
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 2240000142 นายนิรันดร์ เด็ดดวงรัมย์ *

2 2240000012 น.ส.วิยะดา หวังชนะ *

3 3240000165 น.ส.กัณฑ์ขนิษฐ์ สติประมาณสกุล *

4 2240000069 น.ส.ฐิติมาภรณ์ โชคสัมฤทธ์ิผล *

5 5240000172 น.ส.ปริญา ศิริวงศ์ *

6 3240000013 นายณัฐวุฒิ มนัสตรง *

7 4240000032 นางอรทัย คงเจริญ *

8 5240000032 นายมนต์ชัย โจ้งจาบ *

9 5240000180 นางเรวดี ครุฑคง *

10 1240000035 นางอัมพร จันทนะเปลิน *

11 2240000093 นางนภา อรุณศรี *

12 5240000045 นายประนอม รักประทุม *

13 2240000263 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปัทมพร สุนทร *

14 3240000005 นายขจร ทองไทย *

15 3240000080 นางกฤตพร จันทร์อยู่จริง *

16 3240000187 นางอัญชลี ลัดดาแย้ม *

17 2240000050 นายขันติ เมฆไธสง *

18 2240000163 นางนัตธิณี จงรักษ์ *

19 3240000104 น.ส.ชนากานต์ กลองวงษ์ *

20 5240000022 นายธาวิน หม่ืนนรินทร์ *

21 3240000160 นางธัญญาภรณ์ ขาวไม *

22 2240000111 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชนิดาภา ศรีวิเศษ *

23 3240000003 นายไพโรจน์ ปรีกราน *

24 2240000103 นางกิติชา ธานีเนียม *

25 5240000104 นางพรพิมล ราชกิจก าธร *

26 3240000245 น.ส.ชัญญานุช มานะเสน *

27 5240000034 นายวุฒิพงศ์ ชูเสือหึง *

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
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ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 3240000029 น.ส.สุนันทา พวงดอกไม้ *

29 5240000118 น.ส.รัตติกาล หมานสะยะ *

30 3240000133 นายจิรายุทธ บุญแลบ *

31 3240000045 น.ส.ศรุดา วงษ์มหิง *

32 3240000007 นายนที นุชนนท์ *

33 3240000034 นายสรศักด์ิ กิมเห *

34 2240000323 นายสุจินต์ ชินโสม *

35 1240000010 น.ส.ศศิโสภา บุญเพ็ง *

36 2240000177 น.ส.เปรมย์ปรีดา ยศรุ่งเรือง *

37 3240000164 นายขวัญชัย สติประมาณสกุล *

38 2240000179 นางกรรวี โพธ์ิเพชร *

39 3240000036 น.ส.วรรณวิภา พันธ์อ้น *

40 3240000061 น.ส.ชลธิชา โตลาภ *

41 2240000091 นายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ *

42 2240000184 นางจารุวรรณ บุญศร *

43 2240000114 นายธนกร โทนุสิน *

44 5240000071 นางศิริรัตน์ สุวรรณระ *

45 3240000138 นายณัฐกิติ ก๋งทอง *

46 2240000088 นายสมจิตร ด าริห์ *

47 2240000247 นายพิทักษ์ ดอนแก้ว *

48 2240000059 น.ส.ประภาพร อินทร์แสง *

49 3240000027 น.ส.อุมาพร พวงดอกไม้ *

50 3240000006 นางกิตติมา สุขมา *

51 5240000011 น.ส.ภิริณรัสม์ิ เสียมไหม *

52 3240000087 น.ส.ณภาภัช สิริธัชธาดา *

53 2240000175 นายณภูผา โพธิมา *

54 2240000002 น.ส.จินตนา อุ่นรัมย์ *
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55 5240000122 นางดวงฤดี โบบทอง *

56 1240000004 นางดาราวรรณ กาชัย *

57 1240000034 นางรณิดา วงษ์สะพาน *

58 2240000039 น.ส.ศริญญา พละพงศ์ *

59 2240000185 นายรณกฤต ก้อนภูธร *

60 2240000314 น.ส.อภิญญา พลบูรณ์ *

61 3240000009 น.ส.พิมลพรรณ เฮ็งเส็ง *

62 3240000117 นายศิริชัย หาเมธี *

63 5240000128 น.ส.นันทวรรณ คงสีปาน *

64 5240000021 นางศศิธร เทพรัตน์ *

65 2240000229 นายวรพจน์ ม่ังสิน *

66 3240000030 นายวัชระวิชญ์ พสิษฐ์กุลเวช *

67 3240000129 นางแสงนภา เท่ียงธรรม *

68 2240000261 นางสรัญญา เวียงใต้ *

69 2240000127 น.ส.จตุพร พิณทอง *

70 5240000068 น.ส.ธีมาพร ชาวไร่ *

71 2240000169 น.ส.พิมพิกา จันทไทย *

72 2240000172 นางมันทนา ไทธานี *

73 2240000310 นางวีรญา บุตรจันทร์ *

74 3240000114 นายชาญณรงค์ เพ็งโนนยาง *

75 2240000199 นายธาตรี มุ่งคู่กลาง *

76 2240000300 น.ส.ณัฐชานันท์ เจริญสินพงษ์ *

77 5240000134 นายชาตรี วิเชียรสว่าง *

78 4240000016 นายชวลิต สีมาพล *

79 2240000238 น.ส.ยศกมล เรืองสง่า *

80 5240000164 นายสุชาติ เพ็งหนู *

81 5240000098 นายชินาธิป วัชโรทัย
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82 5240000206 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงภัทรานิษฐ์ ทองบัว *

83 2240000037 นางรินทร์ลภัส ทีปานนท์ศิริ *

84 5240000049 นายชโนทัย บุญเน่ือง *

85 5240000058 น.ส.ชยาภรณ์ หน่ันถนอม *

86 3240000064 นางอ ามรา วีระพจนานันท์ *

87 2240000253 นางเกดแก้ว บุทธิจักร *

88 2240000085 นางตติยา นาครังสรรค์ *

89 2240000007 น.ส.ปัสรินญา ผ่องแผ้ว *

90 2240000100 นางสุพัตรา โถบ ารุง *

91 3240000085 นางทิพย์วรินทร์ ภัทธาธรดิษกุล *

92 3240000062 นางรุ่งระวี สุขแย้ม *

93 3240000156 นายสัจจะ แสงตะกัน

94 2240000187 นายธนพนธ์ ตันสมรส *

95 4240000055 นางธีรนันท์ จันทรวงศ์ *

96 2240000106 นายพินิจ จันทร์งาม *

97 3240000159 น.ส.เยาวลักษณ์ ทองอร่าม *

98 2240000016 น.ส.ปิยะนุช รัตนพันธ์ุ *

99 5240000230 นายอิสเรศ บูหา *

100 2240000082 นายสุรสีห์ จันทร์แสงศรี *

101 5240000224 น.ส.ศิริลดา จันทรัตน์ *

102 2240000112 นางเพ็ญศรี กัลยาณกิตติ *

103 4240000001 นางก่ิงแก้ว ใหม่สุวรรณ *

104 2240000079 นายชัชพงศ์ วงศ์ษาแก้ว *

105 2240000052 นางเพ็ญนภา เป๊ะชาญ *

106 1240000025 นายสิทธิกร ตุ้ยเต็มวงศ์ *

107 1240000061 นายพีรพล เพ่ือตนเอง *

108 5240000167 น.ส.เรณู ไชยนิมิตร์ *
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109 2240000124 น.ส.วิระดา แก้วชัย *

110 3240000056 นางปริตา ฐิตะธรรมกุล *

111 2240000118 น.ส.จันจิรา ตันติศิรินทร์ *

112 3240000135 นางชนัญญา ประสานพันธ์ *

113 1240000064 น.ส.ณัฐถานันท์ หันถา *

114 4240000019 น.ส.หฤทัย ขันเชียง *

115 3240000004 นายอัครวัฒน์ อัครธรรมฤทธ์ิ *

116 2240000004 นายพุทธินันท์ ฉัตรกระโทก *

117 2240000313 นายกันตพัฒน์ ค าสิงห์วงษ์ *

118 2240000055 น.ส.จิรานุตม์ ถินค าเชิด *

119 1240000169 น.ส.ช่ืนสุข ช านิพร *

120 5240000040 นางฉวีวรรณ  หนูเมือง *

121 1240000210 นายชาติชาย เบญจวรรณ์ *

122 5240000149 นายพิษณุวัฒน์ ศรีเทพ *

123 2240000160 นายเกรียงไกร กานุสนธ์ิ *

124 5240000061 นางพัฒณา มะลิวัลย์ *

125 5240000215 นางปุญชรัสม์ิ สมปอง *

126 3240000097 นายพิสิทธ์ิ ศรีจันทร์ *

127 2240000073 น.ส.อัญชลี ศรีมันตะ *

128 3240000082 น.ส.วราภรณ์ มีดา *

129 4240000043 น.ส.พัทยา พันยา *

130 1240000013 นายเกียรติสมบูรณ์ เสนาชัย *

131 5240000227 นางศิริกุล นักฟ้อน *

132 2240000010 ดร.ปิยนันท์ แซ่จิว *

133 5240000140 นายนลธวัช บุญเรือง *

134 1240000073 นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์ *

135 5240000036 นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์ *
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136 2240000145 นายโชคชัย ชัยประเสริฐ *

137 3240000238 นางสุรัติยาพร ทวีการไถ *

138 2240000190 นายวัฒนะ ม่ังค่ังดี *

139 5240000080 นางพวงรัตน์ เจดีย์รัตน์ *

140 2240000271 นายเสฐียรชัย ศรีสุแล *

141 2240000262 นายสุรชัย ประดาศรี *

142 5240000203 นายอาณัติ สายสลาม *

143 5240000113 นายอัสนัย เพชรใส *

144 3240000176 นางสุพรรษา ช่วยรัมย์ *

145 5240000158 น.ส.กาญจนา สุวรรณยศ *

146 3240000250 นางพรทิพย์ จันทรกิติวุฒิ *

147 5240000027 นางวิภาสินี เมืองทรัพย์

148 3240000150 นางรัตนา ก าจร *

149 2240000217 น.ส.ธนสวรรณ วงศ์ก่อ *

150 2240000043 นางณิชชนาฎฐ์ ภานุพัฒน์นิธิยา *

151 2240000046 นายใบศรี พิมพ์หาร *

152 2240000292 นายประไพร สืบส าราญ *

153 5240000245 นางปิยะกาญจณ์ วาณิชย์ปกรณ์ *

154 3240000267 น.ส.นพรัตน์ บุบผา *

155 3240000153 นางณัฐฉรียา วรรณจักร์ *

156 2240000304 นางชญาญ์พิมพ์ แผ้วพลสง *

157 5240000131 นายเกษม สุวรรณเลขา *

158 1240000133 น.ส.จรินทร ศุภดิษฐ์ *

159 5240000064 นางสุทิสา บุญมี *

160 5240000055 นายกฤตภาส วงศ์วาทยากร *

161 1240000001 นายวุฒิไกร บุญสม *

162 1240000076 นายนเรศ ดวงทิพย์ *
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ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

163 3240000200 นางสมใจ ค าโท *

164 2240000028 นางเกศกนก ซ้ายขวา *

165 5240000001 นายนรบดี สุวรรณโมสิ ศุภมัสดุวรกุล *

166 2240000208 นายนิติกร ศรีจันทร์ *

167 5240000024 นายอภิเดช พัฒน์เวช *

168 3240000179 ว่าท่ีร้อยตรีเจษฎาพงศ์ เพชรปานกัน *

169 2240000331 น.ส.ปิยภากรณ์ กรมทอง *

170 1240000049 นายวรพงษ์ วรภู *

171 1240000166 นายมงคล เมืองประทุม *

172 2240000280 นางณัฏฐริดา บุ้งทอง *

173 5240000039 นายปิยพงค์ หมันหมาด *

174 5240000077 นายสรรค์พงศ์ ลูกรักษ์ *

175 1240000127 นายสหมิตร ตาอ้อน *

176 1240000142 นายดุสิต สายปินตา *

177 5240000033 นางจิราภรณ์ ถ้ายง่วน *

178 1240000109 นางทัศนาพร เสาร์แบน *

179 1240000154 นายกฤษณะ เหลืองทอง *


