
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 2230000028 น.ส.เกษราภรณ์ วงศ์ก่อ *

2 3230000058 นายสุบิน ทองน้อย *

3 3230000069 น.ส.ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ *

4 3230000089 นางพัชราพร ราชโรจน์ *

5 3230000019 น.ส.สุรีภรณ์ พวงแก้ว *

6 2230000070 น.ส.สมหวัง รอดไธสง *

7 5230000099 น.ส.ชุติมา บิญรัตน์ *

8 2230000016 น.ส.จินตนา เช้ือปรีชา *

9 3230000022 น.ส.กาญจนาภา กล่ินละออ *

10 1230000038 นางเบญจรัตน์ เมธะปัญญา *

11 2230000032 นางสุดวนิดา เหลือบุญชู *

12 2230000048 นางปิยะดา โทพล *

13 5230000053 นายจรัญ เจดีย์รัตน์ *

14 2230000054 นายศรัณยู เก้ียวกลาง *

15 5230000020 นายไสว โพธ์ิวิเชียร *

16 3230000075 นายจิรเมธวน์ คลังทอง *

17 3230000010 นางอภิรดี กลกิจ *

18 5230000022 น.ส.ธนนันท์ เสน่หานุกูล *

19 3230000072 น.ส.ชนม์ณกานต์ แก้วสุริยาภรณ์ *

20 1230000022 นางกัญศรี มณีรอด *

21 1230000014 นายวรวิทย์ กิตติวงค์ *

22 2230000073 นางวัชรี ค าเดช *

23 3230000050 นายสันติ พันธ์พุฒ *

24 4230000020 นางนาตยา สันติวรกานต์ *

25 3230000004 นายปรีชา ภูชมศรี *

26 2230000062 นางยุบล ธงวิชัย *

27 5230000104 น.ส.จันทร์เพ็ญ จริงจิตร *

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 2230000003 นายประกอบ นิละปะกะ *

29 2230000017 นายคณพศ วิลามาศ *

30 5230000082 น.ส.วิไล บุญญานุวัตร *

31 5230000063 นายสมเชษฐ์ ชูสง *

32 5230000018 น.ส.สุกัญญา สุวรรณระ *

33 3230000001 น.ส.กัญฐณา พรสุพรรณวงศ์ *

34 3230000077 นายกรเอก มีสมบัติดี *

35 2230000074 น.ส.นุชนารถ บรรลือหาญ *

36 3230000097 นางนวพรรณ บุญแต้ม *

37 3230000064 น.ส.ประนัดดา วนวาล *

38 2230000041 น.ส.ขวัญพธู อัครจันทร์ *

39 1230000076 นายวิทวัส สมสกุล *

40 5230000103 นางศุภรัตน์ ทรายทอง

41 2230000060 น.ส.พัชราภรณ์ อ่อนค า *

42 2230000116 นายสยามรัฐ ก าไลนาค *

43 3230000080 นายวีกิจ จันทร์กระจาย *

44 5230000069 นายปราโมทย์ แตงแก้ว *

45 3230000084 น.ส.ณัฐพร อรรถวิวรรธน์ *

46 3230000068 นายอัคคณัฐ ทศศะ *

47 3230000052 น.ส.ศศิธร อภินันทโน *

48 3230000059 นายประกิจ ก่ิงทอง *

49 5230000007 นางทองมัน สิทธิกัน *

50 3230000066 นายพงษ์ทัศน์ หิรัญอร *

51 5230000093 นางธนัชพร โอวรารินท์ *

52 3230000006 นายภูมินันท์ ชาติช านาญ *

53 5230000074 นางพิมพา พัฒน์ศรีเรือง *

54 5230000026 นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ *
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55 5230000035 นางกนกภรณ์ รัตนย่ิง *

56 2230000046 นายเสกสรรค์ คนไว *

57 5230000065 นายจรินทร์ ขันติพิพัฒน์ *

58 2230000025 นายไพศาล ศรีมาศ *

59 3230000078 นายหัสชัย บัวชุม *

60 5230000077 น.ส.ภคมน แก้วภราดัย *

61 3230000033 นางชลนัสธี พิลา *

62 5230000029 นางสวรรยา ศิริกิจวัฒนา *

63 5230000059 นางศรินทรา อุทัยเลิศ *

64 5230000042 น.ส.พรทิพย์ สมิหลัง *

65 5230000056 นางผกาพันธ์ุ เพชรทอง *

66 5230000067 นางสุวภา จินดารัตน์ *

67 5230000084 นายกาลสิษฐ์ เพชรคง *

68 3230000027 ว่าท่ีร้อยตรีวรวุฒิ หม่ันสุจริต *

69 2230000014 นางบุณยนุช บุญปัญญาวัฏ *

70 5230000075 นางปรีดา ช่วยสุข *

71 5230000062 นางบุษบัน ท่ัวจบ *

72 2230000110 น.ส.ราตรี ศักด์ิอุบล *

73 3230000087 นายทศพล บุญมีลาภ *

74 1230000016 นายสุพจน์ ศิริวัฒนธานี *

75 1230000046 นายศิริชัย สุโภชน์ *

76 5230000071 นายพนม พรหมมา *

77 3230000051 นางพัชรินทร์ วงค์สง่า *

78 5230000001 นางวิภารัตน์ สิโรรส *

79 2230000095 น.ส.ชลียา กัลโยธิน *

80 3230000054 น.ส.ณัฐพร สุวรรณกนิษฐ *

81 4230000001 นางพัชรี แก้วสุพรรณ์ *
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82 3230000090 นายพิเชษฐ์ ตนะวัฒนา *

83 5230000032 นายสุทัศน์ นาคเวช *

84 5230000013 นายธราพงษ์ ถวิลการ *

85 5230000068 นายบุญยืน รัตนบุรี *

86 1230000004 นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า *

87 5230000019 น.ส.พิทยา เมืองไทย *

88 1230000007 นายวัชรา บุญคง *

89 5230000090 นางสุธิดา ปานเพชร *

90 2230000043 น.ส.ฐิติวรดา จันท ามา *

91 3230000093 นายประจักษ์ พรมหนู *

92 3230000016 นายโชคอนันต์ นาคสงวน *

93 5230000096 นางอรัญญา ธนาวุฒิ *

94 5230000010 นางจันทิพย์ บ๊ิกเกโลว์ *

95 3230000007 นายวิเชษฐ เทียนทอง *

96 5230000057 นายสุนทร ช่ืนแก้ว *

97 1230000055 นายอุดมทรัพย์ อัยรา *

98 5230000061 น.ส.กฤตยา ใจเฉ่ือย *

99 3230000013 นายอนุวัฒน์ พรเหลืองชมภู *

100 2230000013 น.ส.ชุตินธร หัตถพนม *

101 5230000047 นางเพียงพิส โสพิกุล *

102 5230000083 น.ส.อุมาภรณ์ ทองเสมอ *

103 4230000025 นายสกันฌ์วุฒิ เศรษฐีกมล *

104 4230000019 นายเอกชัย สาโรจน์ *

105 3230000081 น.ส.บุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์ *

106 3230000039 น.ส.ปวีณา สนพลอย *

107 5230000072 น.ส.ลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา *

108 3230000057 น.ส.สุรัชญา อ่วมแย้ม *



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

109 1230000040 นางพิทยาภรณ์ พิชญวงศ์กุลชัย *

110 3230000025 น.ส.ศศิกานต์ เอ้ือประเสริฐ *

111 5230000030 นายไพรัตน์ ค าเล้ียง *

112 5230000064 นายสมศักด์ิ อาแว *

113 1230000001 นายเอ่ียมสกุล หมุนลี *

114 5230000080 นายภาคิน สติรักษ์ *

115 2230000104 นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ *

116 3230000011 นายสมชัย ธิติพงศา *

117 5230000002 นางศิรินันท์ สถาพร *

118 1230000034 นางเสาวนีย์ นาเมืองรักษ์ *

119 3230000021 นายวีรพันธ์ พุ่มกุมาร *

120 1230000013 น.ส.นารีรัตน์ ต้ังประดิษฐ์ *

121 2230000101 นางรัตติยา ณ  หนองคาย *

122 5230000060 นางกุหลาบ สุทธิภูล *

123 1230000049 นางนฤมล เลิศรัตน์พัฒนา *

124 2230000022 นายสรรค์ชัย ค าอุดม *

125 1230000043 น.ส.อินทร์ริตา ยาวิชัย *

126 3230000020 นายอดุลย์ ปรัชญาวุฒิรัตน์ *

127 5230000027 นางปาจารีย์ สระชิต *

128 1230000031 ว่าท่ีร้อยตรีสงกรานต์ พรมสอน *

129 2230000001 นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ *

130 3230000023 นายพีรเศรษฐ ผดุงค์รุ่งเรือง *

131 2230000077 นางจุฬารัตน์ ฤทธิพันธรักษ์ *

132 1230000064 นายสุเทพ วันฟ่ัน *

133 2230000040 นายพาทิศ เหล็กกนก *

134 2230000058 นางชยุดา ไนยะกูล *

135 3230000085 นางณัฐรี เนียมเงิน *



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

136 5230000086 นายเฉลิมชัย คงชุม *

137 3230000079 นางจีรภา ขุนประเสริฐ *

138 4230000035 นายสังคม ค าศรี *

139 3230000009 น.ส.นุสรณ์จิต ธรรมศิริ *

140 4230000002 นางแสงเดือน ภาคภูมิ *

141 5230000070 น.ส.ชุติมา ทองศักด์ิ *

142 5230000041 น.ส.นันทพร ทองดี *

143 5230000033 นางชัยศรี แสงสึก *

144 3230000012 นายวิวัฒน์ โพธ์ิศรี *

145 3230000030 นางภาริณี ผ่องแผ้ว *

146 1230000025 นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์ *

147 5230000050 นายเฉลิมเกียรติ ส้มเกิด *

148 1230000058 นางจุมรี เฮ้าปาน *

149 2230000034 ดร.ธีระนัน พิรุณสุนทร *

150 2230000092 นายอาทิตย์ สาทา *

151 2230000107 นางจิราวรรณ ขอดเมชัย *

152 5230000066 นายสนชัย พรหมทอง *

153 4230000007 น.ส.มยุรา จันทะวงศ์ *

154 1230000019 น.ส.ณัฐธยาน์ สนินัด *

155 5230000015 น.ส.เนาวรัตน์ กาญจนถึง *

156 3230000008 นายสัญญา บุญหยาด

157 5230000014 นายอารุณชัย ดาเด๊ะ *

158 5230000012 นางสุภาวดี รักษาม่ัน *

159 2230000010 นางสุธาศ์รัตน์ ภูที *

160 3230000092 นายณัฐวุฒิ มุ่งเสรี *

161 5230000052 นางเปรมฤดี พลเกษตร *

162 5230000105 นายยงยุทธ พรหมมินทร์ *
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163 5230000009 น.ส.หน่ึงฤทัย แก้วกันเนตร *

164 5230000100 นายเอกชัย อินทร์จันทร์ *

165 2230000098 นายมานพ จิตแม้น *

166 4230000022 นายธนพงศ์ สุขะ *

167 1230000028 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว *

168 2230000019 นายอุดม การะพัตร *

169 3230000060 นางขวัญใจ สีลาสม *

170 3230000088 นายรัชศักด์ิ พลายชุมพล *

171 3230000086 นายธงชัย เมฆแดง *

172 2230000080 นายจักรพงษ์ วรรณขันธ์ *

173 5230000006 นายสมภักด์ิ สมศิริ *

174 3230000018 นายพงศธร เหมะจันทร *

175 5230000098 นางวราณี สุภาตรี *

176 4230000010 นางเกล้าฟ้า ทองสนธิ *

177 5230000094 นายสินชัย สุวรรณดี *

178 5230000011 น.ส.เสาวณีย์ รักษ์ทอง *

179 3230000002 นายเฉลิมชาติ รุจิเชาว์ *

180 3230000091 นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน *

181 3230000096 นายมนกฤต มาระเพ็ญ *

182 4230000004 น.ส.ธัญญ์กมน ปันนที *

183 3230000036 น.ส.นาตยา หวังม่ัน *

184 5230000088 นายศุภโชค แซ่บ่าง *

185 1230000061 นางชนิดา ธรรมวิวรณ์กุล *

186 3230000026 นางพัลลภา ศิริพงษ์ *

187 3230000094 นางทัศนีย์ ระเบียบดี *

188 2230000089 นายมณฑล ก่องขันธ์ *

189 2230000055 นางพัฒนากร ชิณหงส์ *
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190 5230000004 นายไกรศร แก้วหอด *

191 5230000081 นายสมชาย บัวเน่ียว *

192 2230000086 นายกิตติภพ ถาวร *

193 3230000049 น.ส.นลินี มีผิว *

194 5230000051 นางชุติพร สุระก าแหง *

195 5230000045 นางศิริพร พุ่มแก้ว *

196 5230000055 น.ส.อาทิตยา ศรีสุวรรณ *

197 2230000007 นายพิภพ ชาวเหนือ *

198 2230000067 นายไพฑูรย์ พันโนลาด *

199 5230000044 นางสุจิตรา หม่ืนพวงศ์ *

200 1230000037 น.ส.นัฐประวีณ์ ธนบุญทรัพย์ *

201 5230000039 นายพรพิรุณ  ค าเล้ียง *

202 2230000088 นายวีระชาติ สานุสันต์ *

203 5230000046 น.ส.บุญช่วย เกตุคง *

204 2230000038 นายยุทธพงษ์ คุริรัง *

205 1230000073 ว่าท่ีร้อยตรีเสถียร ทามัง *

206 4230000031 นางสุมาลี คุณสารวนิช *

207 4230000005 น.ส.ฑัตรัต ม่ันรอด *

208 5230000016 นายสุคน ระเบียบโอษฐ์ *

209 2230000050 นายพูนศักด์ิ วิเศษแก้ว *

210 1230000029 นางสิริพร เทียนสว่าง *

211 3230000073 ว่าท่ีร้อยตรีเกษตรชัย บ ารุงธรรม *

212 1230000005 นางสิรภัทร โสภา *

213 3230000083 นางบุญญิสา ชูแก้ว *

214 3230000014 นางศิริรัตน์ ทับเจริญ *

215 5230000073 นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธ์ุ *

216 4230000008 น.ส.กฤตาภรณ์ เทียมทัด *
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217 1230000010 นางศรีสุพรรณ จันทนสมิต *

218 5230000095 น.ส.เครือวัลย์ สงเล็ก *

219 1230000042 นางวาสนา หาญจริง *

220 3230000034 น.ส.วชิราภรณ์ จุลราลัย *

221 5230000005 น.ส.อุไรวรรณ ปล้องไหม *

222 5230000076 นางสุนิจ โรจนธรรมณี *

223 2230000056 นางอภิญญา เนตรภักดี *

224 3230000028 นายจุมพล อนุรักษ์ตระกูล *

225 3230000048 นายทีรเดช พันทนพิเชฐ *

226 4230000003 นางธัญญ์นภัส วิรัตน์เกษม *

227 5230000048 นายสุริยา หลานสัน *

228 5230000097 น.ส.สุรภา นิลยกานนท์ *

229 2230000084 นายศิวาวุธ สระแก้ว *

230 2230000081 น.ส.สุปราณี สงวนรัษฎ์ *

231 5230000054 นางร่ืนฤดี สัมฤทธ์ิ *

232 4230000006 นางจิณารี ชมจินดา *

233 2230000049 น.ส.ขันทอง ประทุมชาติ

234 3230000031 นายสันต์ชัย รามะนพ *

235 5230000089 นางจิรัญญา หง้าฝา *

236 5230000040 นางอินทิรา เพ็ชร์ทอง *

237 5230000079 นางณัชชา รักนุุ่ม *

238 1230000033 นางประนัดดา วงศ์ถิรวรรธน์ *

239 3230000070 นายสันทัด ปล่องทอง *

240 5230000049 นายณัฐวุฒิ มาจันทึก *

241 1230000067 น.ส.จงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา *

242 5230000017 นายวิชาญ มากอยู่ *

243 2230000082 นายคมสันต์ บุญสิทธ์ิ *
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244 4230000036 นายเกรียงไกร ปริธรรมมัง *

245 3230000062 นางศิริพร ปานประเสริฐ *

246 5230000037 นายมนิต นิลโมจน์ *

247 2230000026 นายชัชวาล ช ่ามะณี *

248 4230000013 นางพัชรี เจริญศรีสุวัฒน์ *

249 2230000051 นายกฤษณ์ กล่ินกลาง *

250 3230000005 นางสายวสันต์ โฉมไสว *

251 2230000035 นางสุวภัทร พรหมทะสาร *

252 1230000044 นายวัชระ ไชยวงษ์ *

253 5230000034 นางเมธินี จินเดหวา *

254 2230000029 นายเกษม อาจเวทย์ *

255 5230000106 น.ส.ไหมสะหรอ ช่วยพริก *

256 2230000076 นางเพ็ญศรี บุญเดช *

257 1230000008 น.ส.เบญจมาศ ชมช่ืน *

258 5230000092 น.ส.สายใจ ธรรมาวุธ *

259 2230000120 นายสุทัศน์ จีนกลาง *

260 5230000107 นางสุภาวดี อ่วมคง *

261 1230000032 น.ส.ศิริภัส ขัติยะ *

262 1230000068 น.ส.จงกลณีย์ ยะย่าเป้า *

263 2230000005 นางฉันทรุจี พรมเกตุ *

264 3230000067 นายฐิติพันธ์ ทัพกฤษณ์ *

265 4230000033 นางพิมลรัตน์ คะประภา *

266 2230000004 นายธนวัฒน์ สุขสวน *

267 1230000071 นายมานพ ถมยา *

268 1230000048 น.ส.นิภาภรณ์ อินนาคกูล *

269 2230000052 นางรุ่งฤมล สวัสด์ิพันธ์ *

270 3230000076 น.ส.เพ็ญนภา สีหาโคตร *



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
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271 3230000015 นางพิมพ์ใจ โตหร่ิม *

272 1230000050 นายจตุพล โนมณี *

273 5230000058 นางอารมย์ หมุนข า *

274 2230000057 นางปรัชญาภรณ์ หล้าก ่า *

275 1230000057 นางอริศรา พัฒนากูล *

276 2230000075 น.ส.กาญจนา โสมณวัฒน์ *

277 4230000014 นายชนะพล ไชยประเสริฐ *

278 3230000071 นายก าพล โสนาค *

279 3230000044 นางกัญญา มีนายน *

280 4230000023 นางอรทิพา เกตุมะยูร *

281 1230000003 น.ส.ปาริชาต สิริบรรสพ *

282 1230000012 น.ส.ฐิติรัตน์ ดวงเกิด *

283 3230000046 นางกรภัค ย้ิมแย้ม *

284 1230000053 นายเสรี ปัญญา *

285 5230000023 นางอรวรรณ์ สุวรรณดี *

286 2230000059 น.ส.อรทัย กระพ้ีนอก *

287 2230000090 นางกุสุมาลย์ สมศักด์ิ *

288 3230000095 นายเอกพล แก่นคิรี *

289 1230000011 น.ส.อัมพิกา สุวรรณจันทร์ *

290 2230000083 นายอลงกรณ์ นาเมืองรักษ์ *

291 2230000064 นางโสภิกา คงเจริญ *

292 5230000101 นายภาณุพันธ์ุ พันธุรัตน์ *

293 5230000108 น.ส.ศรินทิพย์ วัชฤทธ์ิ *

294 2230000102 นางเสาวลักษณ์ กมลศิลป์ *

295 2230000087 นายกิตติพงษ์ โพธ์ิมาตย์ *

296 5230000028 นายภานุวัฒน์ เหล็มขุน *

297 4230000030 น.ส.ดุจดาว จิตใส *
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298 1230000006 นางสมพร อาจนนท์ลา *

299 1230000074 นายพรศักด์ิ อยู่คง *

300 2230000068 น.ส.ณัฏฐนันทน์ สีหะวงษ์ *

301 2230000108 น.ส.ุิศิริญาพร เวียงสมุทรช์ *

302 1230000052 น.ส.ชมพูนุช ปันทิ *

303 5230000025 นางเกสรินทร์ แสงศรี *

304 2230000002 นางกชณาภร ธนภัทรจินดา *

305 1230000077 นายศิริศักด์ิ ใหมสกุล *

306 1230000002 นายธวัช ขาวผ่อง *

307 1230000009 น.ส.เกียรติสุดา กาศเกษม *

308 2230000123 นายทวีศักด์ิ พรมมงคล *

309 4230000011 นายมนตรี สิริทัตสุนทร *

310 2230000020 น.ส.กัญญาภัทร สองศรี *

311 4230000028 นายมณฑล ถาวรย่ิง *

312 2230000018 นางประพันธ์ บุพศิริ *

313 1230000030 นางจันทิมา หลากจิตร *

314 1230000039 นางอัจฉรา กองแก้ว *

315 3230000061 น.ส.ขวัญเรือน รักชาติ *

316 3230000037 น.ส.ชุมสาย ใกล้ประยูร *

317 1230000047 นายธนภัทร วินันท์ *

318 1230000063 นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน *

319 3230000043 นายก าพล ชัยวิชิต *

320 4230000009 น.ส.นิตยา ศุภพัฒน์ *

321 3230000098 น.ส.ขวัญตา เจริญศรี *

322 4230000018 ส.อ.วิรัตน์ แดงย่ังยืน *

323 2230000099 นายปติ แสนทวีสุข *

324 1230000066 นายปอลต์ จรเกษ *
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325 1230000059 นายจักรกฤษณ์ นนทโคตร

326 1230000075 น.ส.จันทนา วราภรณ์วิมลชัย *

327 1230000017 นายอนิรุทธ์ิ สมร.. *

328 2230000027 นางพิศ ไชยพลงาม *

329 4230000017 ว่าท่ีร้อยตรีจรัล ภิญวัย *

330 2230000106 นางนิรมล ศิริหล้า *

331 2230000114 นายธนศิษฐ์ เริงฮัง *

332 2230000061 นางภัทรานิษฐ์ สุนทรกูล *

333 2230000078 นางวชิราภรณ์ สิงห์พล *

334 2230000122 น.ส.วรรณภา เน่ืองชุมพล *

335 2230000006 นางภาวินี ไตรศิวะกุล *

336 1230000041 นายสุชาติ นาแก้ว *

337 1230000035 นายศรัณย์กร พิศร *

338 2230000109 นางอารญา ระดมเล็ก *

339 3230000065 นายสุบรรณ สีลารัตน์ *

340 1230000026 นางธีราพร จันระวังยศ *

341 5230000043 นายสุรชัย รักราวี *

342 5230000024 น.ส.อารี หนูฉ้ง *

343 1230000018 นางอัมพวัน สายใหม *

344 5230000031 นายเสน่ห์ สุขขนาน *

345 4230000015 น.ส.ทัศนีย์ อ่ิมอ าไพ *

346 1230000021 นายอ านาจ หาญสงคราม *

347 2230000105 นางพรรณี พาช่ืน *

348 3230000024 นายณรงค์ จันทะธรรม *

349 2230000111 นางอุทัยวรรณ บรรจงปรุ *

350 1230000024 นางสุภาพร ศรีวงศ์ *

351 3230000003 นางรุจิรา ค าตลบ *



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

352 2230000044 นายประจงลักษณ์ บัวกลาง *

353 3230000040 นางวรรณทนี คุปหิรัณย์ *

354 2230000113 นายบุญเร่ิม พ้ืนนวล *

355 2230000091 นางสุรางค์รัตน์ ศรีสวัสด์ิ *

356 2230000103 นางสุวิชชา ตรีนาจ *

357 2230000096 นายอนุวัตร เจือจันทร์ *


