
เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย กรุณา       ไชยสงโท ตําบลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
002 นาย กฤษดา       กระตายจันทร ตําบลสองพี่นอง สุพรรณบุรี
005 นาย โกเมศร        พรหมแกว ตําบลสะบายอย สงขลา
006 นาย โกวิทย      วองทรงเจริญ เมืองอรัญญประเทศ สระแกว
007 นาย คงคา     โนนศรี เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ
008 นาย คณิต        นิยะกิจ เมืองชุมพร ชุมพร
010 น.ส. จันทนา       มากชม เมืองนาสาร สุราษฎรธานี
011 นาย จํานงค       ดอกสน นครนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
013 นาย ฉ่ํา       ศุภเสาวภาคย ตําบลบานสวน ชลบุรี
014 นาง ชวนชม       ใจชะอุม เมืองปาตอง ภูเก็ต
015 นาย ชัยพร       ผองแผว เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
016 นาย ชัยยุทธ      คุมบัว ตําบลจอหอ นครราชสีมา
021 นาย ไชยรัตน         เหมหงษ ตําบลเวียงฝาง เชียงใหม
023 นาย ณรงคชัย     หงสารกุล เมืองตะพานหิน พิจิตร
024 น.ส. ณิชนันทน      ฤทธิคง เมืองพิจิตร พิจิตร
025 นาง ดวงจันทร       ขันธวิทย ตําบลบางคลา ฉะเชิงเทรา
026 นาย ไตรรงค       แกวม่ัน เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
027 นาย ทรงฤทธิ์          ศิริพจน เมืองยโสธร ยโสธร
028 นาง ทรรสนี      พิลึกภควัต ตําบลหวยยอด ตรัง
030 นาย ทองคูณ      ปาสาจะ ตําบลนางรอง บุรีรัมย
033 นาย นรินทร        คําโพธิ์ ตําบลบางเสาธง สมุทรปราการ
034 นาย นาวิน        ฉลองวงษ เมืองชัยนาท ชัยนาท
036 นาง นิศารัตน       ตรีสุวรรณ ตําบลธัญญบุรี ปทุมธานี
038 นาย บวร         ธีรฤทธิ์เฉลิม เมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส
039 นาย ประสิทธิ์       นวลทิม เมืองหลมสัก เพชรบูรณ

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8  (นักบริหารการศึกษา 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8  (นักบริหารการศึกษา 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

040 นาย ปญญา       พลนิกร เมืองชุมแสง นครสวรรค
042 นาย ปยะชัย       ตุยสิมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
043 นาย พงศศักดิ์      ประดิษฐศิลป ตําบลบางวัว ฉะเชิงเทรา
044 นาย พงษสิทธิ์       มงคลนัฏ ตําบลศรีพนมมาศ อุตรดิตถ
046 นาง พวงพร      วุฒิศักดิ์ นครหาดใหญ สงขลา
047 นาย พีรวัฒน       เก็จมยูร ตําบลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
049 นาย ภูเบศน      พุทธารักษ นครยะลา ยะลา
051 นาย มาโนช      ไววอง เมืองบานโปง ราชบุรี
053 นาย ยุทธการ       เสนาธรรม เมืองนาน นาน
054 นาย ยุทธนา       ม่ิงเมือง นครนนทบุรี นนทบุรี
055 นาย รังสรรค           ไฝกิ่ง ตําบลทาใหม จันทบุรี
058 นาง รัตนา      นอยรังษี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
059 นาย วรดิษฐ       เศรษฐสันติ์ ตําบลสําโรงใต สมุทรปราการ
060 นาง วรรณา        พราหมณแกว เมืองชะอํา เพชรบุรี
061 นาย วัฒนา      สมุทรโคตา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
063 น.ส. วาสนา      สามศรีทอง ตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี
064 นาย วิทยา      ขอจิตตเมตต นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
065 นาย วิเศษ        หิรัญเทศ เมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี
067 นาย ศิรีนาฎ      ยิ่งเจริญ นครนครปฐม นครปฐม
068 นาย สถาพร       เกาะมั่น เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
069 นาย สนอง       ทะนนท เมืองสะเดา สงขลา
070 นาง สมจิตร         นิยกิจ นครภูเก็ต ภูเก็ต
071 นาย สมชัย        มานวกุล นครนนทบุรี นนทบุรี
072 นาย สมชาย      ชิดเชื้อ เมืองตะกั่วปา พังงา
073 นาย สมบุญ       ทับทิมราย นครพิษณุโลก พิษณุโลก



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 8  (นักบริหารการศึกษา 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

074 นาย สมพงษ     สุขประเสริฐ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ
075 นาย สรไกร        สุขวดี เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
077 นาย สัมพันธ        พงศภราดร ตําบลโคกสําโรง ลพบุรี
078 นาย สามารถ       สวัสดิ์พิพัฒน เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
079 นาย สําราญ        สุดถนอม ตําบลสําโรงเหนือ สมุทรปราการ
080 นาง สิริกาญจน   วงศโสภา นครนครราชสีมา นครราชสีมา
081 นาง สุปราณี      จินดา เมืองนครนายก นครนายก
082 นาย สุพจน       กองแกว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
086 นาง สุภาณี      มรุธาวานิช เมืองบานโปง ราชบุรี
089 นาย สุระชาติ    ชุมพร ตําบลปาซาง ลําพูน
090 นาย เสรี        เสวครบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี
091 นาย อนุสรณ    จิระรัตนวรรณะ เมืองกระทุมแบน สมุทรสาคร
092 น.ส. อัจฉริยา   วรรธนาภา ตําบลวัดสิงห ชัยนาท
093 นาย อานนท    แข็งแรง เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช
094 นาย อารัญ      สุวรรณโณ เมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช
095 นาย อิสรญา    มาหนู ตําบลบางเมือง สมุทรปราการ
096 นาย อุดม         พงศพิบูลยผล ตําบลเมืองแกลง ระยอง
097 นาง อุลัย          คนมั่น เมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
002 นาง กัลยาณี   อุบลเจริญ นครพิษณุโลก พิษณุโลก
003 นาง เกศสุดา   ชูชื่น นครหาดใหญ สงขลา
004 นาย จรัญ        สมพืช เมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช
007 น.ส. จินตนา     คงเหมือนเพชร นครภูเก็ต ภูเก็ต
008 นาง จินตนา     หัตถกรรม ตําบลบางปู สมุทรปราการ
009 น.ส. จิรณัฎฐ    ศรีสุวรรณ เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
010 น.ส. จุไรรัตน     เดนดวง เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
012 นาย ชัยสิน        บุญภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
014 นาย ชาติชัย       ศรีพันธุ เมืองบานบึง ชลบุรี
015 นาง ชินันพร      เกิดพิทักษ นครนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
016 น.ส. ชุติมา         เดชดี ตําบลฉลุง สตูล
017 นาย ชุมพล       เฉลิมทิพย ตําบลบางพลี สมุทรปราการ
018 นาง ณัฐดา       เล่ียมสุวรรณ ตําบลนาจอมเทียน ชลบุรี
019 นาง ดวงดาว     ชํานาญอาสา ตําบลบานกลาง เชียงใหม
020 นาย ดํารงค       พันธสวัสดิ์ ตําบลบางใหญ นนทบุรี
021 นาย ดํารงค       ทองดี เมืองพิจิตร พิจิตร
022 นาย ดิลก          ตุมทัพไทย เมืองยโสธร ยโสธร
023 นาย ถาวร         ทิพยโชติ ตําบลสุนทรภู ระยอง
024 นาง ทรงศรี       สรัสสมิต เมืองนราธิวาส นราธิวาส
026 นาย ทวีสิทธิ์       ฉ่ิงแกว ตําบลบางศรีเมือง นนทบุรี
027 นาง ทัศนา        ปญญาสาร เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
028 น.ส. ทัศนีย        วงศวัฒนา เมืองบางกรวย นนทบุรี
029 นาย เทียรชัย     นาคกลัด เมืองทาขาม สุราษฎรธานี
031 นาย ธณาวุธ      กอนใจจริง นครขอนแกน ขอนแกน
032 นาย ธนพัฒน    คําโล ตําบลชุมแพ ขอนแกน
033 นาย ธนวิทย      นฤสุทธิกุล ตําบลออมใหญ นครปฐม
034 นาย ธวัช           พุมพฤกษ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7  (นักบริหารการศึกษา 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7  (นักบริหารการศึกษา 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

035 นาย ธวัช       แกวสารถี ตําบลหนองแค สระบุรี
037 น.ส. นวลจันทร  พันธหงษ นครสมุทรปราการ สมุทรปราการ
040 นาย บรรจง       ผันประเสริฐ ตําบลแหลมฉบัง ชลบุรี
041 นาย บริสุทธิ์      มีบัณฑิต เมืองคูคต ปทุมธานี
042 นาย บัณฑิต      รุกขชาติ เมืองรังสิต ปทุมธานี
043 นาง ประคอง    บุญแสนแผน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
044 นาย ประภิวัฒน     เดี่ยวฉิมานนท ตําบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
045 นาย ประยุทธ      กระบิล ตําบลนางรอง บุรีรัมย
046 นาย ประยุทธ      สุนทรวิภาต นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
047 นาย ประยูร        ดิษฐทองคํา ตําบลทาเสด็จ สุพรรณบุรี
048 นาย ประเสริฐศักดิ์       จงอบกลาง ตําบลบานไผ ขอนแกน
049 นาย ปรีชา         แกวรักษา เมืองเมืองพล ขอนแกน
050 นาย ปญญา      ปุรัชการ ตําบลตะลุบัน ปตตานี
051 น.ส. พนมพร        วิริยานนท ตําบลอางศิลา ชลบุรี
052 นาย พฤฒิพงศ    เมืองคุม ตําบลโคกสําโรง ลพบุรี
053 น.ส. พวงทิพย     สุวัฒนพันธ เมืองสกลนคร สกลนคร
054 นาย พันธศักดิ์     พรหมอินทร เมืองมาบตาพุด ระยอง
055 นาย พิเชษฐ        มากโพ เมืองตาก ตาก
056 นาย พิทักษ         สังขสกุล เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
057 นาย พิทํา            สรสิทธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
058 น.ส. เพชรรัตน    รัตนทองคง ตําบลนครชัยศรี นครปฐม
059 นาย ไพฑูรย       โพธิศาสตร นครเชียงใหม เชียงใหม
060 นาย ภาสภณ       ไกรเกตุ ตําบลหวยแถลง นครราชสีมา
061 นาย ภูภัฎ        ยกทวน เมืองกระบี่ กระบี่
062 ส.อ. มนตรี      อัฑฒพงษ นครนครปฐม นครปฐม
063 นาย มานพ      ชองตะคุ นครขอนแกน ขอนแกน
064 นาย มาโนช     นพเกา เมืองโพธาราม ราชบุรี



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7  (นักบริหารการศึกษา 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

065 นาง มาลัย      จักรสิงหโต เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
066 นาง เมตตา     มาลีวงศ นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
067 น.ส. ยุพิน       สัมมาพรต ตําบลปาโมก อางทอง
068 นาง เยาวลักษณ   สุตะโคตร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
069 น.ส. รัตนาภรณ     ระวังพาล เมืองรังสิต ปทุมธานี
070 นาง ราตรี        พูลสุข ตําบลทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
071 นาย ลิขิต         ทองทัย เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
072 น.ส. วรรณพร   แกนทองเจริญ เมืองสระแกว สระแกว
073 น.ส. วรรณศรี   ปญญาประชุม เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
074 นาย วันชัย        รังผ้ึง เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
075 นาย วันชัย        สุมโนจิตราภรณ ตําบลแหลมฉบัง ชลบุรี
076 น.ส. วันเพ็ญ   วิสิทธิ์วงศชาติ ตําบลบานเพ ระยอง
077 นาง วาริน       เสนาใจ นครเชียงใหม เชียงใหม
078 นาย วินัย        ประศรีศิลปสกุล ตําบลหวยขาวก่ํา พะเยา
079 นาย วินัย        สุคันธวรัตน ตําบลทามวง กาญจนบุรี
080 น.ส. วิมล        จันทรประภาพ นครระยอง ระยอง
081 นาย วิรัตน      ระวังภัย นครนครปฐม นครปฐม
082 นาย วิศิษฐ     สุคนธมาน เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
083 นาย วีรพันธ   โพธิ์เมือง เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
084 นาง วีรสุดา    พานิชสุโข ตําบลปลายบาง นนทบุรี
085 นาย ศักดิ์ชาย   แพบัว ตําบลเจาเจ็ด พระนครศรีอยุธยา
086 นาย สนิท          ชายสุด ตําบลพะตง สงขลา
087 นาย สมเกียรติ    เหลาประเสริฐ เมืองเลย เลย
088 นาง สมคิด         คําดี เมืองบานหมี่ ลพบุรี
089 นาย สมชาติ      ประชานุกูล ตําบลศรีดอนไผ ราชบุรี
090 นาย สมพงษ     จันทรพันธ เมืองยโสธร ยโสธร
091 น.ส. สมพร        ลักษณะศิริ ตําบลทับกวาง สระบุรี



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7  (นักบริหารการศึกษา 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

092 นาย สมพร        สินธุปน ตําบลยางเนิ้ง เชียงใหม
093 นาย สมศักดิ์      จงหมื่นไวย ตําบลเมืองปก นครราชสีมา
094 นาย สมหวัง       เปากลาง นครขอนแกน ขอนแกน
095 นาง สยุมพร      รัตติรมย เมืองราชบุรี ราชบุรี
096 นาย สัมเริง        โภชนาธาร นครภูเก็ต ภูเก็ต
097 นาง สิริพันธ      สัมฤทธิ์ เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
098 นาง สิริพิมาน    เปลงรัศมี ตําบลยางตลาด กาฬสินธุ
099 นาย สุทธิพร      สุพรหม ตําบลพนา อํานาจเจริญ
100 นาย สุธรรม       ขวัญกําเนิด เมืองนราธิวาส นราธิวาส
101 นาย สุนทร        ไชยรส เมืองจันทบุรี จันทบุรี
103 น.ส. สุนีย         วัฒนชนม นครยะลา ยะลา
104 น.ส. สุพัชรา     นาคะศิริ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
105 นาง สุภัตรา      ล้ีละวงศ เมืองศรีราชา ชลบุรี
106 นาง สุมิตตรา    ศรีสุพรรณ เมืองสระบุรี สระบุรี
107 นาย สุรพล       ภูบุบผา นครเชียงใหม เชียงใหม
108 นาย สุรวุฒิ       สกุลเรือง ตําบลพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
110 นาย สุระชัย      ศรีหม่ืนไวย ตําบลแกงคอย สระบุรี
112 น.ส. สุรีรัตน      ธรรมโชติ นครนครราชสีมา นครราชสีมา
113 นาง สุวรรณา   วัฒนพันธพิทักษ นครปากเกร็ด นนทบุรี
114 นาย สุวัฒน       วรวัฒน เมืองเลย เลย
116 นาย เสกสรรค   ประทุมพันธ เมืองกันทรลักษ ศรีสะเกษ
117 นาย เสนห         ศรีรักษา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
118 นาย เสริมศักดิ์  จํานงพิศ ตําบลสมเด็จ กาฬสินธุ
119 นาย เสรี           วังแง เมืองนาน นาน
120 นาย อโณทัย    พิมพสกุล เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
121 นาย อดุลย       ดราฮิง ตําบลตะลุบัน ปตตานี
122 นาย อดุลย       เครือยศ นครเชียงใหม เชียงใหม



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7  (นักบริหารการศึกษา 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

123 นาย อนุวัตร     ธรรมโชติกุล เมืองบัวใหญ นครราชสีมา
124 นาง อัญชลี      ประกอบสุข ตําบลแพรกษา สมุทรปราการ
125 นาง อัมพร       ประสงคผล ตําบลหลักหา สมุทรสาคร
126 นาย อาทิตย      สังขวรรณะ นครระยอง ระยอง
127 นาย อานุภาพ   พลยะเรศ เมืองสกลนคร สกลนคร
128 นาย อํานวย      นวลประกอบ เมืองปาตอง ภูเก็ต
129 นาง อําพร        จันทรคฤหาสน เมืองกันตัง ตรัง
130 นาย อุดร           คงทรัพย นครสมุทรปราการ สมุทรปราการ
131 น.ส. อุมานันท    เจริญสิน เมืองสะเดา สงขลา
132 น.ส. อุษา          สมคิด ตําบลลํานารายณ ลพบุรี
133 นาย โอภาส      วรจักร นครขอนแกน ขอนแกน



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย ไกรวุฒิ      จินันทุยา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
002 นาง จรัสศรี       ธรรมจารุสิริ นครนนทบุรี นนทบุรี
003 นาย พิชัย          ศรีโพธิ์ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
004 นาย วารินทร     อินธิสอน ตําบลบานไผ ขอนแกน
005 นาย สนิท          ตั๋นจักร เมืองแมสอด ตาก
006 นาง สุธาสินี      บุญสายขวัญ ตําบลหวยยอด ตรัง
007 นาย สุวินัย        สนิทมวง นครขอนแกน ขอนแกน
008 นาง อนงค        ชางปณีตัง เมืองพัทลุง พัทลุง
009 นาย สมนึก    ลองสมุทร ตําบลตากใบ นราธิวาส

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารการศึกษา 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย กมล  เจนวาณิชยานนท ตําบลหลักหา สมุทรสาคร
002 นาง กัลยา  บุปผาชื่น ตําบลบางใหญ นนทบุรี
003 นาง กิตติมา  คุมญาติ ตําบลหินกอง สระบุรี
004 นาย เกรียงไกร  พัฒนาวงศ ตําบลจะนะ สงขลา
005 นาย เกษม  หมัดคง ตําบลบานดุง อุดรธานี
006 นาย เกียรติศักดิ์  ภูกําชัย เมืองสระแกว สระแกว
007 น.ส. ขนิษฐา  ฤทธิศาสตร ตําบลบางพลี สมุทรปราการ
008 นาง ไขแสง  เร่ียมประการ ตําบลไทรนอย นนทบุรี
009 นาย คํารณ  สมบูรณรัตน นครนครราชสีมา นครราชสีมา
010 นาง จรัสแสง  รัศมิทัต เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
011 นาง จามรี  ชางอินทร เมืองหนองคาย หนองคาย
012 นาง จารุพรรณ  สีรยาภรณ เมืองทาขาม สุราษฎรธานี
013 นาย จินดา  ทองนาค เมืองบางมูลนาก พิจิตร
014 น.ส. จุฑาพร  ลือไชยคาม ตําบลโคกตูม ลพบุรี
015 นาง จุฑารัตน  อ่ิมชื่นศรี ตําบลทรายขาว จันทบุรี
016 นาง จุไรรัชต  ศรีอมร ตําบลหนองเรือ ขอนแกน
017 นาย ฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล ตําบลลําลูกกา ปทุมธานี
018 นาง ชไมพร  เฝาทรัพย เมืองจันทบุรี จันทบุรี
019 นาง ชยาภรณ  ศิลาออน นครนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
020 นาย ชัยยุทธ  โยธามาตย นครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
021 นาย ชาญวิทย  ตะริโย ตําบลชางเผือก เชียงใหม
022 นาย ไชยา  พิลาทอง นครนนทบุรี นนทบุรี
023 นาง ญาณิศา  วิจิตรานนท เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
024 นาย ณรงค  มณีเทพ ตําบลเขางู ราชบุรี
025 น.ส. ณัฏฐกานต  แทเที่ยง เมืองราชบุรี ราชบุรี
026 นาง ดารณี  กาญจนะ คุมสิน เมืองราชบุรี ราชบุรี

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ปลัดเทศบาล ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ปลัดเทศบาล ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

027 นาย เดช  อิงคสิทธิ์ นครสมุทรปราการ สมุทรปราการ
028 นาย ถวิล  เนตรคํา ตําบลจอมทอง หนองบัวลําภู
029 นาย ถาวร  คูณคําตา ตําบลเมืองเดช อุบลราชธานี
030 นาง ทองเติม  ชอพฤกษ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
031 นาย ธนกร  ขุนทองแกว ตําบลกระจับ ราชบุรี
032 นาย ธีรวิทย  ทองนอก นครสมุทรปราการ สมุทรปราการ
033 นาย ธีระเดช  บางสมบุญ นครนครสวรรค นครสวรรค
034 น.ส. นงเย็น  เหลืองหิรัญรัตน นครลําปาง ลําปาง
035 นาย นพดล  รอดรุงเรือง เมืองปตตานี ปตตานี
036 นาย นพดล  รัฐศุภางค ตําบลแมริม เชียงใหม
037 นาย นพพล  ถ้ําเจริญ นครสงขลา สงขลา
038 น.ส. นิศารัตน  วัชรีวงศ  ณ อยุธยา นครลําปาง ลําปาง
039 นาย บรรพต  ประยูรวงศ เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
040 นาย บุญณรงค  กวีพันธ ตําบลเวียงสระ สุราษฎรธานี
041 นาย เบ็ญฑูรย  สุขมวง นครนครปฐม นครปฐม
042 น.ส. ประภาศรี  ภูตันติกุล ตําบลเดนชัย แพร
043 นาย ประสงค  โพธิบัตร เมืองสกลนคร สกลนคร
044 นาย ประเสริฐ  กลอมสุนทร เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
045 นาย ปรีชา  จันทรโหนง ตําบลหวยยอด ตรัง
046 นาย เผาพงศ  เชาวพานิช นครอุดรธานี อุดรธานี
047 นาย พงษจรัส  คูวิรัตน ตําบลคลองสวน สมุทรปราการ
048 นาย พันธุศักดิ์  ศรีธัญรัตน ตําบลสุนทรภู ระยอง
049 นาย พีรสรณ  ปญญาหอม ตําบลนาจอมเทียน ชลบุรี
050 นาง เพ็ญศรี  อมรวงศ ตําบลเขมราฐ อุบลราชธานี
051 นาง เพลินจันทร  เลิศวิทยากร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
052 นาย ไพโรจน  นันโท ตําบลบานกลาง เชียงใหม
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054 นาย ไพศาล  สีนาคลวน ตําบลพระอินทราชา พระนครศรีอยุธยา
055 นาย ไพศาล  หลีอาภรณ ตําบลทามวง กาญจนบุรี
056 นาย ภานุพงศ  งานสําเร็จ เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
057 นาย มนตรี  เกิดจิ๋ว ตําบลกบินทร ปราจีนบุรี
058 นาย มานิตย  โชติธรรมโม ตําบลฉลุง สตูล
059 นาย รุงโรจน  ออนวงศ ตําบลสัตหีบ ชลบุรี
060 นาย ลมัย  สุระแพง ตําบลเมืองปก นครราชสีมา
061 น.ส. วรางคณา  ใจชื่น ตําบลศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
062 นาย วสวัตติ์  เอ่ียมทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
063 นาย วสันต  เสนศิริวรวงศ เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
064 นาย วิชา  จันทรเชื้อ ตําบลนครชุม กําแพงเพชร
065 นาย วิเชียร  โภชนกิจ นครยะลา ยะลา
066 นาย วิทยา  ลีนะเสน ตําบลเมืองเกา สุโขทัย
067 นาย วิบูลย  กระบวนแสง เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
068 นาย วิรัช  คงทน ตําบลทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
069 นาย วิริยะ  บุญกูล นครระยอง ระยอง
070 นาย วิศิษฏ  สุทธิกูล เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช
071 นาย วีระ  สิริอาชา ตําบลพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
072 นาย วีระพล  ดวงอาจ ตําบลทาฬอ พิจิตร
073 นาย ศิริศักดิ์  มีเมล ตําบลสันกําแพง เชียงใหม
074 นาย ศุภชัย  ไชยลังกา เมืองพะเยา พะเยา
075 นาย ศุภชัย  วงศลําดวน ตําบลบางหลวง ปทุมธานี
076 นาย ศุภสวัสดิ์  ศรัณยภัทรานนท เมืองอรัญญประเทศ สระแกว
077 นาย สมเดช  สมมาศ ตําบลหนองบัว อุดรธานี
078 นาย สมบัติ  อัมฤทธิ์ ตําบลแมสาย เชียงราย
079 นาย สมพงษ  วรกมล ตําบลหนองไผ เพชรบูรณ
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080 นาย สมภพ  สังขสุวรรณ ตําบลสระคู รอยเอ็ด
081 นาย สมโภชน  จันทรวงษ ตําบลสีคิ้ว นครราชสีมา
082 น.ส. สมศรี  ศิริสุริยเดช ตําบลทาพระ ขอนแกน
083 นาย สมศักดิ์  สุริยะเจริญ ตําบลอุโมงค ลําพูน
084 นาย สมสิทธิ์  จิตหาญ ตําบลกระสัง บุรีรัมย
085 นาย สราวุฒิ  รอดอยู เมืองบานบึง ชลบุรี
086 นาย สหรัตน  พิชัยพลากร ตําบลคลองดาน สมุทรปราการ
087 นาย สหัช  นุมวงศ นครอุดรธานี อุดรธานี
088 นาย สัญชัย  ทองอุทัย ตําบลอางศิลา ชลบุรี
089 นาย สันติ  ทางธนกุล นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
090 นาย สันธนะ  บัวชาติ เมืองลพบุรี ลพบุรี
091 นาย สาธร  นัทธี เมืองสระบุรี สระบุรี
092 นาย สิทธิชัย  พุฒิกุลบวร ตําบลสิชล นครศรีธรรมราช
093 นาย สิริชัย  แตงสกุล เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
094 นาย สุกิจ  ศรีไกรวัชร ตําบลนครไทย พิษณุโลก
095 นาง สุจินต  ราชพิบูลย เมืองมาบตาพุด ระยอง
096 นาง สุดารัตน  อินทราศี ตําบลเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม
097 นาย สุทรรศน  คลังกําแหงเดช เมืองศรีราชา ชลบุรี
098 นาย สุพงศ  สงถาวรทรัพย ตําบลบางศรีเมือง นนทบุรี
099 นาย สุรพล  กระแสรัตน ตําบลปะลุรู นราธิวาส
100 นาย สุรศักดิ์  พรหมศิริพัฒน ตําบลทามะกา กาญจนบุรี
101 นาย สุริยน  จําปาพันธุ เมืองกันทรลักษ ศรีสะเกษ
102 นาย สุริยะ  ร่ืนเวช นครนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
103 นาง สุริยา  พรหมวาศ เมืองสุรินทร สุรินทร
104 นาย สุวัฒ  วัชรปยานันทน เมืองปตตานี ปตตานี
105 นาย เสรี  เฉลิมพันธ ตําบลบานเลือก ราชบุรี
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106 นาย เสรี  ศิลปเพ็ชร ตําบลบางจัก อางทอง
107 นาย แสวง  หาคํา นครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
108 นาย องอาจ  เกษศิระ เมืองมาบตาพุด ระยอง
109 นาย อนุรักษ  อัมพาผล เมืองสระบุรี สระบุรี
110 นาย อนุวัตร  นอยเชื้อเวียง เมืองชลบุรี ชลบุรี
111 นาย อภิศักดิ์  อารีกุล นครตรัง ตรัง
112 นาง อมรรัตน  ยาแกว เมืองนาน นาน
113 นาย อรรคเดช  แพภิรมยรัตน ตําบลสวางแดนดิน สกลนคร
114 นาย อาคม  ตรีเจริญ ตําบลปลายบาง นนทบุรี
115 นาย อารมณ  ทางตะคุ นครนครราชสีมา นครราชสีมา
116 นาย อํานวย  สิทธิบุญ เมืองขลุง จันทบุรี
117 นาย อํานาจ  วิทยา ตําบลนายาง เพชรบุรี
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001 น.ส. กรรณิการ  กาญจนะ ตําบลโพธิสวาง อุดรธานี
002 นาง กรรณิการ  วิบูลยรณรงค ตําบลปาโมก อางทอง
003 น.ส. กัญญพัชร  แยมกมล ตําบลบอพลอย ตราด
004 นาย โกศล  ทองสวาง ตําบลยางเนิ้ง เชียงใหม
007 นาย เจริญ  นัยวัฒน ตําบลภูเวียง ขอนแกน
008 นาย ฉลอง  ฆารเลิศ ตําบลสมเด็จ กาฬสินธุ
009 วาที่ ร.ต.เฉลิม  ศรีภัทรางกูร ตําบลทับคลอ พิจิตร
010 นาย ชลอ  บุญทอง นครเชียงใหม เชียงใหม
011 นาย ชวลิต  เปลงเสียง ตําบลกังแอน สุรินทร
013 นาย ชัยพร  สมประมัย ตําบลบานหมอ สระบุรี
014 นาย ทวีศักดิ์  วิจิตรวงศวาน ตําบลดําเนินสะดวก ราชบุรี
015 ร.ต. ธนพล  ภัทรฉวี ตําบลบานนา นครนายก
017 นาย นคร  สาครธนากร ตําบลดอนเจดีย สุพรรณบุรี
018 นาง นงพรรณ  สังขแกว ตําบลทาเสด็จ สุพรรณบุรี
019 นาง นวลอนงค  วิเศษพลกรัง ตําบลโชคชัย นครราชสีมา
020 นาง ประสาน  นุมเนียม ตําบลองครักษ นครนายก
021 น.ส. ปยะรัตน  ล่ิวลักษณียนาวิน ตําบลพานทอง ชลบุรี
022 นาง พรทิพย  ปูรณโชติ ตําบลบางทราย ชลบุรี
023 นาง พรทิพย  วิชญากร ตําบลปากทอ ราชบุรี
024 นาง พรพิณ  วัชรากร ตําบลหัวไทร นครศรีธรรมราช
025 นาย พรศักดิ์  สุภาไชยกิจ ตําบลรือเสาะ นราธิวาส
026 นาง พวงทิพย  อุดมศักดิ์ ตําบลชะอวด นครศรีธรรมราช
027 นาง พัชรา  สุทธิบุตร ตําบลทาผา ราชบุรี
028 นาย พิทักษ  นอยพิทักษ ตําบลบานแพว สมุทรสาคร
029 นาย พินิจ  ราชวัฒน ตําบลคลองตําหรุ ชลบุรี
030 นาย พินิจ  ศิริยุทธ ตําบลนครหลวง พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    รองปลัดเทศบาล ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)
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ตําแหนง    รองปลัดเทศบาล ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)
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031 น.ส. พิมพมาศ  วนะรมย ตําบลกันทรารมย ศรีสะเกษ
032 นาย พูลทวี  ศิวะพิรุฬหเทพ ตําบลบางบอ สมุทรปราการ
033 น.ส. พูลสุข  วัดขนาด ตําบลทาบุญมี ชลบุรี
034 นาย เพียร  จันทรัตน ตําบลสิงหนคร สงขลา
035 นาย ภคพงศ  พจนจลองศิลป ตําบลบางเมือง สมุทรปราการ
036 นาย ภัทร   กําภู  ณ อยุธยา ตําบลดอนฉิมพลี ฉะเชิงเทรา
037 นาย ภัทรชัย  วงศทองดี ตําบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
038 น.ส. ภารดี  เสลานนท ตําบลคชสิทธิ์ สระบุรี
039 นาย มงคล  เทศนา ตําบลอุบล อุบลราชธานี
042 นาง รสริน  เขียวแสง ตําบลบางปลา สมุทรสาคร
043 นาย รักพงษ  บุลศิริ ตําบลหางดง เชียงใหม
044 นาย รังสิมันต  บุณยปรรณานนท นครเชียงใหม เชียงใหม
046 นาย วัฒนา  บุญชัด ตําบลกําแพง สตูล
047 นาย วันชัย  จันทรพินิจรัตน ตําบลศรีดอนไผ ราชบุรี
048 นาย วันชัย  เทียนมงคล ตําบลสลกบาตร กําแพงเพชร
049 นาย วันชัย  สังฆบุตร ตําบลกําแพงแสน นครปฐม
050 น.ส. วันเพ็ญ  จิตตรักษ ตําบลศาลายา นครปฐม
051 นาย วิทยา  ไชยสาร นครเชียงใหม เชียงใหม
052 น.ส. วิมลชยา  เกตตะพันธุ ตําบลบานเลน พระนครศรีอยุธยา
054 นาย วิโรจน  สุขสม ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
055 นาย วิโรจน  เสนาธิบดี ตําบลพังโคน สกลนคร
056 นาง วิไลวัลย  อมตเวทย ตําบลพะตง สงขลา
057 นาย ศักดาเทพ  ปรีดาเกษมสิน ตําบลศรีประจันต สุพรรณบุรี
058 นาย ศิริวัฒน  ขันติณรงค ตําบลบางระกํา พิษณุโลก
059 นาย สถิต  นาควิจิตร ตําบลวังกรด พิจิตร
060 นาย สมชาติ  ฤทธิรุตม ตําบลตากใบ นราธิวาส



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    รองปลัดเทศบาล ระดับ 8  (นักบริหารงานเทศบาล 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

061 นาย สมชาย  เสมมีสุข เมืองสุโขทัยธานี สุโขทัย
062 นาย สมทรง  ถาวรพานิช ตําบลอูทอง สุพรรณบุรี
063 นาย สมนึก  ทองสุข ตําบลเขาพระ สุพรรณบุรี
064 นาย สมพงษ  ศักดิ์สัจจา ตําบลบรรพตพิสัย นครสวรรค
065 นาย สันติ  เดียวสุรินทร ตําบลวงฆอง พิษณุโลก
066 นาย สายันต  เฝาทรัพย ตําบลหลมเกา เพชรบูรณ
067 นาย สุขุม  ปานทอง ตําบลลําไทร ปทุมธานี
068 นาย สุชาติ  หิรัญลลิต ตําบลเกาะคา ลําปาง
069 นาง สุดา  ทองวิลัย ตําบลประจันตคาม ปราจีนบุรี
070 นาย สุทธิพงศ  นพวงษศิริ ตําบลทาเรือพระแทน กาญจนบุรี
072 นาย สุธี  สุทัสนมาลี ตําบลธรรมศาลา นครปฐม
074 นาย สุรพงษ  นาคประเสริฐ ตําบลหวยแถลง นครราชสีมา
075 นาย สุรินทร  จันทบูรณ ตําบลทาขาม ฉะเชิงเทรา
076 นาย สุริยา  จันทะสิงห ตําบลระแงง สุรินทร
078 นาย อธิคม  ธรรมประกอบ ตําบลแกงครอ ชัยภูมิ
079 นาย อภิคม  เจนวาณิชยานนท ตําบลหนาพระลาน สระบุรี
080 นาย อภินันท  เลียบใย ตําบลทาใหม จันทบุรี
082 นาง อรนันท  โพธิหนอทอง ตําบลจันทนิมิต จันทบุรี
083 น.ส. อัญชลี  กาฬสุวรรณ ตําบลตะลุบัน ปตตานี
084 นาย อาคม  มณีอินทร ตําบลหันคา ชัยนาท
085 นาย อาทิตย  บุญคง ตําบลแมโจ เชียงใหม
086 นาง อุทุมพร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ตําบลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
087 น.ส. อุไร  จาวรรณกาศ ตําบลบานปน แพร
088 นาย เอกรัตน  ฉุงนอย ตําบลหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย กวนศักดิ์  กงทอง ตําบลบอตรุ สงขลา
002 นาย กุลภพ  พรปฏิมากร ตําบลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
003 นาย เกรียงศักดิ์  สวนจันทร เมืองบางกรวย นนทบุรี
004 นาย โกพัสต  สมสาร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
005 นาย จงรัก  ผิวขํา ตําบลกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
006 นาย จรูญ  กลาไพรี ตําบลจันทนิมิต จันทบุรี
007 นาย จรูญ  ขุนทรง ตําบลบางเลน นครปฐม
008 นาย จิรัฏฐ  พวงทอง เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
009 นาย เจริญ  โพธิ์ขํา ตําบลกบินทร ปราจีนบุรี
010 นาย เฉลิมพล  ม่ิงเมือง ตําบลบางเสาธง สมุทรปราการ
011 นาย ชนก  บุญปถัมภ ตําบลบางปู ปตตานี
012 นาย ชนินทร  อินทรพิทักษ ตําบลบําเหน็จณรงค ชัยภูมิ
013 นาย ชยณัฐ  พรหมสาธร ตําบลเพ็ญ อุดรธานี
014 นาย ชวลิต  พุฒิพงศกวิน ตําบลปากชม เลย
015 นาย ชัยสิทธิ์  กิจธนากําจร เมืองบานโปง ราชบุรี
016 น.ส. ชาครีย  ณ  ลําปาง เมืองเขลางคนคร ลําปาง
017 น.ส. ชิดชนก  ภาณุทัต ตําบลลํานารายณ ลพบุรี
018 นาย ชูวิทย  สวนจรูญ ตําบลโนนสูงเปลือย หนองบัวลําภู
019 นาย ไชยศักดิ์  จําลองศุภลักษณ ตําบลปากชอง นครราชสีมา
021 นาย ฐิติพงศ  แกวบุญเรือง ตําบลหลักหา สมุทรสาคร
022 นาย ณรงค  ปลองมาก ตําบลเวียงเชียงของ เชียงราย
023 นาย ณัฐพงศ  แสนใจ ตําบลสามงาม นครปฐม
024 นาง ดวงใจ  อุสายพันธ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
025 นาย ถวัลย  สมบุญพูลพิพัฒน ลานสัก อุทัยธานี
026 นาย ทวีศักดิ์  เอมโอด ตําบลหัวดง พิจิตร
027 น.ส. ทัตพร  ราษฎรนิยม ตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี
028 นาง ทัศนัย  ราชสังข ตําบลพุเตย เพชรบูรณ

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

029 นาง ทัศนีย  ภูวชิรานนท เมืองบานโปง ราชบุรี
030 นาง ทิฆัมพร  ตันวัฒนะ เมืองสะเดา สงขลา
031 นาย ธวัช  คงชาตรี ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
032 นาย ธวัช  อิทธิวุฒิ ตําบลพิมาย นครราชสีมา
033 นาย ธาดา  สิริจันทพันธุ ตําบลกุดจับ อุดรธานี
034 นาย นพดล  ปญญางาม ตําบลบางแพ ราชบุรี
035 นาย นพพล  สาธุพงษ เมืองนครนายก นครนายก
036 นาย นรินทร  หวงไธสง เมืองเขลางคนคร ลําปาง
037 นาย นิคม  สุระเกตุ เมืองเลย เลย
038 นาย นิพนธ  ไตรสรณะกุล ตําบลบางน้ําเชี่ยว สิงหบุรี
039 น.ส. นิภาพร  กฤษณะเศรณี เมืองโพธาราม ราชบุรี
040 นาย นิมิต  หงษภิบาลศิริ ตําบลผักไห พระนครศรีอยุธยา
041 นาย นิรันดร  เงาะปก ตําบลเขาสวนกวาง ขอนแกน
042 นาง นุสรา  ยันตรโกวิท เมืองคูคต ปทุมธานี
043 นาง บังอร  เสารวิบูลย ตําบลกําแพง ศรีสะเกษ
044 นาง บุญศรี  วิไลจิตต เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
045 น.ส. ปภาวดี  สุขสวย ตําบลปลายบาง นนทบุรี
046 นาย ประกิจ  คําเหลือง เมืองนาน นาน
047 นาย ประจักษ  ทองบัว เมืองกันตัง ตรัง
048 นาย ประทีป  พยัพเดช เมืองชุมแสง นครสวรรค
049 นาย ประพันธุ  ศรีสุวรรณ ตําบลนาประดู ปตตานี
050 นาย ประเสริฐ  บุญศรี ตําบลบานผือ อุดรธานี
051 นาย ปรีชา  พุมจําปา ตําบลพนมทวน กาญจนบุรี
054 นาย เผชิญ  ธรรมสรางกูร ตําบลเมืองปก นครราชสีมา
055 นาย พงศธร  เอกนิรันดร ตําบลสิงห สิงหบุรี
056 นาง พรชนก  ตูบรรเทิง ตําบลเทพา สงขลา
057 นาย พรเทพ  วิจิตรพงษา ตําบลวัดโบสถ พิษณุโลก



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

058 นาง พริมลักษมณ  รวมสุข ตําบลปากชอง นครราชสีมา
059 นาย พลเชฏฐ  อินทะ ตําบลถอนสมอ สิงหบุรี
060 นาย พัฒนพงศ  มาศเกษม ตําบลหวยใหญ ชลบุรี
061 นาย พัฒนา  พึ่งบุญ ณ อยุธยา ตําบลหางดง เชียงใหม
062 นาย พัลลภ  อิศโร เมืองระนอง ระนอง
063 นาย พิเชฐ  พันธจินา เมืองกระบี่ กระบี่
064 นาย พิภพ  ม่ิงสําแดง เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
065 นาย พิษณุพงษ  พูลสวัสดิ์ ตําบลรางกระทุม นครปฐม
066 นาย พิสัณห  ขันเงิน ตําบลตันหยงมัส นราธิวาส
067 นาย พีรวุฒิ  บุญวัติ ตําบลเกาะสีชัง ชลบุรี
068 นาย พีระพงษ  กมลเสถียร ตําบลซับสมอทอด เพชรบูรณ
069 นาย ไพรัตน  คลายบุญ ตําบลตาคลี นครสวรรค
070 นาย ไพโรจน  สุคนธสาคร ตําบลบานเปา ชัยภูมิ
071 นาย ฟาใส  เสนาธรรม ตําบลวังผาง ลําพูน
072 น.ส. ภัทธาพร  สุวรรณปาน เมืองกระทุมแบน สมุทรสาคร
073 นาย ภิญโญ  ผาเจริญ ตําบลสองพี่นอง สุพรรณบุรี
074 นาย ภูวฤทธิ์  ศิริเพ็ชร เมืองชุมพร ชุมพร
075 นาย มนตชัย  พงษเกียรติกอง ตําบลสะเมิงใต เชียงใหม
077 นาง ยุพา  ตรีพนากร ตําบลบางมวง นนทบุรี
078 นาง ราตรี  จายแวน ตําบลวัดสิงห ชัยนาท
079 นาย เริงศักดิ์  สงสุข ตําบลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
080 น.ส. แรกขวัญ  บุตรเวียงพันธ ตําบลหนองแก ขอนแกน
081 นาง วราพันธุ  พันธุประเสริฐ ตําบลหนองบัวแดง ชัยภูมิ
082 นาย วัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ตําบลรอนพิบูลย นครศรีธรรมราช
083 นาย วิทยา  เหมือนหมาย เมืองบัวใหญ นครราชสีมา
084 นาย วินัย  ปนทอง ตําบลปาดังเบซาร สงขลา
085 นาย วินิท  รัตนเกษร ตําบลยะหริ่ง ปตตานี



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

086 นาง วิราวรรณ  จันทรเฉลียว ตําบลบางปู สมุทรปราการ
087 วาที่ วีรศักดิ์  ปฐมกนก ตําบลนครชัยศรี นครปฐม
088 นาย วุฒิชัย  ไขกัณหา ตําบลผักปง ชัยภูมิ
090 นาย ศรัณย  สุขเกษม ตําบลคลองหลวง ปทุมธานี
091 น.ส. ศรีเสงี่ยม  ณูรักษา เมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี
092 นาย ศิริ  เรืองศรี ตําบลมะคา นครราชสีมา
093 นาย ศิริ  ลักษณมณี ตําบลปลักแรด พิษณุโลก
094 น.ส. ศิริพร  เมืองพรหม เมืองชุมพร ชุมพร
095 นาง ศิริเพ็ญ  วิศิษฏพิทยา ตําบลบานฉาง ระยอง
096 นาย ศิริศักดิ์  ดําริสถลมารค เมืองลัดหลวง สมุทรปราการ
097 นาย ศุภชัย  นกเขียว ตําบลหนองไผแกว ชลบุรี
098 นาย สนั่น  ศิลารัตน เมืองกระบี่ กระบี่
099 นาย สมชาย  สีวะรมย เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
100 นาย สมเดช  สุวรรณฉวี ตําบลลูกแก กาญจนบุรี
101 นาย สมบูรณ  ชุมพาลี ตําบลบางเสร ชลบุรี
102 นาย สมปอง  วงศคูณ ตําบลตระการพืชผล อุบลราชธานี
103 นาย สมภพ  อมรรัตน เมืองบางกรวย นนทบุรี
104 น.ส. สมสุข  วิภูษณะภัทร เมืองสตูล สตูล
105 นาย สมหมาย  คงตาล เมืองแกนพัฒนา เชียงใหม
106 นาย สัญชัย  บรรณโศภิษฐ เมืองแมสอด ตาก
107 นาย สัมฤทธิ์  ภูพุฒ ตําบลหนองโก ขอนแกน
108 นาย สิชฌนพงษ  มีลาภ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
109 น.ส. สุกัญญา  สุขการณ เมืองปาตอง ภูเก็ต
110 นาย สุชาติ  โพธิ์งาม เมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
111 นาย สุธน  ซื่อประเสริฐ เมืองลัดหลวง สมุทรปราการ
112 นาย สุพล  เรืองฤทธิ์ เมืองอางทอง อางทอง
113 นาง สุภาวดี  ศรีเปารยะ ตําบลดอนสัก สุราษฎรธานี
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บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)
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114 นาง สุมณฑา  พรมสาร ตําบลสบกอน นาน
115 นาย สุมิตร  โพธิ์สะอาด เมืองพิจิตร พิจิตร
116 นาย สุรวุฒิ  แพชนะ เมืองหลังสวน ชุมพร
117 นาย สุระชัย  ขันชัยภูมิ ตําบลน้ําปลีก อํานาจเจริญ
118 นาย สุรินทร  ศิลาเลิศ ตําบลหวยเหนือ ศรีสะเกษ
119 น.ส. สุรีนาฎ  ชุมแวงวาป เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
120 นาย สุวัฒน  มานะปญญา เมืองตราด ตราด
121 นาง เหง็กหงษ  ลีระกุล เมืองออมนอย สมุทรสาคร
122 นาย อนุรักษ  ลักษณะภู ตําบลหนองแค สระบุรี
123 นาย อนุวัฒน  ลีระกุล ตําบลออมใหญ นครปฐม
124 นาย อโนชา  พลทองมาก ตําบลดานเกวียน นครราชสีมา
125 นาย อภิชัย  ทัฬหชัยกุล เมืองตราด ตราด
126 นาย อยุธย  กุมภิโร ตําบลน้ําพอง ขอนแกน
127 นาย อรุณ  ตาลทรัพย เมืองบานพรุ สงขลา
128 นาง อังสนา  รักความสุข ตําบลทาชาง จันทบุรี
129 นาย อาคม  สาระภัย ตําบลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
130 นาย อานุภาพ  สรรพานิช ตําบลบางไผ พิจิตร
131 นาย อํานาจ  บัวหลวง เมืองชะอํา เพชรบุรี
132 นาย อํานาจ  สาลีฉันท ตําบลบางปู สมุทรปราการ
133 นาย อิทธิชัย  ชูเรณู ตําบลเนินกุม พิษณุโลก
134 นาย อิทธิพล  อุปชีวะ ตําบลเมืองเกา ปราจีนบุรี
135 นาง รองจันทร  วงศรจิต ตําบลยางเนิ้ง เชียงใหม
136 นาย สมศักดิ์ วาจารัตน เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
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การคัดเลือก
001 วาที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี ตําบลคลองสวน สมุทรปราการ
002 นาย กรพนม  อิสระทะ ตําบลทาปลา อุตรดิตถ
003 นาย กิจจา  กาละวงศ ตําบลคลองพน กระบี่
004 นาย เกียรติศักดิ์  พงศผาติ ตําบลบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
005 นาย จักร  อุยยะพัฒน ตําบลนาโยงเหนือ ตรัง
006 นาย จารึก  เพ็ชรคง ตําบลทาชนะ สุราษฎรธานี
007 นาง จารุวรรณ  พูลสวัสดิ์ ตําบลบางใหญ นนทบุรี
008 นาย จิระศักดิ์  จันทรวิภาค ตําบลพนมไพร รอยเอ็ด
009 น.ส. จิราภรณ  ออนสําอางค ตําบลโพทะเล พิจิตร
010 นาย จีรวัฒน  พราหมณี ตําบลไรเกา ประจวบคีรีขันธ
011 นาย เจริญชัย  ภุมรินทร ตําบลพระอินทราชา พระนครศรีอยุธยา
012 วาที่ ร.ต.เจษฎา  พงศธรบริรักษ นครเชียงใหม เชียงใหม
013 นาย เจษฎา  พรหมขันธ ตําบลสันปาตอง เชียงใหม
014 นาย ฉัตรนุชัย  สมบัติศรี ตําบลปากน้ําประแส ระยอง
015 นาง ชลอ  ปาลวัฒน ตําบลอูทอง สุพรรณบุรี
016 นาย ชัยชาญ  รัตนพนาวงษ ตําบลแมจัน เชียงราย
017 นาย ชาลี  สายทอง ตําบลเจาเจ็ด พระนครศรีอยุธยา
018 นาย ชิษณุพงค  สุวรรณ ตําบลทาศาลา นครศรีธรรมราช
019 นาย เชฏฐชัย  ศรีชุชาติ ตําบลปาซาง ลําพูน
020 นาย ณรงค  พฤกษชาติ ตําบลธงธานี รอยเอ็ด
021 นาย ถาวร  ศิลปชํานาญ ตําบลพัฒนานิคม ลพบุรี
022 นาย ถาวร  สุทธิกิติวรกุล ตําบลพลับพลานารายณ จันทบุรี
023 พ.อ.อ.ทวน  สุขสําราญ ตําบลบานแปน ลําพูน
024 นาย ทวี  พลแสน ตําบลฟาหยาด ยโสธร
025 นาย ทวีชัย  คําแหง ตําบลเทพราช ฉะเชิงเทรา
026 น.ส. ทัณฑิกา  เกตตะพันธ ตําบลบางศรีเมือง นนทบุรี
027 นาย ธนาวุธ  ดอนจันทรทอง ตําบลบางหลวง นครปฐม

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    รองปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)
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การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    รองปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

028 วาที่ ร.ต.ธีรภพ  ธนะศรี ตําบลเวียงชัย เชียงราย
029 วาที่ ร.ต.ธีรยุทธ  แยมโสพิศ ตําบลปากน้ําชุมพร ชุมพร
030 นาย นพดล  ลัดลอย ตําบลทาวังผา นาน
031 นาย นพพล  มนตรีวัน ตําบลกุดสิม กาฬสินธุ
032 นาง นภาวรรณ  ฉิมกลอม ตําบลอางศิลา ชลบุรี
033 นาง นวนิจ  สาคะโร ตําบลหวยยอด ตรัง
034 นาย นาวิน  กันนา ตําบลรองกวาง แพร
035 น.ส. น้ําทิพย  สิงหตากอง ตําบลคลองตําหรุ ชลบุรี
036 น.ส. น้ําทิพย  แสงศรีจันทร ตําบลดําเนินสะดวก ราชบุรี
037 นาย นิกุล  ออนอุบล ตําบลนาแก นครพนม
038 นาย นิคม  พันธุเจริญ ตําบลเชียงดาว เชียงใหม
039 นาย นิทัศน  วรกุล ตําบลสิงหนคร สงขลา
040 นาย นิพันธ  ปญจไชยา ตําบลบานกลาง เชียงใหม
041 จ.อ. นิสสัน  ไชยวรรณ ตําบลนาหวา นครพนม
042 นาย บรรจบ  อรุณชาติ ตําบลหนองบัว จันทบุรี
043 นาย บรรยง  พินิจผดุงธรรม ตําบลทาตะโก นครสวรรค
044 นาย บุญครอง  ดอกเกี๋ยง ตําบลชอแฮ แพร
045 นาย บุญคุม  ไสโยธา ตําบลสุนทรภู ระยอง
046 นาย บุญยัง  พงษเร่ือง ตําบลละหานทราย บุรีรัมย
047 นาย บุญสิน  อนโตน ตําบลพะโตะ ชุมพร
048 นาย ประกาย  หรายลอย ตําบลบางบอ สมุทรปราการ
049 นาย ประทีป  ฉากภาพ ตําบลลาดชะโด พระนครศรีอยุธยา
050 นาย ประทีป  อังศุธรกุล ตําบลทุงยาว ตรัง
051 นาย ประสงค  ม่ังสูงเนิน ตําบลกลางดง นครราชสีมา
052 นาย ประสิทธิ์  แพใหญ ตําบลวังมะปรางเหนือ ตรัง
053 นาย ประเสริฐ  กองแกว ตําบลพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
054 นาย ปรีชา  เสียงเจริญ ตําบลทาเรือพระแทน กาญจนบุรี
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055 นาง ปรียานุช  จันทรแนม ตําบลศรีสาคร นราธิวาส
056 นาย ปจจัย  เนาวรัตน ตําบลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
057 นาย พงศธร  ใจตรง ตําบลบางละมุง ชลบุรี
058 นาย พงษศักดิ์  พิศสะอาด ตําบลนายายอาม จันทบุรี
059 นาย พนอม  จะนันท ตําบลหนองกี่ บุรีรัมย
061 นาง พิทยา  สวางกุล ตําบลบางกะดี ปทุทธานี
062 ส.อ. พิทักษ  เมธานุวงศ ตําบลตะขบ นครราชสีมา
063 นาย พิทักษ  ยิ้มฤทธิ์ ตําบลสากเหล็ก พิจิตร
064 นาง ไพจิต  ศรีทอง ตําบลบาเจาะ นราธิวาส
066 นาย ไพโรจน  รังสินธุ ตําบลหัวสําโรง ฉะเชิงเทรา
067 ส.อ. มนู  กล่ินธูป ตําบลทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
068 นาย มนูญ  แสงมณี ตําบลลําทับ กระบี่
069 นาย มานพ  นนสีลาด ตําบลหนองแสง มหาสารคาม
070 จ.ส.อ.มานิตย  สวัสดิ์สุข ตําบลวังชิ้น แพร
071 นาย แมน  พัฒนอิสรานุกูล ตําบลพลิ้ว จันทบุรี
073 นาย รังสันติ์  ทองหยัด ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
074 น.ส. รัตนาภรณ  ทวีเจริญลาภยศ ตําบลทามะเขือ กําแพงเพชร
075 นาย วรท  ศรีใจลม ตําบลบานแกง อุตรดิตถ
076 นาย วรมิตร  บุญเสริมสุข ตําบลตลาดไชยา สุราษฎรธานี
077 นาย วิชัย  ศรีขจรวุฒิศักดิ์ ตําบลทาผา ราชบุรี
078 นาย วิชิต  โพธาราม ตําบลจตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
079 นาย วิรัตน  หนูเนียม ตําบลนาสีทอง สงขลา
080 นาย วีระ  จันทรเพ็ง ตําบลนาเฉลียง เพชรบูรณ
081 นาย วีระ  ทองยา ตําบลเหมืองใหม สมุทรสงคราม
082 นาย วีระ  ศุภจิตธนานันท ตําบลนาจอมเทียน ชลบุรี
083 นาย วีระชัย  คําลาน ตําบลบัวงาม อุบลราชธานี
084 นาย วุฒิชัย  วงคปญโญ ตําบลหนองแดง นาน
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085 นาง ศรัณยา  นิลประยูร ตําบลบางประมุง นครสวรรค
086 นาง ศรินยา  จันพลา ตําบลศรีพนมมาศ อุตรดิตถ
087 นาย ศุภกิจ  เบญจกัญญา ตําบลบานกาด เชียงใหม
088 นาย ศุภวัฏ  สุวรรณกลอม ตําบลเขายอย เพชรบุรี
089 นาย เศกสรรค  แกวเชื้อ ตําบลบางกะจะ จันทบุรี
090 วาที่ ร.ต.สกุลวัชร  เหี้ยมหาญ ตําบลแกลงกะเฉด ระยอง
091 นาย สถิต  ศรีสงคราม ตําบลทรายมูล ยโสธร
092 นาง สมจิต  หลิมพัฒนวงศ ตําบลกระโสม พังงา
093 นาง สมใจ  กําไลแกว ตําบลตันหยง ปตตานี
094 พ.จ.อ.สมชัย  ศิริสมบัติ ตําบลสัตหีบ ชลบุรี
095 ส.อ. สมพงษ  สาระรัตน ตําบลบานดุง อุดรธานี
096 วาที่ ร.ต.สมพร  ภูวดลไพศาล ตําบลแสวงหา อางทอง
097 นาย สมยศ  หนูรอด ตําบลลานสกา นครศรีธรรมราช
098 นาย สมศักดิ์  กิตติอุดมพร ตําบลหินตก นครศรีธรรมราช
099 นาย สมศักดิ์  หนูรอด ตําบลระโนด สงขลา
100 นาย สมศักดิ์  หัทยานนท ตําบลสทิงพระ สงขลา
101 นาย สักรินทร  ภูงามเงิน ตําบลกมลาไสย กาฬสินธุ
102 นาย สาธิต  จาดเรียบรอย ตําบลโรงชาง พระนครศรีอยุธยา
103 น.ส. สิตานันท  ยิ่งยงค ตําบลบางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ
104 จ.ส.อ. สุทัน  แหลงหลา ตําบลสระบัว ปราจีนบุรี
105 ร.ท. สุพจน  มาลี ตําบลพรหมพิราม พิษณุโลก
106 นาย สุเมธ  ธรรมวิชชาบูรณ ตําบลทาใหม จันทบุรี
107 วาที่ ร.ท.สุเมศ  สุพรรณพงษ ตําบลสระโบสถ ลพบุรี
108 นาย สุรชัย  นาทองไชย ตําบลธัญญา กาฬสินธุ
109 นาย สุรเชษฐ  ขุนทองเพชร ตําบลพะตง สงขลา
110 วาที่ ร.ต.สุรพล  หงสจอย ตําบลหนองมวง ลพบุรี
111 นาย สุรสิทธิ์  ภูกุดแกว ตําบลหนองพอก รอยเอ็ด



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    รองปลัดเทศบาล ระดับ 7  (นักบริหารงานเทศบาล 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

112 นาย สุริยพงศ  วิริยะพงศเมธาวี ตําบลชัยวารี รอยเอ็ด
113 น.ส. เสาวภา  รัตนพันธุ ตําบลปะทิว ชุมพร
114 นาย โสภณ  หาญอยูคุม ตําบลอุบล อุบลราชธานี
116 นาย อธิวัฒน  เนียมพูลทอง ตําบลฟากทา อุตรดิตถ
117 นาย อนงค  ภูผล ตําบลนางบวช สุพรรณบุรี
118 นาง อนุช  วงษยี่ ตําบลทายเหมือง พังงา
119 นาย อนุสรณ  ยุพเยาว ตําบลลานหอย สุโขทัย
120 นาย อภิเชษฐ  โสทธิน ตําบลบานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
121 นาย อมรินทร  บุญถม ตําบลแมสาย เชียงราย
122 นาย อาคม  ปฐมสีมากุล ตําบลกําเนิดนพคุณ ประจวบคีรีขันธ
123 นาย อํานวย  สงบุตร ตําบลเหนือคลอง กระบี่
124 พ.อ.อ.อํานวย  หาดทราย ตําบลวิเชียรบุรี เพชรบูรณ



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาง กาญจนา  วงษสมุทร ตําบลสําโรงเหนือ สมุทรปราการ
002 นาง จงจิต  ธงทอง ตําบลสันกําแพง เชียงใหม
003 นาง จรรยา  สุขเจริญพงษ ตําบลออมใหญ นครปฐม
004 นาง จรรยา  หอมคง เมืองชะอํา เพชรบุรี
005 นาง จันทรรัตน  พรรณวงศ เมืองพิจิตร พิจิตร
006 นาง จินดา  โนเลี่ยม นครเชียงราย เชียงราย
007 น.ส. ชฎารัตน  กุศล เมืองรังสิต ปทุมธานี
008 นาง ชไมพร  สุชาติ นครเชียงใหม เชียงใหม
009 นาย ณรงคเดช  วัตตธรรม เมืองสะเดา สงขลา
010 นาง ถนอมสิน  บุษหม่ัน ตําบลทาเรือพระแทน กาญจนบุรี
011 นาย เทพทิศ  หิญชีระนันทน ตําบลทายาง เพชรบุรี
012 นาง นงลักษณ  การวิวัฒน ตําบลจันทนิมิต จันทบุรี
013 นาง นพเกา  วรรณชมภู ตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี
014 น.ส. นัยนา  ชยวัฑโฒ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
015 นาง บัวฝาย  ตันคําปวน ตําบลแมโจ เชียงใหม
016 นาย บุญจันทร  คนซื่อ ตําบลโนนสูง นครราชสีมา
017 น.ส. เบญจมาศ  ใยบัวเทศ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ
018 นาง ปชาบดี  ฤทธิ์จรุง เมืองอรัญญประเทศ สระแกว
019 นาง ปภาวริณฐ  รัตนมุง เมืองกระทุมแบน สมุทรสาคร
020 นาย ประพันธ  ฉายแสง เมืองหลมสัก เพชรบูรณ
021 น.ส. พชรภรณ  เจริญสุขม่ัน ตําบลสัตหีบ ชลบุรี
022 นาง พัชรี  ทองนิรมล ตําบลบางเมือง สมุทรปราการ
023 นาง พิศมัย  อินทรวิเชียร เมืองขลุง จันทบุรี
024 นาย ไพศาล  อุณหพิพัฒพงศ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
025 นาง มาลี  จรดล ตําบลสําโรงใต สมุทรปราการ
026 นาง เมยธิณี  ปรินทอง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
027 น.ส. ยี่สุน  อุปพงษ เมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8 / ผูอํานวยการสวน ระดับ 8  (นักบริหารงานการคลัง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8 / ผูอํานวยการสวน ระดับ 8  (นักบริหารงานการคลัง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

028 นาง เยาวลักษณ  ทาหลวง ตําบลทาใหม จันทบุรี
029 นาง รุง  วิศิษฐารักษ นครขอนแกน ขอนแกน
030 นาง รุงอรุณ  ภมรจันทร เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
031 นาง วรรณี  ขอจิตตเมตต ตําบลดานสําโรง สมุทรปราการ
032 น.ส. วรรณี  มีอาษา เมืองนาน นาน
033 นาง วราภรณ  เขาวงศทอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
034 นาย วิทยา  วิสุทธิรัตนมณี เมืองออมนอย สมุทรสาคร
035 นาง ศิริประกาย  สุกใส ตําบลดอกคําใต พะเยา
036 นาง ศิริพันธุ  จันทนวรานนท ตําบลบานฉาง ระยอง
037 นาง สมจิตต  ลาภอนันต ตําบลบานสวน ชลบุรี
038 นาง สายสวาท  ธนัญชยะกุล เมืองชลบุรี ชลบุรี
039 นาย สาโรช  คงนคร นครตรัง ตรัง
040 นาย สุชิน  สีดาฟอง นครเชียงราย เชียงราย
041 นาง สุชีลา  ยุทธเกษมสันต นครอุดรธานี อุดรธานี
042 นาง สุนีย  พรหมนารถ ตําบลบางเสาธง สมุทรปราการ
043 นาง สุนีรัตน  จิตตเกษม เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
044 นาง สุพรรณี  เซียสวัสดิ์ เมืองทาโขลง ปทุมธานี
045 นาง สุพรรณี  โดยอาษา ตําบลบานเพ ระยอง
046 นาง สุพัตรา  สุขสีทา ตําบลคลองหลวง ปทุมธานี
047 นาง สุภาพ  เสถียรลักษณเวศ ตําบลสุนทรภู ระยอง
048 นาง สุรี  ทักษิณิกวร นครเชียงใหม เชียงใหม
049 นาง เสาวนีย  เครืออยู เมืองแมสอด ตาก
050 นาง โสภิต  เพิ่มทรัพย เมืองกันตัง ตรัง
051 นาย อนันต  นิติพงษศรี เมืองอางทอง อางทอง
052 น.ส. อรุณรัศมี  จันทราช เมืองพะเยา พะเยา
053 นาง อัญชนา  อัคราวิวัฒน เมืองชุมพร ชุมพร
054 นาง อําภร  นฤมิตร เมืองเขลางคนคร ลําปาง



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 8 / ผูอํานวยการสวน ระดับ 8  (นักบริหารงานการคลัง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

055 นาง อิงอร  อ่ิมสมุทร ตําบลบางปู สมุทรปราการ
056 นาง อุษา  พรหมพันธกรณ เมืองตะพานหิน พิจิตร



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาง ปทมา  มิติภัทร ตําบลโชคชัย นครราชสีมา
002 นาย วิศศเวศ  ไพรอนันต เมืองแสนสุข ชลบุรี
003 นาง สมจิตร  นกหงษ ตําบลหนองตําลึง ชลบุรี
004 นาย สมชาย  ออนศรี ตําบลสามชุก สุพรรณบุรี
005 นาง สมร  สุทธิหลอ ตําบลพระอินทราชา พระนครศรีอยุธยา
006 นาง สมศรี  เหลาประเสริฐศิริ ตําบลนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
007 นาง สายชล  เนื่องจํานงค ตําบลอางศิลา ชลบุรี
008 นาง สุรีย  บัวเพ็ง เมืองกระบี่ กระบี่
009 นาง อรวรรณ  เพ็ญสวัสดิ์ ตําบลทาหลวง พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาง เกศินี  เกศสุวรรณรักษ ตําบลแมจัน เชียงราย
002 นาง ขนิษฐา  เจริญสุข ตําบลนาจอมเทียน ชลบุรี
003 นาง งามนิตย  ปยะวรากร ตําบลผักไห พระนครศรีอยุธยา
004 นาง จริยา  จันทรทอง ตําบลวานรนิวาส สกลนคร
005 น.ส. จริยา  ธาราวร ตําบลลําลูกกา ปทุมธานี
006 วาที่ ร.ต.จรุงพัฒน  แมนศรี ตําบลกําแพงแสน นครปฐม
007 น.ส. จารุวรรณ  ชุติมันตชัย ตําบลชองแค นครสวรรค
009 นาง จินตนา  ทรัพยปริญญาพร เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
010 น.ส. จินตนา  มณฑารพ ตําบลเวียงสระ สุราษฎรธานี
011 นาย จิรศักดิ์  คงทอง ตําบลทาบุญมี ชลบุรี
012 นาง จีรานนท  สินงาม ตําบลเขาสวนกวาง ขอนแกน
013 นาง จุฑามาศ  เรือนสอน ตําบลพิชัย ลําปาง
014 นาง จุฑารัตน  หอมหวน เมืองยโสธร ยโสธร
015 นาง เจียมใจ  ธรรมพิชัย ตําบลบางคลา ฉะเชิงเทรา
016 นาย ฉลอง  ตรียศ ตําบลกบินทร ปราจีนบุรี
018 นาง ชวนคนึง  ศักรภพน ตําบลเกาะคา ลําปาง
019 นาย ชาครีย  ทูลกลาง ตําบลมะคา นครราชสีมา
020 นาย ไชยา  เย็นฑูร ตําบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
021 นาง ดลฤดี  วันสืบ เมืองเลย เลย
022 นาง ดวงกมล  สุวรรณยุหะ ตําบลตากใบ นราธิวาส
023 นาย ดิษฐากร  สงแสง ตําบลพะตง สงขลา
025 นาง เตือนตา  สุวรรณคล่ี ตําบลเขายอย เพชรบุรี
026 นาง ทับทิม  วงศาสุข ตําบลแมสาย เชียงราย
027 นาง ทัศวรรณ  ศิริรัตน ตําบลบางไทร พระนครศรีอยุธยา
028 นาย ทํานุ  อยูฤกษ ตําบลสระโบสถ ลพบุรี
030 น.ส. นพวรรณ  ตระกูลรังสิ ตําบลนายาง เพชรบุรี
031 น.ส. นภาพร  สัณฐิติวิฑูร ตําบลเนินกุม พิษณุโลก

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

032 นาย นรินทร  ลองแดง ตําบลสิงหนคร สงขลา
034 นาง นวลลออ  นามสงา ตําบลบางใหญ นนทบุรี
035 น.ส. นารี  นันตติกูล ตําบลทาขาม ฉะเชิงเทรา
037 นาย นิพนธ  พันธวัตร ตําบลกําแพง ศรีสะเกษ
038 นาง นิพัตยา  โชติวรรณ ตําบลจันจวา เชียงราย
039 นาง นิภรย  วงษพิทักษ ตําบลสํานักทอน ระยอง
041 นาง บุญทอง  มหาแร ตําบลชางเผือก เชียงใหม
042 นาง บุษฎี  มะริสะโพชน ตําบลทุงโฮง แพร
043 นาย ประเสริฐ  แสงแกว ตําบลปากน้ําชุมพร ชุมพร
044 นาย ปราโมทย  ชะเอมเทศ ตําบลบางบอ สมุทรปราการ
045 นาง ปยสิริ  สงบจิตต เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
046 นาง ปยะวรรณ  สุเดชมารค ตําบลแมใจ พะเยา
047 น.ส. พรทิพย  วงศภูธร ตําบลหวยแถลง นครราชสีมา
048 น.ส. พรรณภา  รัตนพันธ ตําบลบางพระ ชลบุรี
049 นาง พรศิริ  คําอินทร เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
050 น.ส. พัชรินทร  เรืองเดช ตําบลศรีพนมมาศ อุตรดิตถ
051 นาย พัฒนา  บัวแยม เมืองนาสาร สุราษฎรธานี
052 นาง พิมพสุมล  พรหมสวัสดิ์ ตําบลหางดง เชียงใหม
053 น.ส. พูลทรัพย  จงสมนึก ตําบลบานคาย ระยอง
054 น.ส. พูลสุข  ขจร เมืองสระแกว สระแกว
055 นาง มณีรัตน  มะระเว ตําบลพิมาย นครราชสีมา
056 นาง มันทนา  พรหมใจ ตําบลสันทรายหลวง เชียงใหม
057 นาย มานพ  ปากเมือง ตําบลวานรนิวาส สกลนคร
058 นาง มิ่งพร  วงศม่ัน เมืองกันทรลักษณ ศรีสะเกษ
059 นาย ยอดยุทธการ  สาสุนันท ตําบลยางตลาด กาฬสินธุ
060 นาง ยุพดี  ภาวะไพบูลย ตําบลหลักเมือง ราชบุรี
061 นาง รัชนี  นาคโต ตําบลพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

062 น.ส. รัตนา  สิวาการ ตําบลกะทู ภูเก็ต
063 น.ส. รัตนา  อุดมพรไพบูลย เมืองบานบึง ชลบุรี
064 นาง รุงนภา  สีนาคลวน เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
065 นาง รุจีรัตน  ครามผิว ตําบลหินกอง สระบุรี
066 นาง ลักษณา  เชยศุภเกตุ ตําบลบางพลี สมุทรปราการ
067 นาง ลักษณา  อยูโต ตําบลลําไทร ปทุมธานี
068 น.ส. ลําใย  พานเมือง ตําบลหัวขวาง มหาสารคาม
069 นาง วนิดา  ขันธรูจี ตําบลไทรนอย นนทบุรี
070 นาง วนิดา  หวังอุดมชัย ตําบลปลายบาง นนทบุรี
072 วาที่ ร.ต.วรวรรธน  รอดเกษม ตําบลบางแพ ราชบุรี
073 นาง วราภรณ  กิตตินันทสกุล ตําบลกุดจิก นครราชสีมา
074 นาง วัชรี  เชาวรักษ ตําบลทามวง กาญจนบุรี
075 น.ส. วันเพ็ญ  เตียวรุงเจริญกิจ ตําบลสามพราน นครปฐม
076 น.ส. วันเพ็ญ  ปยะฉัตรโสภา ตําบลทาพระ ขอนแกน
077 นาง วาสนา  รัตนวงศ เมืองบานหมี่ ลพบุรี
078 นาย วิทยา  ตรีวิเศษ ตําบลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
079 น.ส. วิบูลย  ยาแกว ตําบลทับคลอ พิจิตร
080 นาง วิไลลักษณ  โทพล ตําบลกองดิน ระยอง
081 นาย วิษณุ  วรรณกูล ตําบลตนเปา เชียงใหม
082 นาง เวียงมาศ  ธีระแนว ตําบลวังทอง พิษณุโลก
083 นาง ศรีสกุล  หลวงภักดี ตําบลทาผา ราชบุรี
084 นาง ศิริกาญจน  เจริญศรี ตําบลน้ําพอง ขอนแกน
085 นาง ศิริรัตน  อิฐงาม ตําบลบางเสร ชลบุรี
086 นาง สมบูรณ  จันทรเครือ ตําบลนครชัยศรี นครปฐม
087 นาย สมพร  เทียนประนมกร ตําบลกระจับ ราชบุรี
089 นาง สมศรี  บุญกูล เมืองชะอํา เพชรบุรี
090 นาย สินชัย  สุขศรีมล เมืองชะอํา เพชรบุรี



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานการคลัง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

091 นาง สิรินาถ  สมทรัพย ตําบลเกษตรวิสัย รอยเอ็ด
092 น.ส. สุกัญญา  ยงศิริวิทย เมืองทาขาม สุราษฎรธานี
093 น.ส. สุคนธ  ลวนศิริ ตําบลอูทอง สุพรรณบุรี
094 นาง สุดา  ประดาศักดิ์ ตําบลบางเลน นครปฐม
095 นาง สุตรี  เจียรพันธุ เมืองทาขาม สุราษฎรธานี
096 น.ส. สุธิดา  จงจริยางกูร ตําบลพนมทวน กาญจนบุรี
097 น.ส. สุนทรี  บางภูภมร เมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี
098 นาง สุนันท  ภูเจริญธรรม ตําบลบานเลน พระนครศรีอยุธยา
099 นาง สุนีย  ฤทธิณรงค ตําบลเขาชัยสน พัทลุง
100 นาง สุนีรัตน  เทิดกวินกุล ตําบลพยุหะ นครสวรรค
101 นาง สุพรรณชาติ  วีระเสริฐนิยม เมืองพระประแดง สมุทรปราการ
102 นาง สุภาพร  พะวังคาม ตําบลสมเด็จ กาฬสินธุ
103 นาง สุรางค  ยอดอยาง เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
104 นาง เสาวนีย  หาญณรงค ตําบลบรรพตพิสัย นครสวรรค
105 นาง หทัยทิพย  ชมชื่น ตําบลบางศรีเมือง นนทบุรี
106 น.ส. อกนิษฐ  จันทนาพล ตําบลคลองสวน สมุทรปราการ
107 นาง อธิกา  ยอดทอง ตําบลหนองบัว นครสวรรค
108 นาง อรุณศรี  โทนแจง ตําบลบางระกํา พิษณุโลก
109 นาง อังคณา  ฉิมดอนทอง นครพิษณุโลก พิษณุโลก
110 นาง อัจฉรา  สุระประเสริฐ ตําบลคลองตําหรุ ชลบุรี
111 นาง อัธยา  กังสนันท นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
112 นาย อัปสร  สุวรรณศรี ตําบลธาตุพนม นครพนม
113 นาง อารยา  ประชิตวัติ ตําบลพานทอง ชลบุรี
114 นาง อุไรวรรณ  ทองเดชศรี ตําบลดอกคําใต พะเยา
115 นาง เอมอร  ลีชัยสิทธิ์ ตําบลธรรมศาลา นครปฐม



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
002 นาย กิตติ              วิรุฬหสิงห ตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี
003 นาย คํารณ            สกุลมา เมืองบานโปง ราชบุรี
004 นาย คุปติ              วรรณศิริ ตําบลทาใหม จันทบุรี
005 นาย จรินทร           ศรีนวล เมืองแมสอด ตาก
006 นาย จิรภัทร           อินทรโต นครนครสวรรค นครสวรรค
007 นาย ชัยสิทธิ์          เสารวิบูลย ตําบลโนนสูง นครราชสีมา
008 วาที่ ร.ต.ชาติชาย    พานนนท เมืองตะพานหิน พิจิตร
009 นาย ไชยนต         ชิตานนท เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
010 นาย ดําริ              เจริญพจน เมืองยโสธร ยโสธร
011 นาย ธีรยุทธ          นวลมณี เมืองกระทุมแบน สมุทรสาคร
012 นาย นนทศักดิ์     จันทรอัมพร นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
013 นาย นพพร          ถนอมมณีชวง เมืองชัยนาท ชัยนาท
014 นาย นิมิตร           ภิญโญ ตําบลแกงคอย สระบุรี
015 นาย บพิตร          เพ็งจันทร เมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
016 นาย บัณฑิต พรหมสาขา ณ สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
017 นาย บุญเลิศ        เสภู เมืองทาโขลง ปทุมธานี
018 นาย ประยูร         บุญโพธิ์ทอง ตําบลบางคลา ฉะเชิงเทรา
019 นาย ปญญา        ศักดิ์ไพบูลย เมืองบานหมี่ ลพบุรี
020 นาย เผด็จ           มานุจํา ตําบลจอหอ นครราชสีมา
021 นาย พงษพันธ     ยุทธเกษมสันต เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
022 นาย พจนารถ      มาลาศรี ตําบลพระพุทธบาท สระบุรี
023 นาย พิทักษ          ศรีสุระ ตําบลสําโรงเหนือ สมุทรปราการ
024 นาย พิธา             ศิริจางคพัฒนา เมืองลําพูน ลําพูน
025 นาย พีรเสริฐ        ทิชินพงษ ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
026 นาย พูนทรัพย     นครชัย นครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
027 นาย พูนศักดิ์         รังสิกรรพุม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
028 นาย มนัส              โกคูณ ตําบลทายาง เพชรบุรี

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 8  (นักบริหารงานชาง 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

029 นาย มนัส              ศุภวิริยากร ตําบลกะรน ภูเก็ต
030 นาย วรพงษ          มลิผล เมืองออมนอย สมุทรสาคร
031 นาย วิจักษ           วีระชาญชัย นครตรัง ตรัง
032 นาย วิทยา            บุณยะเวชชีวิน เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
033 นาย วิลาศ            ชนะชมภู เมืองพิจิตร พิจิตร
034 นาย วีรพล            คําพุฒ ตําบลสัตหีบ ชลบุรี
035 นาย สถิตย           ไววอง ตําบลชุมแพ ขอนแกน
036 นาย สนธยา         บุญเรือง นครปากเกร็ด นนทบุรี
037 นาย สนั่น             ทิพยวารีรมย เมืองกันตัง ตรัง
038 นาย สมชาย          เจริญสุข เมืองบานบึง ชลบุรี
039 นาย สมประสงค      บุญยิ้ม ตําบลสุนทรภู ระยอง
040 นาย สมพล            นันทิยกุล ตําบลเขายอย เพชรบุรี
042 นาย สุทธิชาต       สินธุวัฒนวิบูล ตําบลออมใหญ นครปฐม
043 นาย อนันท           พูวณิชย ตําบลธัญบุรี ปทุมธานี
044 นาย อนุศักดิ์        เสนียวาสน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
045 นาย อนุสสร         เกรียงศักดิ์พิชิต เมืองนาน นาน
046 นาย อรัญ            ดวงมณี เมืองหลังสวน ชุมพร
047 นาย อัครวุฒิ        มณีนิล เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
048 นาย อิสสระ         รัตนเปสสะ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
049 นาย เอกพล        อุดมรัตนานันท เมืองบางมูลนาก พิจิตร
050 นาย เอนก            เอนกรัตนสิน ตําบลดานสําโรง สมุทรปราการ



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย โฆสิล             เขมภูสิต ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
002 นาย จตุพร            ศุภสร ตําบลอุบล อุบลราชธานี
003 นาย จํารัส             เจริญรัตนวัฒน ตําบลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
004 นาย ฉัตรพงษ       เสือเทศ ตําบลลําตาเสา พระนครศรีอยุธยา
005 นาย ฐิติ                 กาญจนบุษย เมืองบานพรุ สงขลา
006 นาย ณรงค           พุธนิ่มนวล ตําบลคลองสวน สมุทรปราการ
007 นาย นิพนธ          เที่ยงธรรม ตําบลบางเลน นครปฐม
008 นาย พโยม            รุจิรัสสวรวงศ ตําบลบางปู สมุทรปราการ
009 นาย พิชิต              เจริญกาศ ตําบลบางหลวง ปทุมธานี
010 นาย พูนศักดิ์         จิตรักษ ตําบลโพธิสวาง อุดรธานี
011 นาย ไพโรจน         ทองคํา นครหาดใหญ สงขลา
013 นาย รัตนาภรณ    ชื่นบาน ตําบลวัดสิงห ชัยนาท
014 นาย วศิน              ล้ิมวัฒนะ ตําบลศรีดอนไผ ราชบุรี
015 นาย วันชัย            แซตัน ตําบลกะรน ภูเก็ต
016 นาย วิเชฐ             สกุลคุณสวัสดิ์ ตําบลบอทอง ชลบุรี
017 นาย ศักดิ์สิทธิ์       ศิรสาร เมืองทาขาม สุราษฎรธานี
018 นาย สมพงษ         กลาหาญ ตําบลบานผือ อุดรธานี
019 นาย สมศักดิ์         สุระสังข ตําบลสังขะ สุรินทร
021 นาย สุพัฒน          ทองไสย ตําบลสองดาว สกลนคร
022 นาย เสริมชาติ      ลออคุณูปการ เมืองสระแกว สระแกว
023 นาย เสวี                สกุลดี ตําบลจอหอ นครราชสีมา
024 นาย อภิชาติ         วิศิษฐารักษ นครขอนแกน ขอนแกน
025 นาย อํานวย         ปราณีตพลกรัง เมืองบัวใหญ นครราชสีมา
026 นาย อําพร            ศิริภักดิ์ เมืองนครพนม นครพนม

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองชาง ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย กฤษฎา          ศรีวงศ ตําบลวงฆอง พิษณุโลก
002 นาย กิตติ              ตั้งขจรศักดิ์ เมืองหนองคาย หนองคาย
003 นาย กิตติ             ปานเกศรินทร ตําบลนาประดู ปตตานี
004 นาย คมสัน           ศรีสถาน ตําบลเมืองเดช อุบลราชธานี
005 นาย จารึก            ศรีสุวรรณ เมืองกันทรลักษณ ศรีสะเกษ
006 นาย จําเริญ          กุลทวี ตําบลปะลุรู นราธิวาส
007 นาง จิตรา            มะโนสงค นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
009 นาย จีระศักดิ์      บุญเสริม เมืองยโสธร ยโสธร
010 นาย เฉลิมชัย     คงรักษา เมืองทาโขลง ปทุมธานี
011 นาย ชาตรี           ไวยาวัจมัย ตําบลบางละมุง ชลบุรี
012 นาย ชาละ           แสงอรุณ ตําบลนครชัยศรี นครปฐม
013 นาย ชูศักดิ์               ชัยสวัสดิ์ ตําบลจันทนิมิต จันทบุรี
014 นาย โชคชัย          ธรรมรัตน ตําบลบานแพว สมุทรสาคร
015 นาย โชคดี         แสงรุง เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
016 นาย ฐิติพงศ           คงแยม ตําบลหนองเรือ ขอนแกน
017 นาย ฐิติพงศ        เรียบรอย ตําบลประโคนชัย บุรีรัมย
018 นาย ณัฐพงศ            วุฒิวัย ตําบลมะขาม จันทบุรี
019 นาย ดนัย               ทินหงษ เมืองนาสาร สุราษฎรธานี
020 นาย ดํารงค         โชติกวนิชย ตําบลสามพราน นครปฐม
021 นาย ถิรภัทร            สกุลแกว ตําบลเวียงสระ สุราษฎรธานี
022 นาย ทนงศักดิ์       เกษตรธรรม ตําบลทาตะโก นครสวรรค
024 นาย ทศพล           ณ นคร เมืองพังงา พังงา
025 ส.อ. ธงชัย           พานิชมาท ตําบลดอนฉิมพลี ฉะเชิงเทรา
026 นาย ธงชัย           ธาราอุดม ตําบลอาวลึกใต กระบี่
027 นาย ธนานนท      ชูดวง ตําบลตากใบ นราธิวาส
028 นาย ธัชนะ             โตวิยานนท ตําบลพิชัย ลําปาง
029 นาย ธํารงศักดิ์     รอดเพชร ตําบลหัวไทร นครศรีธรรมราช

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

030 นาย ธีรภัทร        สายบัว เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
031 นาย ธีระ             เมฆดี ตําบลวัดโบสถ พิษณุโลก
032 นาย นคเรศ       ศรีโท เมืองหนองคาย หนองคาย
033 นาย นิคม            สุทธิทองแท ตําบลยางเนิ้ง เชียงใหม
034 นาง นิตยา        พวงศิริ ตําบลศรีคิ้ว นครราชสีมา
035 นาย นิทัศน          เกตุบุตร ตําบลดอนเจดีย สุพรรณบุรี
036 นาย นิพนธ            วิไลวณิชวงศ ตําบลสองพี่นอง สุพรรณบุรี
037 นาย บรรพต           นามเชียงใต เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
038 นาย บวร             มณีรัตน ตําบลจันจวา เชียงราย
039 นาย บํารุง           สนั่นนาม นครพิษณุโลก พิษณุโลก
040 นาง เบญจนุช      จันทรมา ตําบลทาขาม ฉะเชิงเทรา
041 นาย ประชา        ประหารภาพ เมืองสตูล สตูล
042 นาย ประธาน       บัวอินทร ตําบลหนองตําลึง ชลบุรี
043 นาง ประนอม       เขียวจันทร เมืองสะเดา สงขลา
044 นาย ประภัทรชัย     กิตติตระการ เมืองชุมแสง นครสวรรค
046 นาย ประวิทย     บุญทน ตําบลกังแอน สุรินทร
047 นาย ประสิทธิ์      เชื้อประทุม ตําบลทับกวาง สระบุรี
048 นาย ปริวรรต       แสงทัศน ตําบลกําแพง สตูล
049 นาย พงษศักดิ์     คําวงษา ตําบลธาตุพนม นครพนม
050 นาย พงษศักดิ์    ศรีวิบูลย ตําบลศาลายา นครปฐม
051 นาย พยับ          แกวหนูนวล ตําบลทาผา ราชบุรี
052 นาง พรทิพย         ตันสุขเกษม ตําบลสะบายอย สงขลา
053 นาย พะยอม        เชื่อมเจริญ เมืองบานบึง ชลบุรี
054 นาย พิชัย            บุเงิน ตําบลตระการพืชผล อุบลราชธานี
055 นาย พิชัย           สุดใจ ตําบลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
056 นาย พิเชษฐ        สวัสดิ์ประสิทธิ์ เมืองพัทลุง พัทลุง
057 นาย พิทักษ        ไกรกระโทก ตําบลดําเนินสะดวก ราชบุรี



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

058 นาย พีรพงค        ทองหนู ตําบลอางศิลา ชลบุรี
059 นาย พีรพงศ        ศิริวัฒน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
060 นาย ไพฑูรย        พลอยลวน เมืองพนัสนิคม ชลบุรี
061 นาย ไพรัช          หาญธีราศักดิ์ ตําบลพนมทวน กาญจนบุรี
062 นาย ภาณุเดช       เจริญพันธุวงศ ตําบลหัวขวาง มหาสารคาม
063 นาย มงคล          จารุมา ตําบลอัมพวา สมุทรสงคราม
065 นาย มนูญ          กล่ันศิริ ตําบลรือเสาะ นราธิวาส
066 นาย ยุทธพล      พันธุเพ็ง เมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี
067 นาย ฤทธิณรงค      วิจารณปญญา ตําบลบางทราย ชลบุรี
068 นาย เลอพงศ        จิตวิสุทธิพนัง ตําบลหลักหา สมุทรสาคร
070 นาย วิเชียร             อรรถพร ตําบลตลาดไชยา สุราษฎรธานี
071 นาย วิทยา           เยาวละออง ตําบลลําลูกกา ปทุมธานี
072 นาย วินิจ           วิทยาประโคน ตําบลปลายกาศ บุรีรัมย
073 นาย วิโรจน           ไชยมาลา เมืองลัดหลวง สมุทรปราการ
074 นาย วิโรจน          จารุวสุพันธุ ตําบลทุงโฮง แพร
075 นาย วิสุทธิ์          เสนาภักดิ์ ตําบลบางพระ ชลบุรี
076 นาย วิเหล่ียม         จันทะมล เมืองเลย เลย
077 นาย ศรีสวัสดิ์         จันทาโภ ตําบลหนองแก ขอนแกน
078 นาย ศิริชัย          ตระการฤทธา ตําบลปลายบาง นนทบุรี
079 นาย ศุภชัย        เชิดวงศสูง เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
080 นาย สมชาติ        วัฒนากลา ตําบลแมสาย เชียงราย
081 นาย สมบัติ        นรวรา ตําบลบางเสาธง สมุทรปราการ
082 นาย สมพงษ      นิลประยูร ตําบลลาดยาว นครสวรรค
083 นาย สมยศ          การบุญ ตําบลดานชาง สุพรรณบุรี
084 นาย สมยศ          ศรสุรินทร เมืองพะเยา พะเยา
085 นาย สมศักดิ์      ขาวอุทัย นครยะลา ยะลา
086 นาย สมศักดิ์      พัฒนประสิทธิ์ชัย ตําบลบรบือ มหาสารคาม



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

087 นาย สราวุธ          เครือมณี ตําบลดอนยายหอม นครปฐม
088 นาย สัญญา      สายน้ําผ้ึง ตําบลสามงาม นครปฐม
089 นาย สามารถ     สําเภาทิพย ตําบลพยัฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
090 นาย สิทธิกร       ฤทัยภิรักษ ตําบลอูทอง สุพรรณบุรี
091 นาย สินธุประสิทธิ์     ราตรี ตําบลกันทรารมย ศรีสะเกษ
092 นาย สุเทพ              เจียมทิพย ตําบลทาชนะ สุราษฎรธานี
093 นาย สุเทพ          พลอยลวน เมืองบานบึง ชลบุรี
094 นาย สุธีร           ทับหนองฮี เมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี
095 นาย สุนทร            สมประมัย ตําบลนาจอมเทียน ชลบุรี
096 นาย สุนทร           ตนไฮ ตําบลนาแก นครพนม
097 นาย สุพร          สิริกุลชาติ ตําบลยานตาขาว ตรัง
098 นาย สุภาพ          แกวกลับ ตําบลนาทวี สงขลา
099 นาย สุรพงศ         เนาวรัตน ตําบลเขายอย เพชรบุรี
100 นาย สุรพล              ทวยภา ตําบลวังชัย ขอนแกน
101 นาย สุรพล           ภูทองคํา ตําบลหางดง เชียงใหม
102 นาย สุวัฒน         คุมประเสริฐ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
103 นาย สุวัฒน         อุบลเจริญ ตําบลบางพลี สมุทรปราการ
104 นาย สุวุฒิ         ยังชํานาญ ตําบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
105 นาย เสนห              ถาวรวงศ ตําบลดอนสัก สุราษฎรธานี
107 นาย เสริมศักดิ์     โคตรศรีสวัสดิ์ ตําบลดานเกวียน นครราชสีมา
108 นาย อดิศักดิ์             เกณิกานนท ตําบลทาชาง จันทบุรี
109 นาย อภิชัย        มากลน ตําบลชองแค นครสวรรค
110 นาย อภิชาติ     ล้ิมเศรษฐานุวัต เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
111 นาย อรรณพ        สิทธิวงศ ตําบลเกาะคา ลําปาง
112 นาย อรุณ           นอยเสงี่ยม เมืองลําพูน ลําพูน
113 นาย อรุณศักดิ์       วงศวิวัฒน ตําบลหวยยอด ตรัง
114 นาย อาธร           สมวงศ ตําบลจันดี นครศรีธรรมราช



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานชาง 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

115 นาย อานนท        สงวนวงศ ตําบลพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
116 นาย อุทัยกร        วรสิทธิ์ ตําบลคลองตําหรุ ชลบุรี



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย เทียนชัย           ศศิศาสตร นครนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล ระดับ 8 / ผูอํานวยการสวน ระดับ 8  (นักบริหารงานชางสุขาภิบาล 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว เทศบาล จังหวัด
ผูเขารับ หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย กฤษณะ         จรรยงค เมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ
002 นาง จงดี              กองเอียด เมืองพัทลุง พัทลุง
003 น.ส. จตุพร             นครานุวัฒนะ นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
004 นาย จุมพล           ธรรมา เมืองราชบุรี ราชบุรี
005 นาย ชวดล            คชพันธุสุนทร เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
006 นาย ชวลิต          หลอเลิศรัตน นครนครสวรรค นครสวรรค
008 นาย ชูเกียรติ          สิงหตระหงาน ตําบลบางปู สมุทรปราการ
009 นาง ทิวาพร          สรรพวุธ นครเชียงราย เชียงราย
010 นาง ธนธร             จิรโสภณ นครนครปฐม นครปฐม
011 นาง ประมวล       มอญชื่น นครพิษณุโลก พิษณุโลก
012 นาย พงษศักดิ์     ศรีสวัสดิ์ เมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี
013 น.ส. พรทิพย         จันทรผอง ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
014 นาย พิชัย            สันติเมธากุล เมืองชะอํา เพชรบุรี
015 นาย ไพฑูรย         ปูคะภาค นครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
016 นาย ภาสกร         ประเสริฐเจริญสุข เมืองบานโปง ราชบุรี
017 น.ส. มนฤดี          ชลหาญ เมืองลพบุรี ลพบุรี
018 นาง มลวรรณ        คชพันธุสุนทร เมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช
019 นาง มาลี              โกมโลทก เมืองลัดหลวง สมุทรปราการ
022 นาง วราภรณ      สุริยะเกรียงไกร เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
023 นาง วันทนา        ดนตรีรักษ นครนครสวรรค นครสวรรค
024 น.ส. วิระวรรณ      ชาวันดี นครนนทบุรี นนทบุรี
025 นาย วีระ               ศรีสะอาด นครนครสวรรค นครสวรรค
026 น.ส. ศศิกานต         เสวตสาร นครนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
027 นาง ศศิธร            ตันสุหัส นครเชียงใหม เชียงใหม
028 น.ส. สมควร           โฉมอุดม เมืองพะเยา พะเยา
029 นาย สมพงษ          มังคลสุ เมืองศรีราชา ชลบุรี
030 นาง สมพร             ทานิสุทธิ์ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8/ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานท่ัวไป 8)
(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว เทศบาล จังหวัด
ผูเขารับ หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 8/ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 (นักบริหารงานท่ัวไป 8)
(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

031 นาย สมภพ           เสนาใจ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
033 นาย สิทธิชัย         สุทธิเดช เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช
034 น.ส. สุทธินันท      ทิศาวิภาต นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
035 นาย สุธีร               ตั้งสถิตย เมืองหนองคาย หนองคาย
036 นาง สุปรียา         พลศิริ นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
037 นาง สุพัฒนา        วิสุทธิรัตนมณี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
038 น.ส. สุพิชฌาย      วงศถีระพงษ เมืองชลบุรี ชลบุรี
039 นาย อภิชัย             เจนธีรวงศ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
040 นาง อรุวรรณ        ล้ิมวิวัธนวงศ นครนครปฐม นครปฐม
041 นาง อุไรวรรณ      เกล้ียงสะอาด นครนนทบุรี นนทบุรี



เลขประจําตัว เทศบาล จังหวัด
ผูเขารับ หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย ชาตรี           บุบผาชื่น เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
003 นาง พรเพ็ญ        มานุวงศ เมืองบางมูลนาก พิจิตร
004 นาย วิษณุ            ชูพันธดิลก เมืองกาญจนบุรี    กาญจนบุรี

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับ 7/ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 7 (นักบริหารงานท่ัวไป 7)
(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาย กมล           ไพบูลยวรพิสิฐ เมืองนาสาร           สุราษฎรธานี
002 นาง กรรณิการ     สิทธิญาณ เมืองบางกรวย        นนทบุรี
003 นาย กอรปชัย      สุขสอาด นครอุบลราชธานี  อุบลราชธานี
004 น.ส. กัลยาณวุฒิ   กล่ินทอง นครนนทบุรี        นนทบุรี
005 น.ส. กาญจนา    สามวัง นครปากเกร็ด        นนทบุรี
007 นาย กิ่ง             บุญเจริญ ตําบลเมืองพาน     เชียงราย
006 น.ส. กิตติมา       มนตแกว เมืองมาบตาพุด ระยอง
008 นาง กุหลาบ       ใบโพธิ์ ตําบลนางรอง       บุรีรัมย
009 นาย เกรียงไกร    มะลิงาม ตําบลแกงคอย           สระบุรี
010 นาย เกรียงศักดิ์    ขําทับ เมืองราชบุรี          ราชบุรี
011 นาย โกยุทธ        บอเกิด ตําบลนาจอมเทียน  ชลบุรี
013 นาย คมสัน        หิรัญญสุทธิ์ เมืองพนัสนิคม      ชลบุรี
014 นาง จงรัก          รุงสวาง เมืองโพธาราม       ราชบุรี
015 นาง จันทรพร      กิตติศิริ เมืองบานพรุ       สงขลา
016 นาง จันทรพร     สกุลพันธ เมืองทาขาม            สุราษฎรธานี
017 น.ส. จันทรเพ็ญ    พลเดช นครตรัง            ตรัง
018 นาง จารีวรรณ   อักษรนํา เมืองหลังสวน    ชุมพร
019 นาง จิตรา          กมลอารี ตําบลศรีพนมมาศ  อุตรดิตถ
020 นาง จิตสุรางค   พรหมจิต นครเชียงใหม       เชียงใหม
021 นาง จินตนา       ออนนอม ตําบลบานตาก    ตาก
022 นาง จิราภรณ      จารุธาณินทร เมืองพระประแดง    สมุทรปราการ
023 น.ส. จุไรภรณ     โสตถิกุล ตําบชางเผือก     เชียงใหม
024 น.ส. เจียมใจ      กุลเกียรติ์ เมืองแมสอด       ตาก
025 นาง ช.สุพิศพรรณ   เพ็ชญไพศิษฎ เมืองลําพูน         ลําพูน
026 น.ส. ชนิดา         นันทปยะวรรณ เมืองอโยธยา    พระนครศรีอยุธยา
027 นาง ชลชา          มากชวย ตําบลพะตง      สงขลา
028 นาย ชวนะ         ทองนุน ตําบลยานตาขาว  ตรัง

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานท่ัวไป 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานท่ัวไป 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

029 นาง ชื่นจิตต       ดาวสุข ตําบลจันทนิมิต      จันทบุรี
030 นาง ชุติมา          สุขเจริญพงษ ตําบลบางศรีเมือง  นนทบุรี
031 นาย เชิงชาย      บุญชวยกาว ตําบลทับกวาง        สระบุรี
032 นาง โชติกา        ติ๋วโวหาร เมืองโพธาราม      ราชบุรี
033 นาย ณฐกร        ศรีสวัสดิ์ นครขอนแกน        ขอนแกน
034 นาย ณรงค         ใจเพียร ตําบลสองพี่นอง   สุพรรณบุรี
035 นาง ณัฐจิต        เพิ่มพูนวิวัฒน นครเชียงใหม       เชียงใหม
036 นาง ณัฐชญา     อินทรจันทร ตําบลศรีดอนไผ        ราชบุรี
037 นาย ดนุ              สิทธิกานต เมืองหนองบัวลําภู    หนองบัวลําภู
038 น.ส. ดาราวรรณ   สุภานันท ตําบลคลองหลวง ปทุมธานี
039 นาง เดือนลอย   สังฆมโนเวศ นครอุบลราชธานี  อุบลราชธานี
040 นาง เตือนจิต      จงคง เมืองทุงสง          นครศรีธรรมราช
041 นาย ถวิล            จันทสุนีย เมืองยโสธร          ยโสธร
042 นาง ถาวร          แกวเพ็ง นครพิษณุโลก   พิษณุโลก
044 นาย ทรงพล       สุวรรณ เมืองสมุทรสงคราม   สมุทรสงคราม
046 นาย ทินธรรม         บุญประกอบศักดิ์ ตําบลสีคิ้ว      นครราชสีมา
047 นาง ทิพวรรณ     บุตรศรี เมืองบางกรวย           นนทบุรี
048 นาย ธนวัฒน      ทรัพยสมบูรณ เมืองนครพนม       นครพนม
051 นาง นงนุช          พิกุลขาว เมืองกระทุมแบน      สมุทรสาคร
052 นาง นพรัตน       มนตแกว ตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์  ชลบุรี
053 น.ส. นพรัตน      จันทรรอด นครนครปฐม       นครปฐม
054 นาง นภัสวรรณ   นุมนวล เมืองบานโปง   ราชบุรี
055 นาย นักรบ          จันทรสิงห เมืองบางมูลนาก    พิจิตร
056 นาง นันทรัตน     ใบงาม เมืองพนัสนิคม        ชลบุรี
057 น.ส. นิตยา         สนสรอย ตําบลสําโรงเหนือ   สมุทรปราการ
058 นาง นิตยา        อิทธิวุฒิ ตําบลบานสวน      ชลบุรี
060 นาย นิรันดร        ไชยยศ เมืองจันทบุรี            จันทบุรี



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานท่ัวไป 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

061 นาย นิวัฒน        ศรีมะเริง นครนครราชสีมา   นครราชสีมา
062 นาย บรรจง        สายเพ็ชร เมืองหลมสัก           เพชรบูรณ
063 นาย บัญชา        รังษีภโนดร นครพิษณุโลก        พิษณุโลก
064 นาย บุญชุบ        พรหมวาศ ตําบลปะลุรู      นราธิวาส
065 นาง บุษกร         จันทรแปน นครสงขลา         สงขลา
066 นาย เบญจพล      โพธิประเสริฐ เมืองสุพรรณบุรี         สุพรรณบุรี
067 น.ส. ปนัดดา       บัวศิริ เมืองแกนพัฒนา    เชียงใหม
068 นาย ประพันธ     ไตรทิพยพงศ เมืองกันตัง      ตรัง
069 นาย ประสิทธิ์      สุขเนียม ตําบลบางเสาธง      สมุทรปราการ
070 นาย ปรัชญา     บุราคร เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
071 นาย ปราบพาล   ฟูศรี ตําบลพระอินทราชา พระนครศรีอยุธยา
072 นาง ปรารภ        กุลนอก ตําบลโนนสูง     นครราชสีมา
073 นาย ปรีชา         มาฆะเซ็นต เมืองเมืองพล       ขอนแกน
074 นาย ปญญา       ชลคงคา เมืองปทุมธานี        ปทุมธานี
075 นาย พงศเทพ      ประสงคผล เมืองพังงา        พังงา
076 น.ส. พจมาน       เสือทิม เมืองสุพรรณบุรี      สุพรรณบุรี
077 นาง พรสถิตย    เดชาวุธ ตําบลจอหอ       นครราชสีมา
078 นาย พัฒนา        ฤทธิณรงค เมืองสะเดา            สงขลา
079 นาย พิชัย           บัวหลวง      ตําบลอัมพวา           สมุทรสงคราม
080 น.ส. พึงจิตร        โกมโลทก ตําบลคลองหลวง  ปทุมธานี
081 น.ส. เพลินพิศ      จิตตไชยวัฒน ตําบลนางรอง       บุรีรัมย
082 นาย ไพบูลย      อักษรนํา เมืองหลังสวน      ชุมพร
083 น.ส. ภัคจิรา       ชัยเพชรโยธิน นครนนทบุรี       นนทบุรี
084 นาย ภูมิพงศ       ไพศาลศิริเลิศ เมืองบานบึง          ชลบุรี
085 นาย ภูษิต          วงศอิน เมืองอรัญญประเทศ  สระแกว
086 นาย มณเทียนชัย   สิงหเศรษฐ ตําบลวัดสิงห   ชัยนาท
087 วาที่ พ.ต.มนู         ครุฑกลอม ตําบลชางเผือก   เชียงใหม



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานท่ัวไป 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

088 นาย ยงยุทธ       เหลาเจริญเกียรติ นครนครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
089 นาย ยุคล           จันทรขาว เมืองสตูล             สตูล
090 นาย ยุทธนา       ชัยโย เมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
091 นาย ยูไนด          มะหโมดี เมืองสะเดา          สงขลา
092 นาง ระวีวรรณ     เชฎฐกุล ตําบลออมใหญ      นครปฐม
093 นาย รัฐพงษ        บํารุงญาติ ตําบลสําโรงเหนือ  สมุทรปราการ
094 นาง ละเอียด      เพยาวนอย เมืองสระบุรี         สระบุรี
095 นาง ลัดดาวัลย   ยงใจยุทธ เมืองลําพูน         ลําพูน
096 น.ส. ลินดา         สมประสงค ตําบลทามวง         กาญจนบุรี
097 นาง วรพรรณ     อาสนพาณิชย เมืองคูคต      ปทุมธานี
098 นาย วรรณรุศม     พึ่งรัตนา เมืองปราจีนบุรี      ปราจีนบุรี
099 นาง วรรณา        กุฎาคาร เมืองชะอํา         เพชรบุรี
100 นาง วรรณา        สังเกตุ ตําบลปาโมก       อางทอง
101 นาง วราภรณ      สองสวาง ตําบลบานสวน     ชลบุรี
102 น.ส. วิจิต            ศรีบุญญากร เมืองเสนา          พระนครศรีอยุธยา
103 นาย วิชิต            ตุนหรัด ตําบลวัดสิงห    ชัยนาท
104 นาย วิทวัส          รับไทรทอง นครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
105 นาง วิลัยวรรณ    อินทรพิทักษ เมืองชัยภูมิ             ชัยภูมิ
106 นาง วีนา            พันชนะ ตําบลมะกอกเหนือ  พัทลุง
107 นาย วุฒิ             ศรีรัตน ตําบลบางคลา        ฉะเชิงเทรา
108 นาย เวทิน      ฝายอุปปละ ตําบลสีคิ้ว       นครราชสีมา
109 นาย ศักดา         กันหาเวียง เมืองเขลางคนคร    ลําปาง
110 นาย ศักดิ์           ใจหาญ เมืองกันทรลักษณ ศรีสะเกษ
111 นาย ศุภกร         ศรีจันทร เมืองพังงา       พังงา
112 นาย ศุภชัย         อาลัยจิตต ตําบลเกาะสมุย      สุราษฎรธานี
113 นาง ศุภรัศม์ิ        จันทรตะธง นครเชียงใหม       เชียงใหม
114 นาย สนอง          พิมพกัน เมืองอํานาจเจริญ   อํานาจเจริญ



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานท่ัวไป 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

116 วาที่ ร.ท.สมเดช     จันทรหอม    เมืองลพบุรี            ลพบุรี
117 นาย สมบูรณ       เดชสมบูรณสุข ตําบลกบินทร      ปราจีนบุรี
118 น.ส. สมปอง      ผิวผอง เมืองพิบูลมังสาหาร   อุบลราชธานี
119 นาย สมพงศ       พรหมสุทธิ์ เมืองสุไหงโก-ลก    นราธิวาส
120 นาง สมพร         สุนทรยาตร เมืองปทุมธานี        ปทุมธานี
121 นาย สมยศ         พงษสวัสดิ์ นครสมุทรสาคร     สมุทรสาคร
122 นาย สมหมาย     แสงแกว  นครนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
123 นาง สยุมพร       ศรีกงพาน ตําบลทาผา       ราชบุรี
124 นาย สัณธิติ         แกวโกมินทร ตําบลทาใหม จันทบุรี
125 นาง สัมพันธ       สิทธิสงคราม เมืองทาขาม        สุราษฎรธานี
126 นาง สาธนี     นุชนิยม ตําบลปลายบาง   นนทบุรี
127 นาย สืบสกุล      หงษทอง เมืองบางบัวทอง   นนทบุรี
128 นาย สุกิจ           เทพประสิทธิ์ เมืองปราจีนบุรี      ปราจีนบุรี
129 น.ส. สุธาดา        ชัยธัมมะปกรณ เมืองกระทุมแบน     สมุทรสาคร
130 นาย สุเธียร         กันธะรส เมืองพะเยา           พะเยา
131 นาง สุนันทา       เพชรยอย เมืองทุงสง              นครศรีธรรมราช
132 นาง สุพร            นวลตรีฉํ่า เมืองขลุง             จันทบุรี
133 น.ส. สุพรรณี      โพธิ์ศรี เมืองทาโขลง      ปทุมธานี
134 นาง สุภาภรณ    เย็นฑูร เมืองหัวหิน        ประจวบคีรีขันธ
135 นาง สุมาลี         ตาแหลม ตําบลยานตาขาว ตรัง
136 นาย สุเมธ           สงสุวรรณ ตําบลเวียงสระ       สุราษฎรธานี
137 นาย สุรัตน          อินทะชัย ตําบลพังโคน   สกลนคร
138 นาย สุรัตน         วิทักษาบุตร นครพิษณุโลก      พิษณุโลก
139 นาย สุวัฒน         นิลคต เมืองอํานาจเจริญ    อํานาจเจริญ
140 นาย สุวัฒน         พนชั่ว นครระยอง ระยอง
141 นาง สุวิมล          ศรีสถาน เมืองวารินชําราบ   อุบลราชธานี
143 นาย อดิศร          ตรัยญาลักษณ นครระยอง ระยอง



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานท่ัวไป 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

144 นาย อติวรรตน    กระตุดนาค เมืองขลุง            จันทบุรี
145 นาย อธิสิทธิ์         วรรณธนะภูติ นครปากเกร็ด          นนทบุรี
146 นาง อนัญลักษณ   ประมูลมาก ตําบลบรรพตพิสัย  นครสวรรค
147 นาย อภิชาติ       วรภัย ตําบลทาใหม         จันทบุรี
148 นาย อัครเดช     ใจอารีย นครพิษณุโลก    พิษณุโลก
149 นาง อัจฉรา        รัตนา เมืองสุราษฎรธานี    สุราษฎรธานี
150 นาง อัญชลี        ภูระหงษ ตําบลหลักหา            สมุทรสาคร
151 นาง อัฎฐพร      โพธิ์ขํา ตําบลแหลมฉบัง    ชลบุรี
152 นาย อัฐชัย         พรหมมณี ตําบลบางศรีเมือง    นนทบุรี
153 นาง อําภา          พุทธจร เมืองจันทบุรี           จันทบุรี
154 นาย อุทิศ           แกวขาว เมืองเมืองพล     ขอนแกน
155 นาง อุบล          พึ่งแพง เมืองหัวหิน         ประจวบคีรีขันธ



เลขประจําตัว เทศบาล จังหวัด
ผูเขารับ หมายเหตุ

การคัดเลือก

002 นาย ชัชวาลย  ทองวัฒนา ตําบลวัดสิงห ชัยนาท
003 นาย นพดล  จุสกุล ตําบลแกงคอย สระบุรี
004 นาย นิธิพงศ  สามงามแจม ตําบลโพรงมะเดื่อ นครปฐม
005 นาย บุญลือ  ลอคํา เมืองแกลง ระยอง
006 นาย ประดิษฐ  อุนศิวิไลย เมืองราชบุรี ราชบุรี
007 นาย พันธศักดิ์  ภูธรใจ เมืองกระทุมแบน สมุทรสาคร
008 นาย สมพง  วรรณโส นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
009 นาย สมศักดิ์  จันทกาล นครนครปฐม นครปฐม
010 นาย สุวิทย  การอุภัย ตําบลสองพี่นอง สุพรรณบุรี
011 สิบเอก อนุชิต  สุวรรณรัตน นครนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองการประปา ระดับ 7  (นักบริหารงานประปา 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
002 นาง ชลีภรณ  กุญชรชัย เมืองราชบุรี ราชบุรี
003 นาย ชาญชัย  จิรวรรธนกิจ นครเชียงใหม เชียงใหม
004 นาย ชาติชาย  อินทรชัยศรี นครพิษณุโลก พิษณุโลก
005 นาย ปน  เอ้ือตระการวิวัฒน เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช
006 นาง พิมพร  ชื่นมนุษย นครนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
007 นาง มัณฑนา  กําลังเกื้อ นครภูเก็ต ภูเก็ต
008 นาย วิสิษฐ  ศรีมังคละ เมืองหนองคาย หนองคาย

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก

001 นาย กฤษฎา          ชื่นอ่ิม นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
002 นาง เกยูร                ชีวไพบูลยศิลป เมืองตราด ตราด
003 นาง เกษรา             สังขพันธุ เมืองชัยนาท ชัยนาท
004 นาย ฉกาจ              ทองอตม ตําบลนางรอง บุรีรัมย
005 นาง ชัชฎาพร         ถาวรวงศ ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
006 นาง ดวงตา            สุวรรณวัฒน ตําบลออมใหญ นครปฐม
008 นาง เตือนจิต           สุดสวาท ตําบลทาเรือพระแทน กาญจนบุรี
009 นาง นงเยาว            เกิดทอง ตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี
010 นาย นพพร             เรืองอัมพร เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
011 นาย นิตยชัย           เพชรยิ่งวรพงศ ตําบลบางเมือง สมุทรปราการ
012 นาง นุชนารถ          คุณวรผาติ ตําบลดานสําโรง สมุทรปราการ
013 นาง ประจิตร           เจริญศักดิ์ขจร เมืองยโสธร ยโสธร
015 นาง ประไพศรี         ศรีนวลพุฒ ตําบลพระอินทราชา พระนครศรีอยุธยา
016 นาง พริ้งพราว       ไวยาวัจมัย ตําบลบางคลา ฉะเชิงเทรา
017 น.ส. พลาพร            สมพรบรรจง เมืองทาโขลง ปทุมธานี
018 นาง พูลศรี              มีเครือ ตําบลคลองหลวง ปทุมธานี
019 นาย ภักดี                วิจิตรปญญา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู
021 นาง มรกต              บัวแตง เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
022 น.ส. รัชฎา               เมืองมาหลา นครเชียงราย เชียงราย
023 นาง ลําดวน            โรจรัตน เมืองคูคต ปทุมธานี
024 สตท.วิรัช                 จินดา เมืองสะเดา สงขลา
025 นาง ศรรวีร              จิตคํา เมืองโพธาราม ราชบุรี
026 สอ. สม                  ใจผองใส เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
027 นาย สมบูรณ           จันทรศศิธร นครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
028 นาง สุกัญญา          จันทรสิงห นครพิษณุโลก พิษณุโลก
029 นาง สุกัญญา          วรรธนะพิศิษฐ เมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช
030 นาง สุกัญญา         คงทอง เมืองอางทอง อางทอง

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8/ผอ.สวน ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 8/ผอ.สวน ระดับ 8  (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

031 นาย สุรพล               เตียวตระกูล เมืองพิจิตร พิจิตร
032 นาง สุลัดดา            ไกรวิเชษฐ ตําบลจอหอ นครราชสีมา
033 นาง สุวรรณี           หอมทรัพย ตําบลทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
034 นาง อนงค               คงประเสริฐ เมืองกันตัง ตรัง
035 นาง อัมพร              ชัยจิตวณิชกุล ตําบลหนองบัว อุดรธานี
036 นาย อามินทร          บากา เมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส
037 นาง อุษา               พลอยลวน เมืองพนัสนิคม ชลบุรี



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
004 นาง ละออ                ถาวโร เมืองกันตัง ตรัง
005 นาย วัฒนะ               ศรีโพธิ์ ตําบลพรานกระตาย กําแพงเพชร
006 นาย สุเทพ               วงษแจง ตําบลคลองหลวง ปทุมธานี

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับ 7  (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
001 นาง กรรณิกา          มะ ตําบลตากใบ นราธิวาส
002 นาง กรรณิการ        มหาวิจิตร เมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
003 น.ส. กรุณา              กลัดเนินกลุม นครสมุทรปราการ สมุทรปราการ
004 นาง กรุณา              เตยหอม ตําบลวัดสิงห ชัยนาท
005 นาย กฤษณะ           ไกยสิทธิ์ ตําบลบางไทร พระนครศรีอยุธยา
006 น.ส. กาญจนา          เตลียะโชติ ตําบลสัตหีบ ชลบุรี
007 นาย การี                  มะ ตําบลรือเสาะ นราธิวาส
008 นาย กิตติ                 ยะสาวงษ ตําบลองครักษ นครนายก
009 นาง กิตติมาพร        มหาลี เมืองบางกรวย นนทบุรี
010 นาย กิตติศักดิ์          กะรัตน ตําบลบานปรางค นาน
011 นาง กิติมา               เพียรเจริญศักดิ์ เมืองทาขาม สุราษฎรธานี
012 นาย กุศล                 กอบการ ตําบลอาวลึกใต กระบี่
014 นาง ขนิษฐา            ธรรมทินโน ตําบลสําโรงเหนือ สมุทรปราการ
015 นาย คมสัน              ศิริปกมานนท ตําบลประจันตคาม ปราจีนบุรี
016 นาย คํามูล              นาสมปอง ตําบลดอนสัก สุราษฎรธานี
017 นาง เครือวัลย          เหลืองออน ตําบลบางพระ ชลบุรี
018 น.ส. จันทร               เลิศจันทรางกูล ตําบลศรีสําโรง สุโขทัย
019 นาง จําเรียง             นงคเยาว ตําบลหินกอง สระบุรี
020 นาง จิราพร             จันทรศิริสุข ตําบลหินดาด นครราชสีมา
021 จสอ. จุมพล              กล่ันกลา ตําบลออมใหญ นครปฐม
022 นาย ฉัตรมงคล         หอมเลิศนลิน  เมืองชลบุรี ชลบุรี
023 นาง ชนนันท            โพธิเวช  ตําบลปากน้ํา ฉะเชิงเทรา
024 น.ส. ชนิดาภา          ชอกุหลาบ ตําบลบางจัก อางทอง
025 รตท.หญิงชรัลดา        เจริญภิภพ ตําบลอางศิลา ชลบุรี
026 นาย ชัยวิทย            รักษาพวก ตําบลแกงครอ ชัยภูมิ
027 นาย ชาติชาย           สังฆฤทธิ์ ตําบลกบินทร ปราจีนบุรี
028 นาย ชิงชัย               บุญประคอง ตําบลศาลายา นครปฐม

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

029 นาง ชุติมา               อัจฉราวรรณ ตําบลหนองบัว นครสวรรค
030 นาย ชูชาติ               ชิตเชิด เมืองบางบัวทอง นนทบุรี
031 นาย ณรงค               หมายศรี เมืองยโสธร ยโสธร
032 นาย ณรงค               อยูบํารุง เมืองออมนอย สมุทรสาคร
033 นาย ณัฐภูมิ              นนทสิริกุล ตําบลกําแพงแสน นครปฐม
034 นาง ณิชมน              เกตุมณี เมืองทาขาม สุราษฎรธานี
035 นาง ดรุณี                อุทกเวช เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
036 จสอ.ดวงจันทร         ไชยแกว ตําบลทุงโฮง แพร
037 นาง ดุจเดือน           เจริญกิจกําจรชยัตําบลนครชัยศรี นครปฐม
038 นาง ถนิมลักษม       ทองออน ตําบลสํานักทอน ระยอง
039 นาย ถวัน                อุนคําเมือง ตําบลเวียงฝาง เชียงใหม
040 นาง ทวีวรรณ          สนคง เมืองตาก ตาก
041 นาย ทวีศักดิ์            โชติธนาพร นครระยอง ระยอง
042 นาย ทองหลอ           สาระพันธ ตําบลเมืองเดช อุบลราชธานี
043 น.ส. ทิพยวรรณ        อยูเกษม ตําบลขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
044 น.ส. ทิพวรรณ           รังษีภโนดร ตําบลปลายบาง นนทบุรี
045 น.ส. ธนัญลักษณ      ทองพูน ตําบลกะทู ภูเก็ต
046 นาย ธเนศ                กาญจนบูรภิภพ ตําบลนาประดู ปตตานี
047 นาย ธานี                 ทุมมานนท ตําบลเกาะจันทร ชลบุรี
048 น.ส. ธารทิพย          จุลกะรัตน ตําบลดําเนินสะดวก ราชบุรี
050 นาย ธีระพันธ           จัดพล ตําบลบางใหญ นนทบุรี
051 นาง นงคราญ          กันกา ตําบลสูงเมน แพร
052 นาง นงนภัส            นําผล ตําบลเวียงสระ สุราษฎรธานี
053 น.ส. นงนุช               เงินประยูร ตําบลหลักเมือง ราชบุรี
054 นาง นงนุช              จันทรประเทศ ตําบลคลองตําหรุ ชลบุรี
055 นาง นพรัตน            เสงว่ัน เมืองสตูล สตูล
056 นาย นรังสรรค          บุญสรรค ตําบลพยุหะ นครสวรรค



เลขประจําตัว
ผูเขารับ เทศบาล จังหวัด หมายเหตุ

การคัดเลือก
ช่ือ - สกุล

บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ประจําป 2547
ตําแหนง    หัวหนาฝาย ระดับ 7  (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

(แนบทายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานผูบริหาร  ลงวันท่ี     กรกฎาคม  2547)

057 นาง นวลละออ        พีรพงศพิพัฒน ตําบลระแหง ปทุมธานี
058 วาที่ รตอ.หญิงนองนุช   เอ่ียมเจริญ ตําบลสามพราน นครปฐม
059 นาง นันทกา            หม่ืนประเสริฐ ตําบลจันทนิมิต จันทบุรี
060 นาง นันทญารัตน     งานดี เมืองพะเยา พะเยา
061 นาง นันทสิตา           แสงวัชระกุล เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี
062 นาง นันทะกาญจน   ยินดีรัมย ตําบลกระสัง บุรีรัมย
063 นาง นาฎนอย           ศรีแสง ตําบลเกาะสมุย สุราษฎรธานี
064 นาย นิกร                  ทองดารา ตําบลหนองตําลึง ชลบุรี
065 นาย นิพัทธ               รัชตะวิเศษ เมืองกระบี่ กระบี่
066 นาย นิรันดร              อุนคํา ตําบลประโคนชัย บุรีรัมย
067 นาย บัญชา              บุญเกิด เมืองชุมพร ชุมพร
068 นาย บัญชา              สุวรรณสิทธิ์ ตําบลสันทรายหลวง เชียงใหม
069 น.ส. บุญญมณี          บุญจุน ตําบลนครหลวง พระนครศรีอยุธยา
070 นาย บุญเพ็ง             ปูนกลาง ตําบลสวางแดนดิน สกลนคร
071 นาย บุญเลิศ             ทองรองแกว ตําบลหางดง เชียงใหม
072 นาง บุศรินทร            เตาทอง ตําบลแหลมฟาผา สมุทรปราการ
073 นาง บุษบงษ            เจียรนัย เมืองออมนอย สมุทรสาคร
074 นาง ปภัสสร             เสนาธรรม เมืองลําพูน ลําพูน
075 น.ส. ประเชิญ           สมจรรยา ตําบลศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
076 นาย ประพิศ            วิฑูรย เมืองมาบตาพุด ระยอง
077 นาง ประภัสสร         ไพรินทร ตําบลไทรนอย นนทบุรี
078 นาย ประมวล          อยูสุขอาบ ตําบลโนนสูง นครราชสีมา
079 นาย ประยุทธ          นิราศสูงเนิน ตําบลโชคชัย นครราชสีมา
080 นาย ประสาตร         สุภากรเดช เมืองบานโปง ราชบุรี
081 นาย ประสิทธิ์          ทองใหญ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
082 นาง ปราณี             อาจรักษา เมืองสระแกว สระแกว
083 น.ส. ปริศนา            โชคพิพัฒน ตําบลทับกวาง สระบุรี
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084 นาย ปรีชา               ณ นุย ตําบลพังลา สงขลา
085 นาย ปรีชา               ทวีทอง ตําบลกะรน ภูเก็ต
086 นาย พงคกร             อกตัน ตําบลลอมแรด ลําปาง
087 นาย พงศวิทย          ทองออน ตําบลกําแพง สตูล
088 นาง พรนิภา            วัฒนธํารงค ตําบลกระจับ ราชบุรี
089 นาง พรพรรณ          สุจินพรัหม ตําบลระแงง สุรินทร
090 นาง พรเพ็ญ            อยูบํารุง ตําบลบางปลา สมุทรสาคร
091 น.ส. พรรณรัตน        อัครชัยเมธากรณตําบลบางบอ สมุทรปราการ
092 นาย พสธร               แสนเหมือน ตําบลผักไห พระนครศรีอยุธยา
093 นาง พัฒนา              สงวนเจียม เมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ
094 น.ส. พัทยา               มาประเสริฐ ตําบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
095 นาง พันทิวา             พิบูลยเวช ตําบลหนองตองพัฒนา เชียงใหม
096 นาง พาขวัญ            เมืองสาคร ตําบลหลักหา สมุทรสาคร
097 นาง พาณิภัค           ไพศาลธนสมบตัิ เมืองทาโขลง ปทุมธานี
098 นาย พิษณุ               ปญญา ตําบลบางพลี สมุทรปราการ
099 นาย ไพศาล             นิลสนธิ ตําบลทาตะโก นครสวรรค
100 นาย ไพศาล             เพชรสุขศิริ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
102 นาง มณีวรรณ         เจริญศรี ตําบลดงมะไฟ สกลนคร
103 นาย มนัส                จิตสัจจพงศ ตําบลนายาง เพชรบุรี
104 นาย มนัส                นพรัตน ตําบลลําพญา นครปฐม
105 นาย มานิตย            ดีเอ้ือ ตําบลทาขาม ฉะเชิงเทรา
106 นาง มาลีรัตน          โรจนดํารงการ ตําบลพานทอง ชลบุรี
107 นาง มุกดา              ศรีสวัสดิ์ ตําบลทาชนะ สุราษฎรธานี
108 นาง มุกดา              อภิปติวรกุล เมืองกระบี่ กระบี่
109 นาง ยินดี                บุตรศรี ตําบลสระโบสถ ลพบุรี
110 นาย ยุทธพงศ          ศรีอํานวย ตําบลแมจัน เชียงราย
112 นาง รัตนกาญจน     พรอมสันเทียะ ตําบลสีคิ้ว นครราชสีมา
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113 นาง รุงนภา             ทับหนองฮี เมืองวารินชําราบ อุบลราชธานี
114 นาง รุจินันต            พิทยธาราธร ตําบลจอหอ นครราชสีมา
115 น.ส. ลัดดารัตน        เพชรเฉลิมเกียรตติําบลเขายอย เพชรบุรี
116 นาง ลาวัลย            ปานเงิน ตําบลคลองดาน สมุทรปราการ
117 น.ส. วดี                   บุษยา ตําบลตลาดไชยา สุราษฎรธานี
118 นาง วรรณทนี          กุชโร เมืองสนั่นรักษ ปทุมธานี
119 นาง วรรณรัตน        อาจสมโภช ตําบลนาโยง ตรัง
120 น.ส. วรรณา             อยูพุม ตําบลไพศาลี นครสวรรค
121 นาง วรรณี               แตงเขียว ตําบลพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
122 นาย วรสิทธิ์             บัวสาย ตําบลธาตุพนม นครพนม
123 นาง วริษฐา             พรรณภัทราพงษตําบลมะคา นครราชสีมา
124 น.ส. วันเพ็ญ             มีชูวาศ ตําบลโกรกพระ นครสวรรค
125 น.ส. วัลลิกา             เหลาบุตรศรี ตําบลบานหมอ สระบุรี
127 นาย วิบูลย               เจนพานิช เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
128 นาง วิศัลยา             สงแจง ตําบลแมสาย เชียงราย
129 นาย วิสุทธิ์               เสาวรัจ ตําบลรางกระทุม นครปฐม
130 นาง แววดาว           ทองอรัญญิก ตําบลเขางู ราชบุรี
131 นาง ศมนวรรณ       ทองกร ตําบลบานเลน พระนครศรีอยุธยา
132 นาง ศศิธร               ศรีวัฒนา ตําบลหนาพระลาน สระบุรี
133 นาย ศักดิ์ชัย           อวยชัย ตําบลสามงาม นครปฐม
134 นาง ศิริพร               ผดุงรักษศาสตร ตําบลปะลุรู นราธิวาส
135 นาง ศิริลักษณ         ชาติปฐมรักษ ตําบลบางหลวง นครปฐม
136 นาง ศิริวรรณ           ไชยธานี ตําบลหัวขวาง มหาสารคาม
137 นาง ศิริวรรณ           วิชัยโย ตําบลเขมราฐ อุบลราชธานี
138 นาย เศกสันต           สมิทธิภิญโญ นครพิษณุโลก พิษณุโลก
139 นาง สงวนศรี           คําพิฑูรย  ตําบลนาจอมเทียน ชลบุรี
140 นาย สมคเน             เกษมสําราญ ตําบลบางละมุง ชลบุรี
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141 นาง สมจิต              วงษบํารุงจิตร ตําบลบางทราย ชลบุรี
142 น.ส. สมจิตต            กลอมขจิต ตําบลตะพง สงขลา
143 นาย สมพงษ            วงษวัน เมืองตาก ตาก
144 นาย สมพร               กาญจนโสภาค เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช
145 นาง สมยา               หวังจิ ตําบลระโนด สงขลา
146 นาย สมศักดิ์            สิทธิเกรียงไกร ตําบลอูทอง สุพรรณบุรี
147 นาย สมัคร               ใจเอ็นดู ตําบลบางเมือง สมุทรปราการ
148 นาย สมาน               ทองชู ตําบลสามชุก สุพรรณบุรี
149 นาย สฤษดิ์              โพวันดี ตําบลลาดยาว นครสวรรค
150 นาย สาคร                การะหงษ ตําบลสันปาตอง เชียงใหม
151 นาง สายฝน             ตรีเนตร ตําบลมวกเหล็ก สระบุรี
152 นาง สายเพ็ชร         เมฆสุทัศน เมืองบานหมี่ ลพบุรี
153 นาย สายันต            สุพิมล ตําบลหัวเวียง พระนครศรีอยุธยา
154 นาย สาโรช              ทัพมี ตําบลทาบุญมี ชลบุรี
155 นาง สิริวรรณ           ดีขํา เมืองกันตัง ตรัง
156 นาง สุกานดา          เอมะสุวรรณ ตําบลพิชัย ลําปาง
157 น.ส. สุจิตร               เดชพิชัย ตําบลบางศรีเมือง นนทบุรี
158 นาย สุชาติ              อรุณเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท
159 นาย สุเทพ               ปนทองพันธ เมืองสตูล สตูล
160 นาง สุนีย                กุลเทียมสิน เมืองชะอํา เพชรบุรี
161 นาง สุปราณี            แดงทองดี ตําบลทาลาน สระบุรี
162 นาง สุภนาฎ            ธนาวรรัตน ตําบลหัวกุญแจ ชลบุรี
163 นาง วสุภัทร               กลํ่ากล่ิน ตําบลอัมพวา สมุทรสงคราม
164 นาง สุภาณี              ศรีสุขใส เมืองทุงสง นครศรีธรรมราช
165 นาง สุภาพร             คําวัง ตําบลสบกอน นาน
166 นาง สุภาวดี             สินสายออ ตําบลทาชาง จันทบุรี
167 นาง สุมนมาลย        ไชยศิริ ตําบลหนองเบน นครสวรรค
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168 จสอ. สุรชัย               สัมมาภาพ ตําบลบอตรุ สงขลา
169 นาง สุรางค              ประสระบาล ตําบลอุบล อุบลราชธานี
170 นาง สุวพิชญ           จินดากุล ตําบลแพรกษา สมุทรปราการ
171 นาย สุวิชา                สุภามา ตําบลกุดจิก นครราชสีมา
172 นาง สุวิมล               พลธี เมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา
173 นาย องอาจ              บุญมา ตําบลแมใจ พะเยา
174 น.ส. อนันตพร           คุมสุข ตําบลลําลูกกา ปทุมธานี
175 นาง อภิรดี                แสงรัศมี เมืองทาโขลง ปทุมธานี
176 นาย อภิวุฒิ               รักรวม ตําบลยานตาขาว ตรัง
177 น.ส. อภิสรา              คําวัฒน เมืองเมืองพล ขอนแกน
178 นาง อรพรรณ           คันธาวัฒน ตําบลทาหลวง พระนครศรีอยุธยา
179 น.ส. อรวี                  บุญกัลยา ตําบลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
180 นาง อรุณี                วรศรี ตําบลบานแพว สมุทรสาคร
181 นาง อวยพร            มีชัย เมืองนาสาร สุราษฎรธานี
182 นาง ออย                ปลีเจริญ เมืองมาบตาพุด ระยอง
183 นาง ออยทิพย         พิทักษ ตําบลบางเลน นครปฐม
184 นาย อัครศักดิ์          โชติพงษ ตําบลกองดิน ระยอง
185 นาง อังคณา            รุจิเมทินีกุล เมืองสะเดา สงขลา
186 น.ส. อังสนา             ละเอียดศิลป เมืองกระทุมแบน สมุทรสาคร
187 นาย อํานาจ            พุฒทอง เมืองชุมแสง นครสวรรค
188 นาย อุเทน               ศรีดี ตําบลบางหลวง ปทุมธานี
189 น.ส. เอ้ือมจันทร      วรสายัณห เมืองพนัสนิคม ชลบุรี


