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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

งานธุรการ

1 น.ส.คําแฝง             ชํานาญเวช นักการ 9,000

2 นางอาภรณ            จําปาสด นักการ 9,000

3 นางกนกวรรณ         กาละวัน นักการ 9,000

4 น.ส.อัจฉรา ธรรมานุวงศ นักการ 9,000 จาง 6 พ.ย.60

5 นายสายันต          พุดดวงเงิน นักการ 9,000

6 น.ส.ปวีณา          ปจฉาภาพ นักการ 9,000

7 นายสรายุทธ         เย็นใจ นักการ 9,000

8 ส.ต.ชุมพล           วงษาบุตร นักการ 9,000

9 นักการ 9,000 วางเดิม

บัญชีจัดคนลงสูตําแหนงของพนักงานจางทั่วไป

เทศบาลนครอุบลราชธานี   

แนบทายคําสั่ง  ที่       830/2560   ลงวันที่      16        ตุลาคม  2560

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

สํานักปลัดเทศบาล

ฝายบริหารงานทั่วไป

-วาง-



2

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

10 นางพลอยนภัส       เบญจพันเลิศ นักการ 9,000

11 น.ส.ธันยพร ทองอาสน นักการ 9,000

12 นางวรรณี           วรรณโชติ นักการ 9,000

13 น.ส.สุภาพร สิงจันทรโท นักการ 9,000 จาง 6 พ.ย.60

14 นายชาญยุทธ จันโทริ นักการ 9,000

15 น.ส.ชญานิศา ไชยราช นักการ 9,000

งานควบคุมเทศพาณิชย

งานการเงินและบัญชี

งานธุรการสภา

งานเลขานุการสภา

16 น.ส.ทิพยวรรณ      คําโสม นักการ 9,000

งานธุรการ

17 นางพัชรินทร จันทุมา นักการ 9,000

งานเลขานุการและรัฐพิธี

ฝายการเจาหนาที่
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ

งานวางแผนและฝกอบรม

งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

งานทะเบียนราษฎร

18 น.ส.สุภัสรา เครือสิงห นักการ 9,000 จาง 6 พ.ย.60

19 นายอาทิตย ภาพลงาม นักการ 9,000 จาง 6 พ.ย.60

20 น.ส.จุฑามาศ        วิไลรัตน นักการ 9,000

21 นายนิรวิทย         บุญไพศาลสวัสดิ์ นักการ 9,000

22 นายธนากร นิธิพานิช นักการ 9,000

23 น.ส.ธิติสุดา         กาญจนประเวศ นักการ 9,000

24 น.ส.ศรุตา พิลาอาจ นักการ 9,000

ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

งานบัตรประจําตัวประชาชน

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

งานธุรการ

25 นายเกียรติชัย นาตพันธ พนักงานดับเพลิง 9,000

26 นายประยูร          คําเติม พนักงานดับเพลิง 9,000

27 นายประพาฬ         โอชะกะ พนักงานดับเพลิง 9,000

28 นายธงอมร        พรมกลัดพะเนาว พนักงานดับเพลิง 9,000

29 นายครินทร ทรงโสภา พนักงานดับเพลิง 9,000 จาง 6 พ.ย.60

30 นายนันทวุฒิ          จงรักษ พนักงานดับเพลิง 9,000

31 นายวิรัตน           อินทรศรี พนักงานดับเพลิง 9,000

32 นายเอื้อชาติ       จันทรโรจนานนท พนักงานดับเพลิง 9,000

33 นายชัยพร        ปจฉาภาพ พนักงานดับเพลิง 9,000

34 นายเกรียงศักดิ์    พรมคง พนักงานดับเพลิง 9,000

35 นายสุรชัย คูณผล พนักงานดับเพลิง 9,000

36 นายเกียติวัฒน คําสา พนักงานดับเพลิง 9,000

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

37 นายพีรพัฒน รอยมาลี พนักงานดับเพลิง 9,000 จาง 6 พ.ย.60

38 นายชาญยุทธ บุญมี พนักงานดับเพลิง 9,000

39 นายสหรัฐ เจริญชัย พนักงานขับรถยนต 9,000 จาง 6 พ.ย.60

40 นายพัลลภ          คําโสม พนักงานดับเพลิง 9,000

41 นายธารา              ศรีทอง พนักงานดับเพลิง 9,000

42 นายทรงศักดิ์        หมื่นทาว พนักงานดับเพลิง 9,000

43 พนักงานดับเพลิง 9,000 วางเดิม

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบูรพา

44 นายอุเทน          กลาปราบ พนักงานดับเพลิง 9,000

45 นายประชันพร     ถาวรเสถียร พนักงานดับเพลิง 9,000

46 นายกิจอนงค         ไชยดํา พนักงานดับเพลิง 9,000

47 นายยศฐา พวงจําปา พนักงานดับเพลิง 9,000

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ

-วาง-
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

ฝายรักษาความสงบ

งานคดีและธุรการ

48 น.ส.เอื้องนภา      อาจหาญ พนักงานเทศกิจ 9,000

49 พนักงานเทศกิจ 9,000 วางเดิม

งานการเงินและบัญชี

50 นายธณวัฒน คําแดงสด พนักงานเทศกิจ 9,000

51 นายสนอง          สัตยธรรม พนักงานเทศกิจ 9,000

52 นายสมเกียรติ       เพ็งธรรม พนักงานเทศกิจ 9,000

53 นายธนากร         ภูมิวงศ พนักงานเทศกิจ 9,000

54 นายอาทิตย รูปชาง พนักงานเทศกิจ 9,000

55 นายพีระวัฒน อัครอํานวย พนักงานเทศกิจ 9,000

56 นายคณิศร เชื้อประทุม พนักงานเทศกิจ 9,000

งานกิจการพิเศษ

57 นายมังกร เหรียญทอง พนักงานเทศกิจ 9,000

-วาง-

งานตรวจและบังคับการ
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

58 นายดํารงคเดช      พงษประเสริฐ พนักงานเทศกิจ 9,000

59 นายวิฑูรย          สหัสจันทร พนักงานเทศกิจ 9,000

60 พนักงานเทศกิจ 9,000 วางเดิม

61 น.ส.ศิริรัตน หลงชิน พนักงานเทศกิจ 9,000

62 พนักงานเทศกิจ 9,000 วางเดิม

63 น.ส.ลลิตา พูลสุข นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

งานสนับสนุนกิจการทองเที่ยว

สํานักการคลัง

งานธุรการ

64 นายธวัชชัย เกตุวัตร นักการ 9,000

65 นายสัญญา ประทุมชาติ นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

งานระบบสารสนเทศ

-วาง-

-วาง-

ฝายสงเสริมการทองเท่ียว

งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

ฝายบริหารงานทั่วไป
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

งานพัสดุ

66 น.ส.พรทิภา จําปาศิริ นักการ 9,000

67 น.ส.ธีรรฉัตร การินทร นักการ 9,000

68 นักการ 9,000 วางเดิม

69 นางกนิษฐา ไสยสมบัติ นักการ 9,000

งานทรัพยสิน

70 นักการ 9,000 ศิริรัตน (ลาออก 16 ต.ค.60)

71 นายกวีศักดิ์ พงษเพชร นักการ 9,000

ฝายสถิติการคลัง

งานสถิติการคลัง

72 น.ส.ณัฐณิชา พีระภาณุรักษ นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

-วาง-

สวนบริหารงานการคลัง

ฝายพัสดุและทรัพยสิน

-วาง-

ฝายการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

งานทะเบียนพาณิชย  

สวนพัฒนารายได

งานแผนที่ภาษี

73 นายเจษฎากร ทองทั่ว นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

74 นายกิติกุล แสงกุล นักการ 9,000

75 น.ส.สิริวรรณ พามี นักการ 9,000

งานทะเบียนทรัพยสิน

76 นายศราวุธ แจงอรุณ นักการ 9,000

77 น.ส.รุจิราภรณ คําพร นักการ 9,000

78 นายชัยพร วงษทรัพย นักการ 9,000

งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ฝายพัฒนารายได

งานพัฒนารายได

งานเรงรัดรายได

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

งานจัดเก็บรายได

79 นายวิเชษฐ คําพิมูล นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

80 นายฉัตรชัย เจริญสุข นักการ 9,000

81 น.ส.น้ําทิพย ทองทั่ว นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

82 น.ส.จิดาพร จันระวัตร นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

83 นักการ 9,000 จิราภรณ (ลาออก 16 ต.ค.60)

งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

งานพัฒนากิจการพาณิชย

สํานักการชาง

งานธุรการ

84 นางสาคร ทองไทย นักการ 9,000

85 น.ส.สโรชา คูณผล นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

-วาง-

ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย

ฝายบริหารงานทั่วไป
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

86 นายธีรพันธุ            ธนูศรี นักการ 9,000

งานธุรการ

87 น.ส.ฉัตรธิดา กลายุทธ นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

88 น.ส.ปริดามาส คําประไพ นักการ 9,000 จาง  6 พ.ย.60

89 นักการ 9,000 วางเดิม

งานรับเรื่องราวรองทุกข

ฝายแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและโครงการ

งานการเงินและบัญชี

สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง

ฝายบริหารงานทั่วไป

งานจัดซื้อจัดจางโครงการกอสราง

งานระบบสารสนเทศ

ฝายบริหารงานทั่วไป

งานรับคําขออนุญาตกอสราง

-วาง-



12

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

งานวิศวกรรมโยธา

90 นายแสง ทารพันธ คนงาน 9,000

91 นายธีทัต เยาวศรี คนงาน 9,000

งานสถาปตยกรรม

92 นางจันทอน ดาวเรือง คนงาน 9,000

93 นายเชิดชัย              เกษแกว คนงาน 9,000

94 นายทรัพยทวี           จันทรเกษ คนงาน 9,000

95 นายภาณุวัฒน ทาคํา คนงาน 9,000

96 นายภานุมาศ โพธิ์เงิน คนงาน 9,000 จาง  6 พ.ย.60

ฝายควบคุมการกอสราง

ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง

งานขออนุญาตอาคารและควบคุมผังเมือง

งานควบคุมผังเมืองและจัดทําผังเมือง

งานวิเคราะหและวางแผนจราจร
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

97 นายหลาว               กงแกว คนงาน 9,000

98 นายภมรชัย พันธุบุตร คนงาน 9,000

99 น.ส.ฉัตรสุดา สังวงศ คนงาน 9,000

100 นายวิศรุต ยิ่งยง คนงาน 9,000 จาง  6 พ.ย.60

สวนการโยธา

ฝายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

101 นางอรุณี ละบาป นักการ 9,000

102 นายพนา                พรประสิทธิ์ คนสวน 9,000

103 นายศุภชัย กงแกว คนสวน 9,000

งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่

104 นายวิชัย มงคลเลิศ คนสวน 9,000

งานสัญญาณไฟฟาและเครื่องหมายจราจร

งานติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาตามคํารอง

งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

105 นายประพนธ ผุดผอง คนสวน 9,000

106 นายประจักษ           ขอสุข คนสวน 9,000

107 นายศิริชัย              หวังสุข คนสวน 9,000

108 นายจารึก        จารุแพทย คนสวน 9,000

109 คนสวน 9,000 วางเดิม

110 นายนิรันดร             ทองโปรง คนสวน 9,000

111 นายปยศักดิ์ พรหมจันทร คนสวน 9,000

112 นายพงษศักดิ์          ชูกลิ่น คนสวน 9,000

113 นายปราสาท          ไชยเสนา คนสวน 9,000

114 นายสิทธิ์ชัย ผาสุขน คนสวน 9,000

115 นายอดิศักด์ิ ทองแกว คนสวน 9,000

116 นายวิษณุ         ผาจง คนสวน 9,000

117 น.ส.รพีภรณ พูลเพิ่ม คนงาน 9,000

118 นายนัฐพงษ รางสถิต คนงาน 9,000 จาง  6 พ.ย.60

119 นายธนันธ ผาจง คนงาน 9,000

-วาง-
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ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

120 นายศุภชัย ขอดานกลาง คนงาน 9,000

งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย

121 นายเชษฐภัทร ไชยโยธา คนงาน 9,000

122 นายอุดม จึงมั่นคง คนงาน 9,000

123 นายศักดิ์สิทธิ์           กาญจนารี คนงาน 9,000

124 นายสุบิน                แกวขวัญ คนงาน 9,000

125 นายวัชรินทร            สายเนตร คนงาน 9,000

126 นายสมศักดิ์ ยอมพาพันธ คนงาน 9,000

งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

127 นายอํานวย มุสิกสาร ยาม 9,000

128 นายสุรศักดิ์ นามพิทักษ คนงาน 9,000

129 พนักงานขับรถยนต 9,000 วางเดิม

130 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 9,000 วางเดิม

งานบํารุงรักษาและซอมแซม

ฝายชางสุขาภิบาล

-วาง-

-วาง-



16

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

ฝายสาธารณูปโภค

งานบํารุงรักษาทางและสะพาน

131 นางพัชรี น้ําคํา คนงาน 9,000

132 คนงาน 9,000 วางเดิม

133 นายณัชวรงค      แดงศรี คนงาน 9,000

134 นางนงลักษณ           วะสุรีย คนงาน 9,000

135 นายมนตรี จันทรเพ็ง คนงาน 9,000

136 นายกิตติ                ทองสา คนงาน 9,000

137 นายพินิจนัน ถนอมแกว คนงาน 9,000

138 คนงาน 9,000 วางเดิม

139 นายทัศพล ประนัย คนงาน 9,000

140 นายบัวกัน บุญเกื้อ คนงาน 9,000

141 พนักงานขับรถยนต 9,000 วางเดิม

งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ

142 นายยุทธนัย             แสนวงษ คนงาน 9,000

-วาง-

-วาง-

-วาง-



17

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

143 นายจันทศ                ชางยา คนงาน 9,000

144 นายทองดี               จันทรเกษ คนงาน 9,000

145 นายทองพูล              เดชะคําภู คนงาน 9,000

146 นายดารกร               รุกิจ คนงาน 9,000

147 นายอนุชา            คชรักษ คนงาน 9,000

148 นายอรรถโกวิท       เยาวยุบล คนงาน 9,000

149 นายชูชาติ             แสนศรี คนงาน 9,000

150 นายอุทัย มุสิกวรรณ คนงาน 9,000

151 นายเรืองศักดิ์          พงษสถิตย คนงาน 9,000

152 นายวิทยา               ทวีแสง คนงาน 9,000

153 นายทนงศักด อาทิเวช คนงาน 9,000

154 นายสัญชัย               วรรณะวัลย คนงาน 9,000

155 นายเทพบุตร ศาลา คนงาน 9,000

156 นายพงษพัฒน มูลราช คนงาน 9,000

157 นายสมบัติ โคถิระรัตน คนงาน 9,000



18

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

158 นายประสาร             ผลาเลิศ คนงาน 9,000

งานชางศิลป

159 นายวิเชียร ชูรัตน คนงาน 9,000

160 นายสมพร พลอาษา คนงาน 9,000

งานศูนยเครื่องจักรกล  1

161 นายนพพร ทองสืบสาย คนงาน 9,000 จาง  6 พ.ย.60

162 นายอุทัย เหมือนทอง คนงาน 9,000

163 น.ส.สริยา โชคณัติ คนงาน 9,000

164 นายนครินทร อหันทริก คนงาน 9,000

165 นายทองดี               บุญเอื้อ คนงาน 9,000

166 คนงาน 9,000 วางเดิม

167 นายทรงสิทธิ์         ผาสุก คนงาน 9,000

168 น.ส.ปรางทิพย สุภาคาร คนงาน 9,000

งานศูนยเครื่องจักรกล  2

-วาง-



19

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งานแผนงานสาธารณสุข

169 นายสําเนียง            กลมเกลียว นักการ 9,000

170 น.ส.อัมพร สุนทราวงค นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

171 น.ส.ณิชากมล           ขยายวงศ นักการ 9,000

172 นักการ 9,000 วางเดิม

173 น.ส.สุพัตรา             เครือวัลย นักการ 9,000

ฝายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

174 นายกาญจนพันธ       จินาพร นักการ 9,000

175 นางโศรญา             รัตนโสภา นักการ 9,000

176 น.ส.วัชราภรณ          บุญชิต นักการ 9,000

177 นางอุษณีย              ยิ่งยง นักการ 9,000

178 นักการ 9,000 วีรยา (ลาออก  2 ต.ค.60)

งานการเงินและบัญชี

-วาง-

-วาง-



20

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

ฝายบริหารงานสาธารณสุข

งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

179 นายบุญหลาย พิมพพันธ คนงานประจํารถขยะ 9,000

180 นายสุรชัย สุวรรณฆังคะ คนงานประจํารถขยะ 9,000

181 นายกรกฤษณ           มีธรรม คนงานประจํารถขยะ 9,000

182 นายคมสันต            งามลาง คนงานประจํารถขยะ 9,000

183 นายคําสอน              คะตะวงศ คนงานประจํารถขยะ 9,000

184 นายคูณ                  พันธแสน คนงานประจํารถขยะ 9,000

185 นายธีระวัฒน โพธิ์พรม คนงานประจํารถขยะ 9,000

186 นายชาญณรงค       สุวรรณกูฏ คนงานประจํารถขยะ 9,000

187 นายโชคชัย               ปุยอบ คนงานประจํารถขยะ 9,000

188 นายเดชศรี              คูพั่ว คนงานประจํารถขยะ 9,000

189 นายเดชา                แสนทวีสุข คนงานประจํารถขยะ 9,000

190 นายแดง                 เก็บเงิน คนงานประจํารถขยะ 9,000

191 นายสมศักดิ์ จําปาธาตุ คนงานประจํารถขยะ 9,000



21

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

192 นายถาวร           พงษมิ่ง คนงานประจํารถขยะ 9,000

193 นายทรงศักดิ์            กุลสุทธิไชย คนงานประจํารถขยะ 9,000

194 นายทองบล             พรมภิบาล คนงานประจํารถขยะ 9,000

195 นายเทพพร             พงษมิ่ง คนงานประจํารถขยะ 9,000

196 นายคําเพียร สายงาม คนงานประจํารถขยะ 9,000

197 นายนิพนธ              บุตรสินธ คนงานประจํารถขยะ 9,000

198 นายบัวกัน              พงษสกุล คนงานประจํารถขยะ 9,000

199 นายบัวลอย             พรมภิบาล คนงานประจํารถขยะ 9,000

200 นายบุญคูณ             วรพิมพรัตน คนงานประจํารถขยะ 9,000

201 นายบุญเพ็ง             ถนอมจิตต คนงานประจํารถขยะ 9,000

202 นายบุดดี                ทองพิเศษ คนงานประจํารถขยะ 9,000

203 นายประมวล            กุลสุทธิไชย คนงานประจํารถขยะ 9,000

204 นายบุญชัย              มณีทัศน คนงานประจํารถขยะ 9,000

205 นายยุธยา ยอดคํา คนงานประจํารถขยะ 9,000

206 นายประสิทธิ์            มณีพันธ คนงานประจํารถขยะ 9,000



22

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

207 นายมาลัย               บุษบงก คนงานประจํารถขยะ 9,000

208 นายประดิษฐ             พนโศก คนงานประจํารถขยะ 9,000

209 นายภัสยาภรณ           ทัศนศรี คนงานประจํารถขยะ 9,000

210 นายสาคร                 พงษมิ่ง คนงานประจํารถขยะ 9,000

211 นายสุทัศน มณีพันธ คนงานประจํารถขยะ 9,000

212 นายสุดใจ                 รอดใย คนงานประจํารถขยะ 9,000

213 นายสุพัฒน               ทรัพยสิน คนงานประจํารถขยะ 9,000

214 นายไสว                   ผลพันธ คนงานประจํารถขยะ 9,000

215 นายเสียด พันธไชย คนงานประจํารถขยะ 9,000

216 นายประยงค            ผลสะทาน คนงานประจํารถขยะ 9,000

217 นายประสาร            จันดี คนงานประจํารถขยะ 9,000

218 นายมนตรี เก็บเงิน คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

219 นายทวีศิลป สาครรัตน คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

220 นายรุงเรือง             ตุมทอง คนงานประจํารถขยะ 9,000

221 นายนพรัตน โสประภา คนงานประจํารถขยะ 9,000



23

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

222 นายไพรวัลย            จันทรพวง คนงานประจํารถขยะ 9,000

223 นายสมพงษ             เฉลียวธรรม คนงานประจํารถขยะ 9,000

224 นายศักดิ์ชัย             เก็บเงิน คนงานประจํารถขยะ 9,000

225 นายสมบัติ              พงษสกุล คนงานประจํารถขยะ 9,000

226 นายสมพงษ               ผลสะทาน คนงานประจํารถขยะ 9,000

227 นายอาคม             จําปาวัลย คนงานประจํารถขยะ 9,000

228 นายสมหมาย             เนื้อออน คนงานประจํารถขยะ 9,000

229 นายอําคา              สาทรราช คนงานประจํารถขยะ 9,000

230 น.ส.นงพงา           ถาวรเสถียร คนงานประจํารถขยะ 9,000

231 นายไวพจน              จันจําปา คนงานประจํารถขยะ 9,000

232 นายอาทิตย              พรมภิบาล คนงานประจํารถขยะ 9,000

233 นายลําใย                 เก็บเงิน คนงานประจํารถขยะ 9,000

234 นายวัชระ                ไชยพันธ คนงานประจํารถขยะ 9,000

235 นายวีระชัย              แกวหยด คนงานประจํารถขยะ 9,000

236 นายประสงค             หลาบหลบ คนงานประจํารถขยะ 9,000



24

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

237 นายจรัญ มูลมั่ง คนงานประจํารถขยะ 9,000

238 นายสถาพร สัตยธรรม คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

239 นายทับทิม เอื้อเฟอสุข คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

240 นายสมศักดิ์ นามเจริญ คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

241 นายเนตรพราว ชัยเนตร คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

งานรักษาความสะอาด

242 นายสุริยัน พันธปกครอง คนงานประจํารถขยะ 9,000

243 นายคมสันต            สีวันคํา คนงานประจํารถขยะ 9,000

244 นายเพ็ญศรี ทองศรี คนงานประจํารถขยะ 9,000

245 นายอิสสระ บุญศักดิ์ คนงานประจํารถขยะ 9,000

246 นายอดีต โสวะภาสน คนงานประจํารถขยะ 9,000

247 นายสน               บุญงาม คนงานประจํารถขยะ 9,000

248 นายโกสินทร ยศราวาส คนงานประจํารถขยะ 9,000

249 นายสายลม นักคําพันธ คนงานประจํารถขยะ 9,000

250 นางยุพิน              ศรีพรหม คนงานประจํารถขยะ 9,000



25

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

251 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วีระศักดิ์ (ลาออก 1 ก.ย.60)

252 นางหนู               จันใด คนงานประจํารถขยะ 9,000

253 นายบัวเรียน         ทวีชาติ คนงานประจํารถขยะ 9,000

254 นางสุบรรณ          สายเนตร คนงานประจํารถขยะ 9,000

255 นางอรสา            เจริญสุข คนงานประจํารถขยะ 9,000

256 นางพวงแกว         รูปชาง คนงานประจํารถขยะ 9,000

257 นางลําใย             ชนีวงษ คนงานประจํารถขยะ 9,000

258 นายวัชรากร สายเนตร คนงานประจํารถขยะ 9,000

259 นางนภัสสร          ประมูลศิลป คนงานประจํารถขยะ 9,000

260 นายสมพร อรอินทร คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

261 นายไกรศรี           คงโท คนงานประจํารถขยะ 9,000

262 นายปญญา         วารสิน คนงานประจํารถขยะ 9,000

263 นางสมจิตร        เวียงแกว คนงานประจํารถขยะ 9,000

264 นางหนูรัก           สวางวงศ คนงานประจํารถขยะ 9,000

265 นายพินิจ              ใจชอบ คนงานประจํารถขยะ 9,000

-วาง-



26

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

266 นายวีระชัย              พรมภิบาล คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

267 นางทองจันทร         สายแวว คนงานประจํารถขยะ 9,000

268 นายนัฐพงศ มงคลรัตน คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

269 นางบัวลอย             วารสิน คนงานประจํารถขยะ 9,000

270 นางบุษกร               ทัศนศรี คนงานประจํารถขยะ 9,000

271 น.ส.มยุรา               แหลมสะอาด คนงานประจํารถขยะ 9,000

272 น.ส.นุชนาถ             แสงงาม คนงานประจํารถขยะ 9,000

273 นายวีระพล ขัตวงษ คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

274 นายอุทัย                ศรีวะรมย คนงานประจํารถขยะ 9,000

275 นายสุธน                บุญงาม คนงานประจํารถขยะ 9,000

276 นายชวลิต เรืองกระโทก คนงานประจํารถขยะ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

277 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

278 นางอรชร                 กอราช คนงานประจํารถขยะ 9,000

279 นายโชคชัย              เสนงาม คนงานประจํารถขยะ 9,000

280 นายพิกิจ                 ใจชอบ คนงานประจํารถขยะ 9,000

-วาง-



27

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

281 น.ส.ดารารัตน            ธรรมหลา คนงานประจํารถขยะ 9,000

282 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

283 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

284 นายประเสริฐ           ผลาเลิศ คนงานประจํารถขยะ 9,000

285 นายสุกันต              แสงตา คนงานประจํารถขยะ 9,000

286 นางอาทิตยา            สุทธิโคตร คนงานประจํารถขยะ 9,000

287 นางอําไพวรรณ         ทนไทย คนงานประจํารถขยะ 9,000

288 นางวันทา               ถนอมจิตต คนงานประจํารถขยะ 9,000

289 นางจันลา               ไกยกูล คนงานประจํารถขยะ 9,000

290 นางธนิกา               จิตสําราญ คนงานประจํารถขยะ 9,000

291 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

292 นางเรณู                 นาคํา คนงานประจํารถขยะ 9,000

293 นางวันดี                วะสุขันธ คนงานประจํารถขยะ 9,000

294 นางสุดารัตน            จันทรเติม คนงานประจํารถขยะ 9,000

295 นายบรรพต             วารสิน คนงานประจํารถขยะ 9,000

-วาง-

-วาง-

-วาง-



28

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

296 นางลําดวน            โสมเกษตรินทร คนงานประจํารถขยะ 9,000

297 นางสมคิด               แกนจันทร คนงานประจํารถขยะ 9,000

298 นางสมหมาย            หงษสุวรรณ คนงานประจํารถขยะ 9,000

299 นางแสงเดือน            บึงแกว คนงานประจํารถขยะ 9,000

300 นายสุปญญา            เทพสิทธา คนงานประจํารถขยะ 9,000

301 นางหนูติ๋ม               เกษแกว คนงานประจํารถขยะ 9,000

302 นายพงษพัฒน กาหาวงศ คนงานประจํารถขยะ 9,000

303 นายสุดใจ                จันทรพวง คนงานประจํารถขยะ 9,000

304 นายเดนดี สินนาลัย คนงานประจํารถขยะ 9,000

305 น.ส.วันเพ็ญ              มหิศยา คนงานประจํารถขยะ 9,000

306 นางไหมทอง             วสุรีย คนงานประจํารถขยะ 9,000

307 นางจุไรรัตน             อัปกาญจน คนงานประจํารถขยะ 9,000

308 นางปุณยนุช             บัวชม คนงานประจํารถขยะ 9,000

309 นายกิตติศักดิ์            จันจําปา คนงานประจํารถขยะ 9,000

310 นางกาญจนา แกวดอน คนงานประจํารถขยะ 9,000



29

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

311 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

312 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

313 น.ส.นพรัตน ภักตราจันทร คนงานประจํารถขยะ 9,000

314 นายวันชัย               จันทรพวง คนงานประจํารถขยะ 9,000

315 นายไพรัช                สงัดดง คนงานประจํารถขยะ 9,000

316 น.ส.สุทิศา สิทธิจันดา คนงานประจํารถขยะ 9,000

317 นายสุพล                 จันทรแจม คนงานประจํารถขยะ 9,000

318 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

319 น.ส.วันวิสาข            แสงงาม คนงานประจํารถขยะ 9,000

320 นายมานะ             แดงศรี คนงานประจํารถขยะ 9,000

321 นายชาตรี สายสุด คนงานประจํารถขยะ 9,000

322 นายเรวัตร             โพธิ์เงิน คนงานประจํารถขยะ 9,000

323 นายวินัย พันธโสม คนงานประจํารถขยะ 9,000

324 นายอรรคเดช อินทจักร คนงานประจํารถขยะ 9,000

325 น.ส.สมพร               พงษมิ่ง คนงานประจํารถขยะ 9,000

-วาง-

-วาง-

-วาง-



30

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

326 นางสุนีรัตน              บุญงาม คนงานประจํารถขยะ 9,000

327 นายจีรพงษ              สุขแปง คนงานประจํารถขยะ 9,000

328 นายประสงค             นักบรรเลง คนงานประจํารถขยะ 9,000

329 นางรสสยานันท          มะลิมาศ คนงานประจํารถขยะ 9,000

330 นายธีระพงษ เก็บเงิน คนงานประจํารถขยะ 9,000

331 นายชาญชัย จินาพร คนงานประจํารถขยะ 9,000

332 นายสมาน บัวเขียว คนงานประจํารถขยะ 9,000

333 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

334 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

335 นายพรชัย ไกยสิทธิ์ คนงานประจํารถขยะ 9,000

336 น.ส.ประคองขวัญ พุทธรัตน คนงานประจํารถขยะ 9,000

337 นายพัชรพล ดวงเนตร คนงานประจํารถขยะ 9,000

338 คนงานประจํารถขยะ 9,000 วางเดิม

งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช

339 น.ส.วิชุตา บุญล้ํา นักการ 9,000

-วาง-

-วาง-

-วาง-



31

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

340 น.ส.ณฐนน              เดชะคําภู นักการ 9,000

341 น.ส.รุงนภา พึ่งวงศ นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

342 นายนาวา               สวางวงศ นักการ 9,000

343 น.ส.อภิรดี               ปจฉาภาพ นักการ 9,000

งานคุมครองผูบริโภค

344 น.ส.กิยาภรณ           ภวิโภษา นักการ 9,000

345 นายยุทธศักดิ์           สุกาวงศ นักการ 9,000

346 นายพจนกนก สุภาพ นักการ 9,000

347 น.ส.ภาวิณี สุคันธรัต นักการ 9,000

ฝายบริการสาธารณสุข

งานสงเสริมสุขภาพ

348 นักการ 9,000 วางเดิม

349 นายวรโชติ              ศรไชย นักการ 9,000

350 น.ส.วิภาดา             จันทฤทธิ์ นักการ 9,000

-วาง-



32

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

351 นายอภิชิต บุตตา นักการ 9,000

งานปองกันและควบคุมโรค

352 น.ส.ฉมาพร         ศิริมงคล นักการ 9,000

353 น.ส.ดาวเรือง           กงแกว นักการ 9,000

354 นายเปรม กอยแกว คนงาน 9,000

355 นายวุฒิไกร จารุการ คนงาน 9,000

356 นางนันทิชา ตันสมรส คนงาน 9,000 จาง  6  พ.ย.60

357 นายบุญจันทร นามพิทักษ คนงาน 9,000

358 นายทองใบ ศรีวะรมย คนงาน 9,000

359 นายคําแดง             ถวิลบุญ คนงาน 9,000

360 นายณัฏฐวุฑฒิ          ทองสี่ยน คนงาน 9,000

งานสัตวแพทย

361 น.ส.อัญชรี               เชื้อพันธ นักการ 9,000

งานทันตสาธารณสุข

362 นางณฐวรรณ          พรหมประดิษฐ นักการ 9,000



33

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

363 น.ส.พชรกรรณ         เจริญชัย นักการ 9,000

งานเภสัชกรรม

364 นางนภาภรณ          ชนะบุญ นักการ 9,000

ศูนยบริการสาธารณสุข 1 เทศบาล

365 นางนวลศรี             สาระดี นักการ 9,000

366 นายวศิน อยูจํารัส นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

367 น.ส.ธิติพร ทองภาพ นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

368 น.ส.ศรุตยา             วิลามาศ นักการ 9,000

369 น.ส.ปนสุดา            กังวาลยกูลการ นักการ 9,000

370 นางมิ่งขวัญ            บุญเอนก นักการ 9,000

ศูนยบริการสาธารณสุข 2 หนองบัว

371 น.ส.วันวิสา            จารุการ นักการ 9,000

372 น.ส.รัตติกาล           แสงงาม นักการ 9,000

373 น.ส.ตรีรัตน กระทูพัฒน นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

374 นายสุคีบ สิงหาภู นักการ 9,000



34

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

ศูนยบริการสาธารณสุข 3 พโลชัย

375 น.ส.ชนิดาภา จันทรกระแจะ นักการ 9,000

376 นางกรรณิกา          ศรไชย นักการ 9,000

377 นักการ 9,000 วางเดิม

378 น.ส.กันติชา สุขเกษม นักการ 9,000

379 นักการ 9,000 วางเดิม

ศูนยบริการสาธารณสุข 4 บานดู

380 น.ส.วราภรณ          วงศบา นักการ 9,000

381 น.ส.เพ็ญนภา           หอมดี นักการ 9,000

382 นางรัชนียาภรณ        วรรณะวัลย นักการ 9,000

383 นายอนุชา ขอสุข นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

ศูนยบริการสาธารณสุข 5 ดอนเจาปู

384 น.ส.วิชุดา สายมั่น นักการ 9,000

385 นายรุจิกร แกวเนตร นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

-วาง-

-วาง-



35

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

ศูนยบริการสาธารณสุข 6 ราชภัฏ

386 นายวีระพงศ           อัปกาญจน นักการ 9,000

387 นางมยุรี               วงษสาลี นักการ 9,000

388 นายวชิระ สินคํ้า นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

389 น.ส.พัชรีพร แววดี นักการ 9,000

ศูนยบริการสาธารณสุข 7 อยูวงศธรรม

390 น.ส.สุภาวดี ยานยงค นักการ 9,000

391 น.ส.เพียงพิศ           พิณทอง นักการ 9,000

392 น.ส.ไพลินรัตน สายสอน นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

กองวิชาการและแผนงาน

งานธุรการ

393 น.ส.สุนิภา สุขสุเหิม นักการ 9,000

ฝายแผนงานและงบประมาณ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

งานวิจัยและประเมินผล



36

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

งานจัดทํางบประมาณ

394 น.ส.สุพัตรา เดชะคําภู นักการ 9,000

ฝายนิติการ

งานดานนิติการ

งานวินัยพนักงานและลูกจาง

ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ

งานบริการระบบคอมพิวเตอร

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายประชาสัมพันธ

งานเผยแพรขอมูลขาวสาร

งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น

395 น.ส.สุพัตรา ณ  อุบล นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

395 นางอรทัย ปรึกไธสง นักการ 9,000

397 นายเจตตรินทร สายเมฆ นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60



37

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

สํานักการศึกษา

ฝายแผนงานและโครงการ

งานธุรการ

398 นางปารณีย นิลเปรม นักการ 9,000

399 น.ส.นุสรา แจงสวาง นักการ 9,000

400 นักการ 9,000 กันยสิรญา (ลาออก 2 ต.ค.60)

401 น.ส.ปทุมมา สาธรราษฎร นักการ 9,000

402 น.ส.จอมนภา เหมวงษ นักการ 9,000

งานแผนงานและโครงการ

งานงบประมาณ

งานระบบสารสนเทศ

สวนบริหารการศึกษา

ฝายการเจาหนาที่

งานการเจาหนาที่

งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

-วาง-



38

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

ฝายกิจการโรงเรียน

งานโรงเรียน

งานการศึกษาปฐมวัย

ฝายวิชาการ

งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา

งานฝกและสงเสริมอาชีพ

ฝายสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

งานกิจการศาสนา

403 นางขวัญแกว กสิพันธ นักการ 9,000

งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม



39

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

งานกีฬาและนันทนาการ

หนวยศึกษานิเทศก

งานนิเทศกการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

404 นายวิศรุต ลากวงษ ผูชวยดูแลเด็ก 9,000

405 นายสุเมธ มิ่งไชย ภารโรง 9,000

406 พนักงานขับรถยนต 9,000 วางเดิม

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

407 นายปณณพัฒน แสงทอง ผูชวยดูแลเด็ก 9,000

408 นางจิรารัตน มูลราช ผูชวยดูแลเด็ก 9,000

409 ผูชวยดูแลเด็ก 9,000 วางเดิม

410 นายศักดา ออนแกว ผูชวยดูแลเด็ก 9,000

411 น.ส.รตินันท ระหงษ นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60

-วาง-

-วาง-



40

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

412 นายสุชาติ หอมเนียม ภารโรง 9,000

413 น.ส.ปนัดดา แสงทอง ภารโรง 9,000 จาง  6  พ.ย.60

414 นายสมบูรณ บุญมากระจาง ภารโรง 9,000

415 นายวีระศักดิ์ เกสร พนักงานขับรถยนต 9,000 จาง  6  พ.ย.60

โรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวิทยาคาร

โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ

416 นายนคร สีงาม ยาม 9,000

417 นายรัฐพล คงบุญวาส ภารโรง 9,000

โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง

418 พ.อ.อ.ถาวร สุคันธี ภารโรง 9,000

419 นายวิชิต บุญประสาร ยาม 9,000 จาง  6  พ.ย.60

กองสวัสดิการสังคม

งานธุรการ
420 นักการ 9,000 วางเดิม

421 นายศักดา ทาคํารอด นักการ 9,000
422 นายอดิศักด์ิ เยื่อใย นักการ 9,000

-วาง-



41

ลํา
ดับ อัตรา

ที่ คาตอบแทน

ชื่อ -  สกุล ตําแหนง หมายเหตุ

423 น.ส.สมหมาย หมทอง นักการ 9,000
424 น.ส.ภัสราภรณ อุดมรัตน นักการ 9,000
425 นายประจักษ ตอโชติ นักการ 9,000
426 นายนิสิต ไชยพงษ นักการ 9,000
427 น.ส.จิตรปราณี จันทรเพ็ญ นักการ 9,000
428 นายพนม สมเพราะ นักการ 9,000

งานการเงินและบัญชี

งานระบบสารสนเทศ
ฝายพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฝายสังคมสงเคราะห
งานสังคมสงเคราะห
งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

งานสงเสริมสวัสดิการสังคม

หนวยตรวจสอบภายใน

429 น.ส.พรกนก แสวงพันธ นักการ 9,000 จาง  6  พ.ย.60


