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1 2221400360 น.ส.นภาพร จันทาโลก

2 5221400030 น.ส.ฟาริดา สุระค าแหง

3 3221400006 น.ส.สุรีย์พร เพ็งดี

4 3221400010 นายธานินทร์ วิรุฬห์ภูติ 

5 3221400106 นางศศิธร พิมพ์รุน

6 2221400419 นางพักตร์วิภา สว่างรัตน์

7 2221400169 นางอัจฉริยา แสวง

8 5221400038 นางอิงอร พูลเจริญ

9 3221400269 น.ส.วัฒนา วิเศษฤทธ์ิ

10 3221400199 น.ส.วัยวัลย์ ทิพย์ธัญญา

11 4221400094 น.ส.ชุติมา ม่วงมณี

12 2221400416 น.ส.กนกวรรณ จักรสิงห์โต

13 5221400068 น.ส.ปริยา พรหมสังวระ

14 5221400011 จ่าสิบต ารวจประยูร เพ็ชรรัตน์

15 3221400035 นายเถกิง ลมูลศิลป์

16 2221400195 น.ส.ศุภิสรา อุตมัง

17 5221400031 น.ส.โรสณา แยนา

18 3221400053 น.ส.ปณิศฬา ตุลยสุข *

19 2221400292 น.ส.อรยานี ฤทธิจันทร์

20 4221400015 จ่าเอกสุทัศ ทับวันนา *

21 3221400286 น.ส.สุธาสินี วรรณเจริญ

22 2221400302 พ.จ.อ.ภูธร ดวงสิงห์ชัย

23 5221400017 น.ส.รสนันท์ คงสกูล

24 3221400127 น.ส.นิตยดา เมธีวิวัฒน์

25 2221400048 นางสายสุนีย์ ศรีจันทร์

26 5221400175 นางพิชะญาพร โสมจันทร์

27 2221400118 นายไพฑูรย์ จันทร์ณรงค์

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล
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28 3221400164 น.ส.ดวงพร พุทธิจุณ

29 4221400010 น.ส.ปฐมา เดือนฉาย

30 3221400296 นายรีรวัตร์ โพธ์ิรังสกุล

31 3221400076 นางรุ่งอรุณ สุขม่ัน

32 2221400022 นางพิมพ์ระวี ปัญญาวุฒิ

33 3221400257 นางศิริวรรณ อุดมวิฑิต

34 2221400091 นางโสภา ปราบจะบก

35 5221400037 น.ส.ทัสสนี แก้วปฏิมา

36 4221400013 น.ส.คณนาถ ศรีสกุลวิจิตร

37 2221400367 นางศรีประไพร พิมพ์บุตร

38 5221400032 นายพงศ์วิทย์ ทองอ่อน

39 3221400268 จ่าเอกเสรีย์ ใจเอ้ือ *

40 2221400133 นายศุภเสกข์ ศรีหอม

41 4221400033 นางวิภารัตน์ ภัทรกรินทร์

42 2221400352 น.ส.จุฑามาศ คุ้มสระพรม

43 2221400357 นางวิมลวรรณ ใจภพ

44 3221400037 น.ส.วิภาภรณ์ พวงแก้ว

45 1221400084 นายสมบัติ พนมเวช

46 1221400027 จ่าเอกสุราษ แพหมอ

47 3221400074 น.ส.ฉันท์ชนก แก่นจันทร์

48 1221400061 น.ส.ณัชชา จ าวงค์

49 1221400123 นางเดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ

50 3221400020 นายสมโภช สุขโชติ

51 4221400001 น.ส.อัจฉรา ค าสิงนอก

52 1221400072 น.ส.ธัญชนก ช่ืนฉาย

53 2221400120 นางระภิพันธ์ุ อินทรพานิชย์

54 2221400385 น.ส.พนิดา ใจงูเหลือม
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55 3221400156 นายกฤตานน การสมทรัพย์ *

56 3221400056 น.ส.เพียงพร รังสีพิพัฒน์

57 1221400122 น.ส.กฤติมา ชัยชนันท์

58 1221400093 นางอมรณัฐน์ สุกรีดิษฐ์

59 3221400045 น.ส.ขนิษฐา ทักษิณากร

60 2221400102 จ่าเอกสวัสด์ิ ค าอ่อนสา

61 2221400011 น.ส.เปรมฤทัย อรัญวาส

62 1221400120 นางรัตนาภรณ์ ปานประดิษฐ์

63 5221400010 น.ส.ศาธิยา งามจ ารัส

64 1221400019 นางส าราญจิตร สุขนวล

65 3221400291 นายอชิรพล ดีจรูญ

66 1221400107 นายธีระศักด์ิ กระจ่างฉาย

67 2221400154 นางอุไลวรรณ เนาวภา

68 2221400055 นายศิรวิชญ์ รังศรีศักด์ิ

69 1221400126 นางอัญชนา ใจจิต

70 2221400451 น.ส.อังคาร จิตต์มานะ

71 2221400433 น.ส.ศรัญญา แก่นวิถี

72 3221400242 น.ส.ปารณีย์ ส่ือสุนทรานนท์

73 3221400253 จ่าเอกสุพจน์ ช่วยเรือง

74 2221400075 จ.ส.ท.ภิญโญ โสดาภักด์ิ

75 1221400028 น.ส.สุรีย์พร อ่อนละมูล

76 4221400030 นายณรงค์ศักด์ิ ไชยวรรณ

77 2221400268 น.ส.จุฬาภรณ์ ต่อวาส

78 2221400175 นายปรีดา ประจุดทะศรี

79 5221400013 นางจิรารัตน์ สุขวิน *

80 1221400168 นายวัชรินทร์ จ่ันจินดา

81 2221400101 นายวนัส พรหมบุตร
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82 2221400074 จ่าเอกนิพนธ์ วงพงค า

83 1221400054 นายอริย์ธัช นามใจ

84 2221400242 นายจักรพงษ์ พลราช

85 3221400036 น.ส.ภาวนา พระโสภา

86 4221400045 น.ส.ธัญรัศม์ วรเศรษฐ์วิกุล

87 1221400025 นายวสันต์ ปันค า

88 2221400121 นางสุรีพร ขวัญทองห้าว

89 3221400129 นางศศิธร หาญสุรนันท์

90 3221400050 น.ส.เครือมาศ บุญส่ง

91 5221400035 น.ส.นิภาภัทร เกษรมาศ *

92 3221400095 น.ส.เฉลิมศรี ชัยอาวุธ

93 5221400056 น.ส.ปัญจศิลป์ เสนีย์

94 2221400349 ส.อ.สมพร หีบแก้ว

95 3221400038 นายปฐมพงศ์ ตุ้มสุวรรณ

96 2221400065 น.ส.ศนิตา จินตนะกุล

97 2221400391 นางพัณณิตา ขามรัตน์

98 3221400117 น.ส.สิริกาญจน์ ทิพย์วังเมฆ

99 5221400041 น.ส.อนงค์ลักษณ์ สุวรรณโชติ

100 3221400088 น.ส.พัชรีภร โอภากุลวงษ์

101 1221400138 ว่าท่ีร้อยตรีกมล อินแฝง

102 2221400209 จ่าเอกรัฐกรณ์ ไชยปัญหา

103 2221400027 น.ส.สุรัตติญา สลุงใจดี

104 3221400014 นายประสิทธ์ิ จ าปีเรือง

105 4221400004 จ่าเอกต่อศักด์ิ ฐิติจรูณศักด์ิ

106 3221400062 น.ส.ทัศนีย์ นักร้อง

107 2221400078 น.ส.พรรณพิศ โควินทะสุด

108 1221400002 น.ส.สกาวรัตน์ วันแก้ว
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109 2221400379 จ่าเอกคมกริช สังวิเศษ

110 2221400016 นางประภาพร วิชะนา

111 2221400100 นายอัธรินทร์ แจ้งสว่าง

112 3221400294 นายพงศ์ศักด์ิ เลิศประกายหงส์

113 1221400135 นายประเทียน ผันรักษ์

114 1221400063 นายอภิชัย แน่นอุดร

115 1221400165 น.ส.อุรารักษ์ อิวาง

116 4221400101 น.ส.เจนนรี กล่อมแก้ว

117 2221400127 นางขนิษฐา พรมเลิศ

118 2221400082 นายพุฒิพงษ์ พุทธศรี

119 1221400189 นายสุรกานต์ เข็มเพชร

120 2221400042 นางดวงใจ กระเวนกิจ

121 2221400076 น.ส.นพรัตน์ ทีดี

122 1221400048 นางกฤตพร ทรงวิรัตน์

123 1221400129 นายวิวัฒน์ โดยบุญ

124 2221400070 นายธนวิชญ์ ขันโอ

125 1221400192 นางสุวิมล จันทร์สุวรรณ

126 2221400061 น.ส.ดวงมณี โคตรโสภา

127 1221400034 น.ส.นันท์นภัส แลวงศ์นิล

128 2221400026 น.ส.สุกัญญา อินทรักษ์

129 2221400279 นายอชิร บุดนาชิน

130 2221400424 น.ส.ปิยะดา บุญเลิศ

131 2221400115 น.ส.ธนพร ขาวสระ

132 5221400019 นางจ าเนียร อนุรักษ์ *

133 2221400364 นางภชณัช กาลมิตร

134 2221400373 พ.จ.อ.สม ค าโท

135 2221400106 นายธนภัทร ประพัศรางค์
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136 1221400187 จ่าเอกนภมลฑล แดงแก้วเล็ก

137 1221400001 น.ส.กัญญารัตน์ พิพัฒน์เจริญชัย

138 3221400032 นายวรเวทย์ แสงศรี

139 1221400039 นางปาณิสรา ยะมณี

140 2221400199 นายปุรวิทย์ สีส่อง

141 4221400007 น.ส.เสาวคนธ์ กล ่าช้าง

142 3221400220 น.ส.สุกัญญา อ่อนพร

143 2221400200 น.ส.ไพรมณี แก้วสีขาว

144 2221400141 นายนพพล พิมพิวาล

145 1221400022 นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล

146 1221400111 นายปฏิภาณ ปิยาปัน

147 3221400145 นางวลีรัตน์ ใยส าลี

148 1221400031 นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล

149 2221400343 นายสุตพิวัฒฌ์ สีลาวงค์

150 2221400073 นางปิลันธนา ปัติโชติชัย

151 2221400040 นายสุรยกานต์ มงคลสินธ์ุ

152 1221400156 พ.อ.อ.สมศักด์ิ กันสาตร

153 2221400116 นายปวีร์ แกล้วกล้า

154 2221400448 จ่าเอกอดิศักด์ิ วัจนานนท์

155 4221400085 พ.จ.อ.เท่ียง ล้อมตะคุ

156 1221400228 นางสุปราณี วรนันท์ปัญญา

157 4221400064 นายอรุณ โชติสุภาพ

158 1221400090 นางวนิดา ช่างเก็บ

159 1221400042 นายธันวา ค าแท่ง

160 2221400004 นางดลฤดี ประจักษ์เมือง

161 1221400010 น.ส.สุธีรา ปันดงเขียว

162 1221400057 น.ส.อัจฉราพร วงค์สอน
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163 3221400017 นายอ าพล เงินงาม

164 3221400235 น.ส.หทัยชนก สุวรรณสวัสด์ิ

165 1221400087 นายศักด์ิสิทธ์ิ ไม้ยาง

166 2221400145 จ่าเอกยุทธสันต์ แพงค าดี

167 5221400026 น.ส.พจนา แก้ววารี

168 3221400023 น.ส.บัณฑิตา มาบัณฑิต

169 4221400077 จ่าเอกสหพร ฉิมพลี *

170 1221400144 นางศิริพร อรัญพิทักษ์

171 2221400412 นางพรรณิภา สุขเกษม

172 2221400112 นายเฉลิมพล พิมอุบล

173 1221400070 นางวิภาดา วังหลัง

174 2221400163 นายสุระพงค์ พรมทา

175 1221400195 นางระพีพรรณ์ ถาน้อย

176 2221400310 น.ส.พิณสิตา ก้อนค าใหญ่

177 2221400274 นางเนตรนภา พรมพันธ์ใจ

178 1221400171 นางณัฏฐ์ธีตา จีนบุญ

179 2221400442 นายกฤษณพงษ์ จันทรังษี *

180 4221400088 นายวิทยา วัชระธัญญานุกูล

181 1221400108 นายอดุลย์ วงศ์ใหญ่

182 2221400103 นางษมาวีร์ โชคมงคล

183 2221400337 นางพิมพร สิทธิเวทีกุล

184 1221400081 นางศุภธิวา แย้มสุริโยทัย

185 2221400346 น.ส.พัชรี สายสังข์

186 2221400322 นายสาคร ผ่องแผ้ว

187 1221400096 นายอนุพันธุ สิงห์ทองลา

188 4221400091 น.ส.ชุลีพร ตันฮะเส็ง

189 1221400117 น.ส.สุภาวดี ปัญพรวรากุล
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190 2221400181 นางนงนาถ แสงสระคู

191 2221400193 นางนุศราณ์ บุทธิจักร์

192 3221400042 นายเมธาพัฒน์ หงษ์ภูมี *

193 2221400064 น.ส.ลัดดาวัลย์ แก่นศักด์ิศิริ

194 5221400025 น.ส.ชนาภัทร สิงห์หนู

195 5221400008 นางสุกัญญา ขุทสมบูรณ์

196 4221400042 น.ส.ณฤดี ฉิมวิเศษ

197 2221400007 น.ส.เพ็ญพักตร์ พรมลี

198 1221400249 น.ส.นภัทร หิรัญคุณากรณ์

199 1221400105 นางศตพรลัคน์ เพชรนิตย์

200 5221400001 น.ส.พัชรินทร์ ฤทธิโชติ

201 4221400016 น.ส.ภรภัทร ภาสภูมิใจท่ีดี

202 2221400208 น.ส.สุรางค์ ธีระวาส

203 2221400190 นางสุภาวดี นามกูล

204 1221400162 น.ส.อนัญญา ชาวล้ีแสน

205 1221400207 นางสุพรรณ ลังกาวงษ์

206 1221400177 น.ส.นุจรีย์ แสงโทน

207 2221400049 น.ส.รัชดาภรณ์ ไชยวัง

208 4221400057 ว่าท่ีร้อยโทเชาวลิต จันมณี

209 2221400289 นางวงจันทร์ สีชมภู

210 4221400073 น.ส.นุชกานต์ ปรวีโรทัย

211 1221400102 น.ส.เรณู ศรีจันทร์ทับ

212 2221400136 นายสุทิศ กองมี

213 2221400094 นางทักษพร ทองค า

214 1221400183 นางกรรณิการ์ ลาพิงค์

215 3221400142 น.ส.เมตตา อินจงกล

216 4221400079 น.ส.นันท์นภัส กอเซ็ม
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217 4221400070 นางสุรีรัตน์ ศีลแดนจันทร์

218 2221400184 นายมนตรี สายรัตน์ *

219 1221400210 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ

220 2221400058 นายสรวิชญ์ ปัทวงค์

221 5221400165 นายสหรัฐ ทองเพ่ิม

222 4221400097 นางวรินทร์ดา วงศ์เขาอ่อน

223 2221400031 จ.ส.อ.นิคม อภัย

224 1221400216 นางปริญญา   มีสุข *

225 2221400445 นายชัยชนะ ทองเจริญ

226 1221400075 นางชรัฬดา ปานปรีชา

227 2221400359 นางวิภา ชัยเฉลียว

228 2221400331 ส.อ.ปรีชา ทาโพธ์ิ

229 2221400110 นางสุนันทา สิงห์ขวา

230 5221400028 นางอรอุมา นาคพิน *

231 1221400147 น.ส.นภสุพร ทองหล่อ

232 1221400180 น.ส.สุนารี ยาละ

233 1221400128 นางนิภาพร จงสุข

234 1221400058 นางรัตนาภรณ์ อินนาค

235 2221400013 นางสิริพรรณ คุณวงศ์

236 2221400427 ส.อ.อภิรักษ์ ลิชัยมูล *

237 2221400226 นายนพรัตน์ สายรัตน์

238 1221400139 นายวิรัตน์ วิริยาสกุล

239 5221400065 นางทัศนี ณ พัทลุง

240 1221400060 นายพฤทธิกร กองตุ้ย

241 4221400100 นางวรรณรดา เบ็ญมาศ

242 1221400069 นางปริศนา กิติธะนะ

243 4221400115 น.ส.เนาวรัตน์ ไชยสายัณห์
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244 2221400303 นายสุขสรร อนุแก่นทราย

245 5221400006 นายณัฐพล โตะโยะ

246 1221400067 นายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ

247 2221400232 น.ส.เทวิกา แก้วเหลา

248 2221400109 น.ส.ชิสา ค าวันดี

249 4221400018 นายธนกฤต ชะนางวัลย์

250 1221400227 นายอภิรักษ์ เขาวิลาส

251 2221400024 น.ส.เกษศิรินทร์ สีชาวงค์

252 2221400312 น.ส.วริศรา อุ่นหล้า

253 2221400283 นางนิรมล ย่ิงยอด

254 1221400258 นางกนกวรรณ ยาวิชัย

255 1221400082 นางชลฑิชา ดอกบัว

256 1221400130 นางกิตติพร จันทร์สายทอง

257 2221400124 จ่าเอกธนภัทร พะยังเค

258 2221400313 จ่าเอกจรัญ ขจรอนันต์

259 1221400099 นางธัญชนิกาญจน์ นิลค า

260 1221400213 นายวัลลภ เรืองข า

261 2221400202 นางส่องอุษา ขันตีกุล

262 1221400112 น.ส.ปรีณาภา น้อยเสง่ียม

263 2221400187 นางอรทัย เมาะราษี

264 5221400110 น.ส.ขนิษฐา มีเพียร

265 2221400051 น.ส.ลักษณ์ขจี ผาสุข

266 2221400325 น.ส.ยุพาภรณ์ เน่ืองไชยยศ

267 3221400153 น.ส.สุภา บุณยรัตพันธ์ุ

268 3221400077 น.ส.รุ่งทิพย์ เรืองวิจิตร

269 3221400143 นางอ้อมใจ พ่ึงสุข

270 2221400191 น.ส.รัชนี แดงสกุล
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271 1221400231 นายกนกศักด์ิ วัฒนศิริ

272 2221400035 นายค าพันธ์ พรหมอินทร์

273 2221400119 นายสุรเดช แก้วสิทธ์ิ

274 2221400397 นายนรเศรษฐ์ เพียรชอบ

275 3221400293 น.ส.นุชนารถ ดวงต้ัง

276 3221400041 นางเปมิกา ภควัฒนะ

277 1221400013 น.ส.ประสิทธ์ิ จิตรบรรจง

278 3221400138 น.ส.มลุลี ดอกพุฒ

279 3221400090 นางศุภรดา จันทร์ชูกล่ิน

280 3221400086 นางอารยา ภักดีฉนวน

281 2221400365 นางทัศนีย์ ปาระภา

282 4221400039 นางกษมพร จุ้ยโต

283 2221400418 นายสถาพร แก้วค า

284 3221400043 น.ส.ศศินกานต์ กันธิยา

285 1221400043 น.ส.อัญรินทร์ ฐานะวุฒิพงศ์

286 5221400036 น.ส.ณกมล สุวรรณชนะ

287 2221400370 นายสังเกตุ สีดาว

288 2221400001 นายสุวิทยา ตองตาสี

289 3221400083 น.ส.ณัฏฐปภาณ์ ทศพร

290 2221400255 นายยศ บุรีรัตน์

291 2221400382 นางเพ็ญศรี โคจรานนท์

292 2221400354 นายธิติพงศ์ ธรศรี

293 1221400218 น.ส.นริศรา หงสกุล

294 2221400344 นางโสภิต หัสสา

295 2221400437 น.ส.ปราณิสา แก้วกันยา

296 4221400054 นางโยษิตา แดงพยัคฆ์

297 5221400116 นายเชน นาคศรีค า
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298 1221400051 นายพงศกร ยาทัญ

299 1221400223 นายภัทรวิทย์ สอนค า

300 2221400144 ส.อ.ธนวัสส์ ปิยะพันธ์

301 5221400040 นายไรน่าน แก้วควรชุม

302 2221400280 น.ส.อชิรญาณ์ ดวงกระโทก

303 4221400067 น.ส.ศรัญญา อรัญญาเกษมสุข

304 1221400143 น.ส.จิรประภา มณีขัติย์

305 5221400089 นายสุเทพ ดาซามิ *

306 3221400018 น.ส.ชจี เทอดวงศ์วรกุล

307 2221400041 น.ส.จริยาภรณ์ แกล้วเกษตรกรณ์

308 5221400078 นางพัทธนันท์ รักแดง

309 2221400066 นางสุนิสา ปาคาถา

310 2221400377 น.ส.ชุติมา เหมะธุลิน

311 4221400005 นายวัฒนาคร วารีศรลาภ

312 3221400051 น.ส.ชุติมา เทียนไชย

313 2221400067 น.ส.ลักษมี เบิกสีใส

314 1221400198 นางกัณฐมาศ วรินทร์

315 2221400388 น.ส.บวรรัตน์ นันทะเสน

316 1221400186 น.ส.จีรวรรณ เน่ืองวัง

317 3221400089 น.ส.นิชนันท์ ทรงวิรัชธร

318 2221400420 น.ส.กนกกาญจน์ ศรีศกุน *

319 1221400136 นายธนพณ สุกสด

320 1221400150 นายวิรุณ เช้ือสะอาด

321 2221400493 นางนิวาท โพนศิริ

322 1221400100 นายธีรวัฒน์ สุขศรี

323 5221400177 จ่าเอกคมสัน ศุภวิมุติ

324 3221400119 นายปัณณวิชญ์ ธีรเกียรติปัญญา
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325 3221400057 น.ส.น ้าทิพย์ อินทะทรัพย์

326 1221400185 นางธัญวกาญจน์ ค ามูล

327 5221400074 นางสุดา เทพชนะ

328 3221400004 น.ส.ศศิพัชร นวมวิจิตร

329 5221400094 นางปาณิสรา ธวัชชัยกร

330 2221400409 นางกัญญภัทร เจียงวงค์

331 2221400021 น.ส.ชลิดา อรรคศรีวร

332 2221400453 นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์

333 2221400166 นางชลธิชา ด้วงแก้ว

334 3221400246 นายสุรศักด์ิ ตุลานนท์

335 3221400015 นายสิริวัฒน์ สนธิ

336 2221400375 นางสุภาวดี ทรงเดชกล้า

337 2221400415 นางปรมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง

338 2221400111 นางเกศรินทร์ ราชนาวี

339 3221400031 น.ส.ธิดา พงษ์ไพบูลย์

340 1221400024 น.ส.ทนันดาภ์ รชตธนากร

341 4221400011 นายวิชิต ทองนวด

342 1221400004 นางนุชรัตน์ เยาวรัตน์

343 4221400006 น.ส.อานุช กล่ินศิริ

344 2221400092 นางวิญญา อินผักแว่น

345 3221400072 นายเนรมิตร ชูมก

346 1221400083 นางปัณฑา จูด้วง

347 5221400012 น.ส.ภัทราพร ชูทอง *

348 5221400181 นายกิตติภพ ไทยเล็ก

349 5221400113 น.ส.นงค์ลักษณ์ แสงขาว

350 2221400336 นายด ารงฤทธ์ิ ทัตเศษ

351 3221400137 นางมัชฌิมา ศรีแสง



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล / ผู้อ ำนวยกำรกอง...(นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

352 3221400065 น.ส.รัชนีย์ ศรีวิจิตกร

353 2221400368 น.ส.จีรภัทร บุดดาพงษ์

354 2221400256 นางธราญา ไชยศรีษะ

355 4221400109 น.ส.ทิพย์ภาพร นาคประเสริฐ

356 1221400221 น.ส.ละมัย เข่ือนเพชร

357 2221400253 น.ส.สุพี แก้วมี

358 3221400001 น.ส.อุไรวรรณ ทางเจน

359 4221400082 นางธิดารัตน์ โสมารคพันธ์

360 1221400261 นายอนันต์ วุฒิ *

361 1221400046 น.ส.มุฑิตา มะโนเส้า

362 3221400034 นางวลีรัตน์ ชูค า

363 5221400018 นายโชคชัย พงศ์พิพัฒนพันธ์ุ

364 2221400406 น.ส.ศรีสุดา ตุพิลา

365 2221400038 น.ส.ดุจดาว วัฒนเนติกุล

366 2221400380 นางศิริกุล เมาะราษี

367 2221400172 นายธนพงศ์ มูลมาตย์

368 1221400234 นางณัชชา ม่ันเหมาะ

369 1221400056 น.ส.ธมณณัฏฐ์ หม่ืนทิพพา

370 1221400152 น.ส.อรุณี การเร็ว

371 2221400214 นายบัณฑิต ศรีโนนซี

372 2221400130 น.ส.เมวรินทร์ รุ่งเรือง

373 5221400101 นางสุชาดา สุวรรณคีรี *

374 3221400147 น.ส.พรปวีณ์ ทรัพย์ประภาภัทร

375 1221400252 น.ส.ศิรประภา ปานเพ็ง

376 1221400160 น.ส.จันทิรา ทองหล่อ

377 2221400431 นางศุภลักษณ์ โคตรมณี

378 2221400298 น.ส.ธีรพร ต้ังใจ
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379 4221400114 น.ส.วิชุดา กัปปิยะ

380 2221400421 น.ส.กัลยารัตน์ สวัสด์ินะที

381 1221400074 น.ส.อารีย์พันธ์ จีรัง

382 2221400443 น.ส.ณัฐรุจา ตันนารัตน์

383 1221400073 นายวิเชียร จรวุฒิพันธ์

384 1221400041 นางณาตยา ปัญญา

385 1221400095 น.ส.เกศิณี พรหมตัน

386 2221400341 น.ส.เรียมลักษณ์ แสนวงษ์

387 5221400020 นางพรทิพย์ สุวรรณโชติ

388 4221400063 น.ส.รมย์นลิน ช่ืนชุมพร

389 2221400334 นางเยาวลักษณ์ พิชญธาดานนท์

390 2221400440 นางจินตนา มีด้วง

391 2221400137 น.ส.คัมภีรดา ศรีสมครุฑ

392 1221400173 นายนพดล ทะนิต๊ะ

393 2221400439 จ่าเอกราชัน พลศิริ

394 2221400105 นางวิไลลักษณ์ รักพงษ์

395 3221400063 น.ส.ศิราภรณ์ พงษ์พันธ์

396 1221400124 นายชาญชัย ปารมณ์

397 4221400093 นางพิมพ์นารา อวนทอง

398 3221400207 นางวณาพร กล่ินสุคนธ์

399 4221400012 นายศุภชัย สันตจิตร

400 3221400016 นางนงลักษณ์ สีทอง

401 2221400319 นางปัทมา ตุ่ยไชย

402 5221400132 น.ส.ธีติมา โภคากรณ์

403 2221400030 นางพัชรี ดีสนิท

404 5221400049 นายสุวีรพัฒน์ เพชรรัตน์

405 1221400053 จ.ส.อ.กิตติกรณ์ ดาดี



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล / ผู้อ ำนวยกำรกอง...(นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

406 1221400251 น.ส.ดุจเดือน อุดสาสาร

407 2221400108 น.ส.จุฬารัตน์ คนเพียร

408 1221400211 นายภูกิจ ศรีทองสุข

409 2221400449 นางสุมาลี อินทพันธ์

410 1221400009 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า

411 2221400194 จ่าสิบตรีพงษ์ศักด์ิ บุญสวัสด์ิกุลชัย

412 2221400164 น.ส.คนึงนิตย์ โยธาศรี

413 1221400184 จ.ส.อ.ชัยชาญ ช่ืนอะลวย

414 3221400187 นายสัมพันธ์ ควรรับส่วน

415 1221400080 จ.ส.ท.สานิตย์ สามัญเขตกิจ

416 1221400016 น.ส.เบญญาทิพย์ หม่ืนจันทร์

417 1221400255 น.ส.สุณิสา อินทร์โพธ์ิ

418 2221400452 น.ส.พนิดา บุญสิมมา

419 1221400224 น.ส.บังอร ศิริ

420 2221400196 น.ส.ปุญนิสา แก้วสาร *

421 1221400049 นางภัชรี วงศ์นันตา

422 1221400106 น.ส.ประกอบ ทิพย์ตึก

423 2221400089 น.ส.นิศารัตน์ หล้าดอน

424 1221400020 น.ส.รรินทิพย์ กิตติศักด์ิก าจร

425 2221400019 น.ส.ดวงกมล ดวงภักดี

426 1221400127 ส.อ.อนุุวัต หงษ์สิบสาม

427 5221400021 นายบรรจง ศรีสุข

428 2221400413 พ.จ.อ.สมชาติ ด้ายรินรัมย์ *

429 4221400096 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิภา บ ารุงสวน

430 3221400126 น.ส.รัชนีพร นาพุทธา

431 1221400253 นางบัวทอง ศิลปชัย

432 2221400305 น.ส.วิภาภรณ์ ลือดี
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433 2221400060 น.ส.นิติยา เขจรไชย

434 3221400181 นางชุลีภรณ์ ธนิกกุล

435 1221400092 นายสมบูรณ์ ยารังษี

436 3221400040 น.ส.ศรุดา ใหม่เอ่ียม

437 1221400091 น.ส.สุวาพิชญ์ บุญยวง

438 1221400068 น.ส.พัชนี จอมใจหาญ

439 2221400295 น.ส.กนกวรรณ ช่ืนฤทัย

440 2221400339 นางพยอม ถิรมนตรี

441 1221400116 นางชินารักษ์ ทิศป้อง

442 1221400226 น.ส.สวิตตา แสไพศาล

443 2221400062 นายวิชาญ ค าสุข

444 3221400012 นางนุชนารถ ธนานิตย์

445 2221400238 พ.อ.อ.อนุวัฒน์  จูมจันทา

446 1221400191 นายธนาคาร พ่ึงธรรม

447 2221400220 น.ส.เนตรชนก วังสระ

448 4221400095 นางสุณิสา แสงมัธยม

449 4221400029 น.ส.จรัสศรี จักกะพาก

450 5221400004 นางชุติกานต์ เพชรทอง

451 3221400079 จ่าเอกยงยุทธ โสพรม

452 2221400117 นางวัฒชิรา นิจสุชัด

453 3221400039 นายสมชาย ยอดจันทร์

454 1221400023 นายเจตนิพัทธ์ กันศรีเวียง

455 4221400017 น.ส.ณัชชา แสงสุรเดช

456 1221400030 นายไพฑูรย์ นาทิพย์

457 3221400116 น.ส.เสวิกา บัวปลอด

458 2221400350 นางประภาภรณ์ ศรีทิน

459 3221400136 น.ส.ศศินันท์ ศิลปโสภาพันธ์ุ
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460 3221400081 นางพรทิพย์ เทียนสุวรรณ

461 4221400034 จ่าเอกแสวง ตระการจันทร์

462 3221400146 นางทิพากร มีสุข *

463 2221400122 นางณัฐรดา มหิศยา

464 1221400163 น.ส.ทิพวัลย์ ดิษละ

465 2221400301 นายวิทยา จ าปาพันธ์

466 1221400217 นางพยอม เกิดโต

467 3221400027 จ่าเอกจักรพงษ์ แก้วนิลทอง

468 3221400096 น.ส.ภาวิณี โพธ์ิเจริญ

469 1221400240 น.ส.หทัยพัชร ทองเดช

470 2221400428 จ่าเอกศุภกฤษณ์ อักษร

471 2221400142 นางอิสริยา บุญธิพันธ์

472 1221400085 น.ส.ธิดารัตน์ จันทร์สิงห์

473 4221400028 จ.ส.อ.ชเนศ นราพจน์

474 1221400141 นายรุ่งรดิศ เหมฤดี

475 5221400044 น.ส.จิรารัตน์ แก้ววิจิตร

476 1221400178 น.ส.ปรวิศา แก่นดี

477 3221400229 น.ส.สุภาพร ม่านทอง

478 2221400423 น.ส.กิติยา เตรมี

479 1221400021 น.ส.ศิริกัลยา พ่ึงบุญ ณ อยุธยา

480 1221400065 นายปรีชา ทองเงิน

481 2221400250 นางศิริพร จันทร์เก้ิน

482 3221400033 น.ส.พรรณทิพย์ อุ่นใจ

483 2221400378 นางมันฑิกา ไชยพรหม *

484 3221400231 น.ส.กันยา ศรีเหรา

485 4221400106 นางกมนพรรธน์ สีมะเด่ือ

486 5221400050 นางวัสุญา ข านุรักษ์
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487 3221400111 น.ส.ปภัสสิริย์ สิรภัทรวีรกุล *

488 2221400088 น.ส.อัจฉริยา ล าพองชาติ

489 3221400172 นายเกียรติยศ ฤทธิยงค์

490 2221400410 น.ส.อิระณัฎฐ์ แสนแก้ว

491 4221400003 น.ส.พิรินทรา รักขพันธ์ ณ หนองคาย

492 4221400019 นายพิเชฐพล สามพัน

493 3221400232 นายอนุดิษฐ กล่อมอู่

494 2221400198 นางลดาวัลย์ มิฉายา

495 3221400193 น.ส.ฐานิกา อนวัช

496 4221400048 น.ส.รัตนาภรณ์ ไวยลาภา

497 3221400073 ดร.อุบลรัตน์ แสวงผล

498 3221400078 พ.อ.อ.รัฐศาสตร์ โสนรินทร์

499 2221400053 น.ส.ชญาณิศวร์ ศรีหาวงศ์

500 3221400024 นางน ้าผ้ึง นุชนาฏ

501 5221400133 ส.ต.ต.หญิงประนอม สุทธิดาจันทร์

502 2221400446 น.ส.สายพิน ธิวะโต

503 2221400348 น.ส.กัลลยา ขาวประภา

504 1221400047 น.ส.เพชรา พิทาค า

505 3221400054 น.ส.นงนุช เย็นใจ

506 1221400137 นายวชิรพล ค าลือ

507 2221400113 นายศิริชัย พลมีเดช

508 2221400417 นางนฤปพร ป้ันกรวด

509 2221400454 นายชาญชัย  สงวนศักด์ิ *

510 3221400055 น.ส.จุฑาทิพย์ โพธ์ิทอง

511 3221400052 จ่าเอกรุ่งเรือง เนียมสุวรรณ

512 5221400069 นางมยุรี หนูเสน

513 3221400011 ว่าท่ีร้อยเอกวิรชัย วีระเสนา
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514 3221400022 น.ส.นฤมล วินทะไชย

515 5221400002 นางชัญญภัทร จินตโกศล

516 1221400044 น.ส.พวงผกา อาชา

517 2221400160 น.ส.ดวงรัตน์ บุญศรีสุข

518 5221400039 น.ส.พรพรรณ แย้มมยาสุจริต

519 1221400038 ส.อ.สุระเชษฐ์ ถาแก้ว

520 2221400023 นางเมธินี สุดเสนาะ

521 1221400113 นายถนอม เทพสุรินทร์

522 2221400351 นายนาวา แสนแพง

523 4221400031 น.ส.ขวัญเรือน หางาม

524 5221400151 น.ส.อุไรนี กอมะ

525 1221400188 นางสินันท์ ล้ออุไร

526 5221400148 น.ส.สารภี รักแดง

527 5221400141 นางจิราพร สงวนพันธ์

528 2221400340 จ่าเอกปรชาติ แสนบน

529 1221400158 นายพนัส สาริกา

530 2221400332 นางประภาพร สงวนศักด์ิ

531 1221400052 น.ส.รัตติยา ทองขาว

532 2221400080 นายพันตรี ทนุการ

533 3221400121 น.ส.สุกัญญา สิริบวรพิศาล

534 1221400064 นางพัชรณัฏฐ์ ดิฐวสุธร

535 2221400236 นางสุกัญญา ข่าทิพย์พาที

536 1221400045 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธ์ุุ

537 4221400032 น.ส.วลัยพร จงเจริญ

538 2221400143 จ่าเอกสันทนา สุทธิ

539 2221400052 นางรสริน มาศพูนผล

540 3221400008 นายณภัทร วงสาวรภัทร



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล / ผู้อ ำนวยกำรกอง...(นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล
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541 5221400059 นางหทัยกาญจน์ โสมกุล

542 2221400434 น.ส.มนัสนันท์ พูนขุนทด

543 5221400146 นายมุกริม สามะ

544 1221400157 นายธานินทร์ ปัญญาดี

545 2221400429 น.ส.พนารัตน์ จันทร์หีบ

546 4221400051 นางเพชรณีย์ อุดมสินสิริกุล *

547 4221400099 น.ส.อุมาพร พรหมอินทร์

548 1221400036 น.ส.อรทัย ดวงเอ้ย

549 1221400008 นางร าแพน พรมเสน

550 2221400056 จ่าเอกศุภชัย ซามงค์

551 3221400258 นางภัทธนภรณ์ ศิริเทศ

552 2221400441 นางลัดมณี พรหมพินิจ

553 5221400064 น.ส.จีรพันธ์ ศรีเทพ

554 1221400202 นางสอางค์ศรี พิมพ์อูป

555 1221400199 นางปาริชาติ ตรงต่อกิจ

556 4221400092 น.ส.นิตยา วงษ์มีศรี

557 3221400160 น.ส.อณิภัค ขุนนุช

558 2221400371 น.ส.รัญชิดา  บุญอุ้ม

559 1221400066 นายวสันต์ ง้ิวราย

560 4221400002 นายศรทรง พันธ์เงิน

561 2221400314 น.ส.ชญานิศ ภูมิเรศสุนทร

562 2221400170 นางชนกพร ฤทธ์ิอร่าม

563 2221400131 นางเสาวภา ทุมไพร

564 2221400179 น.ส.สุพรรณี โสฬส

565 2221400356 ส.อ.ศุภนิมิตร  บุญเงิน

566 2221400366 จ่าเอกเดชา มหาโพธ์ิ

567 2221400204 นางถนอม เสียระหัง
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568 2221400227 นายดนัย อันเสน

569 3221400219 น.ส.พรพรรษ์ กสิบุตร

570 2221400107 น.ส.จิรานิตย์ อรรคนิตย์

571 1221400097 นางศุจินันท์ สุทร

572 2221400039 น.ส.ธมนภัทร ศิลม่ัน

573 1221400017 น.ส.น ้าทิพย์ กันธะ

574 2221400083 น.ส.ภัทราพร โพนะทา

575 5221400057 น.ส.ภัทรดา บูรพาพิทักษ์

576 2221400006 นางภารยา พลสินธ์ุ

577 2221400447 นางนงรักษ์ เนตรจันทร์

578 2221400025 นายพิพัฒน์ มะชิมา

579 5221400114 นายกฤติเดช ชัยยภักด์ิ

580 1221400115 นางจิรชยา วงค์สูง

581 2221400296 น.ส.ฉวีวรรณ ศรีท าบุญ

582 5221400043 ว่าท่ีร้อยตรีค ารพ ปิสิตโร

583 1221400164 จ.ส.อ.พิษณุพงษ์ ทะลิน

584 1221400172 น.ส.นุชศรา จาอาบาล

585 3221400195 นายจ านงค์ แสนจ าหน่าย

586 2221400135 นางนงค์นุช รัดทิพย์

587 1221400208 นางอารีย์ ธีรจางคพิชัย

588 3221400283 นางสิรภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล

589 3221400277 น.ส.บังอร เกิดสุข

590 2221400407 นางรสสุคนธ์ ศุภนคร

591 3221400028 นางมัญชุพร เสนายอด

592 3221400184 น.ส.ศุภวรรณ พนิชจีระสิน

593 5221400075 จ่าเอกพรประสิทธ์ิ ปะนะรัตน์ *

594 4221400025 น.ส.สาริศา งามญาติ
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595 2221400383 น.ส.รุ่งกาญจน์ อุ่นสมัย

596 3221400135 น.ส.กัลยา ศรีแสง

597 2221400327 นายกฤษฎา กาละพันธ์

598 3221400064 นางยุรี ฟ้าสว่าง

599 2221400405 น.ส.ปรัชญาพร สุวรรณเพ็ง

600 2221400077 นางนงนุช ศรีวรกุล

601 3221400085 น.ส.เอมอร สนับบุญ

602 2221400167 นางวรารัตน์ เจริญศิริ

603 3221400120 น.ส.กุลชญา คล้ายสุบรรณ

604 2221400033 นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง

605 2221400059 น.ส.ศรียา เตียตระกูล

606 2221400484 น.ส.ระพีพรรณ ไชยสัตย์

607 5221400111 นายก้องเกียรติ ตันตินันท์

608 2221400090 น.ส.สุขศรี ค าสุข

609 2221400123 นางรติรส วงษ์สามารถ

610 5221400027 นายชนพิชญ์ นิลสุวรรณ

611 2221400229 น.ส.สมจิตร นามโพธ์ิชัย

612 4221400098 น.ส.ชุติมา เครือสา

613 2221400050 จ่าเอกสุรเมธ ทองด้วง

614 2221400363 น.ส.มะลิวัลย์ พันทองค า

615 1221400263 นายวุฒิชัย อภิพุทธิกุล

616 5221400095 นายปุราณ แก้วรัตน์

617 4221400089 นางสุนีย์พันธ์ ดุลยวิจารณ์ *

618 3221400148 นายอ านาจ แสงหงษ์

619 2221400192 นางนริศรา สิทธิวงค์

620 3221400069 น.ส.นิธิวดี ธัญญะประเสริฐ

621 2221400329 นายวัชระ   หอมสุวรรณ
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622 3221400292 น.ส.ธานิกา แสนอุบล

623 1221400076 นางกันนิกา เมืองมูล

624 1221400148 นายธิติธัช ชุ่มธาราธร

625 5221400122 นายอ านวย พุทธนุกูล

626 3221400175 น.ส.ภัทรภร อ่อนไสว

627 3221400157 น.ส.สุกัญญา ทศพร

628 1221400206 นายสมบัติ ใจศิลป์

629 5221400014 น.ส.เบญจรัตน์ ประสาทเขตต์การ

630 1221400014 นางรัตนาภรณ์ สีชมภู

631 2221400426 นายธรรมรัตน์ กล้าหาญ

632 1221400134 จ่าเอกกังวาล แก้วประเสริฐ

633 2221400425 นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง

634 3221400066 น.ส.ธมลวรรณ กาญจนาพงศาเวช

635 2221400114 นางณัทญา สุวรรณโยธี

636 2221400392 น.ส.รุ่งรัตน์ ถนอมสิน

637 3221400128 นางทัศนีย์ วงษ์ค า

638 3221400084 น.ส.พัชราภรณ์ เกิดจ่ัน

639 1221400233 พ.อ.ท.นคร จีนใจตรง

640 1221400035 นายไชโย เท้ียธิทรัพย์

641 2221400098 นางวันเฉลิม จ่าภา

642 3221400200 นางบังอร รุนดารัตน์

643 5221400071 นางพุธิตา วิมล

644 3221400101 ว่าท่ีชมภู สมโมรา

645 2221400095 จ่าเอกยศพล สัจจทองดี

646 2221400212 นางพนิตพร ปะมาคะเต

647 2221400140 นายสราวุฒิ ศรีเพ็ชร

648 2221400374 น.ส.อารีพร อรุณศรี
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649 2221400150 นางชุลิตา พละไกร

650 1221400179 นางพัชรากร คันธเนตร

651 2221400036 นายระมิน ย่ีรัมย์

652 1221400133 นางสุภา จิตจักร

653 2221400153 นางกุสุมา อินทสุราช

654 1221400077 นางณัฐธยาน์ ติดประมาณ

655 2221400188 น.ส.พรหมศรี ไชยสิริ

656 3221400103 นายชวลิต พุธเจริญ

657 1221400012 น.ส.สุกัญญา อ่วมบุญ

658 1221400182 นายภาคภูมิ เช้ืออยู่นาน

659 5221400055 นายมนัส ขุนราม

660 4221400081 น.ส.อนุธิดา กวินวรรณกุล

661 4221400035 นายสรสงคราม เซ่งฟัด *

662 2221400008 นายภูวเนศวร์ ศิริพงศาวลี

663 4221400009 นายณรงค์ สุรินทร์

664 1221400118 นางอารีรัตน์ ศรีพร้อมทรัพย์

665 2221400228 นางศศิวิมล เก้ียงกรม

666 2221400330 นางธนภรณ์ นามพิมพ์

667 3221400250 น.ส.นันทยา บัวขม

668 4221400116 นางกนกวรรณ เศรษฐสันต์ิ

669 2221400010 นางรุ่งสุรีย์ ทบวงศรี

670 3221400190 น.ส.อาทิยา อินทร์จันทร์

671 1221400196 นางทิพย์วัลย์ ต่อบวรรัตน์

672 3221400196 น.ส.อรยานี เสถียรบัวงาม

673 2221400326 จ.ส.อ.ธีรนันท์ ก่ิงโก้

674 2221400063 น.ส.นรามาตย์ เพ็งพระจันทร์

675 2221400455 จ่าเอกกรวิษ แสนสุพรรณ์
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676 4221400071 นายโยธิน เยียรยงค์

677 1221400062 น.ส.สุปราณี สาสิงห์

678 2221400138 นายอาวุธ อาระลา

679 2221400201 นางวนิตา แวววงศ์

680 1221400059 นางปิยนันท์ ราชธานี

681 2221400168 น.ส.สุรัตดา ค าสืบ

682 1221400146 ว่าท่ีร้อยตรีปรเมศ อินโองการ

683 1221400094 นางนวรัตน์ ศิริผัด

684 1221400262 นายภวัต ปัญญาวงค์

685 3221400223 น.ส.วินิจ พงษ์อมร

686 1221400015 นายภควัต กาวรรณ์

687 1221400040 น.ส.อรุณี บัวใหม่

688 1221400050 นายวีระศักด์ิ ธุระพ่อค้า

689 1221400098 นางเนาวรัตน์ ทรงยุติธรรม

690 3221400234 น.ส.ณธมณกร ปานลบ

691 5221400077 น.ส.สุนิสา หวังมะโน

692 2221400414 นายสิทธิศักด์ิ ฉายจิต

693 5221400104 น.ส.มนสิกาน ทองราช *

694 1221400149 นางอัมภาวัน ผัดวงศ์

695 2221400237 น.ส.ขวัญใจ ทันบุญ

696 3221400178 น.ส.เสาวคนธ์ นาคนาเกร็ด

697 3221400021 นายคิรากร ธนิกหิรัณย์

698 2221400444 นายสุเทพ แสงจิตร

699 3221400243 นายธีรพันธ์ุุ คฤหบดี

700 2221400032 นายณรงค์ชัย ใจดี

701 2221400225 นางยมลภัทร มณีวรรณ์

702 2221400309 น.ส.จิรัสกร สรวงศิริ
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703 1221400055 น.ส.ศตพร ประเทืองเกียรติ

704 1221400236 จ่าเอกณรงค์ ม่วงจีบ

705 1221400026 น.ส.ภัทรภร ดุษฎีพงศ์

706 1221400214 น.ส.วิภา ป้ออินเครือ *

707 1221400078 นางอรทัย ปิงวัง

708 3221400094 น.ส.ทิพวรรณ ใยสะอาด

709 2221400213 นางเบญจภรณ์ เสียงล ้า

710 2221400178 น.ส.พิชดา เกษรสระน้อย

711 4221400043 น.ส.ทิพย์รดา โสวรรณี

712 3221400067 นายประพันธ์พงษ์ ชินสุวรรณ

713 2221400355 นางกัญญาภัค สิงห์ที

714 2221400299 นางพิกุล โสศรีสุข

715 4221400069 นายนพพร บุตดีวงษ์

716 5221400007 นายสิษฏ์ปัญญ์ ทวีรัตน์

717 3221400070 นายเจษฎา เตียงนิล

718 1221400033 นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน

719 4221400041 พ.จ.ท.ณัฐนันท์ รัตนโรจน์

720 2221400223 นายกิตติชัย รูปโฉม

721 5221400100 น.ส.ปิยะรัตน์ ชูศร

722 2221400018 นายปรวรรตน์ ป่าจันทร์

723 1221400194 นายวีรศักด์ิ เกียรติเจริญ

724 2221400257 นายครรชิต วงษ์ทอน

725 3221400082 น.ส.สุพิชชา พันธเสน

726 1221400079 น.ส.พิชญา หงษ์สุตะเมธี

727 2221400404 นายพิพัฒน์พงศ์ ละมุลมอญ

728 2221400411 นายอ านวย ชัยนาม

729 5221400162 ว่าท่ีร้อยตรีสนิท สิงหาด
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730 1221400197 นายเอกราช ประกอบทรัพย์

731 1221400029 นายนิคม หม่ันกิจ

732 2221400230 นางสุภาภรณ์ ประเสริฐสุข

733 1221400241 น.ส.สุภาณี กันทะต๊ิบ

734 1221400166 น.ส.วรินทร มาลัย

735 3221400047 นางพรเพ็ญ วงษ์พันธ์ุุ

736 2221400233 นายณัฐเศรษฐ์ มาศจันทร์

737 1221400229 นายอัศนัย นามกรณ์

738 2221400286 นางวรรณกมล ไชยธรรมมา

739 5221400022 น.ส.จิตตรีวรรณ นาคันท์

740 2221400044 น.ส.ดาริน แก้วตาบรรเจิด

741 2221400165 นายทวี แท่งทม *

742 2221400151 น.ส.อุไรวรรณ หงษ์อุดร

743 1221400220 น.ส.ดารุณี บุญส่ง

744 4221400062 น.ส.วิลาวรรณ ข่วงทิพย์

745 5221400156 น.ส.ศศิกานต์ สวัสดิพันธ์

746 2221400132 นางน ้าฝน สร้อยจันดา

747 2221400017 นางบุญชนก ภูละมุล

748 5221400009 นายภาสกร พาหุกูล

749 3221400295 น.ส.วรวรรณ   แสนค าราง

750 2221400308 นางพานิชย์ ค ามี

751 5221400052 นางอาซีซ๊ะ ปานคง

752 5221400058 น.ส.วีณา ถลาง

753 3221400009 นายธนรัชต์ บุญรัตน์

754 1221400243 น.ส.แสงเดือน ท าทอง

755 2221400174 น.ส.พิมพ์พร พิมพ์ปรุ

756 4221400080 น.ส.มาลัย เข็มภูเขียว
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757 1221400190 นางวนิดา พุกปล่ัง

758 2221400278 นางสุนทรา ปะโคทัง

759 3221400058 น.ส.นิสารัตน์ คงปัก

760 1221400232 น.ส.ณัฏฐ์ธมน ณัฏฐ์จิรสกุล

761 2221400249 นางราตรี ชูเรือง

762 2221400046 นายวิเชียร ไรเมือง

763 1221400086 นายสุวรรณสิทธ์ิ เรือนค า

764 2221400304 พ.จ.อ.อ านาจ ล ้าชัยภูมิ

765 3221400025 ส.อ.พัศพงศ์ รตะตรัยพัฒน์

766 4221400104 น.ส.เพลินพิศ ประเสริฐพันธ์ุ

767 2221400401 น.ส.นาริตา ธรรมขันธ์

768 1221400266 นางณัฐฐะวรรณ มาสุด

769 1221400238 นางกัลจนา แก้วประสงค์

770 4221400058 น.ส.ศิริวรรณ เช้ืออ่าว

771 3221400131 นายทวีศักด์ิ แตงอ่อน

772 5221400152 นางกานต์ธิดา หมอสุข

773 2221400481 น.ส.นุชนาฎ พันหลวง

774 2221400029 น.ส.รัชนี บุตรสะอาด

775 4221400060 น.ส.ศิริวรรณ จันทะมา

776 3221400132 นางอารี เสง่ียมพงษ์

777 1221400209 นายประพันธ์ โพธ์ิแก้ว

778 4221400053 นางวาทินี บ ารุงรักษ์

779 5221400092 นายวันราเชนทร์ เสมอภพ

780 3221400092 น.ส.สมพร พ่ึงวอน

781 2221400422 พ.จ.ท.จารุ ก าขันตี *

782 2221400197 จ่าเอกวชิรวิทย์ พัฒนะพันธ์

783 2221400085 น.ส.ส าราญ จันทศร
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784 2221400396 น.ส.สุจิตรา สองสี

785 1221400032 น.ส.สุจิตรา สังมะนะ

786 2221400315 นายเพลิน จ าเริญ

787 1221400151 น.ส.เทพธีด์ มีศรีสวัสด์ิ

788 2221400259 นายสุปัญญา จ าปี

789 4221400022 น.ส.สมนึก เทพกีฬา

790 3221400275 น.ส.อุมาพร พรหมศรี

791 2221400146 น.ส.มัตติกา เกิดพิทักษ์

792 3221400112 นางรุ่งรวี สถิตย์พงษ์

793 4221400020 พ.จ.อ.เฉลิม ส าเนากลาง

794 2221400457 น.ส.ช่ืนกมล คงทัน *

795 4221400055 นางวิภาพรรณ วรสรวง

796 4221400014 นายเสง่ียม ใจนวล

797 3221400248 นางจรรจิรา วันเนาว์

798 2221400282 นางธัญพร ไชยบุศย์

799 4221400049 น.ส.เกษรา ดวงมณี

800 2221400134 นางพิมพาภรณ์ ธนเจริญพิลาศ

801 2221400291 นางวิระวรรณ ดาบชัยค า

802 5221400034 นายนเรศ ทองสอาด

803 5221400170 นางอัลนาห์ เดวิส

804 3221400123 นายธีรยุทธ พงษ์ศิริ

805 3221400239 นายวิโรจน์ จันทร์ชู

806 2221400054 นางจุรีรัตน์ สายแก้ว

807 2221400149 น.ส.ศิริลักษณ์ ช่ืนชม

808 2221400246 น.ส.ดวงจิตร ขันธวัตร

809 4221400078 นางจุไรรัตน์ รอดจันทร์

810 1221400071 น.ส.ศิริพร จินดาเพ็ง
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811 5221400135 นายปรเมศวร์ บุญให้ผล

812 4221400083 น.ส.ธัญรดา ปลาทอง

813 3221400270 น.ส.วรรณี ดิษฐ์กระจัน

814 3221400149 นางมะยุรี ลักษณะภู่ *

815 4221400021 น.ส.สุภาพ หงษ์เวียงจันทร์

816 3221400115 นางภาราดา ศุภลักษณ์

817 1221400104 น.ส.พัณณ์ชิตา โชติสุริยพัทธ์

818 3221400264 นายสมสกุล ทองนิลพันธ์

819 5221400090 นายพิสิษฐ์ หงษ์ประพันธ์

820 2221400306 น.ส.นิตยา วะชุม

821 3221400060 จ่าเอกยงยุทธ์ กล่ินเทศ

822 2221400262 น.ส.ธัญกมล ลาดก่าน *

823 1221400239 นายอัครเดช โฉมยงค์

824 5221400169 น.ส.ธิวารัตน์ คล้ายเพ็ชร

825 1221400193 น.ส.ฐิตารีย์ รุ่งสิทธ์ิธนโชติ

826 2221400463 นายอ าพร ชิณโชติ *

827 2221400491 นายมานิตย์ วงศ์สาขา

828 3221400194 น.ส.เบญจวรรณ ชาวข้าวไร่

829 5221400124 นายรักชาติ วิเชียร

830 2221400317 น.ส.ยลภัทร โทรัตตระกูล

831 2221400084 น.ส.เกศสุดา สระเกษ

832 2221400347 นายเกียรติพันธ์ หม่วยนอก

833 1221400018 นายศิริพงษ์ อินทรีย์

834 2221400002 นางสายฝน มังกรทอง

835 3221400005 นางสงกรานต์ จีนบัว

836 3221400026 น.ส.เนตรนภา มนตรีมุข

837 2221400099 นายวิชัย ทาโบราณ
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838 3221400215 นายภัทรวรรธน์ รัศมีสุนทรางกูล

839 5221400139 นายนิรัญ ธรฤทธ์ิ

840 5221400062 นางมาลิสา ยืนยง

841 2221400264 น.ส.นิฤมล ณรงค์ศรี

842 2221400157 นางบุษกร หม่ันวิชา

843 4221400072 จ.ส.อ.สุริยา รัตน์วิเศษฤทธ์ิ

844 2221400069 นางณัฎฐริกา ด ารงแดน *

845 1221400145 นายคณาธิป บุญม่ิง

846 5221400129 นางสุจิตรา ร าจวน

847 5221400048 ว่าท่ีร้อยตรีวัลลภ ค าแหง

848 3221400226 นายโสรัจจ์ ธาราสุข

849 5221400047 นางกนกวรรณ ทับธนะ

850 4221400126 นางกัญญาภัค เสนคราม

851 2221400297 นายอนุชา ไชยตะมาตร์

852 3221400274 น.ส.จารุวรรณ ภู่พูลเพียร

853 4221400086 นายอุดมโชค ดาราศร *

854 5221400063 นางยุพา วุฒิพงศ์

855 1221400088 นายยรรยงค์ สีใจค า

856 3221400163 นายกฤตชัย เกษมรักษ์

857 3221400118 นายสุวิจักขณ์ ทักษิณประเสริฐ

858 3221400206 นายวชิระ แสงทอง

859 4221400047 น.ส.พันธนันท์ พิกุลขาว

860 3221400240 นางกัญญา รวีเดชด ารง

861 3221400276 นายจีรศักด์ิ ฟักอ่อน

862 2221400335 น.ส.พิชญสรักษณ์ สุขรมย์

863 3221400210 นายธวัชชัย เสือคง

864 2221400492 น.ส.นิวัฒนา ศุภผลา
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865 3221400102 นางพีญษา แต้มทอง

866 3221400151 นายอิทธิพล อ านวยธรรม

867 5221400145 นายวิทยา ต่างจิตร์

868 5221400131 นางธนาสินีย์ ครุอ าโพธ์ิ

869 2221400475 นางศุภลักษณ์ ศรีวะโสภา

870 1221400212 จ่าเอกจีรวัฒน์ ศฤงคาร

871 2221400271 นางสาคร ภูทองปิด

872 2221400206 นางจุไรรัตน์ สะใบแพร

873 1221400161 น.ส.ดุษยา ผลประเสริฐ

874 2221400203 นางพลับพลึงไพร ขุนลอด

875 1221400259 นายไชยยา พรรณขาม

876 3221400124 นางบุปผา สงฆ์ประชา

877 2221400311 น.ส.ณิรัญญา ป้อมเชียงพิณ

878 2221400294 พ.จ.ต.สายัณห์ วิเลศ

879 5221400166 นายชานันทร์ รักสิน *

880 5221400079 นางพรพิมล กันภัย

881 1221400121 น.ส.ฤทัย จิรอมรกุล

882 3221400158 น.ส.อินทิรา อุทาพงศ์

883 2221400275 จ่าเอกภาณุมาศ ศรีแก้วน ้าใส

884 2221400241 น.ส.ดวงใจ ตาลน้อย

885 3221400152 น.ส.นัยนา ถ ้าแก้ว

886 4221400075 น.ส.พรนิรมล ชาตะพา

887 5221400159 น.ส.นิติธัญญา ศรีพัฒน์

888 3221400237 น.ส.นิลุบล อุทัยเสรี

889 2221400005 นางดรุณี โยวะผุย *

890 3221400272 นางวิชชุดา มีสะอาด

891 4221400044 นางสายสมร เสนามี
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892 2221400003 นางขาวเวียง เจียมศักดานุวัฒน์

893 3221400169 นายเจษฎา เณรจิตต์

894 5221400081 น.ส.ภาวินี วิเมศ

895 2221400460 นายเฉลิมไชย แก้วรักษา

896 5221400024 นายทรงชัย บุญรัตน์

897 2221400231 นางวิไลวรรณ ย่ังยืน

898 5221400125 นางพรลภัสส์ เจียระนัย

899 2221400342 นางพรรณี เด่นวงษ์

900 2221400129 น.ส.ศรัณญากร พวงไพวัน

901 5221400103 น.ส.นภัสนันท์ ท่ัวรอบ

902 2221400288 นางปริณดาวรรณ คิดเห็น

903 3221400233 นางอารยา อรภักดี

904 2221400176 นายทนงศักด์ิ เพรงมา

905 3221400109 นายธรรมนูญ มาลา

906 5221400154 นางเพ็ชร์นภา บุญรัตน์

907 3221400185 นายศุภชัย นิลสิงขรณ์

908 5221400184 น.ส.ภูริชชญา เพชรอักษร

909 2221400287 นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์

910 2221400162 นายถนอมศักด์ิ ดวงมาลา

911 3221400267 น.ส.วิภาพร เเดงบุบผา

912 2221400300 น.ส.รุ่ง พรรณขาม

913 3221400249 นายยุทธนา สุนทรศารทูล

914 5221400102 น.ส.สิริพิมล นมรักษ์

915 2221400183 น.ส.เย็นตา กลางหนองแสง

916 2221400293 นายพีรเพชร ดาวเศรษฐ์

917 2221400478 จ่าเอกธนกฤต แสงจันทร์

918 5221400157 นายภัทราวุธ นุ่นชูคันธ์
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919 5221400093 นายอาชาชัย เกริกวัชราดล

920 3221400140 น.ส.เมตตา เรืองประชา

921 2221400260 น.ส.พิศมัย วงศ์ชารี

922 3221400236 น.ส.กมลฉัตร รัตนสุนทร

923 2221400068 จ่าเอกธวัชชัย สุภาพ

924 3221400230 น.ส.สุนภา เคร่ืองประดิษฐ์

925 2221400318 นายมนตรี อ่วมพรม

926 4221400052 นางปัญจมา เวชชศาสตร์

927 3221400216 น.ส.เกศฤทัย ขุมเพ็ชร์

928 4221400027 น.ส.สุภาวดี สุขประสงค์

929 2221400125 นายชนวิชทร์   แก้ววัน

930 2221400276 นางศิวพร ศิริเดชมงคลกุล

931 1221400181 นายอนุวัตร แสงสิงห์

932 3221400002 น.ส.อ าไพ สว่างศรี

933 3221400155 น.ส.นุชนาฎ มีทอง

934 5221400105 นางปริษา ไพบูลย์

935 2221400393 นายสุทธิพันธ์ บุญเสนา

936 5221400051 น.ส.พิมพ์มาดา บุญศิริ

937 4221400037 จ่าเอกสุนิติ ค าด้วง

938 3221400247 น.ส.ชฎาพร วัชรพิบูลย์

939 4221400068 นายศุภมิตร เกิดไทสง

940 5221400155 นายศักด์ิชาย สุภาพบุรุษ

941 2221400012 นายอธิษฐ์ สุขอยู่ *

942 3221400177 นายอภิศร พันธ์ุบุญรัตน์

943 3221400162 น.ส.รตนพร ศรีทองบริบูรณ์ *

944 2221400471 น.ส.กัญญภัสส์ พรมสา

945 5221400178 จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก
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946 3221400191 น.ส.ศิริพร วังสรานนท์

947 2221400254 นางนิลพัตรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

948 5221400172 น.ส.วารุณี อินทร์กรด

949 4221400124 น.ส.สุนทร พ่ึงเกษม

950 5221400138 นางจุรีรัตน์ ปานอุทัย

951 2221400020 น.ส.จงจีน แมนไธสง

952 1221400154 นายนรินทร ตุ้มเบ็ญ

953 3221400105 นายธนน ย้ิมละมัย

954 2221400216 นายทินกร สีลาโคตร

955 2221400158 นางอรุณี สุบงกช

956 2221400234 นางยุพร สมพร

957 3221400224 นายอภิชาติ อัคคี

958 5221400153 นายพรเทพ ศรีชูวงศ์

959 3221400183 นางวิมลมาศ อนันทภิรมย์สุข

960 3221400209 น.ส.วาสนา พันเศษ *

961 2221400285 นางวทันยา แสนสุข

962 1221400175 น.ส.พัทธ์ธีรา แสงแก้ว

963 2221400459 นายศรายุทธ อ่อนขาว

964 5221400054 น.ส.กรรณิการ์ ทุ่มแก้ว

965 2221400261 นางนลินี ทองโพช

966 3221400212 น.ส.พรรณพร ว่องไว

967 3221400134 น.ส.อุดมลักษณ์ โพธ์ิศรี

968 2221400014 จ่าเอกสมนึก ขวัญเย็น

969 5221400061 นางดวงพร จันทร์ประสิทธ์ิ

970 3221400168 นางกานต์สินี อิศรางกูร ณ อยุธยา

971 1221400170 นายประทีป วงศ์ไชย

972 3221400204 นางสุกัญญา ขวัญใจ



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล / ผู้อ ำนวยกำรกอง...(นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

973 2221400180 นางพยอม ปัดถาวะโร

974 2221400483 น.ส.ธมณ วงษ์ทน

975 2221400009 นายมารุต อาบสุวรรณ์

976 2221400245 นายวิษณุวัติ สุ่มมาตย์

977 4221400056 นางกรรณิกา นิลบุดดา

978 5221400137 นางร าไพพรรณ ทองทุ่ม

979 2221400155 น.ส.เกศราทิพย์ อุดชาชน

980 4221400122 จ.ส.อ.สมโชค พรมพิลา

981 5221400046 น.ส.สุชาดา ศรีเอียด

982 5221400127 น.ส.เนตรชนก บัวหนุน

983 2221400270 น.ส.ยุพิน สังข์ทอง

984 4221400066 น.ส.ประภัสศร อ้นเกษม

985 3221400171 น.ส.กุลภัสสรณ์ วจนะเสถียร

986 3221400192 นางพุฑฒาภา วีระจิตร์

987 4221400129 น.ส.สฐิรัข วรรณเทศ

988 3221400179 น.ส.เพ็ญพร บุญเกิด

989 3221400281 นายสมชาย รัตนวงศ์

990 5221400045 น.ส.เบ็ญจมารถ ย้ิมเซ่ง

991 3221400176 ส.ต.ประกาศิต แปลนพิมาย

992 2221400152 น.ส.วิไลวรรณ สีบุญ

993 4221400059 น.ส.แน่งน้อย ไทยเจริญ

994 3221400288 น.ส.พรประสิทธ์ิ สกุลอินทร์

995 3221400289 น.ส.นงลักษณ์ บุญมี

996 5221400179 น.ส.ธิดารัตน์ ศิริสกุล

997 2221400273 นายอนุสรณ์ วีสเพ็ญ *

998 5221400060 นางสมนิตย์ ลีลานนท์

999 2221400462 พ.จ.ต.วัชกร หาญปราบ
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แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล
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1000 2221400081 นายประมวล สุรินทะ

1001 5221400115 นายนิกร พรหมแท่น

1002 2221400215 น.ส.เยาวภา พรรคพล

1003 2221400381 นายธานินทร์ สิงห์ด้วง

1004 3221400003 นายอภิชาญ สุสะเส็ง

1005 3221400125 นายยุทธนา เตียงนิล *

1006 1221400159 นายธนชาติ เตจ๊ะยวง

1007 5221400180 นางปริยา ขุนชิต

1008 2221400458 นางทิพย์วรรณ์ ผลเกิด

1009 5221400173 น.ส.สุวารี สุวรรณเวศม์

1010 2221400281 น.ส.จันทร์เพ็ญ สุริเทศ

1011 5221400106 นายเสฏฐวุฒิ ป้ันตะก่ัว

1012 2221400477 นายอรรคพล จ าปาวัน

1013 2221400269 นายสมัคร บูรณะ

1014 2221400057 น.ส.วชิราภรณ์ ภูถาดลาย

1015 2221400467 นางนวรัตน์ สกุลธีรสิทธ์ิ

1016 2221400490 นายเฉลิมพล จันทร์เหลา

1017 2221400476 นายจักรพงษ์ ประเสริฐสังข์

1018 2221400480 นางลักขณา พิทักษ์พล

1019 2221400488 นายชวโรจน์ งามบุตรดา

1020 2221400461 นายบุญเอ่ียม สมวงษ์

1021 2221400465 นาง่จุรีพร สารศิริ


