
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 4225300009 นายยุทธนา ยินดีสุข

2 3225300004 น.ส.ปวิชญา มารอดศิริ

3 3225300001 นายชนะพันธ์ุ สังข์สวัสด์ิ

4 3225300012 นายเอนก ศรีนันท์

5 2225300082 นายัจักรวาฬ จันทร์หล้า

6 2225300049 น.ส.ปวีณรัตน์ อาจวิชัย

7 2225300079 นางเบญจมาศ แสนปัดสี *

8 4225300006 นางวีรนุช ฝ่ายเดช

9 5225300001 นางสมศรี เพ็งภัตรา

10 3225300014 น.ส.ฉัตรพร วงศ์ศิริพรพันธ์

11 2225300010 นางขวัญดาว จาดเมือง

12 2225300076 น.ส.รัตติยากร คนคม *

13 4225300007 นางสุรินทร์ กรรมจันทร์

14 4225300004 น.ส.ภรนัจชญาฐ์ หงส์สมุทร์

15 2225300017 น.ส.อรอุมา อังคะมาตย์ *

16 2225300064 จ่าเอกจ าเนียร ถูระวรณ์ *

17 2225300043 น.ส.อริสรา บุษดี

18 2225300006 นายอาทิตย์ ภูผาสุข

19 1225300007 นางขวัญเรือน โลหะกิจ *

20 2225300055 น.ส.ณัฐญดา หลักหาญ *

21 1225300019 น.ส.วาสนา เทียมศร

22 1225300010 น.ส.ยุราณี นามกร *

23 1225300013 น.ส.ไพลิน ปัญโญกลาง *

24 2225300028 น.ส.กชกร เอ้ือไพโรจน์ถาวร

25 2225300034 น.ส.นภสร ภูบาลช่ืน

26 2225300022 นางรัตนา เหิมขุนทด

27 3225300016 นางบุษรินทร์ แตงเส็ง

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง... (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น)
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ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 2225300053 น.ส.รัชนีย์ เฉลยพจน์

29 2225300040 พ.จ.ท.ณรงค์ฤทธ์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

30 1225300004 นายกรภพ จิตรพัฒนชัย *

31 2225300023 น.ส.หอมไกล วงศ์ภาค า

32 2225300001 น.ส.พนารัตน์ นาโควงค์

33 2225300037 น.ส.หทัย เกษทองมา

34 1225300001 น.ส.บุษกล ศิริมังคลากุล *

35 2225300031 นางสุดาภรณ์ ศรีหิรัญ

36 2225300013 นายรัชศักด์ิ เวิดสูงเนิน

37 2225300067 นายพัฒนชัย เช้ือสุภา *

38 4225300001 นายอิสรพงษ์ กรงแก้ว

39 2225300061 น.ส.พัชรินทร์ นาสมยนต์ *

40 2225300062 ส.อ.ทินกร ดอนชัย *

41 3225300024 น.ส.รุ่งทิพย์ พุทธจันทร์

42 1225300005 น.ส.ดุจชญา อ้วนดี *

43 2225300073 น.ส.บุษยา กิติราช *

44 1225300018 นางทอรุ้ง ต๊ิบลูน

45 1225300008 นางหงษ์ทอง ป่าไร่

46 2225300046 นางพิมพ์พร ลับภู *

47 4225300010 นางบุษกล จินตนา

48 4225300008 นายสมควร บุญประกอบ

49 1225300016 น.ส.ขวัญใจ กันธร

50 1225300022 จ.ส.อ.อลงกต โพธ์ิรุ่ง

51 2225300088 นายวุฒิศักด์ิ สิทธิ

52 2225300019 น.ส.ประยูร ไชยบัน

53 2225300016 นางสุดใจ ยวงทอง *

54 2225300065 นางนิภาพร ย่ิงถาวร *



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

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

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

55 3225300027 นายอติเทพ นาครัตน์

56 2225300059 นายศิริไชย ศักด์ิดา *

57 2225300025 นายอิทธิพล บุญบุตร

58 3225300022 น.ส.เฉลิมวดี หลงสมบุญ

59 4225300005 นางอัจฉราวรรณ อ่ิมเอิบ

60 2225300058 นายวรพล แสนสิงห์ *

61 2225300005 น.ส.สิรภัทร เหล่าโกธา

62 3225300011 น.ส.ปรียดา ม่วงเมือง

63 2225300048 น.ส.ธมลวรรณ สุขกูล

64 1225300017 นางอภิวันท์ ค าสวัสด์ิ

65 2225300052 น.ส.ชิสากัญญ์ สงฆ์ธรรม

66 2225300083 นายมนัส ไล่สิงห์

67 2225300033 น.ส.ไพวัลย์ พลสุวรรณ

68 2225300078 น.ส.นิติภรณ์ จันทร์โสภา *

69 2225300002 น.ส.อภิญญา นพเก้า

70 1225300006 น.ส.อัจฉรานี ปราบริปู *

71 2225300021 ดร.ธัญณิชา ขันตี

72 2225300039 นางสายสุดา ด่างดี

73 3225300017 น.ส.ลลิตา พงษ์บุญฤทธ์ิ

74 3225300025 น.ส.นุชจรีย์ กุ้ยอ่อน

75 3225300010 น.ส.ชุติมณฑ์ แสงศรี

76 2225300060 นางเสาวนีย์ เตตานัง *

77 2225300004 นายอุดม บุญพา

78 2225300056 นางรัสมี กรุมรัมย์ *

79 1225300011 นางภาณุกุล ฉัตรแก้ว *

80 2225300051 น.ส.กาญจนา อินรินทร์

81 2225300030 น.ส.รัตน์มณี คุณช่ืน
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82 2225300068 น.ส.โสภา หยดสูงเนิน *

83 2225300038 นายพงษ์นิกร  โคตรพูลชัย

84 4225300002 น.ส.นันท์นภัสร์ สรรเสริฐ

85 1225300009 น.ส.นภัสสร ยะอนันต์ *

86 2225300029 นางนันทิยา จันทร์โสม

87 1225300020 น.ส.ศิริกร ธรรมสิทธ์ิ

88 2225300014 น.ส.รักษ์อักษร บุตรษา

89 2225300069 นายสุรการต์ ภารส าราญ *

90 2225300018 นายรัตนศักด์ิ ทิพวัง

91 2225300075 นายสุชาติ คลังช านาญ *

92 2225300087 น.ส.ภัทริณญา เทพทอง

93 1225300003 นางชุติมา สมวรรณ *

94 2225300077 นางวัชรากร นาคหฤทัย *

95 2225300015 น.ส.สมเด็จ มณีสุข

96 2225300007 นางฉันทนา อ่ิมวิเศษ

97 2225300054 นางอรุณี ทองไหม *

98 3225300015 น.ส.กอบกาญจน์ อรุณมาศ

99 3225300002 นายประพัฒน์ ก่อเจริญ

100 2225300081 นายวสันต์ เหล่านุกูล

101 2225300008 นายกฤษฎ์ิทัพพ์ พรหมศิริ

102 2225300063 น.ส.ทิพวรรณ งามผ่อง *

103 2225300044 นางชนิตา รัตนวงศ์

104 1225300012 นายสนธยา รังรองธานินทร์ *

105 2225300071 นางสุดตา พุทธา *

106 2225300026 น.ส.จรรยาพร โตรอด

107 1225300021 นายสุขุม ไทยเก่ง

108 2225300072 น.ส.นภาลัย จินตะชิน *
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109 2225300045 น.ส.ฉฬภิญญา ภูมิโคกรักษ์

110 2225300020 นางอรุณี พิมพ์เพราะ

111 3225300020 น.ส.อังคณา ประสิทธ์ิวัฒนเสรี

112 2225300032 น.ส.เพชรา เนตรวงค์

113 2225300027 น.ส.กัญญาภัค เพียวิเศษ

114 2225300047 ว่าท่ีร้อยตรีภานุส์ ศรีไตรเรือง

115 1225300015 นายกุศล เรืองอ่อง

116 2225300066 นายปรัชญา ด้วงนางรอง *

117 3225300003 นายชัยวัฒน์ เอ่ียมประภาศ

118 2225300009 นางกนกวรรณ จันทร์เนียม

119 3225300030 นายจิรัฎฐ์ นงค์ภา

120 2225300042 นายมานพ เข็มเมือง

121 2225300036 นางกษิญา ทองบุญเหลือ

122 3225300007 นางช่ืนจิตต์ นาน่วม

123 5225300002 น.ส.กนกวรรณ คงแก้ว

124 2225300012 นายวุฒิพงษ์ วรภูมิ

125 4225300003 น.ส.สุพีพร พนัสเจริญศรี

126 2225300011 นางเตือนใจ ตรองจิต

127 2225300057 น.ส.ทรัพย์ทวี ราชสีห์ *

128 2225300003 นางทิพย์อนงค์ สุมุลละ

129 5225300003 นายพรสวรรค์ อุดมลาภ

130 3225300008 นางวงเดือน อ่อนบัวขาว

131 1225300014 น.ส.ชนิสรา พิทักษ์

132 2225300024 นายพงศ์ปณต ครองเคหา

133 2225300074 นางจินตนา บุญหลัง *

134 5225300004 น.ส.ณัชสฎา ณ ระนอง

135 2225300035 น.ส.สุภาภรณ์ บุญมา
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136 3225300029 น.ส.ชินานาฏ วงศ์ทวีทรัพย์ *

137 5225300008 นายธนสันต์ ปานแก้ว

138 4225300011 น.ส.ฐิติมาพร พรหมศิริ


