
8 ว 00008 นางสาวอรุณ บุญลอม
9 ว 00009 นางสาวศิริรุง เขียวคล่ี

10 ว 00010 นางสาวน้ําผึ้ง บุญวิชัย
11 ว 00011 นางสาวนริญญา ขันอาษา
12 ว 00012 นางสาวศิรินทรธน ศรีพลาย
13 ว 00013 นายพิชิต ประไพเพชร
14 ว 00014 นายสุรพล พรชัย
15 ว 00015 นางสาวปยรัตน แสงงาม
16 ว 00016 นายสัญชัย เชาวเครือ
17 ว 00017 นางสาวภนาวรรณ ไพคํานาม
18 ว 00018 นางสาววาสนา ทองดี
19 ว 00019 นางสาวกนกรัตน วุฒิวิชาภรณ
20 ว 00020 นางสาวสุลักขณา พรมวงษ
21 ว 00021 นางสาวอัญชลี แปนพยอม
22 ว 00022 นางสาวกานดา สังขชุม
23 ว 00023 นางสาวเบญจมาศ เนื่องสมศรี
24 ว 00024 นางสาวนิตยา เจริญลา
25 ว 00025 นางสาวพรทิพย จันทครู
26 ว 00026 นางสาวทัณฑิกา ชินชาด
27 ว 00027 นางสาวชุตินันท ใจซื่อ
28 ว 00028 นางสาวสุภาพ พิลาจันทร
29 ว 00029 นางอารมณ ขอบขํา
30 ว 00030 นายอชิระ ใจกลาง

*  หารือ กท.

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ
วิชาเอก  วิทยาศาสตร  (ว)                                                                                                                        ( เอกสารแนบทาย  1  )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

31 ว 00031 นางสาวรัชดาพร ชาระ
32 ว 00032 นางสาวพิศมัย ชมพูพ้ืน
33 ว 00033 นางสาวโสมนัส วงคฟก
34 ว 00034 นางสาวยุพิน บุตรกันหา
35 ว 00035 นางสาวรันดร บุญรวม
36 ว 00036 นางสาวสุชาดา เหลืองทอง
37 ว 00037 นางสาวกรชนก แกวศรีพิน
38 ว 00038 นางสาวศิริลักษณ โสภา
39 ว 00039 นางสาวณัฐภรณ สุยาว
40 ว 00040 นายพงศธร สิ่งสําราญ
41 ว 00041 นางสาวดุษฎี ภุมมา
42 ว 00042 นางสาวจันทรทิพย พนารักษ
43 ว 00043 นางสาวนิติภาภรณ สกุลซง
44 ว 00044 นายเมธี ศิริบรรณ
45 ว 00045 นางสาวเนตรทราย บันลือทรัพย
46 ว 00046 นางสาววาสนา วิไลนุวัฒน
47 ว 00047 วาที่รอยตรีหญิงนวลนอง ฉิมมาพล
48 ว 00048 นางสาวแพรรัตน ภูมิสาขา
49 ว 00049 นางสาววิลาวัลย กุลเกษ
50 ว 00050 นายณรงคศักดิ์ เขียงกระโทก
51 ว 00051 นางสาวบุญสง นระทัด
52 ว 00052 นายมนตรี พุกทอง
53 ว 00053 นางสาวมยุรา ใจเที่ยง
54 ว 00054 นางสาวบัณฑิตกุล สมไพบูลย
55 ว 00055 นางสาวอรุณนี ชาวโยธา
56 ว 00056 นางสาวพรสรัญ เลี้ยงอํานวย
57 ว 00057 นางสาวนิรัชรา จันดารักษ
58 ว 00058 นางสาวนันทนา สถิตยพงษ
59 ว 00059 นางสาวนุชรัตน พลศักดิ์
60 ว 00060 นางสาวนัยนา เด็กหลี

2
วิชาเอก  วิทยาศาสตร  (ว)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

61 ว 00061 นางสาวสลิตา วงศเจริญ
62 ว 00062 นายชาติ สัญญารัตน
63 ว 00063 นางสาวอุษณี บุญเนือง
64 ว 00064 นางสาวณัฐทชา คํามา
65 ว 00065 นางแสงจันทร แววบุตร
66 ว 00066 นางสาวอรอนงค เพ็งประจญ
67 ว 00067 วาที่ ร.ต.หญิงธนพร  กัลยาพงศวณิช
68 ว 00068 นางสาวสุพัฒนา ธรรมเนียมดี
69 ว 00069 นางสาวสุพรรณี ปกโคฑานัง
70 ว 00070 นายเกริกทิวัตถ หาญกุดเลาะ

วิชาเอก  วิทยาศาสตร  (ว)
หมายเหตุ

3



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 ป 0001 นางสาวพรทิพย ทองดี
2 ป 0002 นางสาวอณิชญา ลืออาย
3 ป 0003 นางสาวสุวรรณี ธรรมอุปถัมภ
4 ป 0004 นางสาววิภาดา สินงามประเสริฐ
5 ป 0005 นางพัชรินทร โหราเรือง
6 ป 0006 นางสาวนพรัตน ภควิกรัย
7 ป 0007 นางสาวพรพรรณ เอี่ยมอินทร
8 ป 0008 นางสาวธนัญญา แยมประยูร
9 ป 0009 นางสาวพชรมน ชาวกําแพง

10 ป 0010 นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ
11 ป 0011 นายจักรี เช่ียวงาน
12 ป 0012 นายสัมฤทธิ์ บุรัมย
13 ป 0013 นายชายันต กาญจนวณิชย
14 ป 0014 นางสาวทิพยภาภรณ ชัยหงสษา
15 ป 0015 นางสาวจิฬารัตน ดวงรุง
16 ป 0016 นางสาวพวงเพ็ญ สุทธิทองทรัพย
17 ป 0017 นายไกรยง ทวีชีพ
18 ป 0018 นางสาวสุภลักษ ประคองใจ
19 ป 0019 นางสาวสุภารัตน ดรุณไกรศร
20 ป 0020 นางสาวกฤษณา กองแกว
21 ป 0021 นางสาวรัศมี นันโท
22 ป 0022 นายจตุพงษ วงทิมเสน
23 ป 0023 นายณรงค คชลี
24 ป 0024 นายวีระชาติ นารีนุช
25 ป 0025 นายจรูญ สืบมา
26 ป 0026 นางกันตภรณ สุนทรกิติ
27 ป 0027 นายสถิต หมีแวต
28 ป 0028 นางสาวสุนิสา จํารัสเรืองรอง
29 ป 0029 นางสาววาสนา ทองประดิษฐ
30 ป 0030 นางสาวนิลาวรรณ ศรีสถาน

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ
วิชาเอก  ประถมศึกษา  (ป)                                                                                                                     ( เอกสารแนบทาย  2 )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

31 ป 00031 นางสาววันทนา ศรีมารักษ
32 ป 00032 นางสาวสุธินันท สุทธิโภชน
33 ป 00033 นางสาวมลิวรรณ นิลกิจ
34 ป 00034 นางยศวดี สมบูรณพันธ
35 ป 00035 นางสาวจิราภรณ อยูเยี่ยม
36 ป 00036 นางสาวมุกดา รวยภิรมย
37 ป 00037 นายดิเรก มิรัตนไพร
38 ป 00038 นางสาวจันทรสี จอมจิตร
39 ป 00039 นางชนนิกานต เสนาจิตร
40 ป 00040 นายภาณุ เพ็ญจา
41 ป 00041 นางสาวสุรางคสิริ วงศคําจันทร
42 ป 00042 นางนฤมล ชาทองยศ
43 ป 00043 นางวิมล ฉายแกว
44 ป 00044 นางรัศนี จันทาบุตร
45 ป 00045 นายกิตติพงษ ทิพยดนตรี
46 ป 00046 นางสยุมพร เสียงหวาน
47 ป 00047 นายวัชรพล ดลภักดี
48 ป 00048 นายวทัญู คงคานิ่ง
49 ป 00049 นางสาววนิดา ราชรักษ
50 ป 00050 นางรัญชนา อนองอาจ
51 ป 00051 นายสวาง ประดับคํา
52 ป 00052 นางสาวนรมน ปทุมสูติ
53 ป 00053 นางสาวธัญญรัตน มาลัย
54 ป 00054 นางสาวจตุพร ธาตาคม
55 ป 00055 นายพิภพ ยิ้มสาระ
56 ป 00056 นายกาญจนภณ แพงทรัพย
57 ป 00057 นายเพ็ชนิรัญ หุนชางทอง
58 ป 00058 นางสาวธัญวรัตน คุปติพิเชียร
59 ป 00059 นางรัศมี ปญยาง
60 ป 00060 นายฐาปกรณ อรอินทร

2
วิชาเอก  ประถมศึกษา  (ป)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

61 ป 00061 นางสาววัชรา บุตรทรัพย
62 ป 00062 นายธนกฤช พันธกุมสาร
63 ป 00063 นางสาวนุชจรี ใสยิ่ง
64 ป 00064 นางสาวศศิภา เพชรมาก
65 ป 00065 นางสาวอโนทัย สาลี
66 ป 00066 นายนิรันธ หงษาวรรณ
67 ป 00067 นายทสพร บูรณเจริญ
68 ป 00068 นางสาวภาวิณี อมรภักดิ์
69 ป 00069 นางสาวสายชล สีแกว
70 ป 00070 นายสุริยา บุญพวง
71 ป 00071 นายสมบัติ เปลี่ยนขํา
72 ป 00072 นางสาวสุภักดี บุญประคม
73 ป 00073 นางสาวสุจิตรา เพียงตา
74 ป 00074 นางสาวภิธดา ธรรมโส
75 ป 00075 นางสาวขวัญใจ ศรีทรัพย
76 ป 00076 นางสาวถาวร เทียบเพชร
77 ป 00077 นางโสมพัฒน ทองพุม
78 ป 00078 นางสาวนิตยา สินปรุ
79 ป 00079 นายณัฐภัทร สุขพรรณ
80 ป 00080 นางสาววณัชชญา จันขัน
81 ป 00081 นางสาวศิริธร สงสาร
82 ป 00082 นางศิริทิพย ศรีสุวรรณธัช
83 ป 00083 นางสายใจ เกษศรีรัตน
84 ป 00084 นางสาวสมคิด ทองเนตร
85 ป 00085 นางสาวปริญดา จันทรปาน
86 ป 00086 นางสาวชนิดา ดวงจันทร
87 ป 00087 นางฉันทนา เลิศประกายหงส
88 ป 00088 นางณัฐนิชา คําศัพท
89 ป 00089 นางสาวขวัญฤดี ผาริโน
90 ป 00090 นายสุชาครีย ทองรส

วิชาเอก  ประถมศึกษา  (ป)
หมายเหตุ

3



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

91 ป 00091 นางสาววรรวิษา บรรยงค
92 ป 00092 นางสาวสมควร มาลา
93 ป 00093 นายวันชนะ วุฒิทศพร
94 ป 00094 นายจิตพล รอนไพริน

4
วิชาเอก  ประถมศึกษา  (ป)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 สค 0001 นางสาวน้ําฝน สุวรรณเชษฐ
2 สค 0002 นางสาวกัญญวรา กันศรีเวียง
3 สค 0003 นางสาวอรทัย ภูคงคา
4 สค 0004 นางสาวสสิวัลย แสงเมือง
5 สค 0005 นายศุภกรณ สงเนียม
6 สค 0006 นางยุวลักษณ ชาติชํานาญ
7 สค 0007 นายศุภนัชญ บุญปลอด
8 สค 0008 นางสาวขวัญตา กาละ
9 สค 0009 นายวิกรม อาจหาญ

10 สค 0010 นายเทวัญ จันทรทอง
11 สค 0011 นางสาววราภรณ ชูในเมือง
12 สค 0012 นายสุริยาวุธ สุริยาวุโธ
13 สค 0013 นางสาวอนงคนาฏ อินทรสอน
14 สค 0014 นางสาวอุษา แกวมหิต
15 สค 0015 นางสาวนาตยา นาคแสง
16 สค 0016 นางสาวเบญวรรณ สงวนธรรม
17 สค 0017 นางสาวเมธินี เครื่องพาที
18 สค 0018 นายสมพงษ ทิพยพิมวงศ
19 สค 0019 นางกมลวรรณ สุขตะโก
20 สค 0020 นางณัฐวดี ปอมนอย
21 สค 0021 นางสาวทิพยสุดา สุริยะ
22 สค 0022 นางสาวอัมพิกา ทองกัลยา
23 สค 0023 นายเอกรัตน สวรรคพรเพ็ญ
24 สค 0024 นางสาวศิวพร เอกผักนาก
25 สค 0025 นางสาวนวนลออ อินโสม
26 สค 0026 นางสาวอรทัย แสงทอง
27 สค 0027 นางสาวปริฉัตร สายเนตร
28 สค 0028 นางสาวพุจรินท ทิปะกะ
29 สค 0029 นายอลงกรณ นามไพร
30 สค 0030 นายประหยัด ศรีอวน

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ
วิชาเอก  สังคมศึกษา (สค)                                                                                                                    ( เอกสารแนบทาย  3  )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

31 สค 00031 นายสุริยา ทับไธสง
32 สค 00032 นางสาวพรโสภา อินทุสุต
33 สค 00033 นายพิษณุ เบี้ยทอง
34 สค 00034 นายวุฒิไกร แกวทอง
35 สค 00035 นายคํารณ เพ็ญทอง
36 สค 00036 นางสาวประภาพรรณ จงใจรักษ
37 สค 00037 นางจารุวรรณ ชนะวิเศษ
38 สค 00038 นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร
39 สค 00039 นางนัชนี ถวิลไพร

2
วิชาเอก  สังคมศึกษา (สค)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 อ 00001 นายนิพนธ ประเสริฐศักดิ์
2 อ 00002 นางสาวจตุพร จีนแสง
3 อ 00003 นางสาวสุปญญา โพธิ์ศรี
4 อ 00004 นางสาวพรรณี ปนประดับ
5 อ 00005 นางสาวสิรามล มูลเกตุ
6 อ 00006 นายอนุชา จันทรสนิท
7 อ 00007 นางสาวทัศติกา ถาโท
8 อ 00008 นางอังคณา นารีนุช
9 อ 00009 นางสาวอภิญญา ประสาร

10 อ 00010 นางสาวยาจิตร ลาภทวี
11 อ 00011 นางสาวธิศวรรณ จันดียืน
12 อ 00012 นางเนาวรัตน กมลตรี
13 อ 00013 นางสาววิชุดา บุญรอด
14 อ 00014 นางสาวมนตอมร บุตรกันหา
15 อ 00015 นางสาวสุพัตรา ถวิล
16 อ 00016 นางสาวจันทิดา จําปามูล
17 อ 00017 นางสาวมินตรา พรหมหากูล
18 อ 00018 นางสาวสุภาวดี พรมราช
19 อ 00019 นางสาวสุพิน พงคเครือศร
20 อ 00020 นางสาวประภัสสร ปรัชญาชัย
21 อ 00021 นางสาวสมศรี มูลจันทร
22 อ 00022 นางสาวอสมา ชางหมื่นไวย
23 อ 00023 นายขวัญชัย อาภะวะโณ
24 อ 00024 นายสมควร คําจาง
25 อ 00025 นายทิมทอง ปญญาอิน
26 อ 00026 นายเกรียงไกร สุรสิทธิ์

วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ (อ)

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันฯ

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 ค 00001 นางสาวขวัญดรุณ ทองสุข
2 ค 00002 นางดวงใจ แซอึ้ง
3 ค 00003 นายภูชิต หงษรักษ
4 ค 00004 นางสาวดาริน เพ็งละแกว
5 ค 00005 นายศุภฤกษ จันทรดาประเสริฐ
6 ค 00006 นางสาวกาญจนา เรืองปลาด
7 ค 00007 นางสาวสุรีรัตน ชัยฤทธิ์
8 ค 00008 นางสาวเจียรนัย สาลี
9 ค 00009 นางสาวจิตรลดา ผลโยน

10 ค 00010 นางสาวฉวี ศรีสุรัตน
11 ค 00011 นางสาวจรรยาพร สระทองขาว
12 ค 00012 นางสุพรรณี พลเยี่ยม
13 ค 00013 นางสาวพรสวรรค ศรีเหรา
14 ค 00014 นายสิริพงษ แพงคํา
15 ค 00015 นางสาวจีระนันท อินทรสิทธิ์
16 ค 00016 นางสาวกําไร รุจิชอบ
17 ค 00017 นายวิทยา ชื่นจิตร
18 ค 00018 นางสาวอัจฉรา นามวัฒน
19 ค 00019 นายกิตติ สุรวิทย
20 ค 00020 นางสาวพรรณี วณิชวัฒนวรชัย
21 ค 00021 นายศักดิ์ชัย วิยาภรณ
22 ค 00022 นางสาวอรทัย ปรากฏรัตน
23 ค 00023 นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ
24 ค 00024 นางสาวเมธาพร ศรีโชค
25 ค 00025 นายสุทธิพล แสงบุญ
26 ค 00026 นางไพรินทร ดิฐษา

วิชาเอก  คอมพิวเตอร (คอ)                                                                                                                 ( เอกสารแนบทาย  5 )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 พล 00001 นายอนุกูล ถาวร
2 พล 00002 นายทนงศักดิ์ บุญเลิศรบ
3 พล 00003 นายศักดิ์ดา แดงเถิน
4 พล 00004 นายชิษณุพงศ ลังเพีย
5 พล 00005 นางสาวพรพนา พวงเพชร
6 พล 00006 นายวีระศักดิ์ สํานักวังชัย
7 พล 00007 นายเกรียงไกร ชาติชํานาญ
8 พล 00008 นายพรนิมิตร พิลาเดช
9 พล 00009 วาที่รอยตรีอนันต โพธิ์จันทร

10 พล 00010 นายยอดยิ่ง ทองรอด
11 พล 00011 นายมงคล กระดานพล
12 พล 00012 นายพรเทพ เศษบุบผา
13 พล 00013 นายประทีป ยงสิทธิวัฒน
14 พล 00014 นายปรีชา สมพงษ
15 พล 00015 นายพิภู อินทรบํารุง
16 พล 00016 นางประภัสสร ยุวชิต
17 พล 00017 นายปรีดา วันธเดช
18 พล 00018 นายชมภู ฉันทวี
19 พล 00019 นายนําศักดิ์ อาษานอก
20 พล 00020 นายบรม แสงจันทร
21 พล 00021 นายเกรียงไกร คงวิรุฬ
22 พล 00022 นางสาวสายรุง ดานกระโทก
23 พล 00023 นายสรศักดิ์ กิมเห
24 พล 00024 นางสาวสุนิสา เงินทิม
25 พล 00025 นางจรัสศรี หัวใจเพชร
26 พล 00026 นายรัชพงศ สินวรศิษฐ
27 พล 00027 นางสาวรําพึง เกตุสุรินทร
28 พล 00028 นายชัชวาล โกมลประเสริฐ
29 พล 00029 นายสงวนศักดิ์ กรรณประชา
30 พล 00030 นางสาวสังวาร ดารารัตน

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ
วิชาเอก  พลศึกษา (พล)                                                                                                                      (เอกสารแนบทาย  6 )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

31 พล 00031 นางสาวรสสุคนธ ประทุมพา
32 พล 00032 นายวิชัย แสนศรี
33 พล 00033 นางสาววิลัดดา คะชุนรัมย

2
วิชาเอก  พลศึกษา (พล)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 ค 0001 นางสาวพัชรนันท จันละออ
2 ค 0002 นางสาวพจมาลย อธิการวงศเลิศ
3 ค 0003 นางสาววิรัชยา พงษพร
4 ค 0004 นายพุธทวี ชะชินรัมย
5 ค 0005 นายจําลอง ศรีนาเครือ
6 ค 0006 นางสาวปยนุช สุวรรณนิตย
7 ค 0007 นางสาวกิ่งกาญจน สาลี
8 ค 0008 นางสาวเพ็ชร เภาราช
9 ค 0009 นางสาวจุฑามาศ นามโยธา

10 ค 0010 นางสายชล ปราบริปู
11 ค 0011 นางสาวนันทนภัส วรรณเกษม
12 ค 0012 นางสาวนุสรา เที่ยวประสงค
13 ค 0013 นางสาวจันทนา พันธเพชร
14 ค 0014 นางสาวกิตติยา หวยทราย
15 ค 0015 นางสาวกนกอร มณีเพ็ญ
16 ค 0016 นางโสภา มูลชัยสุข
17 ค 0017 นางสาวสัจจานันท วรรณพราหมณ
18 ค 0018 นางสาวรจนา กันยาเลิศ
19 ค 0019 นายอิศราวุฒิ สุวัน
20 ค 0020 นางสาวพิไลวรรณ ลักษวุธ
21 ค 0021 นางสาวพวะดี ประวัติ
22 ค 0022 นางสาวธิติมา โฮนทุมมา
23 ค 0023 นายไพบูลย เพชรมาก
24 ค 0024 นายชัยญา นาเมืองรักษ
25 ค 0025 นางสาวนรินทรธร ผาริการ
26 ค 0026 นางสุภาภรณ สมเสือ
27 ค 0027 นางสมหมาย โชระเวก
28 ค 0028 นางสาวเฉลิมศรี พะหลวง
29 ค 0029 นายสัณฐิติ กําภูพงษ
30 ค 0030 นางสาวอัญชลี คําสิงห

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ
วิชาเอก  คณิตศาสตร  (ค)                                                                                                                  ( เอกสารแนบทาย   7 )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

31 ค 00031 นางสาวพรเพ็ญ เจริญผล
32 ค 00032 นางมัณฑนา สาละ
33 ค 00033 นางสาวกิตติยากร นอยวิเศษ

2
วิชาเอก  คณิตศาสตร  (ค)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 ท 0001 นางสาวบุศรินทร ไชยทน
2 ท 0002 นางสาวฟารริดา ลั่นซาย
3 ท 0003 นางสาวเพ็ญพิชชา พันธุรา
4 ท 0004 นางสุธรรม บัวบังอร
5 ท 0005 นางสาวมยุรา กลางวงศ
6 ท 0006 นายวิเชียร เยียวรัมย
7 ท 0007 นางสาวพัตรา จันทรทอง
8 ท 0008 นางสาวมะปรางค หนูทอง
9 ท 0009 นางสาวมหิศร นันตโลหิต

10 ท 0010 นางสาวบัวเรียม ทิขัด
11 ท 0011 นางสาวอนุสรณ จันทะพิมพ
12 ท 0012 นางสาวอัญชลา ยิ้มถนอม
13 ท 0013 นางสาวลําดวน เจาซาย
14 ท 0014 นางสาววิรงครอง วังขุนพรหม
15 ท 0015 นางสาวอัญชลา ศาสตรสุภาพ
16 ท 0016 นางสาวสุพิชญา ไกรกล
17 ท 0017 นางสาวศุภิสรา จันทรแปลง
18 ท 0018 นางนันทิยา เที่ยงแท
19 ท 0019 นางสาวศุภนิดา หาทํา
20 ท 0020 นางสาวณัฐิดา เชียงโฉม
21 ท 0021 นางสาวทิพพาพร ตวนช่ืน
22 ท 0022 นางอุมาภรณ พงษสิงห
23 ท 0023 นางธิดารัตน มีรอด
24 ท 0024 นางบังอร คํามะลิ
25 ท 0025 นางสาวปยะนุช โคตะยันต
26 ท 0026 นางสาวพรรณี มวงน้ําเงิน
27 ท 0027 นางจิตรา พรหมเดช
28 ท 0028 นางสาวกนกรัตน สระทองเปลี่ยน
29 ท 0029 นางสาวรุจิมาศ ปาละทา
30 ท 0030 นางสาวนันทนา หนูชวย

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ
วิชาเอก  ภาษาไทย  (ท)                                                                                                                          (เอกสารแนบทาย  8 )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

31 ท  00031 นางสาวลัดดาวรรณ เสนสอน
32 ท  00032 นายสมเกียรติ สมุติรัมย
33 ท  00033 นางสาวนงเยาว หวงพิมาย
34 ท  00034 นางสาวจรัลศรี บุญดวง
35 ท  00035 นางสาวกชนันท ชาวนา
36 ท  00036 นางปราณี บุญสุข

2
วิชาเอก  ภาษาไทย  (ท)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 ด 00001 นางกาญจนา ดุลยะนันท
2 ด 00002 นายวัชรา แจงชัด
3 ด 00003 นางสาวอารีย ทองมา
4 ด 00004 นางสาวสุชาดา ไสยสมบัติ
5 ด 00005 นายไพศาล กิจจานนท
6 ด 00006 นายสุรชัย บุญยงค
7 ด 00007 นางรุงลาวัลย บุญกวาง
8 ด 00008 วาที่รอยตรีสิปปนนท บุญกวาง
9 ด 00009 นางกิ่งกาญจน วาโย

10 ด 00010 นางจิราภรณ สงาวงศ
11 ด 00011 นางสาวสุกานดา เทียมมล
12 ด 00012 นางสาวอังคณา บัวเทศ
13 ด 00013 นายชินธรรม พรหมมณี
14 ด 00014 นางสาวศิริธร สายทอง
15 ด 00015 นางสาววลัยลักษณ นาคทอง
16 ด 00016 นางสาวนิตยา ยศรุงเรือง
17 ด 00017 นายกัมปนาท นิติพันธ
18 ด 00018 นางสาวสิริพันธุ ยิ่งยวด
19 ด 00019 นางวันวิสาข เวียงจันทร
20 ด 00020 นางสาวศิริรักษ เทพรัตนะ
21 ด 00021 นายกิตติศักดิ์ ทองเต็ม
22 ด 00022 นางสาวเพชรศรี เสาธง
23 ด 00023 นางสาวดวงใจ สีหลักแปน
24 ด 00024 วาที่รอยตรีวัฒนา อนันตเจริญยศ
25 ด 00025 นางสาวกาญจนา บุญแสน
26 ด 00026 นายยงยุทธ กลิ่นถือศีล
27 ด 00027 นางสาวสุทิสา จาคฤทธิ์
28 ด 00028 นางสาวอํานวยพร สิงหสม
29 ด 00029 นางสาวสมพร ปองขวาเสา
30 ด 00030 นายวิรัช คงสวัสดิ์

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ
วิชาเอก  ดนตรีศึกษา   (ด)                                                                                                                   (เอกสารแนบทาย  9 )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

31 ด 00031 นางเกษฎาพร วีระกุล

2
วิชาเอก ดนตรีศึกษา  (ด)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 ศ 00001 นายวิมล บุรีแสง
2 ศ 00002 นางกัญจนภัค ปญจรัตน
3 ศ 00003 นางสาวพรหทัย ตนสาลี
4 ศ 00004 นายเด็นชัย ศรีหาตา
5 ศ 00005 นายบัณฑิต บรรธุปา
6 ศ 00006 นางสาวสุนีย บุญโกมล
7 ศ 00007 นางศศิพิมพ บอเพทาย
8 ศ 00008 นายอุทิศ อาสานอก
9 ศ 00009 นางสาวอรพิน หวยหงษทอง

10 ศ 00010 นายอภิเชษฐ แนวพญา
11 ศ 00011 นายทินกร พืดขุนทด
12 ศ 00012 นายวิชิต ศรีพนม
13 ศ 00013 นายฐานิสร คงภูมิ
14 ศ 00014 นายวีระ มะสันเทียะ
15 ศ 00015 นายณัฐกิตต นันดี
16 ศ 00016 นายปราโมทย เมืองสังข
17 ศ 00017 นายเริงฤทธิ์ สายสรอย
18 ศ 00018 นางสาวศิริขวัญ ศรีมุกดา
19 ศ 00019 นายวันชัย อิฐษา
20 ศ 00020 นางสาวจันทราทิพย ใจสบาย
21 ศ 00021 นายภิรมย วันสวัสดิ์
22 ศ 00022 นายเจือ แสงจิรัมย
23 ศ 00023 นายอิศวะ สนั่นเมือง

วิชาเอก  ศิลปศึกษา   (ศ)                                                                                                                     (เอกสารแนบทาย  10 )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 อน 00001 นางมณีรัตน วรสุทธิ์พิศาล
2 อน 00002 นางน้ําผึ้ง พันตาวงษ
3 อน 00003 นางสาวสุจิตรา โคสาพัฒน
4 อน 00004 นางสาวเกศแกว ญาณวิมุติ
5 อน 00005 นางสาวศรีนวล ปนรักษา
6 อน 00006 นางสาวสุชาดา วงษถาวรชาติ
7 อน 00007 นางสาวอุไรวรรณ มานะสาร
8 อน 00008 นายวิทยา มุงอินทรกลาง
9 อน 00009 นางอุบลรัตน เหลาทวีสุข

10 อน 00010 นางสาวสุเมตตา มาลัยทัต
11 อน 00011 นางสาวเนตรนภา โลหะกาลก
12 อน 00012 นางสาวพุทธชาติ เล็กมีมงคล
13 อน 00013 นางสาวธาริกาณ หะรังศรี
14 อน 00014 นางสาวกชนันท ใชประทุม
15 อน 00015 นางสาววัลยา แกวไทรฮะ
16 อน 00016 นางไพรรัตน วงทิมเสน
17 อน 00017 นายจีราวัฒน เการัมย
18 อน 00018 นางสาวพิสมัย สามาอาพัฒน
19 อน 00019 นางสาวศิริรัตน ศรีขอดเขต
20 อน 00020 นางสาววรรณนิสา แพทยกระโทก
21 อน 00021 นางสาวเพ็ญทิพย มากชูชิต
22 อน 00022 นางรัชนี พันชาตรี
23 อน 00023 นางสาววันทนา ศรีสําเภาทอง
24 อน 00024 นางสาวเพชรลดา ศรีสารคาม
25 อน 00025 นางสาวทัศนีย วรรณทวี
26 อน 00026 นางสาวชลดา แกวสวาง
27 อน 00027 นางสาวดวงฤดี บุญโกมล
28 อน 00028 นางสาวฉวีวรรณ คชเผือก
29 อน 00029 นางสาวนิษา เฮงรวมญาติ
30 อน 00030 นางสาวออมสิน บุญเชิด

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ
วิชาเอก  ปฐมวัย  , อนุบาลศึกษา   (อน)                                                                                           (เอกสารแนบทาย  11 )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

31 อน 00031 นางสาวจินตนา เพ็งผาน
32 อน 00032 นางจิราภรณ ศรีณรงค
33 อน 00033 นางศรีสุดา เปยมสินธุ
34 อน 00034 นางสาวรสิตา ขุนสันเทียะ
35 อน 00035 นางจุไร สาแกว
36 อน 00036 นางสาวพิมพรรณ หล่ํานอย
37 อน 00037 นางทวี หกเมฆ
38 อน 00038 นางสาวภานุมาศ ฉิมนอก
39 อน 00039 นางสาวธัญญารัตน คงเกาะ
40 อน 00040 นางวีรวรรณ เนียมคํา
41 อน 00041 นางนิภา ไชยปายาง
42 อน 00042 นางสาววิไลภรณ แกวศรีเมือง
43 อน 00043 นางสาวนิตยา เจนเขตรกิจ
44 อน 00044 นางสาวพาเพลิน มวงสาย
45 อน 00045 นางเนาวลักษณ ภูงาม
46 อน 00046 นางสมใจ โอเว็น
47 อน 00047 นางทองจันทร อนุอัน
48 อน 00048 นางสาวบุษบา นิลเพ็ชร
49 อน 00049 นางสาวอังคณา สีมวง
50 อน 00050 นางหรัณยลักษณ พุมมา
51 อน 00051 นางพินิตย ศรีสมบัติ
52 อน 00052 นางสมจิตร ไชยรัมย

2
วิชาเอก  ปฐมวัย , อนุบาลศึกษา  (อน)

หมายเหตุ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                                ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

1 สรว.00001 นายทนงศักดิ์ วัฒนอมาตย
2 สรว.00002 นายบวร นามวงศ
3 สรว.00003 นายชาณุรัตน ชัยรัตนะเวโรจน
4 สรว.00004 นายอํานาจ เงียบรอด
5 สรว.00005 นางสาวพิจิตรา จันทรแรม
6 สรว.00006 นายเกียรติศักดิ์ กาญจนโภคิน
7 สรว.00007 นายทวี ทรัพยรักษา
8 สรว.00008 นายธิติวุฒิ วิริยาวุฒิ
9 สรว.00009 นางสาวกฤษณา แซฉั่ว

10 สรว.00010 นางกิตติ์ธัญญา พิมพสุขภาพ
11 สรว.00011 นายวิโรจน กลางนา
12 สรว.00012 นางสาวปยะนาถ สุขภิบาล
13 สรว.00013 วาที่  ร.ต.  ทวีศักดิ์ สาแกว
14 สรว.00014 นายประจวบ สิริสุริยกมลชัย
15 สรว.00015 นางฉวีวรรณ ศรีสงกรานต
16 สรว.00016 นายยุทธพงษ คงเอียด
17 สรว.00017 นายสุรพล เสียงหวาน
18 สรว.00018 นางสาวกุสุมา ทายศรี
19 สรว.00019 นางสาวเข็มอักษรณ หอมพิลา
20 สรว.00020 นายอุดมศักดิ์ ปรีชา
21 สรว.00021 นางสาวธีรนุช พรมเพียงชาง
22 สรว.00022 นางสาวสมใจ แจมจิราวรรณ
23 สรว.00023 นางทัศนาวลัย เข็มนาค
24 สรว.00024 นางสาวสุนันทา จันทุสอน
25 สรว.00025 นางสาวจิราพร พรไตร
26 สรว.00026 นายชัยวัฒน กันทะจักร
27 สรว.00027 นายนิพนธ เทพเรียน
28 สรว.00028 นายนิเวศ อุดทา
29 สรว.00029 นายธนวัฒน จันทมาลา
30 สรว.00030 นางสาวสุภาวดี นานไธสง

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนักงานครูเทศบาล

วันเสารท่ี  6  สิงหาคม  2548  สถานที่สอบ  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง  (แชมประชาอุทิศ)

หมายเหตุ
วิชาเอก  สารวัตรนักเรียน  ( สรว )                                                                                                 ( เอกสารแนบทาย 12  )

ตําแหนง  ครูผูชวย  และ  สารวัตรนักเรียน
แนบทายประกาศ   เทศบาลเมืองออมนอย  เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบแขงขันฯ



ลําดับที่ เลขประจําตัว                              ชื่อผูมีสิทธิสอบ
ผูสอบ

31 สรว.00031 นางสาวอมรศรี ประกอบทรัพย
32 สรว.00032 นายพักรบ หิรัณยรัศมี
33 สรว.00033 นางสาวอํานวย โพชนัง
34 สรว.00034 นายอนิรุจน สุขตะโก
35 สรว.00035 นางนภัสสร บุษรา
36 สรว.00036 นายพิเชษฐ บุญสนอง
37 สรว.00037 นายปญญา ภูครองตา
38 สรว.00038 นางพีรดา โพกะชา
39 สรว.00039 นายประพันธ ภูเขียว
40 สรว.00040 นายจีระศักดิ์ ซองศิริ
41 สรว.00041 นางลลิตภัทร ตันหยง
42 สรว.00042 นายธเนศ เกษศิลป
43 สรว.00043 นางสาวมนตชิตา กฤษณะโยธิน
44 สรว.00044 นางสาวมาลา มีเย็น
45 สรว.00045 นางสาวขวัญหทัย เลาหบุตร
46 สรว.00046 นายกิตติศักดิ์ โสวงษ
47 สรว.00047 นายจิรศักดิ์ เสถียรขันธ
48 สรว.00048 นายจงรักษ เงินพุม
49 สรว.00049 นายถาวร ชุนการุณ
50 สรว.00050 นายธงชัย สุวรรณประทีป
51 สรว.00051 นางเครือนภา ขุนวิเศษ
52 สรว.00052 นางพัชรินทร มัธยมกูล
53 สรว.00053 นางสาวธฤตมล จดชัยภูมิ

2
วิชาเอก  สารวัตรนักเรียน   ( สรว )

หมายเหตุ








