
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 3224200051 พ.จ.อ.ศิริวัฒน์ สายทอง *

2 3224200024 นางชัชวรรณ จันทร์นพรัตน์

3 5224200004 นางพจนารถ ทวิชสังข์

4 2224200033 พ.จ.ต.หญิงพูนศรี ภูชุม *

5 5224200001 นายพงษ์ศักด์ิ ศรีรัตน์ *

6 5224200058 นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์

7 3224200005 นายเอกชัย รอดภิรมย์

8 4224200012 นางสรินรัตน์ จีรัฐติกุลชัย

9 3224200007 นายปรีดิวัฒน์ เปลาเล

10 2224200052 นางนริศรา แก้วสุวรรณ *

11 5224200006 น.ส.สายเสน่ห์ วงศ์เสน

12 3224200058 น.ส.ธนพร  กาญจนานนทชัย *

13 3224200048 นางจิระนันท์ จิรชัยเมธาพงษ์ *

14 1224200015 นางรุ่งทิพย์   เมฆพัฒน์ *

15 3224200012 น.ส.พุทธชาติ กอแก้ว

16 2224200006 น.ส.กัลยกร การุญ *

17 3224200022 นางกัญญนันทน์ ทิพยนิธิรัตน์

18 2224200037 นางหนูเนตร แสงค า *

19 2224200013 นางอัญชนา เตชะอ านวยวิทย์ *

20 3224200041 นางอุบลรัตน์ ศิริฤกษ์ *

21 3224200001 นายรัตน์กัมพลชัย อ้ิวสวัสด์ิ

22 2224200003 นางเบญญาภา บุรณชัยนันท์ *

23 2224200025 นายภาณุพงศ์ แพนล้ินฟ้า *

24 1224200042 น.ส.ศุภกร ใจทัน

25 1224200036 นายอ าพล หน่อตุ่น

26 5224200065 นายอดุล อิศมาอีล

27 3224200019 นางอัญมณี ปอพานิชกรณ์
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บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง.../ผอ.ส่วน...(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับกลำง)
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28 3224200027 นางอรวรรณ อรรถวิลัย

29 3224200028 นางยุรา กาหา *

30 4224200019 น.ส.เตือนใจ สิทธิเวช

31 5224200048 นายซัมซูดิน รอเซะ

32 4224200003 นายชุมพล พละเนียม *

33 4224200056 นายนิพนธ์ แพหมอ

34 4224200020 จ่าเอกสนธยา มาระวัง

35 5224200054 นางจุลจิรา ธีรชิตกุล *

36 2224200068 นางสมาภรณ์ กสิพันธ์ *

37 3224200043 น.ส.สิริพรรณ แผ้วเกษม *

38 3224200010 นายดนัย เช่ือมประไพ *

39 5224200030 น.ส.ปิยาภรณ์ ตันตระการสกุล

40 3224200018 นางสศิธร ร่ืนเวช

41 3224200034 นางศิรภัสสรศ์ จริยาพงษ์ *

42 3224200031 น.ส.อินทิรา อินทรัตน์ *

43 5224200051 นายธนพล ตันสุนีย์

44 2224200001 นางกรรณิกา โทนัน *

45 3224200046 นายประภัสสร ผลวงษ์ *

46 1224200045 นางศิริรัตน์ นาวาวรกุล

47 3224200004 นางวราภรณ์ บุญปราศภัย

48 1224200057 นางขนิษฐา พุ่มประทีป

49 1224200066 นายปริญญา ทะจักร์

50 5224200033 นายยุทธนา รัตนมณี

51 3224200025 น.ส.ปาณิดา แจ่มสว่าง

52 5224200037 นางศุภัศร์มา ย่ีสุ่นศรี

53 1224200051 นางนางรัตนากรณ์ แสนบรรหาร

54 4224200060 นางอัญชลี แย้มโพธ์ิ



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง.../ผอ.ส่วน...(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับกลำง)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

55 3224200016 นายวรดร  ยวียส

56 3224200009 นายกีรติ คุณวโรตม์

57 2224200127 พ.จ.อ.หญิงกฤติกา มีมาก *

58 2224200112 น.ส.อรทัย สุดตา *

59 5224200014 นางรดาณัฐ สินสมบุญ

60 4224200002 นางสิรินาฏ หม่ันดี *

61 2224200116 นายพิศาล อุทธา *

62 2224200103 นายไพทูล จันทร *

63 5224200057 นายคณพศ ศรีประภา

64 1224200054 นายจักรพันธ์ สีตะวัน

65 5224200042 นางธัญกมล ธนัทธนินยา

66 5224200070 นางพวงแก้ว บัวเพชร

67 1224200010 นายเจริญ ฟองศรี *

68 1224200063 น.ส.ญาณิศา ค าเขียว *

69 4224200042 จ่าเอกสมโภชน์ ทดแทน

70 5224200039 นางอริญชยา กุลสุวรรณ *

71 3224200029 นางนฤมล สมบัตินิมิตร *

72 3224200077 นางวิจิตร์พร บัวอ าไพ *

73 3224200035 น.ส.อ้อมใจ กิจจานนท์ *

74 1224200076 นางสุนันทา พุ่มมาลัย *

75 2224200121 นายเดชา ตรีภพ *

76 5224200036 นางชนกพร อาหวัง

77 3224200044 น.ส.สิริกรานต์ ด ามณี *

78 2224200115 น.ส.กัญญณัช ต้ังชาติ *

79 1224200028 น.ส.สุรีรัตน์ ไชยรินทร์ *

80 3224200013 นายชุมพล คีรีนิล

81 3224200008 นางสุภาพร ประสานสุข
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82 5224200038 นางณิชชา ย่ีตระกูล

83 1224200030 น.ส.ยุวธิดา พรนิคม

84 2224200118 น.ส.รัมย์ชวัล ศรีไทย

85 3224200015 นางนพรัตน์ ภู่เสือ

86 5224200059 นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์

87 1224200016 นายประนอม ตาทรายวงศ์ *

88 2224200104 นายวิชัย เท่ียงจิต *

89 1224200052 นายอุดร กองแก้ว

90 5224200024 นายมะรอซีดัง สะตา

91 1224200012 น.ส.นัชชา บุญประมวล *

92 3224200030 นางสุธาศิณีย์ ภู่เพ็ชร์ *

93 3224200003 นางวยุเรศ บุญญาชัย

94 2224200133 นายธารินทร์ งาหัตถี

95 1224200068 นายสมชาย ดาวเรือง

96 5224200045 นายทวีศักด์ิ ขวัญหวาน

97 2224200008 นางพิชชานันท์ ราชวัตร

98 1224200060 นายธนบดี ผ้าเจริญ

99 1224200044 จ่าเอกสถิตย์ พงษ์เจตสุพรรณ

100 1224200055 นายศรี สุกใส

101 2224200132 นายวิจารภพ อ่อนหวาน

102 4224200041 เรือตรีหญิงณภัทรจิรา มีลาภ

103 2224200136 นายสุรพล แก้วตา

104 2224200128 น.ส.นิตยา นาโสก *

105 5224200063 นางจริยาวดี วิเชียรเช้ือ *

106 3224200039 นายด ารงค์ชัย วนาวัลย์ *

107 1224200022 นางณิชาภา สันป่าแก้ว *

108 1224200067 นายทวิช ยะปะนันท์ *
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109 2224200122 พ.จ.ท.สิทธิศักด์ิ แก้วโพนเพ็ก *

110 5224200025 ว่าท่ีร้อยตรีเรืองฤทธ์ิ ฤทธาภัย

111 2224200042 นายมนัส วงศ์สร *

112 3224200042 นายสมชาย เมฆขยาย

113 1224200048 นายพิเชฐ สุวรรณรินทร์

114 2224200113 นางปิยะดา กองจันทร์ *

115 4224200048 น.ส.วิลาวรรณ นาถาบ ารุง

116 5224200031 นางเพ็ญภัสสร โอมอภิญญาน

117 1224200056 พ.จ.อ.บุญเอ่ียม มูลสวัสด์ิ

118 2224200012 ส.อ.ฉลองชัย ภิรมย์

119 1224200031 นางนันทวัน เวสสบุตร

120 1224200064 นายณรงค์ สิทธิสอน

121 3224200026 น.ส.นาถตยา เลิศศิริสวัสด์ิ

122 5224200062 นายพงศ์พันธ์ ล่ิมประพันธ์พงศ์

123 5224200009 นายพรณรงค์ หอกุล

124 3224200002 นางนฤมล มุสิกะรังษี

125 1224200069 น.ส.หัทญา ชัยชมภู *

126 3224200038 นางศศิมา เอ่าเจริญ *

127 1224200021 นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย *

128 1224200013 น.ส.ชุลีกร ค าไพรสนธ์ิ *

129 1224200007 นายนัฐพงษ์ จันธิมา *

130 2224200126 พ.จ.อ.ไพฑูรย์ มีมาก *

131 1224200033 นางอโนชา กัลยา

132 3224200014 นางสมลักษณ์ อวยพร

133 2224200129 น.ส.นิตยา รัตน์วิชัย *

134 4224200023 พ.จ.อ.จักรพันธ์ กรณีย์

135 1224200032 น.ส.สุธิดา ไชยซาววงษ์ *
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136 5224200029 นางธันยธร ประลามุข

137 1224200001 นางสุภาวดี ศักด์ิบูรณาเพชร

138 1224200040 นายยุทธนา ค ามงคล

139 2224200117 ว่าท่ีร้อยตรีสมหมาย สืบสี *

140 1224200039 นายบุญช่วย   ค าทาง

141 5224200069 นางเย็นตา วิเชียรวงศ์

142 5224200066 นายกัมปนาท บุญสา

143 4224200049 น.ส.นงเยาว์ พิทักษ์ศุริยะราช

144 1224200003 นายวินิจฉัย ฉลาดธัญญกิจ *

145 1224200046 นายพิศาล พันธุเสนีย์

146 2224200114 นายธานี ศรีชัย *

147 2224200039 นางนิธินันท์ ลืออุติกุลวงศ์ *

148 4224200052 นายสมอาจ แสงกระจ่าง

149 2224200108 นายทรงศักด์ิ ศรีมุกดา *

150 5224200010 นายพีรวิชญ์ สุทธะมุสิก

151 1224200019 พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อ าไพพิศ *

152 1224200025 น.ส.อภิญญา สัตยาภรณ์ *

153 3224200045 นายเชฎ์ฐ เชาวน์พิทักษ์

154 5224200041 น.ส.จิตรา กะลาสี

155 1224200011 นางภัทรกุล ไฝเครือ *

156 1224200059 นายดิเรก มากเจริญ

157 2224200021 นางโสภิญาดา อุ่นตา *

158 5224200050 นายนรากร เพชรมาตย์

159 1224200038 น.ส.กาญจนา ชัยมูล

160 1224200062 นายวีระชัย ไชยวงค์

161 4224200018 น.ส.สุพรรณี ลาภมูล

162 5224200007 พ.จ.อ.ยุทธิชัย คุ่มเค่ียม



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565
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บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง.../ผอ.ส่วน...(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับกลำง)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล
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163 2224200075 นางเมธารัตน์   ทองบุญนาก *

164 4224200044 นายชุมพล ทองระอา

165 3224200020 นายเตชทัต กรรณทิพย์

166 1224200035 นายกณวรรธน์ เพชรก้อน

167 5224200067 นายฐกลวัสส์ วิเชียรฉาย

168 5224200056 นางพรเพ็ญ แสงแก้ว

169 1224200034 นายกังวาล ครองยุติ *

170 4224200043 นางภัฏฐา ทองระอา

171 1224200053 นางดาเรศ สินสกุลวิวัฒน์

172 3224200011 น.ส.จันทรา มหาเบญจวงศ์

173 1224200029 นายสุกิจ ยะมา

174 2224200024 นายมนนเทพ บาลโสง

175 2224200009 นางกาญจนา มะเด่ือ *

176 2224200018 นางแสงมณี โพธ์ิกระสังข์

177 1224200004 นายสมพงษ์ แสนวงค์มา *

178 5224200055 พ.จ.ต.ปรินทร์วัฒน์ พ่วงจ่ัน

179 5224200040 นางสุรัมภา กังฮา

180 2224200120 น.ส.กนกอร พรมชาติ *

181 2224200087 น.ส.ล าดวน โจมพรม *

182 3224200074 นางไลยเนตร ผู้ภักดี *

183 5224200049 น.ส.วารุจี จุลนวล

184 1224200043 จ่าเอกหญิงสุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ

185 3224200006 น.ส.อัจจพร ผลารักษ์

186 5224200061 น.ส.สิญาณี เรืองนรา

187 3224200032 นายสุวิทย์ บุตรแก้ว *

188 4224200062 นายสมศักด์ิ กิรติภัทรนันท์

189 1224200075 นายประเสริฐ เงินท๊อก *
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190 2224200030 นางกาญจนา แจทอง *

191 1224200020 นางณิสรา พรมแก้วงาม *

192 1224200037 นางกานต์พิชชา อุดค ามี

193 5224200052 นางแจ่มจรัส พันธวงค์

194 4224200004 นายนฤดม คัมภีโรสกุล *

195 5224200060 น.ส.มีนา ปะหนัน

196 3224200036 นายจิรัฐติกาล สหัสรังสีสกุล *

197 1224200014 น.ส.อัจฉริยา อยู่ประเสริฐ *

198 3224200023 นางศิริพรรณ ศิรสุกล

199 2224200015 นางฉัตรชญา ค ายา *

200 4224200058 นายนิติธร แสงประทีป

201 4224200013 น.ส.สุดาภรณ์ ไมตรีวงศ์

202 3224200065 น.ส.อมรรัตน์ แก้วม่วง *

203 1224200065 นายธาตรี วงศ์ราษฎร์ *

204 1224200058 นายอินทร สิงห์ค า

205 2224200016 น.ส.อุสุมา เวชกามา *

206 5224200034 นางวิไลพร รุจิรารุ่งเรือง

207 5224200035 น.ส.ฤติมา พรหมเมศร

208 1224200018 นายศุภชัย อธิมา *

209 2224200045 นายทรงกรด ซุ้ยไกร

210 2224200034 น.ส.เพ็ญประภา ไสวดี *

211 4224200017 น.ส.วันเพ็ญ ทวีปัญญาทรัพย์

212 2224200053 น.ส.นุชรี จูมฟอง *

213 2224200090 นางจุฑามาศ ดีสวัสด์ิ

214 5224200047 นายภัคพงศ์ ด าแก้ว

215 4224200007 นางวิมลณัฐ สวัสด์ินที *

216 4224200035 น.ส.จุฑามาส ประเสริฐศิลป์
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217 1224200073 น.ส.วิชชากร สุระรินทร์

218 1224200023 นายรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก *

219 1224200017 นายปิยะ ทรัพย์ศิริ *

220 1224200008 พ.จ.ท.บุญธี เช้ือประทุม *

221 2224200131 นางสุดา เหล่าโผน

222 2224200096 นางอินทรา ศรีละวัลย์

223 3224200040 นางนฏกร ไชยสลี *

224 5224200022 นายวิชา วัฒนาปรีชาเกียรติ

225 1224200026 นายชะอ้อน สถิตย์อยู่ *

226 2224200135 จ่าเอกบันลือศักด์ิ ปัดทุม

227 2224200105 นายเชษฐา ศรีปิดตา *

228 3224200068 นางณัฐพัชร์ ข าเพชร *

229 1224200050 น.ส.พัชรินทร์ สมัคร

230 3224200059 นายสง่า ธีระนิธิ *

231 1224200027 นายธีรศักด์ิ มูลงาม *

232 5224200032 จ.ส.ท.ทรงราชย์ น้อยแนม

233 5224200002 นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ

234 5224200019 นางวรรณรวี เจริญสุข

235 2224200123 นายวิชัย แสนราช *

236 5224200026 น.ส.อมรรัตน์ คงกุล

237 4224200011 นางบุญเรือง เมิดจันทึก

238 4224200047 นายจรกา บุญเรือง

239 2224200051 นางรจนา พลสงคราม *

240 2224200070 นางณัฏฐนันท์ นกพรหมพะเนา *

241 1224200002 นายเชลม โพธ์ิแจ้ง *

242 2224200054 นางวราภรณ์ บุญศรี

243 5224200021 นายณฐนนท์ สูทอก
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244 5224200043 นางมุกดา หลีสกุล

245 3224200050 น.ส.จันทร์ทิพย์ โกศิยะกุล *

246 4224200053 นางจิณณพัต เพ็ชร์กุล

247 1224200009 นายนิคม แก้ววันดี *

248 1224200024 นายเกรียงไกร ปิมแปง *

249 1224200005 นางพัชรี คงสวัสด์ิ *

250 2224200049 นางศุภิสรา คงเสถียรพงษ์ *

251 4224200057 นาวาตรีเอกราช กิจหวัง *


