
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 2210500220 จ.ส.อ.นิติพล พะนะเสน *

2 3210500018 นางสุดใจ จิตรบรรเทา

3 2210500167 นางศิริรัตน์ นาคเหนือ

4 3210500029 นางธัญชนก แสงดาว

5 3210500039 นายวิน ส าเนียงเสนาะ

6 3210500049 น.ส.เกศินีวรรณ  ขันนาค

7 4210500023 น.ส.สุจิรา สุขเลิศ

8 3210500026 นางปัทมา ก าลังเสือ

9 5210500047 พ.จ.อ.นพวุธ บุญบุตร

10 1210500142 นางแสงดาว วนาสวรรค์

11 1210500151 นายศิวกร ใจบุญมี

12 5210500076 นายศักด์ิดา จันทร์ด า

13 1210500028 นายมนเทียร เสริมไทยสงค์ *

14 5210500072 นายสมใจ สุขโอ

15 2210500036 พ.จ.อ.เอก ภูมิพัฒนโชติ *

16 3210500023 น.ส.ชยุฎา คนใจดี

17 2210500174 จ่าเอกคัมภีร์ เกิดศรีทอง

18 3210500032 นายชเนศวร์ แห้วเพ็ชร

19 2210500043 พ.จ.อ.ฐปนพงศ์ เวียงค า

20 4210500015 น.ส.รัตนา โพธิข า

21 2210500029 พ.จ.ท.ฤทธิชัย วงค์ลาหู

22 2210500022 นางปาริชาติ แสนใจวุฒิ

23 5210500067 น.ส.ผุสดี เสาโสภณ

24 2210500196 น.ส.ช่อเพชร ชานุบาล

25 2210500106 จ่าเอกนพรัตน์ โยธานันท์

26 2210500019 นายอารีย์ วงษ์อามิตร์

27 5210500042 น.ส.มานิตา แดสามัญ

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 3210500028 นางสุธินี สวัสดี

29 5210500043 น.ส.อุไรวรรณ โกบปุเลา

30 3210500017 นางสมาพร กาฬภักดี

31 1210500037 นางวรัญญา แสนทอน

32 1210500035 นางภควรรณ สุรวิชิตกร *

33 3210500063 น.ส.นฤมล อู่ตะเภา

34 2210500052 พ.จ.อ.อ านาจ ศรีเตชะ

35 5210500103 นางศิชญา แววสุวรรณ *

36 2210500098 นายสมหมาย แสงงาม

37 1210500055 น.ส.อุไรวรรณ แมะบ้าน

38 2210500239 นายปรีชา ปาสาวัน

39 3210500067 น.ส.ปัณฑ์ณัฐ วีระยุทธศิลป์

40 2210500194 นางสุภาพร ศรีสว่าง

41 3210500042 นายเมธี สาระพล

42 4210500039 ว่าท่ีร้อยตรีชาญชัย จันทร์เอ่ียม

43 1210500124 นางพิมลภัส วงศ์เวียน

44 3210500084 น.ส.เกศิรินทร์ พัดทอง

45 3210500057 นายเศรษฐพงศ์ จันเทพ

46 1210500109 นายจตุพล เจริญธัญญากร

47 4210500048 นายเอกชัย สงนอก

48 5210500007 น.ส.สารภี สุขใส

49 2210500099 นายนิธิภูมิ นองสินธ์ุุ

50 4210500013 นางวิรวรรณ จรรยาดี

51 2210500102 นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์

52 5210500019 นางพวงพรรณ บุญชู

53 2210500065 นายเพ็ชร ศรีขว่าง

54 5210500037 น.ส.สุธินันท์ วีสุวรรณ
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55 1210500082 นางศรีวรรณ ใจเครือค า

56 1210500145 พ.จ.อ.อาทิตย์ บุญน้อม

57 2210500160 พ.จ.อ.จัตุรงค์ การสร้าง *

58 4210500031 นายภูดิท สูนาสวน

59 5210500066 นางนิตย์ธีรา อุ่ยสวัสด์ิ *

60 5210500013 นายกันตินันท์ จิตเลขา

61 5210500075 นางขวัญใจ พงศ์รัตน์

62 5210500084 นายสุรเชษฐ์ ขุนจันทร์

63 3210500010 นายศุภเศรษฐ์ พุ่มไสว

64 2210500262 นางอรนุช วงษาเวียง

65 2210500073 นายสมพร อนุรักษ์จินดา *

66 2210500089 นางรัตติกร เช้ือแสดง *

67 3210500036 นางพัฒนี จินดาทอง

68 2210500139 พ.จ.อ.ภิญโญ สุโข

69 1210500013 นายเมฆิน มะโนแก้ว *

70 1210500040 น.ส.ไพลิน อินตา

71 3210500031 น.ส.ณปภัช เต็งเท่ียง

72 1210500016 น.ส.จตุพร โกศลกาญจน์

73 3210500045 น.ส.คนึง อยู่สา

74 4210500007 จ่าเอกพงษ์ธวัช บ ารุง

75 1210500067 น.ส.นิศรา รัฐผไท

76 5210500045 นายกันตภณ เรืองเดช

77 5210500087 จ่าเอกวิวัฒน์ เมืองแก้ว

78 1210500136 นางค าเพ็ญ นนทพัทธ์สกุล

79 3210500051 นางอิสรีย์ ทองค า

80 2210500034 นายวัชระพงษ์ บุรมย์ชัย

81 2210500109 ส.อ.ฑณากร จ ารูญศิริ *
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82 1210500061 นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย *

83 2210500271 น.ส.ขวัญเรือน กาพย์ไกรแก้ว

84 1210500007 นายทศพล อะทาโส

85 4210500001 นางสุภาพ พุ่มผลึก

86 2210500097 น.ส.ภัณฑิรา อินธิเสน *

87 2210500037 นางบัณฑิตย์ บุญเฮ้า

88 3210500022 น.ส.ขวัญยืน สังข์วรรณะ

89 3210500069 น.ส.พรศรี วิไล

90 1210500088 น.ส.วราภรณ์ ยานัน

91 1210500052 นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์

92 2210500172 นายชัยเดช นนทจันทร์

93 2210500001 น.ส.ธันย์ภัคนันท์ พิธาชยพล

94 3210500001 นายเขมชาติ อยู่เป็นสุข

95 2210500214 จ่าเอกสุชาติ บุญอาจ

96 1210500157 นายโสภณ โลมาแจ่ม

97 5210500025 นายยุทธนา กาญจนภักด์ิ *

98 2210500202 นางศุภากร ซุยกระเด่ือง

99 3210500004 น.ส.สุพัตรา เพียงเกษ

100 1210500043 น.ส.ธนิยาลักษณ์ สังขพงษ์

101 4210500016 นางชนนาถ เจริญรักษ์

102 2210500157 นางกระจ่างจิต สุทธิ

103 1210500001 น.ส.กรภัทร อินตา *

104 2210500088 พ.จ.ท.ปรีดา ลาแสง

105 3210500092 นางกมลพร ฉายอรุณ

106 1210500076 น.ส.จินตนา  วงศ์เข่ือน

107 2210500259 จ่าเอกนพอนันต์ พรมลี *

108 2210500145 น.ส.จุฑามาศ โกศลเจริญ
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109 2210500154 จ่าเอกอนุชา มานะวงศ์ *

110 2210500217 น.ส.ช่ืนนภา ค าแน่น *

111 3210500078 นายพิรวัชร อ ่าสกุล

112 5210500010 นายเดชากร แก่นเมือง

113 2210500205 นายนัทธนนท์  บงกช สุทธิมาศมงคล

114 2210500238 นายขันธ์ทอง กรพันธ์ *

115 1210500139 นางปฤณธร นันกาวงศ์

116 1210500022 น.ส.กัลยา ใจวังเย็น

117 2210500166 น.ส.ศิริกร ค าชาลี

118 2210500091 นางอารุณ อนุตรี

119 1210500118 น.ส.เกษศิรินทร์ กันทะอินทร์

120 4210500022 น.ส.ศิริพร ไชยชุมพล *

121 3210500034 นายอิสรีย์ ธัมมะจริยา

122 2210500211 นางบุหลัน สุวรรณธาดา

123 2210500112 นางวณิชชา ศิริสวัสด์ิ *

124 2210500115 นายจักรกฤษณ์ พรมเมืองเก่า

125 2210500142 จ่าเอกยุทธนา ชูศรีวัน

126 2210500130 นางสุนันท์ กล่ินศรีสุข

127 2210500169 นายสนธิชัย มหา

128 1210500025 น.ส.นันทินา หน่อแก้ว *

129 5210500028 นายเฉลิมพล ลีลากีรติกุล

130 2210500121 นางจารุวรรณ คิสาลัง

131 2210500040 จ่าเอกสัญญา บุญโมง

132 2210500085 นางสยุมพร ศรีวังสุ

133 1210500058 น.ส.เสาวลักษณ์ ชมช่ืน

134 3210500048 นายประภาส จันทรังษี

135 5210500100 นายอรชล เมืองดี
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136 5210500090 นายสมมารถ อุ้ยส้ัว

137 2210500133 นางขวัญใจ ไกรวิริยะ

138 1210500010 นายสิงขร แสงจันทร์

139 2210500049 น.ส.ปภัสชญา สุค าภา *

140 1210500091 น.ส.จิรารัตน์ ตันวงศ์

141 5210500034 นายภิมล ย่ังยืน

142 2210500031 นางสุรัสวดี ม่วงน้อย *

143 2210500076 น.ส.สิริมา สิลินทบูรณ์

144 2210500025 น.ส.วิยดา ภักดีสุวรรณ

145 2210500064 น.ส.กรวิภา สุทธิ

146 4210500051 นางพัทธนันท์ ประสารกก

147 2210500058 นายปรมัตถ์ สิทธิจินดา

148 2210500208 นายประสิทธิชัย นางาม *

149 2210500013 น.ส.สุธาสินี เซ็นกลาง

150 2210500004 นายณัฐพงศ์ ทองเส้ง *

151 2210500253 นายศศิขัณฑ์ โยสะอาด

152 2210500070 จ่าเอกไกรสร วิชาคูณ *

153 2210500118 นางสุมาลี พันสนิท

154 2210500100 นายกฤตชัย ศรีค า

155 2210500061 น.ส.อรนุช ศรีเข่ง

156 4210500054 น.ส.อภิรดี สุขไพบูลย์

157 2210500079 นางสุภาพร อาภรณ์ศรี


