
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 

จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 
……………………………………. 

 
ตามที่เทศบาลตําบลบานใหม  ไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงตางสายงานจากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3           
ลงวันที่  24  มีนาคม  2557  ประกอบกับประกาศเทศบาลตําบลบานใหม  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงรับสมัคร
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานจากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ
ระดับ 2 เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  (ฉบับที่ 1)  ลงวันที่  30  เมษายน  2557 โดยกําหนดวันรับสมัคร
ตั้งแตวันที่   8  เมษายน  2557  ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2557  นั้น 
 

     บัดนี้  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานในสาย
งานที่เริ่มตน  จากระดับ ๓  ไดเสร็จสิ้นลงแลว  อาศัยอํานาจตามความในขอ 9  แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสําหรับ
พนักงานเทศบาล  ลงวันที่  30  กันยายน  2547  เทศบาลตําบลบานใหม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  จึงประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกฯ  ดังนี ้
 

1. ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5   
 

เลข
ประจํา        
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

001 นายกิตติรัตน  สวัสดิ์ผล เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

002 นางสาวศรีรัตน  หิรัญบดินทร เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลฟาฮาม 
จังหวัดเชียงใหม 

 

003 นายวีระพันธ  มาวัน นายชางโยธา 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลพลับพลา 
จังหวัดจันทบุรี 

 

004 นางสาวพีระวรรณ  มากมี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 

 

005 นางระวีวรรณ  ทองแสงแกว เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลบานสอง 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

006 นางสาวสลิลรัชต  ทองคํา เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

007 นางสาวแสงเดือน  แกวจิว เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลทาเสด็จ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



-  2  - 
 

เลข
ประจํา        
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

008 นางสาวนพวรรณ  เพ็ชรกระโทก เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลคลองไผ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

009 นางสาวบัณฑิตา  นันสุ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลไมงาม 
จังหวัดตาก 

 

010 นางสาวกุลปริญา อริยสัจจะชัยกุล เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเขาเจียก 
จังหวัดพัทลุง 

 

011 นางดวงพร  เทยีมจิตร เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลปรางคกู 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

012 นางระพีพร  ดีเส็ง เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับ 6ว 

เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

013 นางสาวสุธิดารัตน  ชวยจันทร เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลสําราญ 
จังหวัดขอนแกน 

 

014 นางสาวจริยา  ทองแจม เจาพนักงานธุรการ  
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลหวยยอด 
จังหวัดตรัง 

 

015 นางสุดาดวง  ใบเขียว เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลกําแพง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

016 นางเบญญา  เอี่ยมสมบูรณ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทาสายลวด 
จังหวัดตาก 

 

017 นางสาวจุฑามาศ  แกวตรีวงษ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 6ว 

เทศบาลตําบลโพนทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

018 นางสุพรรณี  สาวัตถี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลภูผาแดง 
จังหวัดขอนแกน 

 

019 นางสาวกานดา  นาดี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลบานโพธิ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

020 นางกุานดา  พัฒนใหญยิ่ง เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลปากน้ํา
ชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

 

021 นางคนึงนิจ  เทพา เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลปาบง 
จังหวัดเชียงใหม 

 

022 นางสาวอรชร  ใจนาน เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลสิริราช 
จังหวัดลําปาง 

 

023 นางจิราพร  ปนทอง เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 6ว 

เทศบาลตําบลหางฉัตร           
แมตาล 
จังหวัดลําปาง 
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เลข
ประจํา        
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

024 นางไอลดา  สีดี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลนาครัว 
จังหวัดลําปาง 

 

025 นายเพิ่มศักดิ์  มาตุลี เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลนาครัว 
จังหวัดลําปาง 

 

026 นางจิตติมา  จันทรสระคู เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

027 นางสาวพณิดา  ประเสริฐสังข เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

028 นางสาวมยุรี  พรรธนะจรัส เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลปากแพรก 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

029 นางสาวพิมพพร  เฉยเกิด เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลทุงทราย 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 

030 นางสาวดารารัศมิ์  ปญญาใส เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลรวมจิต 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 

031 นางสาวภัทรวดี  ปรีดากุล เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลทาเสด็จ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

032 จาเอกประดับ  สุขนวล เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 6ว 

เทศบาลตําบลพระเหลา 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

033 นายจตุภูมิ  เสยกระโทก เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลปกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

034 นางสุขศรี  ศรีออน เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 

035 นายชัชชัย  แชมโต เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลนครนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค 

 

036 นางสาวอมรินทร  สุวะเสน เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลกุดเชียงหมี 
จังหวัดยโสธร 

 

037 นายพนอ  บรรจงปรุ สัตวแพทย 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลพุดซา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

038 นางสังวุตา  ใจสมหวัง เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 

 

039 จาเอกกิตติพัฒน  สวะกิจ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 6 ว 

เทศบาลตําบลเวียงพราว 
จังหวัดเชียงใหม 

 

040 นางสาวณภัทราภรณ เกิดสมจิตร เจาหนาที่จัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 

 

041 นางสาวมนนภา  เมืองเผือก เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ 4 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 

 



-  4  - 
 

เลข
ประจํา        
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

042 นางสาวปยวรรณ  สระใหญ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

043 นางจารุวรรณ  คําโพธิ์ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองไผ
ลอม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

044 นางรัศมี  กุหลาบ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบุงไหม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

045 นางอรดา  รากกระโทก เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

046 นางสาวิตรี  เตชะ เจาพนักงานสวนสาธารณะ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลลอมแรด 
จังหวัดลําปาง 

 

047 สิบเอกธีรพันธ  คําลือ เจาหนาที่ธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลกลางเวียง 
จังหวัดนาน 

 

048 สิบเอกรัตนะ  วาดโคกสูง เจาหนาที่ธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

049 นางสาวหัทยา  นิลรักษา เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลไพล 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขาดคุณสมบัติ
เนื่องดวยอัตรา
เงินเดือนไม
เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 

050 นายทวีชัย  บุญเจริญชัย เจาหนาที่พัสดุ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลโคกสวาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

051 นางภคภัทร  เดชชาติธนาคุณ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลหนองไผ
ลอม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

052 สิบเอกศุภกฤต  ฟูแสง เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเวียง 
จังหวัดเชียงราย 

 

053 จาเอกประยุทธ  ดวงพรม เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

054 นางสาวกชนิภา  แสนยาวรรณ เจาพนกังานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลจอหอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

055 นายณัฏฐโชติ  มีใจ นายชางเขียนแบบ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลพันดุง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

056 นางสาวจารุณี  มาตรโคกสูง เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลหนองไขน้ํา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

057 นางสาวสาวิตรี  ไชยชมภ ู เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลคําบอ 
จังหวัดสกลนคร 

 



-  5  - 
ตําแหนง  บุคลากร ระดับ 3-5    

 

เลข
ประจํา
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

001 นายธีรวัฒน  ปญญาแกว เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

002 นางสกุณา  ศรีนอย เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลชอแฮ 
จังหวัดแพร 

 

003 นายนฤชา  แกวเชิด เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  ระดับ  5 

เทศบาลตําบลตลุกดู 
จังหวัดอุทัยธานี 

 

004 นางธิภาพร  โสมาศร ี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลเขาแกว 
จังหวัดเลย 

 

005 นางสาวมนตกานต บูรณะพล เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  5 

เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

 

006 สิบเอกธนกร  เตื่อยโยชน เจาหนาที่ธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตาํบลหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

007 นางสาวกชนิภา  แสนยาวรรณ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลจอหอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

008 นางประกาพันธ  ชอดอกรัก เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลวังสามหมอ 
จังหวัดอุดรธานี 

 

009 นางสาวณัฐิดา  จันพินิจ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ   4 

เทศบาลตําบลองครักษ 
จังหวัดนครนายก 

 

010 นางวิภาดา  แยบด ี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  3 

เทศบาลตําบลเมืองที 
จังหวัดสุรินทร 

 

011 นางสาวสมิตา  ชวยงาน เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลบานใหม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

012 จ.ท.หญิงณิชากร  เกษจันทร เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 

 

013 นางสาวอลิศรา  เพ็งหัวรอ เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ  6ว 

เทศบาลตําบลเนินปอ 
จังหวัดพิจิตร 

 

014 นางสาวประภัสสรณ  ศูนยจันทร เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลนาหัวบอ 
จังหวัดสกลนคร 

 

015 นางมาลี  ไพโรจน เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  3 

เทศบาลตําบลคลองพิไกร 
จังหวัดกําแพงเพชร 

ขาดคุณสมบัติ
เนือ่งดวยอัตรา
เงินเดือนไมเปนไป
ตามเกณฑที่
กําหนด 

016 นายปรีชา  ศรีสุข เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับ  4 

เทศบาลนครนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค 

 

017 นางสุภาวดี  สายพนัธุ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลสวนหลวง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 



-  6  - 
 

เลข
ประจํา 
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด 
หมายเหตุ 

018 นางประคอง  พิณศิริ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลบานใหม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

019 นางสาววานิสสา  จิระกุล เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลบางงา 
จังหวัดลพบุรี 

 

 
  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ 3-5      
 

เลข
ประจํา 
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

001 จาสิบตรีทนง รัตนวิเศษฤทธิ์ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

002 จาสิบเอกเทิดภูมิ  สุปนตา เจาพนักงานปองกันและบรร 
เทาสาธารณภัย ระดับ 4 

เทศบาลตําบลนครไทย 
จังหวัดพิษณโุลก 

 

003 นายไชยา  โสมาศร ี นายชางไฟฟา 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเขาแกว 
จังหวัดเลย 

 

004 นางวีณา  ยะโสวงษ เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

005 นางสาวสิรีธร  มณีรัตน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลเมืองเมืองปก 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

006 นายสุพัฒนชัย  ทรงพุฒิ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลนาดี 
จังหวัดหนองบัวลําภู 

 

007 นางสาวสรัญญา  จําเริญนุสิต เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลน้ํานอย 
จังหวัดสงขลา 

 

008 นางสาวจารุณี  จันทรละคร เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเชียงเสือ 
จังหวัดสกลนคร 

 

009 นายประเสริฐ  ประพาฬ เจาพนักงานการประปา 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลแต 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

010 นางสาววันวิสา  ชมชื่น เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 

 

011 นายรัชเดช   สายสูง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลศรีดอนชัย 
จังหวัดเชียงราย 

 

012 นางสาวเปรมยุตา  อินทรโกศล เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลบานปน 
จังหวัดแพร 

 

013 นางสาวสุชาดา  ผิวหอม เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 
จังหวัดนครราชสีมา 
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เลข
ประจํา 
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

014 นายเศรษฐนัย  ชวงชิต เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 4 

เทศบาลนครขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน 

 

015 นางสาวพิชชา  ปตเมฆ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบล กม.5 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

016 นางอนัญญา  จันทรคลอย เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลทาชาง 
จังหวัดนครนายก 

 

017 พันจาเอกณัทพงศ  ประทุม
พิทักษ 

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลนาหมอมา 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

018 จาสิบเอกกฤษภณ  โกยเต็ม เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลสําโรงพลัน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

019 นางสาวสายเพชร  หวงประโคน เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลโคกเหล็ก 
จังหวัดบุรีรัมย 

ขาดคุณสมบัติ
เนื่องดวยอัตรา
เงินเดือนไม
เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 

020 นางสาวศรันภัทร  ฉอสันเทียะ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองไขน้ํา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

021 พันจาเอกสรวิชญ  ชนะพันธ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบานนิเวศน 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

022 นายบัณฑิต  ทรงประโคน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองไผ
ลอม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

023 นายวุฒิคุณ  คําควร เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองไผ
ลอม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

024 นางสาวภมรพันธ วิชัยโน เจาพนักงานสงเสริมการ
ทองเที่ยว  ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบานตอม 
จังหวัดพะเยา 

 

025 นางรัชดา  นาทวีวงศ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลวิชิต 
จังหวัดภูเก็ต 

 

026 นางสาวธัญลักษณ  วาหะมงคล เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5  

เทศบาลตําบลสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

027 นางรุงทิวา  การบรรจง เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา 
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   ตําแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3-5 
 

เลข
ประจํา        
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

001 นายฤชัย  ตันติสัมพันธ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลเมืองพิบลูมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

002 นายสถิตคุณ  ไรนุน เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลแมจะเรา 
จังหวัดตาก 

 

003 นายสุวรรณ  จันเจริญ นายชางไฟฟา 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 

004 นายปรีชา  ทองเงิน เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเวียงยอง 
จังหวัดลําพูน 

 

005 สิบเอกอนุเชนทร  เรืองฤทธิ์ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตาํบลเกาะคาแมยาว 

จังหวัดลําปาง 
 

006 นายภัคพล  พัตนนอก เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบานใหม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

007 นายอานนท  สารโคกสูง เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลดอนหวาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

008 นายโสภณ  มาชวย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

009 นายกิตติศักดิ์  บุญจันทร เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทาสายลวด 
จังหวัดตาก 

 

010 จาเอกเกรียงศักดิ์  ฝาดสูงเนิน เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ  6ว 

เทศบาลตําบลคลองไผ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

011 พันจาเอกสรวิชญ  ชูแสง เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลหนองน้ําใส 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

012 จาเอกชูเกียรติ  ตะถา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบอปลาทอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

013 นายวิษณุ  ดิษฐอวม เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลเมืองพิบลูมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

014 นายอานนท  หล่ําสาย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
จังหวัดเชียงใหม 

 

015 นายเดน  รังษีสาคร เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 

016 จาเอกธนภัท  พนันชัย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลธาตุพนมใต 
จังหวัดนครพนม 
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เลข
ประจํา        
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

017 จาสิบเอกมนู ณ เมธา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเถินบุรี 
จังหวัดลําปาง 

 

018 ด.ต.วัศพล  ชนะศุภพาณิชย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลประตูปา 
จังหวัดลําพูน 

 

019 วาที่รอยตรีวรวุฒิ  ฝนคําอาย นายชางโยธา  
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลนาครัว 
จังหวัดลําปาง 

 

020 นายวีระ  ธิรินทอง เจาหนาที่ปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตาํบลหางฉตัรแมตาล 

จังหวัดลําปาง 
ขาดคุณสมบัติ
เนื่องดวยอัตรา
เงินเดือนไม
เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 

021 วาที่รอยตรีนพดล  เมืองมาหลา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเมืองยาว 
จังหวัดลําปาง 

 

022 สิบเอกกรีชา  พงษจักร เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลสิริราช 
จังหวัดลําปาง 

 

023 นายศุภชัย  แกวบุตร เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเชิงดอย 
จังหวัดเชียงใหม 

 

024 นายชานนท  คําโพธิ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลสันปูเลย 
จังหวัดเชียงใหม 

 

025 สิบตรีชาญวิทย  หาญรบ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทุงทอง 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

026 จาเอกสราวุธ  เพชรรัตน เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหารเทา 
จังหวัดพัทลุง 

 

027 พันจาตรีธานี  ตะวงศษา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง 

 

028 จาเอกทรงรัฐ  นอลา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลพระเหลา 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

029 พันจาโทประมวล  ดาวปลื้ม นายชางไฟฟา  
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลชุมพร 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

030 นายกริชชัย  ปนงาม เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตาํบลหนองไผลอม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

031 จาเอกทวีศักดิ์  หะหมาน เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 6 

เทศบาลตาํบลสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 

032 นายปญจพล  ปญจมาตย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตาํบลโพธิ์ทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

033 จาเอกระวิพนัธ  สงเสริม เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตาํบลควนกุน 
จังหวัดตรัง 
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เลข
ประจํา        
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

034 พันจาเอกธวัชชัย  แจมจํารัส เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลคลองพิไกร 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 

035 นายนอย  พลากร เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตาํบลพรานกระตาย 

จังหวัดกําแพงเพชร 
 

036 นายกฤษณะ  ชมเสือ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเขานอย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

037 นายเจษบวร  ปกปอง เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลรํามะสัก 
จังหวัดอางทอง 

 

038 นายอาทิตย  ศรีวิทยานนท เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลพนมไพร 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

039 พันจาเอกมีบุญ  กุลสันเทียะ นายชางไฟฟา 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

040 นายวิชิต  โคภูม ี เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

041 นายชัยชนะ  สงดํา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเจะบิลัง 
จังหวัดสตูล 

 

042 นายชาตรี  ตรีฉิมพลี เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลชุมพวง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

043 นายวิทยา  เฮ็งสันเทียะ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลหนองกราด 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

044 นายพงศประดิษฐ  ธนาวุฒ ิ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลชะมาย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

045 จาเอกสมเกียรติ  เกาพิมาย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลชากไทย 
จังหวัดจันทบุรี 

 

046 นายนิทัศน  พันธุสกุล เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง 

 

047 นายสมบูรณ  อิสมาแอล เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเชิงเนิน 
จังหวัดระยอง 

 

048 นายปณณวิชญ  ชางเรือ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทับมา 
จังหวัดระยอง 

 

049 นายโสภณ  กลอมลอย เจาพนักงานปองกนัฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
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เลข
ประจํา        
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

050 นายเดช  สุดมี นายชางสํารวจ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลหนองบัว 
จังหวัดขอนแกน 

 

051 พันจาเอกตฤณ  ดีนวนพะเนาว เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดบั 5 

เทศบาลตําบลดานเกวียน 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

052 นายสวาท  วงศสุวรรณ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
  ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 3-5      
 

เลข
ประจํา     
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

001 นางสาวมลิวรรณ  ภักดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลหวยขะยุง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

002 นางสาววิมลศรี   จันทรเพชร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  6ว   

เทศบาลตําบลมะกรูด 
จังหวัดปตตานี 

 

003 นางสาววราภรณ  ธนูธรรมเจริญ เจาพนักงานการเงินและบญัชี 
ระดับ  5   

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุร ี

 

004 นางสาวนิซามีเราะห  สอเหาะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลยะหา 
จังหวัดยะลา 

 

005 นางสาววาสนา  ปากเมย เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  4   

เทศบาลตําบลภูผาแดง 
จังหวัดขอนแกน 

 

006 นางนารีรัตน  กลาวเกลี้ยง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลทาสาบ 
จังหวัดยะลา 

 

007 นางศิรินทิพย  วงคผาบุตร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  4   

เทศบาลตําบลนาหัวบอ 
จังหวัดสกลนคร 

 

008 นางเบญจวรรณ  สาดชัยภูม ิ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลเขาทราย 
จังหวัดพิจิตร 

 

009 นางจินดารัตน  ดีทองออน เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 

010 นางสาววราภรณ  สวนอาษา เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  3   

เทศบาลตําบลบานสอง 
จังหวัดสุราษฎธานี 

 

011 นางทัศนีวรรณ  จุยเชื้อ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ    5 

เทศบาลตําบลเขาพนม 
จังหวัดกระบี่ 
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เลข
ประจํา     
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

012 นางกมลฉัตร  กอบกํา เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ   4 

เทศบาลตําบลแมปาน 
จังหวัดแพร 

 

013 นางจุไรรัตน  นิไชยโยค เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ   4 

เทศบาลตําบลบานสิงห 
จังหวัดราชบุรี 

 

014 นางวีณา  เดิมนอย เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ    4 

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

015 นางสุรัสวดี  บุญลา เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ    4 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

016 นางสาวสุภาพร  ศรีบูรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ    5 

เทศบาลตําบลวิชิต 
จังหวัดภูเก็ต 

 

 
  ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  ระดับ 3-5     
 

เลข
ประจํา 
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

001 นางสาวสิริพร  หันประดิษฐ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลดินดํา 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

002 นางสาววัชรี  บัลลังก เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลพลับพลา 
จังหวัดจันทบุรี 

 

003 นายสัญญา  ชูศร ี เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบานสอง 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

004 นางกมลทิพย  จิตเผือก เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลไมงาม 
จังหวัดตาก 

 

005 นางสาวปฤษณา  แวยูโซะ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลเมืองตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

 

006 นางจันจิรา  ปญญาทู เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทาสายลวด 
จังหวัดตาก 

 

007 นางชุติมา  ทิพยบําราบ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองแก 
จังหวัดสระบุรี 

 

008 นางนิตยา  ฤทธิเดช เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตาํบลกําเนิดนพคุณ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

009 นางพัชรกรณ  แจงคํา เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลลี้ 
จังหวัดลําพูน 

 

 
 



 
-  13  - 

 
เลข

ประจํา 
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

010 นายปรีดา  ไพศาลพันธุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 6ว 

เทศบาลตําบลลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

 

011 นางสาวสูนี  ยุน ุ เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลทาสาป 
จังหวัดยะลา 

 

012 นางวิไลวรรณ ประสมสิทธิ์โพธิ์ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

013 นายวัชรพงษ  แสงวงศ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลพระเหลา 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

014 นางสาวกาญจนา  มีฉิม เจาพนักงานจัดเกบ็รายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลละอุน 
จังหวัดระนอง 

 

015 นายเชิดชาย  สมประสงค เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 

016 นายจักรพงษ  ศรีมูล เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย 

 

017 นางสาวจิรวัส  อินชัย เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเวียงพราว 
จังหวัดเชียงใหม 

 

018 นางสาวสายทอง  เสกขา เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนอง
ตะครอง 
จังหวัดบุรีรัมย 

 

019 นางภูมลี   บุญถาวร เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลนาจารย 
จังหวัดกาฬสินธุ 

 

020 นางสมพร  แกนรักษ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 6ว 

เทศบาลตําบลระหาน 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 

021 นางสุดารัตน  พึ่งสูงเนิน เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองกราด 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

022 นางสาวกฤตพร  บุตรโท เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลอูบมุง 
จังหวัดอุดรธานี 

 

023 นายการันต  โบวพัฒนากุล เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลโคกหลอ 
จังหวัดตรัง 
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 ตําแหนง  วิศวกรโยธา  ระดับ 3-5    
 

เลข
ประจํา        
ตัวสอบ 

ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

001 นายแมน   ปาละ นายชางโยธา 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทุงชาง 
จังหวัดนาน 

 

002 นายสันติ  เส็นบัตร นายชางโยธา 
ระดับ 5 

เทศบาลตาํบลคลองทรายขาว 

จังหวัดพัทลุง 
 

003 นายภานุวัฒน  เยาวดวง นายชางเขียนแบบ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลเขาเจียก 
จังหวัดพัทลุง 

 

004 สิบตรีวีรภัทร  เทพสุธา นายชางโยธา 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน 
จังหวัดราชบุรี 

 

005 นายเศกสิทธิ์   หวังสุข นายชางโยธา 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 

006 นายกิตติคุณ  สอนอน นายชางโยธา 
ระดับ  5 

เทศบาลตาํบลพระยืนมิ่งมงคล 

จังหวัดขอนแกน 
 

007 นายเพทาย  เหลืองสีนาค นายชางโยธา 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลรํามะสัก 
จังหวัดอางทอง 

 

008 นายนราวุฒิ  มะโนปราง นายชางโยธา 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลนาทอม 
จังหวัดพัทลุง 

 

009 นายไพรัช  บุญแสง นายชางโยธา 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 

 

010 นายนพดล  โคตรุโร นายชางโยธา 
ระดับ  3 

เทศบาลตําบลหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย 

 

011 นายเฉลิมพล  ทองสุข นายชางผังเมือง 
ระดับ  4 

เทศบาลเมืองเลย 
จังหวัดเลย 

 

 

ทั้งนี ้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกขางตนนี้  เทศบาลตําบลบานใหม  ไดตรวจสอบหลักฐานตามเอกสารและขอเท็จจริง
ที่ผูสมัครสอบคัดเลือกไดยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก  ดังนั้นหากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก  หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบคัดเลือก ก.พ. หรือ ก.ท.  มิไดรับรองวาเปนคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  จะถือวาผูสมัครรายนั้นเปนผูที่ไมมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 
  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
   

ประกาศ  ณ  วันที่   21  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕7 
 

 
 

                       (นางสํารวย  พยอมใหม)   

                     นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม 

 




