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1 5225200030 นายปิยะ แสงรัตน์

2 2225200056 จ.ส.อ.มงคล ชุ่มวงศ์

3 3225200030 น.ส.ธิดารัตน์ ปิยะอารีธรรม *

4 4225200005 นายเอกชัย จันทะเภา *

5 3225200033 น.ส.วรรณชนก บุญญะโสภัต *

6 2225200066 นางสุกฤตา ปากหวาน

7 3225200015 น.ส.ปิยรัตน์ ปริธนาพร *

8 5225200014 น.ส.จิดาภา การค้า *

9 3225200013 นายมานิตย์ เสวียงชัย *

10 4225200012 น.ส.สุรีย์ จรดล *

11 4225200029 นางเนาวรัตน์ แพหมอ *

12 3225200053 น.ส.พัทธนันท์ สระทองโฉม *

13 1225200008 นางสุพัตรา เนียมเครือ

14 4225200008 น.ส.ชนาพร ดวงนาค *

15 5225200011 นางบุบผา จันทรมิต *

16 3225200008 นางกัลยาณศิริ มหัทธนวานิชกุล *

17 3225200034 น.ส.ปนัดดา  ทุกข์จาก *

18 3225200021 น.ส.ภรพิมล ไม้สังข์ *

19 3225200041 นายอาคม ชมหอม

20 3225200016 นายวรรณวิทย์ สุวรรณปาน *

21 3225200003 น.ส.วิมลสิริ ศรีราชา *

22 2225200005 น.ส.ศศิวิมล มงคลสินธ์ุ

23 4225200026 น.ส.ชุติมา หนุนนาค *

24 2225200004 นายเสกสรร ฤทธ์ิรุ่ง

25 3225200026 นางฉัตรธิชา หนูน้อย *

26 3225200043 น.ส.ณัฐศิตา เป็นศิริ *

27 3225200007 นายจีระวัฒน์ ด่านแก้ว *
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28 3225200031 นายอัครพล พันธ์ดารา *

29 3225200004 นายฤกษ์ดี ตันติผล *

30 3225200014 จ่าเอกพงษ์ศักด์ิ ศักด์ิพงษ์ *

31 1225200001 นางพิกุล วิรัชญานนท์ *

32 2225200068 ว่าท่ีร้อยตรีพัฒนายุทธ เพ็งบุญ *

33 2225200033 น.ส.ออรดี พาน้อย

34 2225200028 นางณัฐธยาน์ จันพินิจ

35 2225200030 นางวีนัส ประสุนิงค์

36 5225200010 น.ส.ประพัตร เรืองสวัสด์ิ *

37 2225200017 นางเบญจรรณ จันทร์โท

38 2225200024 น.ส.ปริยา วงค์กาฬสินธ์ุ

39 3225200040 นายณัฏฐ์ณภัทร ตะถะวิบูลย์ *

40 2225200040 น.ส.พัชราณี กิจชมภู

41 3225200035 น.ส.สรัณภัสร์  ปิยะจรรยาศิริ *

42 2225200013 น.ส.โศภิษฐ์ เพชรสุวรรณรังษี

43 2225200058 นางธิฆัมพร อุทัยฉาย

44 3225200006 น.ส.พรรณี เมฆสุทัศน์ *

45 1225200025 นายทวน บุญมี *

46 2225200007 นางก่ิงดาว ทุ่งฝน

47 2225200064 น.ส.ภัทราพร ชุนเกาะ

48 1225200004 นายสุรพงษ์ เขียวยะ *

49 3225200025 นางหน่ึงฤทัย สุขจันทร์ *

50 4225200027 น.ส.เลอลักษณ์ จันทร์ศิริ *

51 1225200022 น.ส.เยาวลักษณ์ อนุพงศานุกูล *

52 1225200019 นางธัญพิมล สายพิน

53 4225200013 น.ส.แอนนา มโนวรกุล *

54 1225200010 นางพิมพ์สิริ พรมชาติ *
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55 2225200016 นายปรีดา เจริญชัย

56 3225200032 นางอารีย์   จันทร์ส าเภา *

57 2225200022 นางขจิตรา สังข์ทองหลาง

58 3225200044 นายชาญชัย ศิริวัฒน์ *

59 5225200019 นางวนภรณ์ มหาโชติ

60 2225200053 นางวีนัสรา วิทย์ศลาพงษ์

61 1225200016 นายเอกมล บุญปลูก *

62 3225200047 นางอัญชลี ธูปบ้านเซ่า *

63 2225200031 น.ส.นันฑภรณ์ เอมรักษา

64 2225200055 นายสังวาล เมืองโคตร

65 1225200007 นางสุภัชชา พุทธเกษม

66 2225200057 นางอุทัยวรรณ ใจม่ัน

67 1225200002 น.ส.บุญทิวา เน้ืออ่อน *

68 1225200005 นายวิทธวัช สิริพงศ์พันธ์ุ *

69 2225200049 นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

70 5225200013 น.ส.ฟาริดา หล าเบ็ลส๊ะ *

71 3225200028 น.ส.วราภรณ์ มาลี *

72 4225200010 นางณัฏฐ์ธนัญ สถาพรภิญโญ *

73 5225200001 นายพิชัย เพ็งนาค *

74 2225200065 นายศุภชัย เปรมนัส

75 1225200009 นายสุมิตร กัญจะนะ *

76 3225200029 นางจันทร์เพ็ญ จุลวานิช *

77 3225200055 น.ส.จันทกานต์ ศรีจ ารูญ *

78 1225200013 นางพัชรินทร์ นุด้วง *

79 2225200052 น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์

80 3225200010 นางปณิตา ชินะจิตร *

81 2225200067 นางประไพ กล่ินจันทร์ *
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82 5225200037 นายปัญญา ไม้ทองงาม

83 2225200002 นางวันเพ็ญ ศิริพันธ์ุ *

84 4225200001 จ่าเอกอาคม แสงแก้ว *

85 2225200036 นายมานะ ส าเภา

86 3225200019 นายชนาธิป เรืองกล่ิน *

87 4225200004 นางเมตตา นันทิธัญญธาดา *

88 2225200072 จ่าเอกมานะ มูลพิจิตร

89 5225200004 นายสุพัฒน์ สุวรรณมณี *

90 2225200012 นางบุญรักษ์ หน่ึงชนะ

91 4225200022 นางสุรินธร แสงธูป *

92 2225200043 นายสิทธิโชค อินธิแสน

93 5225200028 นายปรัชญา สุขราช

94 2225200045 นายวสันต์ จันทร์สุวรรณ

95 3225200038 นายนุชิต สังข์ใจ

96 1225200018 นางพันทิวา โปธาค า *

97 2225200014 น.ส.อวัสดา ซองศิริ *

98 2225200051 นายพรประเสริฐ หันดี

99 2225200042 น.ส.ยุพาพัฒน์ บุพศิริ

100 1225200006 นางก่ิงดาว ชุ่มพระวงศ์ *

101 5225200007 นางจิรารัตน์ คะภะสุวรรณ *

102 4225200007 นางวันวิสาข์ ทองสอาด *

103 2225200020 นายธนกฤต แฝงฤทธ์ิ

104 2225200029 นางวลาพร บุญสิน

105 5225200016 นางแวนะ ลาเด็ง *

106 3225200037 นายอภิชัย มาสุข *

107 2225200018 นายพิศสมัย เพ็ญธิสาร

108 3225200058 นางเรณู วานิชกุล *
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109 2225200037 น.ส.สุภาณี เดชเมือง

110 2225200011 นายสาธิต สงวนทรัพย์ *

111 5225200034 น.ส.พัชรี ทองสาสี *

112 1225200003 นางสุนทรี สุรินทร์ *

113 1225200011 นางอรวรรณ แสนสมบูรณ์ *

114 2225200021 นางพิชชาภา แหวนชุม

115 5225200025 น.ส.พนารัตน์ อยู่เย็น

116 5225200038 นางกุลวดี ส่งแสง

117 1225200026 นายบัญชา คารวะ *

118 3225200039 นายเก่งกล้า   จาดปล้ืม

119 1225200021 นายขุนพล วงศ์เข่ือนแก้ว *

120 1225200020 น.ส.นัทธ์หทัย ฟูวุฒิ *

121 1225200024 พ.จ.อ.บุญเลิศ ระวังภัย *

122 2225200041 นางบุญรอด ศรีผดุง

123 5225200029 นางฐิตาภา รัตนวิชา

124 5225200035 น.ส.สมถวิล ธีรยุทธวงศ์ *

125 2225200082 น.ส.ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ์

126 2225200050 น.ส.สุพัฒนาภรณ์ มงคลสินธ์ุ

127 3225200061 นางกัญหา ทองนุ่ม *

128 5225200043 น.ส.จุรีวัญญ์ เพชรศรี *

129 5225200046 นางศิริรัตน์ สุขไชย *

130 2225200038 นายภูธชาติ ภูสง่า

131 3225200057 น.ส.รัชนี มณีโชติ *

132 2225200026 นายณรงค์ ขูรูรักษ์

133 3225200054 นายวันสมาน อิลวานุดดีน *

134 1225200012 นายเมธา แก้วสุทธิ *

135 5225200041 นางสุนันต์ แก้วฤทธ์ิ *
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136 3225200051 นายอ านาจ เขียวเดชวงษ์ *

137 2225200059 นางณิชกมล วานิชชัง

138 2225200035 นายธีรยุทธ ภูขันซ้าย

139 5225200020 นางสาคร นัคราบัณฑิตย์

140 2225200009 ส.อ.สายันต์ ขจรเกตุ *

141 3225200027 น.ส.พนิดา ละอองจิต *

142 3225200046 น.ส.วันทนีย์ สุขเจริญ *

143 3225200005 น.ส.มาลัย การินตา *

144 2225200054 น.ส.อัณศยา พรรณงาม

145 2225200008 นายอัครเดช มนตรีบุตร *

146 1225200017 นายพงษ์เทพ เทพวงศ์ *

147 2225200079 นางธนวรรณ มาปะเต

148 2225200034 น.ส.เสาวนีย์ อาจบรรจง

149 2225200084 น.ส.ธัญรัตน์ สุรินทะ

150 5225200015 น.ส.ผลิวัลย์ ขุนทอง *

151 4225200028 น.ส.อุไรวรรณ บุญส่ง *

152 1225200014 นางลักขณา เอกรัตน์ *

153 1225200023 นายด ารงค์ บุญกลาง *

154 1225200028 นางอนัญญา โสภา *

155 5225200002 น.ส.อาภากร ไตรเรกพันธ์ุ *

156 4225200017 นางศิริวรรณ อนันต์ปรีชาศรี *

157 2225200006 นางสุนิสา หวังอ้อมกลาง *

158 3225200036 นายสุรพล บุญรัตนไพศาล *

159 3225200022 นางปิยะภรณ์ ดวงมณี *

160 4225200025 น.ส.คันธรส จิวสวัสด์ิ *

161 3225200018 น.ส.สุวารี อ่อนลา *

162 1225200027 นางสุฑาสิณี บ ารุงสุข *



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

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

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

163 2225200069 นายพรหมนรินทร์ มืดอินทร์

164 2225200019 นายฤทธิรณ ชาติทหาร

165 3225200009 นางราตรี กาวิน *

166 2225200044 นางดวงสุดา มาประจวบ

167 5225200018 น.ส.โสระยา บัญชาพัฒนศักดา *

168 3225200023 นายสมพร วงษ์แสง *

169 5225200026 นายวรฤทธ์ิ บุรินทร์กุล

170 4225200019 นางภัททิรา ศิลาอาสน์ *

171 3225200045 น.ส.กรุณา สุขลาภ *

172 4225200003 นางลลิดา สายโสภา *

173 4225200021 นายคมสรณ์ ขุนณรงค์ *

174 5225200009 น.ส.อรอุไร แท่นนิล *

175 2225200025 นางอุบลรัตน์ ศรีหาบุญทัน

176 3225200020 น.ส.นันทิยา เอ่ียมเอก *

177 2225200085 น.ส.ณัฐภาส์ การรินทร์

178 2225200071 น.ส.ดาวรุ่ง บุญชลอ

179 4225200015 นายวินัส นวลฉวี *

180 5225200033 นางจุฑามาศ เรืองด า

181 2225200060 น.ส.ณัฐพร ภูมิกระจาย

182 5225200040 น.ส.พิทยา เทอดเกียรติกุล *

183 2225200080 นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข

184 5225200003 นายสุพจน์ ขจรมาศบุษป์ *

185 2225200032 นางวิไลวรรณ ผลทองย้อย

186 3225200012 นายคณินท์ ศรีสวัสด์ิ *

187 4225200016 นายเลิศศักด์ิ อรุณเร่ือ *

188 2225200078 นางเพลินพิศ เทพวันดี

189 2225200062 นางพรรณิภา พิริยะพงศ์ศักด์ิ



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

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

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

190 3225200017 ว่าท่ีร้อยตรีจักร์กรี สาลี *

191 4225200006 นางอัชลี บุญอินทร์ *

192 4225200009 นายธวัชชัย ชาติดา *

193 5225200032 น.ส.ปนัดดา แกล้วทนงค์

194 1225200015 น.ส.สายสุดา สอนศิริ *

195 3225200001 น.ส.ธีรกานต์ ศรีสังวาลย์ *

196 2225200086 นางอภิญญา แสนมี *

197 3225200060 นางรุ่งนิภา ป่ินทอง *

198 2225200087 นายวิทยา สุริวาล *

199 5225200012 นายวิวเนตร สายสินธ์ุ *

200 4225200011 นางทิพย์ เจริญคุณ *


