
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1/2557 
วันท่ี 19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2557 

เวลา  09.00  น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลสองชั้น 
ผูมาประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมบัติ  บุตรเพ็ชร ประธานสภาฯ สมบัติ  บุตรเพ็ชร  
2 นายประจวบ  ประสงคดี รองประธานสภาฯ ประจวบ  ประสงคดี  
3 นายพนมไพร  บุตรเพชร สมาชิกสภา ทต.เขต1 พนมไพร  บุตรเพชร  
4 นายเยือน  ทวีฉลาด สมาชิกสภา ทต.เขต1 เยือน  ทวีฉลาด  
5 นายจิราภรณ  ยุวดีนิเวศ สมาชิกสภา ทต.เขต1 จิราภรณ  ยุวดีนิเวศ  
6 นางปจจรี  ประสงคดี สมาชิกสภา ทต.เขต1 ปจจรี  ประสงคดี  
7 นายอนุสรณ  ภาคเดียว สมาชิกสภา ทต.เขต2 อนุสรณ  ภาคเดียว  
8 นายศรีนิจ  กมลรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 ศรีนิจ  กมลรัมย  
9 นยสิทธิพงษ  อะภิรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 สิทธิพงษ  อะภิรัมย  

10 นายเสกสรรค  เพ็ชรเลิศ สมาชิกสภา ทต.เขต2 เสกสรรค  เพ็ชรเลิศ  
11 นายทวี  กมลรัมย สมาชิกสภา ทต.เขต2 ทวี  กมลรัมย  
12 นายวรชัย  วิชัยรัมย เลขานุการสภาฯ วรชัย  วิชัยรัมย  

     
 
ผูไมมาประชุม  - 
ผูเขารวมประชุม 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย 
เหตุ 

1 นายพิทยา  ยุวดีนิเวศ รองนายก ทต.สองช้ัน พิทยา  ยุวดีนิเวสศ  
2 นายชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย เลขานุการ นายกฯ ชูเกียรต์ิ  คูโนรัมย  
3 นายกฤชพล  แสงสุนานนท ปลัดเทศบาล ทต.สองช้ัน กฤชพล  แสงสุนานนท  
4 นายคัมภีร  หลอดหลง นายชางโยธา คัมภีร  หลอดหลง  
5 วาที่ ร.ต. สมทิน  นันทสิงห จพง.เทศกิจ สมทิน  นันทสิงห  
6 นายทัศนัย  แพทยประสาท นายชางเขียนแบบ ทัศนัย  แพทยประสาท  
7 นางบุญสง  สุขรัตน หน.ฝายบริหารการศึกษา บุญสง  สุขรัตน  
8 นายสุริยา  ดวงเลิศ นายชางโยธา สุริยา  ดวงเลิศ  
9 น.ส.กิง่กาญจน  แตงนอย หน.กองชาง กิ่งกาญจน  แตงนอย  

10 นางศรินทร  ศรีภา นวก.คลัง นางศรินทร  ศรีภา  
11 น.ส.ศุจินันท  สุวรรณพันธ จพง.การเงินและบัญชี ศุจินันท  สุวรรณพันธ  
12 น.ส.ปณาล ี สีทะโล หน.ฝายบริหารงานคลัง ปณาลี  สีทะโล  
13 น.ส.ปราณี  ศิริผล นักวิชาการพัสดุ ปราณี  ศิริผล  



ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
14 น.ส.ศิริกัญญา  อุไรแข จพง.จัดเก็บรายได ศิริกัญญา  อุไรแข  
15 นายนัจกร  สอดสองจิต จพง.ธุรการ นัจกร  สอดสองจิต  
16 นายกิตติวัฒน  จริตรัมย ครูโรงเรียนบานตาราม กิตติวัฒน  จริตรัมย  
17 นางนรีกานต  ดาวเรืองรัมย นักพัฒนาชุมชน นรีกานต  ดาวเรืองรัมย  
18 นายทรงวุฒ ิ สุธีร นักวิชาการประชาสัมพันธ ทรงวุฒิ  สุธีร  
19 นายทองสุข  โกติรัมย เจาหนาที่การประปา ทองสุข  โกติรัมย  
20 นายเอกลักษณ  วงศวาสน นักพัฒนาการทองเที่ยว เอกลักษณ  วงศวาสน  
21 นายสําเริง  ประเสริฐศร ี ผญ.ม.3 สําเริง  ประเสริฐศร ี  
22 นายเกรียงไกร  สระภู นายชางโยธา เกรียงไกร  สระภู  
23 นายอนุชา  อาณาเขต ผญ.ม.1 อนุชา  อาณาเขต  
24 นายขุนไกร  การงานดี ชางไฟฟา ขุนไกร  การงานดี  
25 นายธัญวัฒน  กุลจันทร จพง.พัสดุ ธัญวัฒน  กุลจันทร  
26 น.ส.นันทนภัส  แพทยเจริญ บุลากร นันทนภัส  แพทยเจริญ  
27 นายธวัชชัย  กิรัมย ผอ.ร.ร.วัดบานจอม ธวัชชัย  กิรัมย  
28 นายทศพร ปานมน นายชางโยธา ทศพร ปานมน  
29 นายวิระ  เกรัมย ผญ.ม.6 วิระ  เกรัมย  
30 นายเลื่อน  สุยารัมย ครูโรงเรียนบานหนองรักษ เลื่อน  สุยารัมย  
31 นายประกิจ  จารัมย ผญ.ม.11 ประกิจ  จารัมย  
32 นายต๋ี  เการัมย ผญ.ม.10 ต๋ี  เการัมย  
33 นายวิโรจน  เกรัมย ผญ.ม.8 วิโรจน  เกรัมย  
34 นายอัฑฒกร  ศักด์ิศรีตระกูล ผญ.ม.4 อัฑฒกร  ศักด์ิศรีตระกูล  
35 นายบุญทิง  ก่ํารัมย ผญ.ม.16 บุญทิง  ก่ํารัมย  
36 นายประเสริฐ  สุทินรัมย ผช.ผญ.ม.9 ประเสริฐ  สุทินรัมย  
37 นายบิน  จริตรัมย ผช.ผญ.ม.14 บิน  จริตรัมย  
38 นายสุนทอง  มีมาก ผอ.ร.ร.บานเสม็ด สุนทอง  มีมาก  
39 นายประเสริฐ  กิรัมย ผญ.ม.13 ประเสริฐ  กิรัมย  
40 นายเกษมศักด์ิ  กิริรัมย ผช.ผญ.ม.12 เกษมศักด์ิ  กิริรัมย  
41 นายวินัย  ประเสริฐศร ี นักพัฒนาชุมชน วินัย  ประเสริฐศร ี  
42 นางจุฑารัตน  กมลรัมย ผอ.รพสต.สองช้ัน จุฑารัตน  กมลรัมย  
43 นายวุฒิชัย  โคกรัมย ผญ.ม.17 วุฒิชัย  โคกรัมย  
44 นางขวัญใจ  มีมาก ผอ.รพสต.บานจอม ขวัญใจ  มีมาก  
45 นางสุนันทา  กุมรัมย ผญ.ม.15 สุนันทา  กุมรัมย  
46 น.ส.ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง จนท.บริหารงานทั่วไป ธัญญรัศม  ฉัตรพิกุลทอง  
47 น.ส.วรรณาพร  กีรติตระกูล หน.ฝายอํานวยการ วรรณาพร  กีรติตระกูล  
48 น.ส.รุงอรุณ  บุญปก จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน รุงอรุณ  บุญปก  
 



ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
49 น.ส.จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี จนท.บริหารงานทั่วไป จุฑาทิพย  ประเสริฐศร ี  
50 น.ส.นิตยา ชันรัมย จนท.จัดเก็บรายได นิตยา ชันรัมย  
51 น.ส.ฐิติมา  ฉัตรทัน จนท.เทศกิจ ฐิติมา  ฉัตรทัน  
52 น.ส.นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร นักพัฒนาการทองเที่ยว นาริฐา  ชาญปรีชาสมุทร  
53 นางสุวรรณีย  อินทา สันทนาการ สุวรรณีย  อินทา  
54 น.ส.ณิชาภา  ฉัตรพิกุลทอง จพง.เทศกิจ ณิชาภา  ฉัตรพิกุลทอง  
55 นางสาวกัลยา  วงษเตมีย จนท.วิเคราะหนโยบาลและแผน กัลยา  วงษเตมีย  
56 นางณรกร  โกติรัมย คนงานทั่วไป ณรกร  โกติรัมย  
57 นายประการ  สุมหิรัญ ผูชวยผลิตนํ้าประปา ประการ  สุมหิรัญ  
58 นางจันทรเพ็ญ  คัชมา คนงานทั่วไป จันทรเพ็ญ  คัชมา  

 


