
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 5227100005 นายไพฑูล ป้ันแก้ว

2 3227100013 นายสมชาย ทับยาง

3 2227100001 นางวรรณภา พุดสี

4 3227100016 นางน ้าอ้อย มีสัตย์ธรรม

5 4227100001 นายสฤษด์ิพร เกิดบุญส่ง

6 3227100004 นางศุภลักษณ์ สูงนารถ

7 2227100007 นายอาทิตย์ แก้วมณี

8 1227100010 นางเปรมจิต ยะมงคล

9 5227100001 น.ส.ชุติมา เดชดี

10 2227100013 น.ส.วยุลี หมอกไสย

11 3227100020 นางน ้าทิพย์ พงษ์พิพัฒน์

12 3227100001 น.ส.สุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ *

13 1227100004 นายศุภวิชญ์ สุวรรณมณี

14 2227100016 นางระวิวรรณ แก่นคง

15 5227100010 นายอนันต์สิทธ์ิ สงวนวงศ์

16 1227100008 นางอัญชิสา ควัฒน์กุล

17 4227100004 นายภูดิศ เจริญชัยธวัช

18 3227100008 นางศิริวรรณ ปักษี

19 1227100001 นายวุฒิพงศ์ ภูมิประพัทธ์

20 5227100004 นางอันน์ญธร เวชรักษา

21 5227100011 นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธ์ุ

22 1227100007 น.ส.กานต์ชนิต ต๊ะนัย

23 4227100002 นายสายันต์ พงษ์สกุล

24 2227100004 น.ส.ปาริชาติ โน๊ตสุภา

25 5227100007 น.ส.พรศิลป์ ทองคีรี

26 2227100008 นายสวัสด์ิ ชะนะพิน

27 3227100007 น.ส.วรรณี รุจิธิ

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ... (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับสูง)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 3227100018 นายเกรียงศักด์ิ นุตตะโร

29 2227100005 นายธรรมศักด์ิ ชิตทรงสวัสด์ิ

30 1227100011 นางจีราวัจน์ จันทสิทธ์ิ

31 3227100009 นางปานใจ อยู่หลง

32 5227100008 นางวนิดา ศรีสง

33 5227100002 นายจ านงค์ แก้วไทย

34 2227100018 นายมนตรี มีสูงเนิน *

35 5227100012 นางสุภาณี ซ้อนข า

36 4227100003 น.ส.อุทัย แสงบุญ

37 3227100011 นายอรุณ ด ารงศักด์ิศิริ

38 1227100012 นายสุรินทร์ จ าเนียร

39 1227100002 นายเดมิตร จับจันทร์

40 3227100002 นางรัฐศรัณย์ ตันบรรลือสุข *

41 3227100006 นางภิชาภัช วรุณวรภัทร

42 5227100006 นางจันทร์จิรา รัตนพันธ์ุ

43 5227100009 นายสุกิจ สุระก าแหง

44 3227100022 นางศิภาภัฏฐ์ คนม่ันธีรปัญญา

45 3227100012 นายคุณากร ศิลาประเสริฐ

46 3227100003 นางฐิติมา สุทธิเวชกุล

47 3227100021 นางกาญจนรัตน์ ทวีศักด์ิ

48 1227100003 นายปรีชา ทิมหงิม

49 1227100009 นายคงภัทร สายปราชญ์

50 2227100002 นางอาภรณ์ สุขสวัสด์ิ *

51 2227100011 นายปริญญา รัตนวรรณี

52 2227100014 นายอัครเดช ดอกไม้ *

53 5227100003 นายเทียรชัย นาคกลัด

54 2227100003 นายกฤษณา ก าลังศิลป์
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55 1227100006 นายพรสถิตย์ บุพศิริ

56 2227100006 นายวิจักษณ์ ศรีอุทธา

57 2227100012 นายไพโรจน์ ทองพุ *


