
 
 

                                                                        

ประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                            
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานทีเ่ริ่มตนจากระดับ  3 

************** 
   

     ตามประกาศเทศบาลตําบลบานใหม  ลงวันที่  24  มีนาคม  2557  เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน  จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  
เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  และที่แกไขเปลี่ยนแปลง  ลงวันที่  30  เมษายน  2557  เรื่อง  การ
เปลี่ยนแปลงรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน จากสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  (ฉบับที่ 1)    ลงวันที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๖ เรื่อง 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานในสายงานที่เริ่มตน จากระดับ ๓  
บัดนี้ ไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว 
 

   ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  
ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๗  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงาน
เทศบาล  ขอ ๑๐  ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  จึงประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  ตามรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี ้
   ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้  ผูสมัครสอบคัดเลือกไดรับรองตนเองไวแลววาเปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดังกลาว  ดังนั้น  หากภายหลังตรวจสอบพบวาเปนผูมีคุณสมบัติไม
ครบถวนตามที่กําหนดไว  แมวาจะเปนผูสอบคัดเลือกไดหรือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกไดไป
แลวก็ตาม  เทศบาลตําบลบานใหม  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ  โดยจะไมแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ในกรณีที่ถึง
ลําดับที่ที่จะไดรับการแตงตั้ง 
   เทศบาลตําบลบานใหม  จะแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  พิจารณาใหแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่วาง  โดยผูที่อยูในลําดับที่
ดีกวาไดรับการแตงตั้งกอนผูที่อยูในลําดับถัดไป  และบัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้ใชไดไมเกิน  ๒  ป  นับแตวันขึ้น
บัญชี  หากมีการสอบคัดเลือกหรือมีการสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันอีก  และไดมีการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
หรือผูสอบแขงขันไดไปแลวบัญชีผูสอบคัดเลือกไดนี้เปนอันยกเลิก 
   ผูสอบคัดเลือกไดรายใดไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดตามประกาศนี้  ถามีกรณีอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้  ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีสอบคัดเลือก  คือ 
   ๑.  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์บรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบคัดเลือกได 
   ๒.  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งภายในเวลาที่กําหนด 
   ๓.  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงที่สอบคัดเลือกได 
    

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
      

    ประกาศ   ณ  วันที่  12  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕7 
                                                                                             
 

 (นางสํารวย  พยอมใหม) 
                      นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม 



 
 

บัญชีรายช่ือแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                            
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  3 

ลงวันที่  ๑2  มิถุนายน  ๒๕๕7 
 

๑. ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ๓-๕ 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

๑ 043 นางจารุวรรณ  คําโพธิ์ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

๒ 051 นางภคภัทร  เดชชาติธนาคุณ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

๓ 044 นางรัศมี  กุหลาบ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบุงไหม 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

4 036 นางสาวอมรินทร  สุวะเสน เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลกุดเชียงหมี 
จังหวัดยโสธร 

 

5 031 นางสาวภัทรวดี  ปรีดากุล เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลทาเสด็จ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

6 045 นางอรดา  รากกระโทก เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

7 026 นางจิตติมา  จันทรสระคู เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

8 037 นายพนอ  บรรจงปรุ สัตวแพทย 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลพุดซา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

9 020 นางณกุานดา  พัฒนใหญยิ่ง เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร 
จังหวัดชุมพร 

 

10 011 นางดวงพร  เทียมจิตร เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลปรางคกู 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

11 018 นางสุพรรณี  สาวัตถี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลภูผาแดง 
จังหวัดขอนแกน 

 

12 030 นางสาวดารารัศมิ์  ปญญาใส เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลรวมจิต 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 

13 047 สิบเอกธีรพันธ  คําลือ เจาหนาที่ธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลกลางเวียง 
จังหวัดนาน 

 

 
            /14. นางสาวจารุณี  ............. 
 
 



-  2  - 
 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

14 056 นางสาวจารุณี  มาตรโคกสูง เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลหนองไขน้ํา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

15 015 นางสุดาดวง  ใบเขียว เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลกําแพง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

16 006 นางสาวสลิลรัชต  ทองคํา เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

17 041 นางสาวมนนภา  เมืองเผือก เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ 4 

เทศบาลเมืองบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 

 

18 034 นางสุขศรี  ศรีออน เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 

19 054 นางสาวกชนิภา แสนยาวรรณ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลจอหอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

20 012 นางระพีพร  ดีเส็ง เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับ 6ว 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

21 009 นางสาวบัณฑิตา  นันสุ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลไมงาม 
จังหวัดตาก 

 

22 001 นายกิตติรัตน  สวัสดิ์ผล เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลศรีสมเด็จ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

23 023 นางจิราพร  ปนทอง เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 6ว 

เทศบาลตําบลหางฉัตรแมตาล 
จังหวัดลําปาง 

 

24 029 นางสาวพิมพพร  เฉยเกิด เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลทุงทราย 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 

25 050 นายทวีชัย  บุญเจริญชัย เจาหนาที่พัสดุ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลโคกสวาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

26 019 นางสาวกานดา  นาดี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลบานโพธิ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

27 005 นางระวีวรรณ  ทองแสงแกว เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลบานสอง 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

28 055 นายณัฏฐโชติ  มีใจ นายชางเขียนแบบ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลพันดุง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
          /29. นางสาวจริยา  …. 
     
 
 



-  3  - 
 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

29 014 นางสาวจริยา  ทองแจม เจาพนักงานธุรการ  
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลหวยยอด 
จังหวัดตรัง 

 

30 024 นางไอลดา  สีดี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลนาครัว 
จังหวัดลําปาง 

 

31 010 นางสาวกุลปริญา                      
              อริยสัจจะชัยกุล 

เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเขาเจียก 
จังหวัดพัทลุง 

 

32 004 นางสาวพีระวรรณ  มากมี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลนครไทย 
จังหวัดพิษณโุลก 

 

33 002 นางสาวศรีรัตน  หิรัญบดินทร เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลฟาฮาม 
จังหวัดเชียงใหม 

 

34 007 นางสาวแสงเดือน  แกวจิว เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลทาเสด็จ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

35 016 นางเบญญา  เอี่ยมสมบูรณ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทาสายลวด 
จังหวัดตาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     (นางสํารวย  พยอมใหม) 
           นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม 



 
 

บัญชีรายช่ือแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                            
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  3 

ลงวันที่  ๑2  มิถุนายน  ๒๕๕7 
 

๒. ตําแหนง  บุคลากร  ๓-๕ 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

1 011 นางสาวสมิตา  ชวยงาน เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลบานใหม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

2 006 สิบเอกธนกร  เตื่อยโยชน เจาหนาที่ธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

3 001 นายธีรวัฒน  ปญญาแกว เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

 

4 013 นางสาวอลิศรา  เพ็งหัวรอ เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ  6ว 

เทศบาลตําบลเนินปอ 
จังหวัดพิจิตร 

 

5 004 นางธิภาพร  โสมาศรี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลเขาแกว 
จังหวัดเลย 

 

6 010 นางวิภาดา  แยบด ี เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  3 

เทศบาลตําบลเมืองที 
จังหวัดสุรินทร 

 

7 003 นายนฤชา  แกวเชิด เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  ระดับ  5 

เทศบาลตําบลตลุกดู 
จังหวัดอุทัยธานี 

 

8 002 นางสกุณา  ศรีนอย เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลชอแฮ 
จังหวัดแพร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     (นางสํารวย  พยอมใหม) 
           นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม 



บัญชีรายช่ือแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                            
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  3 

ลงวันที่  ๑2  มิถุนายน  ๒๕๕7 
 

๓. ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  ๓-๕ 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

1 022 นายบัณฑติ  ทรงประโคน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

2 001 จาสิบตรีทนง รัตนวิเศษฤทธิ์ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

3 004 นางวีณา  ยะโสวงษ เจาพนักงานทะเบียน 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

4 002 จาสิบเอกเทิดภูมิ  สุปนตา เจาพนักงานปองกันและบรร 
เทาสาธารณภัย ระดับ 4 

เทศบาลตําบลนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 

 

5 012 นางสาวเปรมยุตา   
อินทรโกศล 

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลบานปน 
จังหวัดแพร 

 

6 009 นายประเสริฐ  ประพาฬ เจาพนักงานการประปา 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลแต 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

7 018 จาสิบเอกกฤษภณ  โกยเต็ม เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลสําโรงพลัน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

8 013 นางสาวสุชาดา  ผิวหอม เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลโคกกรวด 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

9 008 นางสาวจารุณี  จันทรละคร เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเชียงเสือ 
จังหวัดสกลนคร 

 

10 003 นายไชยา  โสมาศรี นายชางไฟฟา 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเขาแกว 
จังหวัดเลย 

 

11 025 นางรัชดา  นาทวีวงศ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลวิชิต 
จังหวัดภูเก็ต 

 

12 010 นางสาววันวิสา  ชมชื่น เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 

 

13 015 นางสาวพิชชา  ปตเมฆ เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบล กม.5 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 
 
         /14. นายสุพัฒนชัย  ……….. 
 
 
 



 
-  2  - 

 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

14 006 นายสุพัฒนชัย  ทรงพุฒิ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลนาดี 
จังหวัดหนองบัวลําภู 

 

15 016 นางอนัญญา  จันทรคลอย เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลทาชาง 
จังหวัดนครนายก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     (นางสํารวย  พยอมใหม) 
           นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม 



บัญชีรายช่ือแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                            
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  3 

ลงวันที่  ๑2  มถิุนายน  ๒๕๕7 
 

๔. ตําแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๓-๕ 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

1 006 นายภัคพล  พัตนนอก เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบานใหม 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

2 007 นายอานนท  สารโคกสูง เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลดอนหวาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

3 052 นายสวาท  วงศสุวรรณ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

4 051 พันจาเอกตฤณ ดีนวนพะเนาว เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลดานเกวียน 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

5 011 พันจาเอกสรวิชญ  ชูแสง เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลหนองน้ําใส 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

6 014 นายอานนท  หล่ําสาย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
จังหวัดเชียงใหม 

 

7 025 สิบตรีชาญวิทย  หาญรบ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทุงทอง 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

8 040 นายวิชิต  โคภูม ี เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

9 041 นายชัยชนะ  สงดํา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเจะบิลัง 
จังหวัดสตูล 

 

10 018 ด.ต.วัศพล  ชนะศุภพาณิชย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลประตูปา 
จังหวัดลําพูน 

 

11 012 จาเอกชูเกียรติ  ตะถา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบอปลาทอง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

12 009 นายกิตติศักดิ์  บุญจันทร เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทาสายลวด 
จังหวัดตาก 

 

13 005 สิบเอกอนุเชนทร  เรืองฤทธิ์ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเกาะคาแมยาว 
จังหวัดลําปาง 

 

14 047 นายสมบูรณ  อิสมาแอล เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเชิงเนิน 
จังหวัดระยอง 

 

15 045 จาเอกสมเกียรติ  เกาพิมาย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลชากไทย 
จังหวัดจันทบุรี 

 

 
 

/16.นายปณณวิชญ  ………… 



 
สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

16 048 นายปณณวิชญ  ชางเรือ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทับมา 
จังหวัดระยอง 

 

17 032 นายปญจพล  ปญจมาตย เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลโพธิ์ทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

18 003 นายสุวรรณ  จันเจริญ นายชางไฟฟา 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 

19 024 นายชานนท  คําโพธิ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลสันปูเลย 
จังหวัดเชียงใหม 

 

20 043 นายวิทยา  เฮ็งสันเทียะ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลหนองกราด 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

21 027 พันจาตรีธานี  ตะวงศษา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง 

 

22 015 นายเดน  รังษีสาคร เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทาปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 

23 021 วาที่รอยตรีนพดล  เมืองมา
หลา 

เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเมืองยาว 
จังหวัดลําปาง 

 

24 038 นายอาทิตย  ศรีวิทยานนท เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลพนมไพร 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

25 023 นายศุภชัย  แกวบุตร เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลเชิงดอย 
จังหวัดเชียงใหม 

 

26 017 จาสิบเอกมนู ณ เมธา เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเถินบุรี 
จังหวัดลําปาง 

 

27 031 จาเอกทวีศักดิ์  หะหมาน เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 6 

เทศบาลตําบลสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 

28 044 นายพงศประดิษฐ  ธนาวุฒ ิ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลชะมาย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

29 022 สิบเอกกรีชา  พงษจักร เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลสิริราช 
จังหวัดลําปาง 

 

30 033 จาเอกระวิพันธ  สงเสริม เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลควนกุน 
จังหวัดตรัง 

 

31 026 จาเอกสราวุธ  เพชรรัตน เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหารเทา 
จังหวดัพัทลุง 

 

32 036 นายกฤษณะ  ชมเสือ เจาพนักงานปองกันฯ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเขานอย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 
 
 

 

  

 
     (นางสํารวย  พยอมใหม) 
           นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม 

-  2  - 



บัญชีรายช่ือแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                            
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  3 

ลงวันที่  ๑2  มิถุนายน  ๒๕๕7 
 

๕. ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญช ี ๓-๕ 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

1 010 นางสาววราภรณ  สวนอาษา เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  3   

เทศบาลตําบลบานสอง 
จังหวัดสุราษฎธานี 

 

2 001 นางสาวมลิวรรณ  ภักดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลหวยขะยุง 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

3 016 นางสาวสุภาพร  ศรีบูรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ    5 

เทศบาลตําบลวิชิต 
จังหวัดภูเก็ต 

 

4 002 นางสาววิมลศรี   จันทรเพชร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  6ว   

เทศบาลตําบลมะกรูด 
จังหวัดปตตานี 

 

5 011 นางทัศนีวรรณ  จุยเชื้อ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ    5 

เทศบาลตําบลเขาพนม 
จังหวัดกระบี่ 

 

6 005 นางสาววาสนา  ปากเมย เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  4   

เทศบาลตําบลภูผาแดง 
จังหวัดขอนแกน 

 

7 004 นางสาวนิซามีเราะห  สอเหาะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลยะหา 
จังหวัดยะลา 

 

8 009 นางจินดารัตน  ดีทองออน เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลสิเกา 
จังหวดัตรัง 

 

9 008 นางเบญจวรรณ  สาดชัยภูม ิ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลเขาทราย 
จังหวัดพิจิตร 

 

10 013 นางจุไรรัตน  นิไชยโยค เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ   4 

เทศบาลตําบลบานสิงห 
จังหวัดราชบุรี 

 

11 012 นางกมลฉัตร  กอบกํา เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ   4 

เทศบาลตําบลแมปาน 
จังหวัดแพร 

 

12 014 นางวีณา  เดิมนอย เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ    4 

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

13 006 นางนารีรัตน  กลาวเกลี้ยง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ  5   

เทศบาลตําบลทาสาบ 
จังหวัดยะลา 

 

14 015 นางสุรัสวดี  บุญลา เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ระดับ    4 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 
 
 
 

  

 
     (นางสํารวย  พยอมใหม) 
           นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม 



บัญชีรายช่ือแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                            
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  3 

ลงวันที่  ๑2  มิถุนายน  ๒๕๕7 
 

๖. ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  ๓-๕ 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

1 021 นางสุดารัตน  พึ่งสูงเนิน เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองกราด 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

2 015 นายเชิดชาย  สมประสงค เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 

3 006 นางจันจิรา  ปญญาทู เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทาสายลวด 
จังหวัดตาก 

 

4 018 นางสาวสายทอง  เสกขา เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองตะครอง 
จังหวัดบุรีรัมย 

 

5 023 นายการันต  โบวพัฒนากุล เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลโคกหลอ 
จังหวัดตรัง 

 

6 003 นายสัญญา  ชูศร ี เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลบานสอง 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

7 004 นางกมลทิพย  จิตเผือก เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 3 

เทศบาลตําบลไมงาม 
จังหวัดตาก 

 

8 022 นางสาวกฤตพร  บุตรโท เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลอูบมุง 
จังหวัดอุดรธานี 

 

9 020 นางสมพร  แกนรักษ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 6ว 

เทศบาลตําบลระหาน 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 

10 010 นายปรีดา  ไพศาลพันธุ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 6ว 

เทศบาลตําบลลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

 

11 017 นางสาวจิรวัส  อินชัย เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลเวียงพราว 
จังหวัดเชียงใหม 

 

12 008 นางนิตยา  ฤทธิเดช เจาพนกังานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

13 001 นางสาวสิริพร  หันประดิษฐ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ ๔ 

เทศบาลตําบลดินดํา 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 

14 009 นางพัชรกรณ  แจงคํา เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลลี้ 
จังหวัดลําพูน 

 

 
 

  /15.  นางสาวสูนี  ……. 
 



-  2  - 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

15 011 นางสาวสูนี  ยุน ุ เจาพนักงานพัสดุ 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลทาสาป 
จังหวัดยะลา 

 

16 005 นางสาวปฤษณา  แวยูโซะ เจาพนักงานธุรการ 
ระดับ 5 

เทศบาลเมืองตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

 

17 007 นางชุติมา  ทิพยบําราบ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลหนองแก 
จังหวัดสระบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     (นางสํารวย  พยอมใหม) 
           นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม 



บัญชีรายช่ือแนบทายประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                            
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  3 

ลงวันที่  ๑2  มิถุนายน  ๒๕๕7 
 

๗. ตําแหนง  วิศวกรโยธา  ๓-๕ 
 

สอบ 
ได

ลําดับที่ 

เลข 
ประจําตัว 

สอบ 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมาย
เหตุ 

1 011 นายเฉลิมพล  ทองสุข นายชางผังเมือง 
ระดับ  4 

เทศบาลเมืองเลย 
จังหวัดเลย 

 

2 009 นายไพรัช  บุญแสง นายชางโยธา 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 

 

3 005 นายเศกสิทธิ์   หวังสุข นายชางโยธา 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลสิเกา 
จังหวัดตรัง 

 

4 010 นายนพดล  โคตรุโร นายชางโยธา 
ระดับ  3 

เทศบาลตําบลหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย 

 

5 002 นายสันติ  เส็นบัตร นายชางโยธา 
ระดับ 5 

เทศบาลตําบลคลองทรายขาว 
จังหวัดพัทลุง 

 

6 004 สิบตรีวีรภัทร  เทพสุธา นายชางโยธา 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน 
จังหวัดราชบุรี 

 

7 001 นายแมน   ปาละ นายชางโยธา 
ระดับ 4 

เทศบาลตําบลทุงชาง 
จังหวัดนาน 

 

8 008 นายนราวุฒิ  มะโนปราง นายชางโยธา 
ระดับ  5 

เทศบาลตําบลนาทอม 
จังหวัดพัทลุง 

 

9 003 นายภานุวัฒน  เยาวดวง นายชางเขียนแบบ 
ระดับ  4 

เทศบาลตําบลเขาเจียก 
จังหวัดพัทลุง 

 

10 007 นายเพทาย  เหลืองสีนาค นายชางโยธา 
ระดบั  5 

เทศบาลตําบลรํามะสัก 
จังหวัดอางทอง 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
     (นางสํารวย  พยอมใหม) 
           นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม 




