
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 2223300067 นายพีรพัฒน์ มาลาทอง *

2 2223300056 นายประวิทย์ พานอนันต์

3 3223300009 นายเพทาย เหลืองสีนาค *

4 2223300116 นายธีระพล ต้ังประโคน

5 3223300032 นายสนธยา ม่วงใหม

6 3223300023 นายภาสกร หริญบูรณานนท์

7 3223300005 นายเกชา สระทองทรัพย์

8 3223300061 นายกฤษฎา  สืบเนียม

9 3223300035 นายรักษ์ จารุเพ็ง

10 3223300019 น.ส.ศิราณี เอ่ียมเคลือบ

11 5223300020 นายสสิกร ยีเส็น

12 3223300018 นายนพดล อยู่เสือ

13 5223300023 นายยุทธนา  หลงหา

14 2223300055 นายอ านาจ เกษทองมา

15 3223300054 นายสุทธินันท์ สมบัติจิราภรณ์

16 3223300012 นายณัฐ เผ่าทอง

17 3223300067 นายสุดเขตร์ กระสอบทอง

18 2223300010 นายนรินทร์ ตรันเจริญ

19 2223300001 นายเสกศักด์ิ ยาตาแสง

20 2223300016 นายทรงกฏ เรืองแสง

21 2223300004 นายวิโรจน์ แสงไกร

22 5223300010 นายกิตติศักด์ิ ทองด้วง

23 2223300007 นายอัศวิน ธารชัย

24 5223300017 น.ส.ภวรัชญ์ ทิศทอง

25 2223300111 นายฐิฒิรัฐศาสตร์ พรหมวิชัย

26 2223300117 นายสาธิต โชตะวัน

27 2223300022 นายปฏิภาณ ปิตรัมย์
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28 2223300070 นายสุริยา การะเกษ *

29 1223300093 น.ส.อนิญชิตา หนูเมือง

30 2223300013 น.ส.พัชราภรณ์   ถาวรไพศาลชีวะ

31 5223300013 นายกฤษณะ เมฆาธร

32 5223300016 นายบรรณ จิตต์เจตน์

33 4223300001 นายชัชวาล สรานนท์

34 2223300079 นายยุทธนา ทัดศรี *

35 5223300001 นายสมชาย ศรีเปารยะ

36 3223300025 นายมงคล แจ้งใบ

37 1223300001 นายปริพรรห์ ทาใจ

38 3223300063 นายพยัพ อารีย์ชม

39 3223300022 นายบวร ทองเน้ือดี

40 1223300102 นายนายธีระวัฒน์ วิเศษคุณ

41 2223300049 นายดนัย มูลลา *

42 2223300019 นายทนงศักด์ิ พวงมาลา

43 1223300084 นายเฉลิมรัตน์ อ่อนจิตร

44 2223300046 นายก่อพงษ์ บ ารุงญาติ

45 1223300078 นางณัฐิยา บัวเข็ม

46 2223300137 นายนนทสิทธ์ิ ศิริมนตรี

47 2223300052 นายดุสิต คนยัง

48 3223300052 นายธีระศักด์ิ มูลทองโล่ย

49 2223300002 นายเสรี ขันตี

50 1223300087 นายค ารณ น้อยพันธ์

51 5223300021 นายจรูญ กาญจนโสภาค *

52 2223300064 นายวชีรศักด์ิ นวลศรี

53 3223300072 นายปิยะมิตร เพชรไพศาล

54 2223300003 นายสุทินกรณ์ เดชานุราช
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55 1223300036 นายไพโรจน์ สุตันค า

56 2223300008 นายสุรศักด์ิ รอดชมภู

57 2223300012 นายทวีศักด์ิ ค าทอง

58 2223300106 นายศิวัฒน์ เช้ือหนองทอน *

59 1223300012 นายจรัญ มูลรัตน์

60 3223300004 นายบรรณพัฒ เรืองข า

61 2223300037 นายธีรยุทธ กุลสละ

62 1223300063 น.ส.ธนาภรณ์ ขุนรักพรหม

63 1223300082 นายเอกชัย ต้อกาศ

64 3223300049 นายเอกรินทร์ มีสัตย์ธรรม

65 2223300083 นายวิชัย บุญรักษา *

66 2223300094 นายจีรศักด์ิ  พรมทอง *

67 3223300013 นายมานพ นะเท่ียง

68 2223300006 นายสายันต์ เหล่ือมสีจันทร์

69 5223300005 นายศิวกร ชุมคช

70 1223300003 นายวาราม พงษ์เสือ *

71 3223300060 นายประยนต์ ถินแพ

72 2223300097 นายอาคม ธุระนนท์ *

73 5223300019 นายนิพัฒน์ คงขวัญ

74 3223300069 นายทวิช ฤทธิจักร์

75 2223300085 นายปรีนะ สิงห์บุญมา *

76 3223300007 นายอภิวัฒน์ ศรีชมภู

77 3223300001 นายเสกสันต์ เกตุแก้ว

78 2223300009 นายอติเทพ เครือค า

79 3223300043 นายสุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

80 1223300053 นายประเสริฐ ศรีไชยมูล *

81 3223300028 นายชาญยุทธ ธนการ
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82 1223300009 นายจงรักษ์ ปาระมี

83 1223300094 นายอุกฤษฏ์ เน่ืองไชยยศ

84 3223300057 นายเดชา เสลารัตน์ *

85 1223300006 นายสมชาย มณีไชย

86 4223300010 นายสุวิทย์ สุขทวี

87 2223300125 นายไพบูลย์ โพธ์ิขี

88 2223300040 นายเอกอาคม ดอนธงขวา

89 1223300099 นายวีระเกียรติ สุขนิตย์

90 3223300031 นายมณเฑียร ก้อนทอง *

91 5223300011 นายเทิศศักด์ิ โพธ์ิทอง

92 2223300011 นายทรงวุฒิ ลังภูรี

93 1223300048 นายหาญศึก ค านามะ

94 2223300131 นายรัชต์ธร สมมี

95 1223300018 นางอุมาอร โปธิยา

96 2223300018 นายสังวาลย์ ศิลาแดง

97 2223300091 นายนิกร  สุขจ าลอง *

98 2223300058 นายนิกร สอนผา *

99 3223300066 นายเอกพิทักษ์ ศรีชุม

100 3223300016 นายปัณณธร ขาวทอง

101 3223300010 นายสมโชค บุญญานุกูลกิจ

102 1223300011 นายณรงค์เกียรติ มัชฌิมา

103 2223300076 นายอนุสรณ์ พวงในเมือง *

104 1223300080 นายสุริยา การินทร์

105 2223300021 นายอัชชะญะ วิระษร

106 1223300027 นายวิทยา ใหม่เฟย

107 2223300005 นายรัฐสิทธ์ิ ส าราญร่ืน

108 2223300020 นายเจษฏา นาเมืองรักษ์
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109 2223300073 นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์ *

110 1223300090 นายญาน ขันค านันต๊ะ

111 2223300115 นายชัยวัฒน์ สายสังข์

112 2223300082 นายศิริชัย อารยะสุขวัฒน์ *

113 5223300003 นายสุรินทร์ หมอเต๊ะ

114 1223300085 นายศุภชาติ ไชยมหา

115 2223300124 นายเดชา แสงค าพันธ์

116 5223300007 นายวรวิทย์ คชวิทย์

117 2223300086 นายยุทธพงษ์ สายสิงห์ *

118 4223300016 นายวันชัย ยกนาม

119 2223300103 น.ส.สุดาวรรณ ทองละมุล *

120 2223300025 นายสุทธิรักษ์ โนนคู่เขตโขง

121 2223300081 นายเจษฎา กิรัมย์ *

122 1223300042 นายนเรศ มาละ

123 2223300038 นายวิฑูร พัฒนะราช

124 3223300030 นายภูวดล แต่งต้ัง

125 3223300056 นายอาชว์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา

126 2223300101 นายสมภพ พร้อมจันทึก *

127 2223300053 นายสมทรง อภัยจิตต์

128 5223300002 นายอภิสิทธ์ิ ฤทธิชัย

129 3223300040 นายภวัต ไทรแก้วเรือง

130 1223300065 นายกรินทร์ อโนราช

131 3223300034 นายสุรชัย ฉัตรทอง *

132 2223300048 นายอุทิศ ศรีสุนาครัว

133 5223300018 นายนรินทร์ ไชยแก้ว

134 1223300016 นายนิคม อ่ินค า *

135 2223300043 นายชนะชัย ศรีกุล



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง... (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

136 2223300028 นายเชาวัฒน์  จอมไพรศรี

137 2223300051 นายเกียรติศักด์ิ เพ็งค าศรี

138 3223300002 นายเจตนา ผกาพวง

139 1223300072 นายจรัส อ ่าดี

140 2223300075 นายฉัตรชัย พันธุวาปี

141 1223300030 นายสอน โพเขียว

142 2223300014 น.ส.ชินภัค ชินรัตน์

143 2223300096 นายอนุราช ต่างใจ *

144 1223300092 นายไพรัตน์ ธนันชัย

145 1223300004 นายสุพจน์ ใจสม

146 2223300112 นายกุลฉัตร ศรีสวัสด์ิ

147 4223300019 นายสุขสันต์ บ ารุงวงษ์

148 1223300079 นายวิชัย จันทนา

149 1223300054 นายเกริก ทวีโยค

150 1223300013 นายธีรวัฒน์ มาเต่ียง

151 5223300022 นายศุภชัย ทองสังข์

152 2223300126 นายประพันธ์ศักด์ิ แม้นศิริ

153 1223300015 นายธัชพงศ์ อุตรสัก

154 1223300095 นายสมควร สิงห์เถ่ือน

155 5223300006 นายณรงค์ชัย เบียดตะคุ

156 1223300077 นายพนม ธรรมใจ

157 2223300060 นายชาตรี ไชยเชษฐ์

158 1223300074 นายชวารินทร์ เข่ือนจินดาวงศ์

159 3223300046 นายเขมรุจ นาคราช

160 2223300118 นายพิชัยยุทธ แก้วโท

161 3223300029 นายสมชาย บุญตา

162 2223300061 นายวิทยา ค าเสนาะ
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163 1223300023 นายพิชัย พรมสี

164 1223300051 นายไพบูลย์ เหมืองทอง

165 4223300004 นายพรภิรมย์ ม่ันเรืองศรี

166 1223300046 นายสุวรรณ์ ธรรมขันค า

167 1223300033 นายณัฐกรพจน์ ทานัธยพงศ์

168 2223300068 นายเกรียงไกร สระภู *

169 2223300100 นายสราวุธ แขวงจันอัด *

170 2223300121 นายบุญคลอง สุภราช

171 3223300062 นายธ ารงค์ สงวนสุข

172 2223300033 นายธนูชัย แฝงฤทธ์ิ

173 1223300024 นายรัชกร อินค า *

174 2223300135 นายศักด์ิชัย อุดรทิพย์

175 2223300017 นายปราโมทย์ ยันตะบุษย์

176 1223300075 นายสันติ ถ่ินถา *

177 1223300069 นายวรวิทย์ จันทวงค์

178 3223300047 นายวันชัย หงษ์อ่อนสา

179 3223300071 นายกษิดิศ ธรรมบัวชา

180 3223300024 นายจิระเดช อุบล

181 1223300037 นายนพรัตน์ ทะนิต๊ะ

182 2223300065 นายทรงศักด์ิ ทรงเหล็กสิงห์ *

183 2223300089 นายสุมิท ศรก้อม *

184 1223300008 นายณฐนรรณ สุวรรณ์ *

185 2223300093 นายพิเนตร โคติเวทย์ *

186 1223300055 นายอุเทียน ค าเดชศักด์ิ

187 2223300128 นายอยุทธยา อินทร์หม่ืนไวย

188 1223300071 นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง

189 1223300039 นายธนกฤต มหาวัน



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง... (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

190 2223300087 นายสมพร แก้วงาม *

191 1223300052 นายชัยวัฒน์ ใฝค า

192 4223300020 จ.ส.อ.ไพบูลย์ มากรักษา

193 2223300074 นายนวพล สีชมภู *

194 4223300013 นายสมภูมิ ส าเภาจันทร์

195 2223300054 นายจีระพงษ์ ค าพัน

196 1223300083 ว่าท่ีร้อยตรีธนพล ภูมิประเทศ

197 2223300134 นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก

198 2223300039 นายกมล ทองภา

199 3223300064 นายภวัต ชลประทิน

200 2223300015 นายสุนาท พนมใหญ่

201 2223300023 นายนิรันดร์ ชัยศิรินิรันดร์

202 2223300140 นายวิฑูรย์ ไชยเทพ

203 3223300026 นายสมชาย ทรงหอม

204 3223300041 นายวิรัตน์ ม่ันสาย

205 3223300003 นายราเชนทร์ พิมพ์โพธ์ิ

206 4223300003 นายชัยฤทธ์ิ คล้ายเพ็ง *

207 4223300021 นายศุภกฤต ช่ืนใจ

208 1223300031 ว่าท่ีสถาพร โพธิพฤกษ์

209 3223300058 นายสุทัศน์ พงษ์สละ

210 1223300058 นายปรัชญา ผ่องใส

211 1223300032 นายจรูญ อุดต๊ิบ

212 2223300035 นายปริญญา เพียแก่น

213 1223300010 นายชยภูมิ สีเขียว

214 1223300088 นายนิกร ทองขาว

215 3223300014 นายเอกภพ จันทร์แก้ว

216 2223300026 นายไพศาล แสงจันทร์



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล
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ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

217 1223300022 นายทาวัชร์ ก๋าละ

218 1223300002 นายเอนก รู้ท านอง

219 2223300031 นายมาโนช สัมฤทธ์ิอ่อน

220 1223300038 นายนพพร สัมปุรณะพันธ์

221 1223300025 นายนวพล ยศเลิศ *

222 1223300035 นายนิรันดร์ กิติจิต *

223 2223300034 นายศุภชัย ปัญญาไว *

224 1223300007 นายรังสรรค์ ขาวจุ้ย

225 5223300012 นายธวัชชัย ยีหรีม

226 4223300007 นายธนสาร สุพจนารถ

227 2223300050 นายเฉลิมชนม์ อัมพรัตน์

228 2223300062 นายธีระศักด์ิ   สานุศิษย์ *

229 1223300068 นายอนุชา ทาแท้

230 3223300039 น.ส.อมรรัตน์ บุตรเจริญ

231 3223300020 น.ส.วัลลี นาคประดิษฐ

232 2223300109 นายสุริยันต์ ลิธรรมมา

233 1223300005 นายวิทยา จ าปา

234 2223300114 นายจิรายุส อินทะไชย

235 1223300098 นายรัตนะ เลิกจ๋ิว

236 3223300033 นายไพศาล ซังยืนยง

237 3223300051 นายณรงค์ บัวแพ

238 1223300020 นายวิโรจน์ อ่ิมใจ *

239 4223300014 นายไพโรจน์ หยวกกลาง

240 1223300070 นายพรชัย ศิริยานนท์

241 3223300015 น.ส.ยุพา ม่ันปาน

242 1223300073 นางรสสุคนธ์ วิวัฒน์ชัยเกษม

243 2223300133 นายอุทัย ปิดชัยโย



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล
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ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล
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244 2223300108 นายเปรมกมล ผางแพ่ง

245 3223300044 นายเอกพงษ์ นาเวช

246 2223300113 นายธนากร ศรีสุพรรณ์

247 1223300064 นายภาณุพงศ์ จันทร์นวล

248 2223300119 นายนิติ ศิริหัตถ์

249 2223300129 นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ

250 1223300066 นายอิสระพงษ์ พิกุล

251 1223300060 นายทนันชัย ช่างเก็บ

252 1223300061 นายธีระศักด์ิ เงินถา


