
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 2223400042 นายเทอดศักด์ิ พลอาสา

2 5223400039 นายธีรวุฒิ ศรีมณีรักษ์ *

3 3223400027 นางฉันทวรรณ อุปนิ *

4 4223400003 นายสราวุธ ไฟกระโทก *

5 3223400052 นางกุลธิดา บุญสิริชูโต *

6 2223400133 นายวัชร์วิกรม วงกลาง

7 5223400027 นายเอกชัย น้อยฤทธ์ิ *

8 2223400020 นายจักรกรด บุตรกุล

9 3223400007 นายชาญณรงค์ พฤฒิพงศ์พิบูลย์

10 5223400062 นายอภิเดช สังข์ทอง *

11 5223400003 นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ *

12 1223400119 นายยุทธพงษ์ อ ่าเอ่ียม

13 3223400065 นายอาคม  สายด้วง *

14 3223400024 นายอนุรักษ์ อ่ิมน้อย

15 3223400016 นายวิโรจน์ แสงเสนา

16 3223400017 นายอภิรักษ์ พสุธาทิพย์

17 3223400006 นายฐิติณัฐ์ รุจิโกไศย *

18 3223400019 นายพิชิต ร่องมะรุด *

19 3223400013 นายอาทิตย์ ค าทับทิม

20 5223400088 นายพลภัทร แซ่น้า *

21 1223400009 นายวรวัฒน์ ใหม่สืบ

22 3223400026 นายมนตรี ศรีโมรา

23 2223400074 นายกิตติศักด์ิ วิเศษนันท์

24 3223400018 นายฤทธิเดช บุญมา

25 3223400014 นายแสงสรวง เค้าภูไทย

26 2223400094 นายวัฒนา สมลา

27 2223400045 นายพงศ์วิสิฐ จรัสเสนา
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เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 3223400064 นายดนุวศิน จินดารัตน์ *

29 4223400008 น.ส.ชวนพิศ ชาวเรือ *

30 3223400036 นายกนก จาติกานนท์ *

31 2223400027 นายสมพร ใจดี

32 3223400034 นายชัยพันธ์ุ สุขประเสริฐชัย *

33 3223400054 นายพัฒนพงศ์ พันธ์ุโชติ

34 1223400096 นายสมพงษ์ อินต๊ะหล้า

35 1223400004 นายก่อเกียรติ จ าปา

36 5223400037 นายพีรพล รักขิโต *

37 1223400021 นายปกิต ศิริวงค์

38 5223400055 นายอดุลย์ มะณี *

39 3223400023 นายนันทชัย เครือหงษ์

40 5223400025 นายธีรพร  รอดแก้ว

41 2223400034 นายภาณุพันธ์ ฟองอ่อน

42 1223400010 นายขวัญชัย สายเครือค า

43 1223400087 น.ส.กรรณิการ์ สอนก าเนิด

44 4223400004 นายอ าพล พลเมืองศรี *

45 1223400099 นายมนตรี อาจหาญ

46 5223400052 นายพัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ์ *

47 1223400072 นายวีรพงศ์ ทาต๊ะ

48 2223400043 นายชาญณรงค์ จ านงประโคน

49 2223400025 นายสราวุฒิ สังวันดี

50 1223400075 นายณัฐพงษ์ จินาเดช

51 1223400114 นายศิริชัย สิทธิมงคล

52 3223400038 นายศุภวัฒน์ นกขุนทอง *

53 1223400090 นายสันติศักด์ิ แสวงทรัพย์

54 5223400058 นายธีรวิทย์ นิลสุก *
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55 1223400120 นายเทิดเกียรติ สายบุญ *

56 5223400001 นายประพันธ์ รุ่งโรจน์

57 2223400136 นายพิสิษฐ์ เวียงสิมา

58 1223400057 นายพิเชฐ ภู่พันธ์

59 1223400066 นายชัยยันต์ มอยแก้ว

60 1223400069 นายนพดล พรมซาว

61 2223400055 นายธิติพันธ์ กล่อมปัญญา

62 1223400060 นายกรวีร์ จ๋ีเอ้ย

63 4223400028 นายสุภกิจ สุทธิรัตน์ *

64 5223400022 นายทรงพล เครือหงษ์ *

65 3223400041 นายอภินันท์ บัวบาน *

66 1223400001 นายอดิเทพ พัฒนศุภสุนทร

67 2223400016 นายธเนศร์ เทพแพงตา

68 2223400007 นายกฤษดา เมาะราษี

69 5223400004 นายธวัช คงแก้ว *

70 5223400073 นายพรศักด์ิ พราหมทอง *

71 3223400081 นายอดิศร ไชยโคตร *

72 3223400053 นายไพบูลย์ อ่ิมอุดม *


