
เลขประจ าตวัสอบ

2010001 นาย บริรักษ๑ สาระวิถี

2010002 นาย คมกริช สายชมภู

2010003 นาง อุไรวรรณ ด๎วงทอง

2010004 วําทีร๎่อยตรี ทศพล ขุนภิรมย๑

2010005 นาย สุรชัย นาทองไชย

2010006 นาย ทรงวุฒิ อัคราช

2010007 นาง จันทร๑เพ็ญ เจนกิจณรงค๑

2010008 นาย มนตรี ภูดินดง

2010009 นาย มนูญ แสงมณี

2010010 นาย ฤาชา สายภัทรานุสรณ๑

2010011 นาย สันติ เกิดโมฬี

2010012 นาย จารุกิตต์ิ นวลมิ่งกิรติ

2010013 นาย อํานวย สงบุตร

2010014 นาย นิติธร เรืองวาทสาร

2010015 นาย ชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร

2010016 นาย มานพ เกิดแดง

2010017 นาย มนูญ วิวรรณ

2010018 นางสาว ธวัลรัตน๑ นามธรรม

2010019 นาย ภาวัช มีทิพย๑

2010020 นาย สุระชัย ขันชัยภูมิ

2010021 วําที ่ร๎อยตรี ธนพัฒศ๑ ทรัพย๑สิน

2010022 พ.จ.อ. สมชัย ศิริสมบัติ

2010023 นาย อนุวัตร๑ ศิริสวัสด์ิ

2010024 นางสาว อุดม โยธะพันธ๑

2010025 จําเอก เกรียงไกร เปล่ียนสีนวล

ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)
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2010026 นาย วิสุทธิ์ ไหมด๎วง

2010027 นาย วินัย ลาสอน

2010028 นาย ภิรมณ๑ นาคเจริญ

2010029 นาย อาภรณ๑ บูรณ๑พิชัย

2010030 นาย สุนทร ณรงค๑

2010031 นาง จันยวรรธน๑ อุนจะนํา

2010032 นาย ประพันธ๑ เรืองบุญญา

2010033 นาย วัชรินทร๑ อุนาริเน

2010034 นาย สุชาติ พันธ๑ยิ้ม

2010035 วําทีร๎่อยตรี ชุมพร ทองอุํนเรือน

2010036 นาง วราพันธุ๑ พันธุ๑ประเสริฐ

2010037 นาย นําชาติ จันทร๑ดี

2010038 นาย สมบุญ หิรัณยโชติ

2010039 นาง อรพินธ๑ ธนะหมี

2010040 นาย สําเริง พงษ๑ใหมํ

2010041 นาย ชัชวาล คํามณี

2010042 นาง ทัศนี แชํทอง

2010043 จําเอก พุทธบุตร มหาพุทธรังสี

2010044 นาย ก๎าน ทิพวรรณ๑

2010045 นาย ถาวร ศิลปชํานาญ

2010046 นาง สุภา บุทธยักษ๑

2010047 นาย ทิพย๑ภาเวชช๑ ณ เชียงใหมํ

2010048 นาย ณัฐวุฒิ หอมหวล

2010049 นางสาว ปรนัย เลียนวราสัย

2010050 นาย เรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ๑
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2010051 นางสาว วสมล เทียมถนอม

2010052 นาย ภักดี ศรีเมือง

2010053 นางสาว สายสมร ศิริษะ

2010054 จําสิบโท รํุงอโนทัย ดีรักษา

2010055 นาย สมพร ทองรอด

2010056 นาย จรัญ เส๎งกิ่ง

2010057 นาย วิญ๒ู เตโพธิ์

2010058 นางสาว เตือนใจ ชุมสงฆ๑

2010059 นาย สํารอง บําเพ็ญ

2010060 นาย บุญชัย ดีเลิศไพบูลย๑

2010061 นาย ธวัชชัย รักษ๑ศรีทอง

2010062 นาย สามชัย ชาไมล๑

2010063 นาย วุฒินันท๑ กวีพิชชาพัชร

2010064 นาย อรรคเดช ไชยจิตร

2010065 นาย สมเกียรติ เวคีวิทยา

2010066 นาย ป๓จจัย เนาวรัตน๑

2010067 นาย ธนกฤต ธงศรี

2010068 นาย ศิริพงษ๑ พรหมปู่

2010069 นาย วชิรพงษ๑ พลต้ือ

2010070 นาย สุรินทร๑ พรหมพนัส

2010071 นาย ชาตรี ชินชนะ

2010072 นาย ธีรฉัตร๑ ไชโย

2010073 นาย ชวน บริรักษ๑

2010074 นาย สมาน ทองชู

2010075 นาย ชาญชัย ชื่นรําพันธุ๑
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2010076 นาย ทัดชัย วรินทร๑รักษ๑

2010077 สิบตํารวจเอก ประภาศ ศรีเข๎ม

2010078 นาง กนกวรรณ สีมะชัย

2010079 นาย นพดล ลัดลอย

2010080 นาย สุทธิพร เทีย่งธรรม

2010081 วําที ่ร.ต. ธีรยุทธ ธีระโสพิศ

2010082 นาย อุดม กุลกั้ง

2010083 นาย เรืองเดช ภิรมย๑กิจ

2010084 นางสาว นฤมล เหลือบุญชู

2010085 นาย คมชาญ บงค๑บุตร

2010086 นางสาว นิศาชล ทองขาว

2010087 นาย สัณห๑ สิงห๑สาย

2010088 นาย ทนงศักด์ิ ศรีวิเชียร

2010089 นาย ปรีชา เสียงเจริญ

2010090 นาย สิรกิจ วาปีธรรม

2010091 สิบตํารวจโท จอมชัย ทิพย๑กมลเสน

2010092 นาง บุษบา จิตต๑รัว

2010093 นาย สุทธิพงษ๑ ขุนฤทธิ์

2010094 พันจําเอก อัครเดช โชติพงษ๑

2010095 สิบตํารวจเอก กงจักร ลือหาญ

2010096 นาย ทวีศักด์ิ สุขศรี

2010097 นาง จันทร๑เพ็ญ แสงศรีบุญเรือง

2010098 นาย มาโนช ไววํอง

2010099 นาย พงษ๑เทพ บุญเกิด

2010100 นาย จันทน๑ธนะ แสนสวัสด์ิ
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2010101 นาย สุติ ยอดทอง

2010102 วําทีร๎่อยโท วีระกุล บุญละคร

2010103 นาย สมรักษ๑ ศาลางาม

2010104 นาย ชัยณรงค๑ ชูชํวย

2010105 วําทีร๎่อยเอก ชอบ คํานําน

2010106 นาย ฉัตรนุชัย สมบัติศรี

2010107 นาย ประยูร เดชหาญ

2010108 นาย วุฒิชัย วงค๑ป๓ญโญ

2010109 นาย ศุภฤกษ๑ อุพันทา

2010110 นาง ปนัฏดา ศรีโสภา

2010111 นาย สาธิต แก๎วรากมุข

2010112 นาย วิชาญชัย แจ๎งสูงเนิน

2010113 นาย วิรุจน๑ สุวรรณทา

2010114 นาง รัชฎา บุญณสะ

2010115 นาย วิทยา ภูโยสาร

2010116 นาย นรเศรษฐ รํุงจรูญ

2010117 นาง กอบกุณศ๑ คนฟูม

2010118 นาง สมจินตนา เทพสุวรรณ

2010119 นาย นายเกษม สุขใจ

2010120 นาย นิรันดร พลทะศรี

2010121 นาย ธนายุทธ รูปหลํอ

2010122 นาย สิทธิพร โพธินาม

2010123 นาย ฐาปนพงศ๑ ลําน๎อย

2010124 นาย อภิชาติ บุโฮม

2010125 นาย เดโช ล่ิมวิจิตรวงศ๑
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2010126 นาย สมเกียรติ ฤทธิเ์สือ

2010127 นาย วรวุฒิ อรุณชาติ

2010128 นาย ชาติ มณีสา

2010129 นาย กิจจา ชุมภูทอง

2010130 จําสิบเอก สุทัน แหลํงหล๎า

2010131 นาย ประดิษฐ๑ ศรีประไหม

2010132 นางสาว ปอลจิต นาถมทอง

2010133 นาย ราเชน พันทรกิจ

2010134 นาง พรพณา ภิญโญศาสตร๑

2010135 นาย มนต๑ชัย พงษ๑เกียรติก๎อง

2010136 นาง ประดับพร  คล๎ายรักษ๑ คงแก๎ว

2010137 นาย อดิศักด์ิ ทองอารีย๑

2010138 วําทีร๎่อยโท วรชัย วุฒิสารสกุล

2010139 พันจําเอก สมหวัง แผงฤทธิ์

2010140 นาย ประสิทธิ์ พินิจพล

2010141 จําเอก ไพศาล ยันต๑วิเศษ

2010142 นาง ประกายวรรณ งันป๓ญญา

2010143 นาย ธนาธิป โครตประทุม

2010144 นางสาว สุลักษณ๑คณา ปลัดกอง

2010145 นาย สุพัฒน๑ พุทธิพัฒน๑

2010146 นาย นริศ รอตศิริ

2010147 นาย วิสุทธิ สินเพ็ง

2010148 นาย ศุภวัฒน๑ พิกุลศรี

2010149 พ.อ.อ. ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน๑

2010150 นาย สัณฑศักย๑ ทองมาก
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2010151 นาย สุทัศน๑ ศิราแรง

2010152 นาย องอาจ สายบุตร

2010153 นาย สุทธิพงษ๑ บุญโยธิน

2010154 นาย ศักด์ิชัย ภักดีฉนวน

2010155 นาย อภิเชษฐ๑ โสทธิน

2010156 นาย รังศิลป์ ผลานิสงค๑

2010157 นาย พงศพัชฌ๑ โชติธนภูดินันท๑

2010158 นาย จันทร๑ศรี คําพล

2010159 วําทีร๎่อยตรี ประยูรศักด์ิ ล่ิมพาณิชย๑

2010160 นาย ยศพล โลหะทิน

2010161 นาย อาทิตย๑ นามบุตร

2010162 นาย ธนุพงษ๑ เรืองวิเศษ

2010163 นาย คมกริบดี เฟือ่งฟู

2010164 วําที ่ร๎อยตรี ดุสิต แสนใจวุฒิ

2010165 วําทีร๎่อยตรี สุกลวัชร เหีย้มหาญ

2010166 นาย ชัยวัฒน๑  ูนันต๏ะกูล

2010167 นาย อธิปไตย โยธามาตย๑

2010168 นาย ประยูร วรรณราช

2010169 นาย อนันต๑ ขาวจัตุรัส

2010170 นาง พัชรสิทธิ์ เมืองค๎ุม

2010171 จ.อ. ยุทธนา ตาบ๎านดํู

2010172 นาย พิชาญ พีรสุขประเสริฐ

2010173 จําสิบตรี ประสิทธิ์ บัวเต๎า

2010174 นาย ศรัณย๑ สุขเกษม

2010175 นาง ภัทราทิพย๑ บุญภาคุณพร
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2010176 วําที ่ร.ต. ภัคภณ ศิริมงคล

2010177 นาย บวร มูลสระคู

2010178 นาย สุนทร สุวรรณพร

2010179 นาย ภูฐิติพัศ ภัทรวุฒิโชติพงศ๑

2010180 นาย ธรรมศักด์ิ พุฒทอง

2010181 นาง อรทัย อังกุล

2010182 นาย อาคม นันตติกูล

2010183 นาย อาคม ธนูทอง

2010184 นาย คงศักด์ิ พลภูเมือง

2010185 นาย ยงยุทธ วิปุละ

2010186 นาง อัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ๑

2010187 นาย สาธิต จาดเรียบร๎อย

2010188 นาย กัมปนาท จัตุภัทรกุล

2010189 นาย สุพจน๑ เดชอรุณ

2010190 นาย ป๓ญญา มาจิตต๑

2010191 นาย บุญจันทร๑ ทองแถม

2010192 นาง อรศรี มาศิริ

2010193 นาย ปฏิพล จอมดวง

2010194 นาย อําพล พรอารักษ๑สกุล

2010195 นาย มณีรัตน๑ ราญมีชัย

2010196 นาย พัฒน๑พงศ๑ มาศเกษม

2010197 นาย ภัทรวาสน๑ วงศ๑กิตติโสภณ

2010198 นาย เฉลิมศิลป์ เทพจันทรา

2010199 นาย กิตติเมศร๑ วโรภาสเรืองฤทธิ์

2010200 นางสาว ธัญวลัย แผดศรี
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2010201 พ.จ.ต. วิสวัส เอิบสภาพ

2010202 นาย มานพพงศ๑ ชัยพิศิษฐ๑

2010203 นาง ปุณยวีร๑ ป๓ญญารัตนรักษ๑

2010204 นาย ดําเนิน จิณะ

2010205 นางสาว พจนาถ คาดีวี

2010206 นาย ชานนท๑ สาและ

2010207 นาย รณชิต สถิตยานุรักษ๑

2010208 วําที ่ร.ต. จํารอง อํอนพุทธา

2010209 นาย คมสันต์ิ ขันบุตร

2010210 นาย ทศพร บุญเรือง

2010211 นาย จิระศักด์ิ จันทรวิภาค

2010212 นาย นิพนธ๑ ดิชวงศ๑

2010213 นาย วิเชช ป๓ญญาจิรภัทร๑

2010214 นาย วาฤทธิ์ กุลบุตร

2010215 วําที ่ร.ต.ต. เชิดชัย คงวัฒนกุล

2010216 วําทีร๎่อยโท วรากร ก๎องเกรียงไกร

2010217 นาย เกรียงศักด์ิ อินทนุพัฒน๑

2010218 นาย เสรี บุญสุทธิ

2010219 นาย สุวัฒน๑ บุญลา

2010220 วําทีพ่ันตรี ไพรัตน๑ สินเจริญ

2010221 นาง ชาลิณี ดีรักษา

2010222 นาย ธนรัตน๑ จรัสศรี

2010223 สิบตํารวจโท เสนํห๑ มีบุญญา

2010224 นาย สิรเศรษฐ๑ เวียงเพิม่

2010225 นาย ทวีศักด์ิ เกตขาว
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010226 พ.อ.อ. ประพัฒน๑พงษ๑ พรพิมล

2010227 นาย เชฎฐชัย ศรีชุชาติ

2010228 นาย อนุสรณ๑  ือํุนสําราญ

2010229 นาย สุรินทร๑ คําสิน

2010230 นาย วิภูษิต อินทรชัยศรี

2010231 นาย อนุชา ธรรมชาติ

2010232 นาย นิมิตร โสชารี

2010233 นาย ญาณวุฒิ สร๎างคํา

2010234 นาย ถาวร หัสสา

2010235 นาย ชลิต ไทยทอง

2010236 วําทีร๎่อยโท มังกร ป๓ญญาแฝง

2010237 พ.จ.อ. กฤษณะ แก๎วเกตุ

2010238 นาง พรเพ็ญ กล่ินกําธรกุล

2010239 นางสาว พจนีย๑ ครุฑวงศ๑

2010240 นาย ณัฐนันท๑ พงษ๑ทรัพย๑

2010241 นาย สมศักด์ิ ประทีป

2010242 นาย จตุพล ศรีบัวอํอน

2010243 วําที ่ร.ต. สมพร ภูวดลไพศาล

2010244 นาย พานิช รักษาทรัพย๑

2010245 นาย ธณาวุธ ก๎อนใจจิตร

2010246 นาย สงบ สาลี

2010247 นาย ภาสกรณ๑ สมภาร

2010248 นาย เพํง บัวหอม

2010249 นาย ขจรเดช ถูระวรณ๑

2010250 นาย นายสุรพล บุญยก
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010251 นาย สงวน ตํุนหนิ้ว

2010252 สิบตํารวจตรี ถนอม วุฒิ

2010253 วําทีร๎่อยเอก ศราวุฒิ ทวนหอม

2010254 นาย กิตติเกษม ชํานิไกร

2010255 นาย ธีระ เดํนวงษ๑

2010256 นาย สุระชัย ขาวสะอาด

2010257 นาย อมร ศรไชย

2010258 นาย สุวัจน๑ บุญขวาง

2010259 นาง จงดี เธียรมนตรี

2010260 นาย เกียรติศักด์ิ กิตตยางกูร

2010261 นาย สุพล เรืองฤทธิ์

2010262 วําทีร๎่อยตรี วิฑูร บุญละคร

2010263 นาง หทัยรัตน๑ ศรีดาเดช

2010264 นาย วิเชียร ประเสริฐสรรค๑

2010265 นาย ชัยโรจน๑ ไสยสมบัติ

2010266 นาง นิภาวรรณ๑ หายทุกข๑

2010267 นาย วิทยา วงค๑ศรีแก๎ว

2010268 นาย สมบัติ บินตะคุ

2010269 นาย ปกฤษณ๑ คําเหลือง

2010270 นาย วรพจน๑ มีสมบัติ

2010271 นาย ยุทธพงษ๑ มั่นถึง

2010272 นาย ธราธิป เกียรติวุฒิไกร

2010273 นาย สุรศักด์ิ ปุน่เอื้อง

2010274 นาย ชัดพงศ๑ สหกิจวัฒนา

2010275 นาย สาโรช แก๎วคําแสน
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010276 นาย สุรเสกข๑ บุญฉิม

2010277 นาย สมศักด์ิ ตันเจริญ

2010278 วําทีร๎่อยตรี ศรีจันทร๑ ใจไหว

2010279 สิบตํารวจโท ธวัชชัย ภิญโญ

2010280 นาย ทนงศักด์ิ รัตนโสภณ

2010281 วําที ่ร.ต. จํารูญ กุญชรโพธิส์กุล

2010282 วําทีพ่ันตรี วิรัส พานทอง

2010283 วําที ่ร.ต. กฤษฎีกา ราษฎร๑วงศ๑ศรี

2010284 นาย สรรเสริญ บุณยัษเฐียร

2010285 นาย วิเศษ การินทร๑

2010286 นาย บรรเจิด อินทรัตน๑

2010287 นาย ธนวัฒน๑ ปฐมสีมากุล

2010288 นาย นายสมพล จงสมจิตร

2010289 วําทีร๎่อยเอก นิธิวรรธน๑ โทวรรธนะ

2010290 นาย เจษฎา แพงแสงไพศาล

2010291 นาง วนิดา ยัพวัฒนพันธ๑

2010292 สิบตํารวจโท ประยงค๑ ขวัญทอง

2010293 นาย ศรนรินทร๑ สันติสุขคง

2010294 นาย ศุภกร เบญจกัญญา

2010295 สิบตํารวจโท ดาเรศ ประจันนวล

2010296 นาย ปรเมศวร๑ ชุมทอง

2010297 นาง ศิริเพ็ญ วิศิษฏ๑พิทยา

2010298 วําทีร๎่อยตรี ตํอตระกูล วรรณสอน

2010299 นาย หิรัณย๑เศรษฐ วงษ๑บําหรุ

2010300 นางสาว จันทร๑ทิพย๑ เจ๏ะเหยง
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010301 วําทีร๎่อยเอก กิตติ สิงห๑สวัสด์ิ

2010302 นาง ทัศนัย ราชสังข๑

2010303 นางสาว จรินยา แสวงผล

2010304 นาย พงษ๑เดช ศรีชัยบุญสูง

2010305 นาย ประดิษฐ๑ ศรีจันทร๑

2010306 นาย นิพันธ๑ สุวรรณโณ

2010307 นาย โกวิทศักด์ิ แก๎วกํา

2010308 นาย พีระพงษ๑ กมลเสถียร

2010309 นาย อมร สุพัฒน๑

2010310 ร๎อยโท กิตติชัย เจริญยิ่ง

2010311 นาย มาชัย ไพศาลธนสมบัติ

2010312 นาย ประสิทธิ์ โทนทอง

2010313 นาย ฐิติพันธุ๑ บุญเพิม่

2010314 นาย ทวีชัย คําแหง

2010315 นาย ฐานันดร๑ นิลดํา

2010316 นาย วิชัย ศรีขจรวุฒิศักด์ิ

2010317 นางสาว ขวัญตา ฉัตรมงคล

2010318 นาย สุทธิพงษ๑ เปรมปรัชญา

2010319 นาย พิชิต เจริญผล

2010320 นาง จีรพันธ๑ ประสาทกสิกรณ๑

2010321 นาง วันเพ็ญ อินทรสูต

2010322 ส.ต.อ. สมหวัง เกล้ียงทอง

2010323 นาย พิเชฐ พันธ๑จินา

2010324 สิบตํารวจโท สมรรถวีร๑ ดวงศรี

2010325 นาย สันติ วงษ๑พยอม
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010326 นางสาว นวรัตน๑ ลิจ๎วน

2010327 นาย สมคิด กิตติอุดมพร

2010328 นาย ชยพล นวลเอียด

2010329 นาย บุญยัง ทองสุทธิ์

2010330 นาย เกรียงไกร สุราอามาตย๑

2010331 นาย กัมปนาท บุตรโต

2010332 พันจําตรี เจนวาที เพชรรักษ๑

2010333 นาย ศักดิพงศ๑ ธรรมอาชวกุล

2010334 นาย สุรศักด์ิ แพรสมบูรณ๑

2010335 นาย สมชาย สีวะรมย๑

2010336 จําสิบเอก ณรงค๑ หวังฟ๓งกลาง

2010337 นาง ภาวนา ไสยสมบัติ

2010338 นาย เศกสรรค๑ แก๎วเชื้อ

2010339 นาง ดารินทร๑ ริยาพันธ๑ุ

2010340 นาย ไชยยศ ดอกไม๎

2010341 นาย สุเวช ทรงอยูํสุข

2010342 นาย ไททัศน๑ ธรรมเนียมต๎น

2010343 นาย สงํา ทองนพคุณ

2010344 นาย นพพร ทองอํอน

2010345 นาย เชิดชัย ข๎อยุํน

2010346 นางสาว พรพรรณ แก๎วคําภา

2010347 นาย อําภัย เดชะ

2010348 นาย กรกต หุมแพง

2010349 นาย ปราชญ๑ เพียมะลัง

2010350 นาย มาโนช ชูจาด
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010351 นาย มนัส นาคประสิทธิ์

2010352 นาง วิภา จันทร๑ทอง

2010353 สิบตํารวจโท ศราวุธ เชื้อไพบูลย๑

2010354 นาย อุสมาน นาคสงํา

2010355 สิบตํารวจเอก สุพัฒน๑ ทรัพย๑แก๎ว

2010356 สิบตํารวจเอก ศักดา ศิลปดอนบม

2010357 นาย นรินทร๑ หํวงไธสง

2010358 นาย สุนทร ดําวรรณ๑

2010359 นาย ธวัชชัย กุณฑีทอง

2010360 นาย ลือกฤต มีสา

2010361 นาย พิชาญ ไชยฤกษ๑

2010362 นาง พรสุดา ทับทิม

2010363 นาย สุวิว มณีโชติ

2010364 นาย ไพโรจน๑ รังสินธุ๑

2010365 นาย ศราวุธ แป้นขํา

2010366 วําทีพ่ันตรี พูนศักด์ิ โชติกัมพลพงศ๑

2010367 นาย อรุณ ค๎ุมหุนํ

2010368 นางสาว มารยาท พานิชย๑พันธ๑ุ

2010369 นาย ภคพงศ๑ พจน๑จลองศิลป์

2010370 นาง อําไพพรรณ บุพศิริ

2010371 นาย ยรรยง อยูํเย็น

2010372 นาง สมจิต หลิมพัฒนวงศ๑

2010373 นาย สรรเพชร อินทรโชติ

2010374 นาย สมศักด์ิ กิตติอุดมพร

2010375 ส.ต.ต. นรเสฏฐ๑ เจริญฤทธิศั์กด์ิ
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010376 นาง กานดา นามสงํา

2010377 นาง มิ่งขวัญ ศรีสวัสด์ิ

2010378 นาง นฤมล สิงห๑เงา

2010379 นาง พวงทิพย๑ หมวดเมือง

2010380 นางสาว สุมณฑา ยมแก๎ว

2010381 นาย ธนพล สุโพเมือง

2010382 นาย วนกร รัตนสีหา

2010383 นาย ประพฤกษ๑ นิลโมทย๑

2010384 นางสาว ปิยะรัตน๑ ล่ิวลักษณียนาวิน

2010385 นาย ธนวัฑฒน๑ ผิวเหลือง

2010386 นาย ศิริชัย ศิริไปล๑

2010387 นาย อุทิศ แก๎วขาว

2010388 นาย ธัชพล สิทธิสาร

2010389 นาย วชิรวิชญ๑ ภาวะชาติ

2010390 นาย ธนวัชร แม๎นพยัคฆ๑

2010391 นาย ปราโมทย๑ สุทธากรณ๑

2010392 นาย ไพรัช ด๎วงแก๎ว

2010393 นาย เจษฎา พวงเงิน

2010394 นาย นายพรพงศ๑ สมสกุล

2010395 นาย นําชัย สุขเกษม

2010396 นาย จตุรงค๑ อินทร๑พรหม

2010397 นาง ปิน่ทอง ศรจังหวัด

2010398 นาย ธนบดี พรมจันทร๑

2010399 นาง บุญสร๎าง พรมสุวรรณ๑

2010400 นาย ปิยราช เสริมสมรรถ
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เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010401 นาง เสาร๑วิลักษ๑ เสริมสมรรถ

2010402 นาย ชวนินทร๑ บรรเทิงศักด์ิศิริ

2010403 นาย กิตติศักด์ิ วชิรวิทยา

2010404 นาย วรรณศิลป์ จีระกาศ

2010405 นาย สุรศักด์ิ พรหมศิริพัฒน๑

2010406 นาย วีระชัย กระตํายทอง

2010407 นาย สุพจน๑ แสงฉาย

2010408 สิบเอก สายร๎ุง ไชยภาลี

2010409 นาย ชูเกียรติ นวลศรี

2010410 นาย ประกิจ งามสันเทียะ

2010411 นาย นายอนุสรณ๑ ยุพเยาว๑

2010412 นาง ขวัญตา ลัทธิ

2010413 นาย เอกชัย การวัฒนี

2010414 นาย นิกุล อํอนอุบล

2010415 นางสาว สิริพร สิงห๑เสนา

2010416 จําเอก ศรัณยพงศ๑ จันทร๑นวล

2010417 นาย อนุรักษ๑ ลักษณะภูํ

2010418 นาย นรสิงห๑ อรุณบรรเจิดกุล

2010419 นาย วีระศักด์ิ พุฒละ

2010420 นาย วิรัช บัวคง

2010421 นาย เฉลิมพร ปิยณรงค๑โรจน๑

2010422 นาย เชาวลิต หลวงศรีราษฎร๑

2010423 นาย กาญจนะ พงศ๑จริยา

2010424 นาย นิรัตน๑ สังข๑จีน

2010425 นาย สุภชัย ชวนานนท๑
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เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010426 นาย ธนาทิตย๑ หงษ๑ทอง

2010427 นาย เลิศพงศ๑ อภิจิรานุวัฒน๑

2010428 วําที ่ร.ท. หาญณรงค๑ เกิดคล๎าย

2010429 นาย บุญรอด บุตรวัง

2010430 นาย พิศิษฐ๑ รักษ๑สกุลกูดอั้ว

2010431 นาย ณัฐวุฒิ พุฒิพงศ๑กวิน

2010432 นาย สมบูรณ๑ เสียงเพราะ

2010433 นาง ศรีจันทรา องอาจ

2010434 วําทีร๎่อยตรี พิชิต กันยาวรรณ

2010435 ส.อ. ชาลี นพภาพันธ๑

2010436 นาย นัฐพงษ๑ ศรีวงศ๑

2010437 นาย อนุราช เทศทอง

2010438 นาย สมสิฎฎ๑ ชาญชัย

2010439 นาย ชนัฐ เทศนศิลป์

2010440 นาย สุเทพ ด๎วงเงิน

2010441 นาย อําพล ยุติโกมินทร๑

2010442 นาย สุภพ กันธิมา

2010443 จําเอก สนิท ศรีอุํนศรี

2010444 นาง เรืองรัตน๑ เคนดา

2010445 นาย ธีรภัทร บุษราคัม

2010446 นางสาว ชาครีย๑ ณ ลําปาง

2010447 นาย พัฒนชัย ธรรมสวยดี

2010448 นาย สุริยะ แก๎วดอนไพร

2010449 วําที ่ร.ต. ประสงค๑ ไชยวรรณ๑

2010450 นาย ฤกษ๑นริศ ศรีใหมํ
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เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010451 นางสาว อภิญญา มั่นชาวนา

2010452 นาย ชายชัชวาล ศรีสุธรรม

2010453 นาย วิจัย แสนสมัคร

2010454 นาย ทวีศิลป์ สุดเสนํห๑

2010455 นาย วีระพจน๑ มะโรหบุตร

2010456 นาย ชยุต บัวมั่น

2010457 นาย ธีรภาพ งามระเบียบ

2010458 นาย เศรษฐศักด์ิ พรหมมา

2010459 พ.อ.อ. วัชรพล กระตุดเงิน

2010460 นาย วีระศักด์ิ สุวลัย

2010461 นาย พิเชษฐ๑ ศรีวิไล

2010462 นาย อังคราสิทธิ์ สุกใส

2010463 นาง เอืุุ้องนิสา กัณหา

2010464 นาย ทวีผล ธรรมานุวงศ๑

2010465 นาย อนุรักษ๑ นิตย๑กระโทก

2010466 นาย ชัยญา ภูพานใบ

2010467 นาย สัญญา ทุมชาติ

2010468 จําสิบโท สันติ นรสีห๑

2010469 นาง วรรณดี วรรณแมน

2010470 นาง วรรณภา ร.ฤทธิบ์ุญ

2010471 นาย สมภพ สังข๑สุวรรณ

2010472 พ.อ.อ. อํานวย หาดทราย

2010473 นาย อานัน สีระโก

2010474 นาย วิชัย นิลป๓น้

2010475 วําทีพ่ันตรี ดร. จตุรงค๑ อาจมุงคุณ
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เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010476 นาย จงรัก ผิวขํา

2010477 นาง นงลักษณ๑ ประกิจ

2010478 นาย กันณพงศ๑ กรรษา

2010479 นาย พิเชต คงคาหลวง

2010480 นาย เจตนิพิฐ หล๎าประเสริฐ

2010481 นาย ใหมํ เวียงวิเศษ

2010482 นาย อิทธิชัย ชูเรณู

2010483 นาย สุมิตร โพธิส์ะอาด

2010484 นาย สายยันต๑ ภิรมย๑กิจ

2010485 นาย ประสาร พํวงปาน

2010486 นาง กัลยารัตน๑ หาญธรรมธีรวัช

2010487 นาย ถวิล เรืองศิลป์

2010488 นาย ประวิศ คงมี

2010489 นาย ประดับ สังฆะมณี

2010490 นาย คเณศ กล่ินสุคนธ๑

2010491 นาย ธวัช ชมมิ่ง

2010492 นาย นันต๑ ปิริยะ

2010493 วําทีร๎่อยตรี วราภูมิ สุวะโสภา

2010494 นาย สมนึก ประกอบเทีย่ง

2010495 นาย บรรจบ ไชยคาน

2010496 จําเอก ศุภัช อภัยจิตต๑

2010497 นาย วีระพงษ๑ เอํงฉ๎วน

2010498 นางสาว นวรัตน๑ เพ็ชรเรือนทอง

2010499 นาย เอกรัตน๑ ฉุงน๎อย

2010500 นาย ชัยยงค๑ ชวนรัมย๑
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เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010501 นาย สุรสิทธิ์ ภูกุดแก๎ว

2010502 นาย อัศชัย แจํมจันทร๑

2010503 นาง นุสรา ยันตรโกวิท

2010504 นางสาว สุรีนาฎ ชุมแวงวาปี

2010505 นาย โอภาส เทพนวล

2010506 นาย จักรวาล ภูพงษ๑พานิช

2010507 นาย ธีรสุทธิ์ ธีร๑วัฒนานนท๑

2010508 นาย สยาม ปรีชา

2010509 นางสาว สุทธิรา โพธิสวําง

2010510 นาย ธวิท ติยะกว๎าง

2010511 นาย อํานาจ นกโต

2010512 นางสาว ชนิตา ธงสิบสาม

2010513 นางสาว รํุงอรุณ อินทร๑ผาย

2010514 นาย ประเทศ ทีหอคํา

2010515 นาย วิเศษศักด์ิ วงศ๑วิเศษ

2010516 นาย บุญเรือง มงคล

2010517 นาง จารีวัฒน๑ กุลเจริญ

2010518 นาย ภานุวัฒน๑ ปาละมุล

2010519 นาย กัญจน๑พงศ๑ ศรีปรางค๑

2010520 นาย สมภพ อมรรัตน๑

2010521 นาย เจษฎา เกตุตระกูล

2010522 นาย สุพิศุทธิ์ แก๎วเบ๎า

2010523 นาย สุริยา จันทะสิงห๑

2010524 นาย ธีระศักด์ิ โฆษคุณวุฒิ

2010525 นาย จรูญโรจน๑ แก๎วมณี
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เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010526 นาย สิงห๑แก๎ว สุขเกษม

2010527 นาย ปรีชา แซํซ้ือ

2010528 นาง พนิดา เมฆเฉลิม

2010529 นาย มานพ หนูสอน

2010530 นางสาว กัญจนฉัตร กันจินะ

2010531 นาง กัลยา มงคลสกุลกิจ

2010532 นาย สุทธิพร รสมาลี

2010533 นาย ชัยพัชร๑ สุขนิตย๑

2010534 นาย ประสิทธิ์ สกนธรัตน๑

2010535 นาย วันไชย ศิริมา

2010536 นาย สละ เจริญผล

2010537 จําสิบตรี สุรเจต สุดตา

2010538 สิบตํารวจเอก เปีย่มศักด์ิ ปานะเสน

2010539 สิบเอก กรณ๑ยุทธ๑ คําออน

2010540 นาย เทพพิทักษ๑ วงละคร

2010541 นาง ชุติมา สุภสุข

2010542 นาย สุพจน๑ โคตรมณี

2010543 นาย ทิวา มวยดี

2010544 นาย อดิเรก อรุณศรี

2010545 สิบตํารวจโท วิกร ภูรีเชาวกิจ

2010546 นาย จารึก เพ็ชรคง

2010547 นาย สุวิช มาสขาว

2010548 นาย วันชัย สุวรรณพันธ๑

2010549 นาย ประเสริฐ กองแก๎ว

2010550 นาย นรินทร๑ บุญที

หนา้ที ่22 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010551 นางสาว กาญจนา อุดมญาติ

2010552 นาย รณชัย เสือวงษ๑

2010553 นาย ศักดา สินธิภ์มร

2010554 นาย คาถา นิตย๑จํารูญ

2010555 นางสาว เพียรผจง รวงผ้ึง

2010556 นาย เกษมสันต๑ คงแสนคํา

2010557 นาย ไพศาล สีนาคล๎วน

2010558 นางสาว กรุณา ทองแกมนาก

2010559 นาย ณัฐศักด์ิ จันทโรจวงศ๑

2010560 นางสาว นันท๑วภัส ปิติสิวะพัฒน๑

2010561 นาย วิวัชน๑ชัย ลุุิมพิสุทธิ์

2010562 นาย สุชาติ อุํนชู

2010563 นาง สุุนันทา กรมกอง

2010564 นาย ธํารงค๑ ชํานิจศิลป์

2010565 นาย สฤษ ไชยุชิต

2010566 นาย สันติภาพ เรืองริวงศ๑

2010567 นาย อภิชาติ เศรษฐมาตย๑

2010568 นาย สําเนียง บุญรัตน๑

2010569 นาย อิสระ ทินภัทรภิญโญกุล

2010570 นาย ประสิทธิ์ เสนเกล้ียง

2010571 นาย ชีวิน ศรีอําคา

2010572 นาง รณิดา อภิโสภณกุล

2010573 จําเอก ดํารงค๑ชัย อุํนใจ

2010574 นาย ประเสริฐ รัตนวิชา

2010575 นาง ดวงรัตน๑ รุํงโรจน๑
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เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010576 นาง ทยิดา ยันตะบุษย๑

2010577 นาย สมเกียรติ จองจิตรมั่น

2010578 นาย เกรียงศักด์ิ เพิม่พูล

2010579 นาง กรณิศ พระพินิจ

2010580 นาย สมปอง มั่นคง

2010581 สิบตํารวจโท อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล

2010582 นาย ประกาศิต รังสรรค๑

2010583 นาย อํานาจ บัวหลวง

2010584 นาย อภิพงษ๑ ศรีกัลยาณบุตร

2010585 นาย ระพีพัฒน๑ มหาโคตร

2010586 นาย ไกรเมศร๑ วัฒนนันทิพงศ๑

2010587 นาย มานะ ภุมรา

2010588 นาย สุระชัย ศิลาศรี

2010589 นาย สุวัฒน๑ วชิรธนากร

2010590 นาย มงคล เทศนา

2010591 นาย รัฐพล ไชยฤทธิ์

2010592 นาย ภานุมาส รัตนอุบล

2010593 นาย ประสิทธิ์ สาระชาติ

2010594 นาย พิเชษฐ แนํนอุดร

2010595 นาย ธงชัย เทพรอด

2010596 นาย กัญช๑ อินทนู

2010597 นาย ชนานันท๑ แสวงบุญ

2010598 นาย อดุลย๑ นุแปงถา

2010599 นาย บรรจง ศรีหาบุญทัน

2010600 นาย สุพงศ๑รัฐ อุตะมะ
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บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010601 นาย ณรงค๑ พฤกษชาติ

2010602 นาย เจนวิทย๑ สังขะเลขา

2010603 นาย เจริญ กองไชย

2010604 นาย ธวัชชัย ไชยเทพ

2010605 นาย พลชเวทย๑ โชติสถิตย๑ธนากุล

2010606 พ.จ.ต. สมชาย ภูเขียวขํา

2010607 นางสาว สิตานันท ยิ่งยง

2010608 นางสาว พรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ

2010609 นาง อาริยา มามะ

2010610 นาง นันท๑ธนาภา เวชเดช

2010611 นาย พจน๑ปรีชา เพชรแกมแก๎ว

2010612 นาย ชัยยุทธ หวัน่เซํง

2010613 นาย วงศธร สนธิโรจน๑

2010614 นาย ประยุทธ แก๎วน๎อย

2010615 จําสิบเอก สมชาย อรุณแข

2010616 นาย จรินทร๑ สมศรี

2010617 นาย ณัฐพงศ๑ แสนใจ

2010618 นาย ประสงค๑ เมืองมูล

2010619 นาย สําราญ ใจดี

2010620 นาย สุชาติ โพธิง์าม

2010621 นางสาว น้ําทิพย๑ สิงห๑ตาก๎อง

2010622 นาง อรอนงค๑ นันทะเดช

2010623 นาย มานพ นนสีลาด

2010624 นาย นายณรงค๑ ภูน้ําไสย

2010625 นาย ศักด์ิชาย แก๎วโรจน๑
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010626 นาย สมยศ แย๎มนิยม

2010627 นาย ธีรภพ ธนะศรี

2010628 นาย กิตติศักด์ิ พิลาศเอมอร

2010629 นาย บุญยัง พงษ๑เร่ือง

2010630 นาง สิรินาถ สุขสารพันธ๑

2010631 นาย ชุวัท สายเกษม

2010632 นาย วรพนธ๑ บุญเสริมสุข

2010633 นาย สมปอง วงศ๑คูณ

2010634 นาย ณัฐพร ดวงแป้น

2010635 นาย วิทยา บุญล๎อม

2010636 นาย สุทรรศน๑ คลังกําแหงเดช

2010637 นางสาว ปุณยนาถ ชลภาสสิริ

2010638 นาย วสวัตต์ิ สุทธิ

2010639 นาย นิคม พลาพล

2010640 นาย ปานนท๑ วงศ๑ทิพย๑พันธ๑

2010641 นาย นายวีระชัย คําล๎าน

2010642 นาย นายสุวิทย๑ สิมาพันธ๑

2010643 นาย อิทธิพงศ๑ ชํานาญ

2010644 นาย สมเกียรติ ศรีฟ้า

2010645 นาย เลิศศักด์ิ พิพิธภัณฑ๑

2010646 นาย ธนภัทร ผิวเกล้ียง

2010647 นางสาว วาสนา กิจประชากร

2010648 นาย วีระพันธ๑ุ สํวนเสนํห๑

2010649 นาย สุรพัฒน๑ พุฒธรรม

2010650 นาย วิชิต นวลสกุลนิภา
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010651 นาย นายสมบัติ อับดุลอารีย๑

2010652 นาย ณรงค๑ ยิ้มสุด

2010653 นาย สมบัติ พัฒนายิ่งเจริญ

2010654 สิบตํารวจโท ทรงวุฒิ ศรีลุนชําง

2010655 นาย ลาเต๏ะ กามา

2010656 วําทีร๎่อยตรี อุดม วงษ๑ศิลป์

2010657 นาย เพียรชัย เสวตโสธร

2010658 นาย สุรเชษฐ๑ ศรีระษา

2010659 วําทีร๎่อยเอก มนตรี บุญมี

2010660 นาย สุรสฤษด์ิ ทองเลิศ

2010661 นาย อุดมพร เครือจันทร๑

2010662 นาย อนันต๑ชัย เบ๎าทอง

2010663 นาย กิตติภัค กาญจนพรประภา

2010664 สิบเอก ฉมัง สิงหศักด์ิ

2010665 นาย รณรงค๑ บึงมุม

2010666 นางสาว ณัชนลิน ยะอนันต๑

2010667 นาย สราวุธ อินทะพันธุ๑

2010668 นาย เอกราช ยอดมณี

2010669 นางสาว กานดา ถาบุตร

2010670 นาย บันเทิง ลํองจันทร๑

2010671 นาย พัลลภ อิศโร

2010672 นาง จําปา นิลวงศ๑

2010673 นาย วุฒิชัย ปูว่ัง

2010674 นาย วรวุฒิ สุนทรทัต

2010675 นาย ทองดี งามสงํา
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010676 นาย ทวีวงษ๑ พันธุระ

2010677 นาย อนันต๑ ตาสีมูล

2010678 นาย วิสุทธิ์ พุทธคาวี

2010679 นาย เสนํห๑ วิเชียร

2010680 นางสาว สุปราณี เหมสะดะ

2010681 นาง ชฎาวรรณ ศรีมงคล

2010682 นาย เพิม่ศักด์ิ ฝอยทอง

2010683 นาย นพดล มีเพียร

2010684 นาย กิตติศักด์ิ คําวงศ๑ปิน

2010685 นาย ธีรพล ตันยา

2010686 นาย อัฏฐพล เสถียรธนานันท๑

2010687 นาย วรวิทย๑ พันธ๑สวัสด์ิ

2010688 นาง วนารี ค๎ุมหุนํ

2010689 นาย สุภชัย นาคสุวรรณ๑

2010690 พ.จ.ท. สุนันท๑ ทองหงํา

2010691 นาย คนึงเดช แก๎วขวัญ

2010692 นาย สังเวียน เพ็ชรย๎อย

2010693 นางสาว พลอยชวรรณ ซํุนแซํล๎อ

2010694 จําเอก สุริยะ แก๎วทองประคํา

2010695 นางสาว ศรีนิธินาถ จิตรไชยวัฒน๑

2010696 นาย สมพงษ๑ ภิรมย๑ชม

2010697 นาย อิทธิพล อุปชีวะ

2010698 นาย สําราญ คงพล

2010699 นาย วรรณพงษ๑ ขจรศักด์ิสิริกุล

2010700 นาย บัณฑิตย๑ ประดิษฐสุวรรณ๑
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010701 นาย ภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

2010702 นาย สมหมาย ลูกอินทร๑

2010703 นางสาว เสาวภา รัตนพันธุ๑

2010704 นาง ลดาวัลย๑ พิมพา

2010705 นาย รัชตพงศ๑ ภักดีอักษร

2010706 นาย สัมพันธ๑ สุภากาวี

2010707 นาง ภาณี นะราศรี

2010708 นาง ปราณี นุ๎ยเด็น

2010709 นาย กรพนม อิสระทะ

2010710 นาย ไพทูรย๑ เหลืองอิงคะสุต

2010711 นาย ณรงค๑ นิคมรัตน๑

2010712 นาย สุวโรจน๑ คงสงวนวงษ๑

2010713 นาย ธีระชัย ระพิทย๑พันธ๑

2010714 จําสิบโท วรพงศ๑ รูปเลิศ

2010715 นาย ชาลี สายทอง

2010716 นาย สมยศ พงศ๑ธีรการ

2010717 นาย ชู คงรักษาเกียรติ

2010718 นาย ณรงค๑พร วัดพํวง

2010719 นาย พีระพงษ๑ ศรียะพันธ๑

2010720 นาย อนุกูล แก๎วเกํา

2010721 วําทีร๎่อยตรี พิทักษ๑ ทองศิลา

2010722 นาง นงคราญ สุคนธสาคร

2010723 นาย ไพโรจน๑ สุคนธสาคร

2010724 นาย สงัด อายุยืน

2010725 นาย ฐานะ มาศขุนทด
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010726 นางสาว รัตนา กลัดกลีบ

2010727 นาย นายสัญญา นวลอํอน

2010728 พ.จ.ต. ยศพนธ๑ อิ่มพลี

2010729 นาย ณัฐวัฒน๑ สัปปพันธ๑

2010730 นางสาว สวนา ลีนะกุล

2010731 นาย สุพัฒ พานกระดึง

2010732 นาย ประยูร หันประดิษฐ๑

2010733 นาง สุติกาญจน๑ พิตพิบูลย๑

2010734 นาย วิลาศ สีละพันธ๑

2010735 นาย ปิติพงษ๑ บัวไชยา

2010736 นาย ดลวัส สังวาลเดช

2010737 นาย วืมล มงคลเจริญ

2010738 นางสาว โสภา วงศ๑ใหญํ

2010739 นาย อิรฟาน ดอเลาะ

2010740 นาย ธัชพล อภิรติมัย

2010741 นาย ปรีดา สุวรรณพรม

2010742 นาง หรัณญา รอดกลาง

2010743 นาย บุญญพล กันนา

2010744 นาย ยืนยงค๑ เกตุวงศ๑

2010745 นาย องอาจ มํวงโกสัย

2010746 นาย ศักด์ิดา ธรสินธุ๑

2010747 นาย สุพจน๑ บุปผา

2010748 นาย มังกร คําเพาะ

2010749 นาย วรเศรษฐ๑ ธีราไชยนันท๑

2010750 นาย สุภฤกษ๑ อนุตรพงศ๑
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010751 นาย สุรศักด์ิ วงษ๑อําไพวรรณ

2010752 นาย ทินกร แก๎วมุงคุณ

2010753 นาย ประจวบ มิตร๑วงษา

2010754 นาย วิรุฬห๑ โพธิไ์ทร

2010755 นาย แมน วรวะลัย

2010756 วําทีร๎่อยตรี วชิรพันธ๑ ดีสวน

2010757 นาย นิกร อนุวัฒนวงศ๑

2010758 นาย ประเสริฐ จันทร๑แดง

2010759 นาย พงศกร พิพัฒนเดชา

2010760 นาง ดวงใจ อุสายพันธ๑

2010761 นาย ธวัช แก๎วจินดา

2010762 นาย เรวัต สมบัติทอง

2010763 นาย ภัทรพงษ๑ ภูสมปอง

2010764 สิบเอก พิทักษ๑ เมธานุวงศ๑

2010765 นาย วรยศ กิจพานิช

2010766 นาย ณัฐชัย อินทรรักษ๑

2010767 นาย สุรศักด์ิ สิมาขันธ๑

2010768 จําเอก จําลอง บํารุงญาติ

2010769 นาย วราพล ปรารพ

2010770 นาย จําเริญ สุดราม

2010771 ส.ต.ต. ณรงค๑ อุบลศรี

2010772 นางสาว แรกขวัญ บุตรเวียงพันธ๑

2010773 นาย อํานาจ ลภัสรดาศานต๑

2010774 นาย สุรศักด์ิ สิงห๑หาร

2010775 นาย เฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010776 นาย อนิวรรตน๑ ไชยรัตน๑ธนโชค

2010777 นาย สนธยา ตํางใจ

2010778 นาย จรูญ ขวัญหวัญ

2010779 นาย ณาศิส อเนกบุณย๑

2010780 นาย เป็นไท ปานประดิษฐ๑

2010781 นาย พงษ๑เทพ รังษี

2010782 นางสาว ชนิตา มานิตากูล

2010783 นาย เจษฎากร สุรมิตร

2010784 นาย วันชัย วรพงศ๑

2010785 จําสิบตรี เดชอนันต๑ มธุรัญญานนท๑

2010786 นาย พิษนุพงษ๑ พูลสวัสด์ิ

2010787 นาย นที ดิษฐบรรจง

2010788 นาง พนิดา สวัสด์ินาที

2010789 นาย ธวัช อิทธิวุฒิ

2010790 นาย ศักดา สมสุข

2010791 สิบเอก ประหยัด นาราช

2010792 นาย จิรโชติ แก๎ววงษา

2010793 นาย วิเชียร อยูํรักษาสิทธิ์

2010794 นาง ระเนียง แต๎มทอง

2010795 นาย สมศักด์ิ วงษ๑สุต๐า

2010796 นาย สักรินทร๑ ภูงามเงิน

2010797 นาย ชวลิต หวังทีช่อบ

2010798 นาย พิสิทธิ์ ธณเตชทัต

2010799 นาย วิชิต โพธาราม

2010800 นาย ศรีศักด์ิ สังข๑เฉย
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010801 นาย สังคม ทะสุนทร

2010802 นางสาว พันธ๑นิภา เมฆสินธุ๑

2010803 พ.จ.ท. อิสริยะ อินทะแสง

2010804 นาย จิรศักด์ิ พรหมชนะ

2010805 นาย ขรรค๑เพชร พลบูรณ๑

2010806 นาย ถนัด วงษ๑เพชร

2010807 นาย วีระ จันทร๑เพ็ง

2010808 นาง สุดา ทองวิลัย

2010809 นาย ไพบูลย๑ สมประสงค๑

2010810 นาย จักรไตร สันตินันตรักษ๑

2010811 นางสาว ขนิษฐา วิเศษศิริวรชัย

2010812 นาย สมเดช แย๎มพราย

2010813 นาย รักชัย บาระมี

2010814 นาย ธงชัย สุณาพันธ๑

2010815 สิบเอก สานุคุณ นวนประโคน

2010816 นาย อุกฤษฏ๑ ศรีพิเมือง

2010817 นาย ชัยวุฒิ วัชรพินธุ๑

2010818 นาย บรรยง พินิจผดุงธรรม

2010819 นาย ชูศักด์ิ พจนากนกกุล

2010820 นาย ชาญวิทย๑ บัวพันธ๑

2010821 นาย ทองสุข แสงปาก

2010822 นาย อยุธย๑ กุมภิโร

2010823 นาย วิวรรธน๑ ชัยบํารุง

2010824 นาย ทรงพล เนื่องสิทธะ

2010825 นาย อภิชาติ เทพชา
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010826 นาย ประวิทย๑ ฉัตรไชยพรกุล

2010827 นาย นพสุนันท๑ วรรณรัตน๑

2010828 นาย นพดล กันหา

2010829 วําที ่ร๎อยตรี เทอดพันธ๑ุ บุตรรัตน๑

2010830 นาย วรโชติ จินตฤทธิ์

2010831 นาย แสนลาภ เลอยุกต๑

2010832 นาย เรืองฤทธิ์ พิมพบุตร

2010833 นาย ณรงค๑ ป๓ตะเวสัง

2010834 นาย อํานาจ บุตรรักษ๑

2010835 นาย จักรพงษ๑ อินต๏ะนนท๑

2010836 นาย สมพร ถาววรวงศ๑

2010837 นาย นพพล มนตรีวัน

2010838 นาย สมบัติ บุรมิ

2010839 จําสิบตํารวจ ไพศาล พุทธาภควัต

2010840 สิบตํารวจโท สวอง แก๎วรัตน๑

2010841 นาง ชวนพิศศิริ ศรีบัวเทศ

2010842 นาย จักร๑ อุยยะพัฒน๑

2010843 นาย ปุณเปรียบ ทับแสง

2010844 นาย สุรชัย อํอนประทุม

2010845 นาย วินิจฉัย วิชัยยันต๑

2010846 นาย สุชาติ เขตเมืองป๓ก

2010847 นาย ประสิทธิ์ ผาสุข

2010848 นาง ณัชชา เหมมาชูเกียรติกุล

2010849 นาย ชาติชาย เหมมาชูเกียรติกุล

2010850 นาง นันทพร ตัณฑะจินะ
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010851 นาย โฆสิต สังข๑ศิริพงษ๑

2010852 วําทีพ่ันตรี วัฒนา นิลสาขา

2010853 นาย พิทักษ๑เดช พรหมสิงห๑

2010854 นาย ศักด์ิพัต เนียมรินทร๑

2010855 นาย รักชาติ เนาวรัตน๑

2010856 นาย สุวิทย๑ ไชยประเสริฐ

2010857 จ.ส.ต. นพปฎล ทวีทรัพย๑

2010858 นางสาว รัชดา ศรีสวํางวงศ๑

2010859 นาย สมคิด นวลสุวรรณ

2010860 นาย จิโรจน๑ บัวชูก๎าน

2010861 นางสาว สุคนธ๑ ศรีประทุม

2010862 นาย ชัยพร ขันทะชา

2010863 นางสาว อรนลิน ลีลาภัทรเดช

2010864 นางสาว ศรีอมร เนื่องพนอม

2010865 นาย บุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น

2010866 นาง สมทรง ประยูรวงศ๑

2010867 นาย ประมวล นาตัน

2010868 นาย พงษ๑พันธ๑ สัจจาคุณ

2010869 นาย พิสิทธิ์ วงศ๑ประเสริฐ

2010870 นาย น้ําใจ เผือกเสนํห๑

2010871 นาย พงศ๑ปณต ธนาโสภณัฐศิริ

2010872 นางสาว เรวดี ชูบาล

2010873 นาย ปวงธรรม อุไรวงค๑

2010874 นางสาว วริษา เทพาจันทรักษ๑

2010875 นาย วิฑูรย๑ รุจิรกาโมทย๑
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

2010876 นาย เฉลิมพล ธารประเสริฐ

2010877 นาย สุนทร สุดแก๎ว

2010878 ส.ต.ต. ยุทธนา อาจวิชัย

2010879 นาย พัสกร อุํนอํอน

2010880 นาย สันธญา สอนไชยา

2010881 นาย ดวงเดํน ศรีบุรี
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เลขประจ าตวัสอบ
2020001 นาย พิเชษฐ๑ มีจํารัส
2020002 นาย วัชรินทร๑ เจตนานนท๑
2020003 นาง อัญชลี ฤทธิป์ระภา
2020004 วําทีร๎่อยตรี วรวรรธน๑ รอตเกษม
2020005 นาย ดวงอํานาจ ทับทิมธงไชย
2020006 นาย สงําชัย หนูเนียม
2020007 นางสาว ขวัญหทัย เริงยุทธนาชีวิน
2020008 นาย รัศมี ดิษฐเนตร
2020009 นาง พยอม สาสกุล
2020010 นาย วิพากษ๑ สารบรรณ
2020011 นาย ตฤณ ตรีอุโภชน๑
2020012 นาง สุรีย๑พร รัตนเสถียร
2020013 นางสาว ศรรวีร๑ จิตคํา
2020014 นาง อารีย๑ สุรารักษ๑
2020015 นาย สมมิตร ขวัญกลาง
2020016 นางสาว พิมสุมล รจนากูล
2020017 นาย ธนวรรธน๑ วงค๑แพทย๑
2020018 นาย อนันต๑ ออรํุงโรจน๑
2020019 นาย ทองเจริญ เอกบุญ
2020020 นาย กิตติ ทองชํวย
2020021 นาย อรรถพล แก๎วมนตรี
2020022 นาย ปราโมทย๑ พันธุ๑พานิช
2020023 นาย ชยธร ทิพย๑พิมล
2020024 นางสาว จิตรกัญญา สัปทน
2020025 นาย อรุณ ตาลทรัพย๑
2020026 นาย วรวิทย๑ บุพศิริ
2020027 นาย ประธาน พวงจาก
2020028 นาง สุทารัตน๑ อรุณบรรเจิดกุล
2020029 นาง จิราภา ชินสรนันท๑
2020030 นางสาว บงกช บุญเจริญ
2020031 นางสาว จันทร๑เพ็ญ โสภา

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020032 นาง สมถวิล ธรรมใจกูล
2020033 นาง เชษฐ๑สุดา สเตเฟ่นส๑
2020034 นาย ธนกฤต วรรธนะภูติ
2020035 นาย วุฒิทวีรัฐ บุญมูล
2020036 จําสิบเอก มานิตย๑ สวัสด์ิสุข
2020037 นาย สุนทร ดีซ่ือ
2020038 วําทีร๎่อยตรี จักรวาล พิมลตรี
2020039 นาง กวินนาถ พึง่มั่น
2020040 นาย ชัยวัช เวชกามา
2020041 นาง ดาราณี ศรีจันทร๑อํอน
2020042 นาย คณชธร พันธุวร
2020043 นาย ตํอศักด์ิ กันสุข
2020044 จําเอก เทพย๑ภงฌ๑ บัวทะลา
2020045 นาง อภิญญา มีชัยชนะ
2020046 นาง สุภรักษ๑ นิลฉวี
2020047 นาง อรุณรัตน๑ วิมลสุข
2020048 นาง ชมบุญ หมดมลทิน
2020049 นาง วรรณ พวงสมบัติ
2020050 นาย วัชรเกียรต์ิ ธีรการุณวงศ๑
2020051 วําทีร๎่อยตรี นรภัทร วรรธกวิมล
2020052 นาย นิสิต สํงศรี
2020053 นาย บรรหาญ วงษาพรหม
2020054 นาง สยุมพร ศรีกงพาน
2020055 นาง ภคมน เทศนุ๎ย
2020056 นาย ไพบูลย๑ หล๎าชาญ
2020057 นาย พบ เปล่ียววิญญา
2020058 นาย ธีรชาติ แสนชมภู
2020059 นาย สมหมาย อธิมุตติกาล
2020060 นาย ธีระศักด์ิ ดวงสุฤทธิ์
2020061 นาย บัญชา พันธ๑จําปา
2020062 นางสาว ปรารถนา ค๎ุมครองญาติ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020063 นาย ชนินทร๑ สุวรรณรัตน๑
2020064 พันจําเอก ชุติพนธ๑ บุญขํา
2020065 จําเอก ชํานาญเกียรติ โสภา
2020066 นาย กิตติพงษ๑ โยนิจ
2020067 นาย บพิตร อรัญสาร
2020068 นาย รักชัย จ๐วงพานิช
2020069 นาง อารีย๑ สังข๑ทอง
2020070 นาย สุรเชษฐ๑ ทิพย๑วงษ๑
2020071 นาย วีระพจน๑ ผํานจังหาร
2020072 นาง ทิราภรณ๑ อินทะเทศ
2020073 นาย อาทิตย๑ บริหาร
2020074 นาง มลิวัลย๑ จันทร๑เพ็ญ
2020075 นาง สายสุณี ภูไชยแสง
2020076 นาย วรัชญ๑ ขวานา
2020077 นาย สวาสด์ิ แถลงศรี
2020078 นาย สมหมาย ไกรลักษณ๑
2020079 นาย มนตรี สุขชํวย
2020080 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีวงษ๑ชัย
2020081 นาง ภัทรพรรณ จันทวี
2020082 นางสาว ทัศนีย๑ วงศ๑วัฒนา
2020083 นาย ธนเดช เตียวสกุล
2020084 นาย สุรศักด์ิ พุมมี
2020085 นางสาว เพียงเพ็ญ สมศรี
2020086 นาง พิมพากานต๑ ชํวยชูทรัพย๑
2020087 วําทีร๎่อยตรี ณรงค๑ กาศสนุก
2020088 นาง เสาวภา ประภาสโนบล
2020089 นาง กัญญา ซอสูงเนิน
2020090 นาย สุขสันต๑ กุลดวงจันทร๑
2020091 นางสาว สุวิมล โอภาสตระการกุล
2020092 นางสาว ชนกนันท๑ แสงศักด์ิชัย
2020093 นางสาว สุมาลี ศาสตรวาหา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020094 นาย พงศ๑กรณ๑ สุพรรนานนท๑
2020095 นาย นายศักด์ิชัย ประวันตา
2020096 นางสาว เบญจกร รํองสุวรรณ
2020097 นาย จเร บํายเจริญ
2020098 นาย พิพัฒน๑ อินทรวงษ๑โชติ
2020099 นาย บุญญพันธ๑ พุทธโชติอนันต๑
2020100 นาย สุเทพ สุระการ
2020101 นาง จุฬารัตน๑ ฉ่ําทรัพย๑
2020102 นางสาว บุศรา พวงจันทร๑
2020103 นาย ทนุธรรม ศุภผลาสิน
2020104 นาย จรูญ ชูเจริญ
2020105 นาย พศิน ภูแสน
2020106 นาง นันทวดี วิโสจสงคราม
2020107 นาย ประทีป สุตตะคาร
2020108 นาย บุญสํง เมืองสง
2020109 นาย จิระพัฒน๑ มีผล
2020110 นาง พัชรี ทองพันชั่ง
2020111 นาย สงํา แก๎วมารัตน๑
2020112 นาย ศรายุทธ มีทรัพย๑
2020113 วําทีร๎่อยตรี ภิญโญ วัชระสวัสด์ิ
2020114 พันจําเอก ชินกร เกรียงไกร
2020115 นาย กิตติ พลต๊ิบ
2020116 นางสาว จรูญศรี ต้ังเสถียร
2020117 นาย กระจําง กิจจานุกิจวัฒนา
2020118 ส.ต.อ. บรรลัง อินใต๎
2020119 นาง จิตราวดี คําหล๎า
2020120 นาง สุนีย๑ พิรุณสาร
2020121 นาย ภูดิท กอบพึง่ตน
2020122 สิบตํารวจโท วิชาญ รอดไพบูลย๑
2020123 นาย สมชาย ฤกขะวุฒิกุล
2020124 นาย สําเร็จ ชมภูวิเศษ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020125 นาง เนตรทราย อุตสําห๑การ
2020126 นาย วีรวุฒิ สุคนธมาน
2020127 นาง ซารีพะห๑ ตํวนเพ็ง
2020128 นาง วิลาวัลย๑ อยูํดี
2020129 วําทีร๎่อยเอก ชัยทัศน๑ ศรีนันชัย
2020130 นาย ชูพงศ๑ ธนพรหมาวิวัฒน๑
2020131 นาง สุธาสินี ขุนชิต
2020132 นาย ธเนศ เกํงเกียรติชัย
2020133 นาง สมพิศ สุทธิสา
2020134 นาย นัทวุฒิ ร๎อยศรี
2020135 วําที ่พันตรี ชํานาญ เพิม่ขึ้น
2020136 นาย กฤษกร บุษบงก๑
2020137 นาง กัลย๑หทัย พันธนียะ
2020138 นาย สันติ ปทุมเทศวิพัฒน๑
2020139 นาย กิ่ง บุญเจริญ
2020140 นาย วิรัตน๑ งามกลาง
2020141 นาย วรรณวุฒิ มาสุข
2020142 นาย ยุทธนา ศรีสมบูรณ๑
2020143 นาง เบญจวรรณ มงคลถิ่น
2020144 นาย กฤดิทัต บุตรโพธิ์
2020145 นาย สัญญา ใจกล๎า
2020146 นาย สมบูรณ๑ หลวงบุญมี
2020147 วําทีพ่ันตรี สุทัศน๑ ใจเย็น
2020148 นาง ภัทรวดี ธนะโรจชูเดช
2020149 นาง วิไลพร นาแก๎ว
2020150 นาง พิลาศลักษณ๑ พรกุณา
2020151 นาย สราพล มาลัยวงศ๑
2020152 นาย สุริยา หาญจิตร
2020153 นางสาว เสาวณีย๑ เล่ือนแก๎ว
2020154 จําเอก สุวิทย๑ พฤษาประเสริฐ
2020155 นาย ชัยมงคล เล้ียงผํองพันธ๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020156 นาย บํารุง มากมณี
2020157 นาย อนุพันธ๑ เจริญศรี
2020158 นางสาว โนรา หมื่นน๎อย
2020159 นาย ประมุข จันสุพรม
2020160 นาย คุณาวุฒิ ไชยคําภา
2020161 นาย สงวน กลางยศ
2020162 นาย ชํานาญ จันฤาไชย
2020163 นาย ธงชัย อัปการัตน๑
2020164 นาง วิไลรัตน๑ นาชัยเร่ิม
2020165 สิบตํารวจโท วิชิต แสงงาม
2020166 นาย อุดร เหล็กกล๎า
2020167 นาย ธเนศ กาญจนบูรภิภพ
2020168 นางสาว สุภาพ คํานวล
2020169 นาย คมกริช ภักด์ิวิไลเกียรติ
2020170 นาย สนั่น ศรีกงพาน
2020171 นาง พิมพ๑ใจ ยกยํองกุล
2020172 นาง นววรรณ เนตรบุตร
2020173 นาย ฉัตรชัย รํุงโรจน๑
2020174 นาง ปิยสิริ เพียรภักดี
2020175 นาย ไพศาล นิลสนธิ
2020176 นาย ภูวฤทธิ์ ศิริเพ็ชร๑
2020177 นางสาว วิจิต ศรีบุญญากร
2020178 นาย สุโรจน๑ เมฆกุลวิโรจน๑
2020179 นาง พจมาลย๑ คําพุฒ
2020180 นาย ประทีป ฉากภาพ
2020181 นางสาว กุลชฎา นกแก๎ว
2020182 นาย บุญญฤทธิ์ สกลรัตนวงศ๑
2020183 นาง พัชรากร กุลรัตนจินดา
2020184 นางสาว สุดใจ ศรีระกิ่ง
2020185 นาย วิชัย มุริกานนท๑
2020186 นาง จงพิศ ธรรมาพิชิตชัย
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020187 นางสาว นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล
2020188 นางสาว อภิปภา ร๎ูจิตร
2020189 นาย ธีระศักด์ิ เหมืองหม๎อ
2020190 นาย อรัญ สถาปนากรณ๑
2020191 นาย ยุคเดช ทะคําสอน
2020192 นาย นิติธรรม เทียนรัตน๑
2020193 นางสาว พนิดา พาหุกาญจน๑
2020194 นาง พิลัยวัลย๑ ศิริภักด์ิ
2020195 นาง รัชฎาภรณ๑ สิงหกํา
2020196 นาง อโนทัย ชอบสวําง
2020197 วําที ่ร.ต. วีระวัฒน๑ ปาระแก๎ว
2020198 นาย พัลลภ จิตรจง
2020199 นาย ดุสิต เมตตา
2020200 นาง นิยม ทิมินกุล
2020201 นาง สุรีย๑วัลย๑ สาริบุตร
2020202 นาย อภิวัฒน๑ ปะกิทัง
2020203 นาย สุพจน๑ พิสุราช
2020204 นาย ณัฐพงศ๑ คํามา
2020205 วําทีร๎่อยตรี ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต
2020206 นาย กรกช ยีอาร๑
2020207 นาย ประยุทธ เอี่ยมสุวรรณ
2020208 นาง จันทิพย๑ ยิ่งดํานุํน
2020209 นาย จีระพันธ๑ ไชยขันธ๑
2020210 นาย สมชาย ความหมั่น
2020211 นางสาว นิศาชล กิ้วลาดแยง
2020212 นาง พันธุ๑ทิพา แดงดีมาก
2020213 นางสาว ศิวิไลซ๑ นัมคณิสรณ๑
2020214 นางสาว ขนิษฐา คุณจันทรโชติ
2020215 นางสาว วิไลวรรณ๑ แพรํงสุวรรณ๑
2020216 นาง ประภัสสร ปุษสะเทวะ
2020217 นาย ชัยยศ นพดลธิยากูล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020218 นาง พรพรรณ สุจินพรัหม
2020219 นาย สามารถ อัยสุวรรณ๑
2020220 นาย สุชากร กาญจนศิลป์
2020221 นาง ทานตะวัน อินทร๑จันทร๑
2020222 นาย ศิริชัย ปะณะรักษ๑
2020223 จําสิบเอก ธงชัย อารีล๎น
2020224 นาง นลพรรณ อาสนพาณิชย๑
2020225 นาย อนันต๑ ดือเระ
2020226 นาย เผชิญ ธรรมสรางกูร
2020227 นาย อรรณพ กสิผล
2020228 นาย อิทธิพล อินทวิชญ
2020229 นาย กฤติน มีลาภ
2020230 นางสาว รัตติยา ประสงค๑ผล
2020231 วําทีร๎่อยโท วันชัย ถิ่นจันทร๑
2020232 พันจําตรี อรรนพ พฤกษวานิช
2020233 นาย โชคดี แก๎วเก็ตคํา
2020234 นาง นิตยา เกตุสุวรรณ
2020235 นาง กุลสิริ เปรมกลาง
2020236 นาย นุกูล ยืนยง
2020237 นางสาว ขนิษฐา รักติประกร
2020238 นาง สุณีรัตน๑ จึงรัศมีพานิช
2020239 นางสาว ประครอง สาระฆงั
2020240 นาย ตรีเนตร เหมือนเล่ือน
2020241 นาย สุรศักด์ิ เบ็ญจวรรณ
2020242 นาย ธัชเศรษฐ๑ ไทรสุวรรณ๑
2020243 นาย ธีระ อินทรลาวัณย๑
2020244 นาย ศิริพงษ๑ ไชยสมบัติ
2020245 นาย วิกาล ผาใต๎
2020246 นาย จิระพงษ๑ แปลงแดง
2020247 นาย ภคพล กันทรกิจโกศล
2020248 นาย ชัยยศ พิชญากร
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020249 นาย พรเทพ ชมชู
2020250 นาง ชนิดา วงค๑ทองดี
2020251 นาย คมนา อรรถวิทยากุล
2020252 พันจําเอก บุญคง จันทราคา
2020253 นาง สุนทรี ถั่วทอง
2020254 นาย วรเศรษฐ๑ โชติเดชาพันธุ๑
2020255 วําทีร๎่อยตรี อํานาจ สมน๎อย
2020256 นาง ขนิษฐา สุขมี
2020257 นาย จิตรกร กองทอง
2020258 นาย พิษณุ ป๓ญญา
2020259 นาย ธเนศ ภูยํิ้ม
2020260 นาย อําพร กัลปหา
2020261 นาย อภิชาติ เลิศเกษม
2020262 นาย นายอัครเดช หนูชํวย
2020263 นางสาว รัตนาภรณ๑ เพิม่ทวี
2020264 นาย เกียรติศักด์ิ ต้ังเจริญถาวร
2020265 นาย ประยูร กิจอริยกุล
2020266 นาย นุอ๑มาน แวกาจิ
2020267 จําสิบเอก ชัชชัย สุวรรณกลํอม
2020268 นาย บรรหาญ โพธิกุล
2020269 นางสาว สุฎารักษ๑ สอ๎าง
2020270 นางสาว เกศินี ทวีป๓ญญาภรณ๑
2020271 วําทีพ่ันตรี ณพกฤษณ๑ จันตราชู
2020272 นาย ธนกฤต ชัยภิวัฒน๑กุล
2020273 นาย กิตติ เรืองฤทธิ์
2020274 นาย นราดล อินทร๑เชิง
2020275 นาย วินัย รัตนวิจิตร
2020276 นาย พิทักษ๑ เมื่อประโคน
2020277 นาย ธเนศ โกมลธง
2020278 นาย ศรีวิทย๑ สุประดิษฐ๑
2020279 นาย พิลึก ชัชวงษ๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020280 นาย นายประเทือง สุวรรณโน
2020281 นาง พรเพ็ญ อยูํบํารุง
2020282 นาย ชูจิตร ไตรวรรณ๑
2020283 นาง อาทิชา รัตนา
2020284 วําทีร๎่อยเอก มานะ บัตรสูงเนิน
2020285 นาย สุรพัศ ล่ิมวงศ๑
2020286 นาย เสฏฐะวิชช๑ หมวดจันทร๑
2020287 นาย นพพล สาธุพงษ๑
2020288 สิบตํารวจโท วศิษฐ๑ สีหสกุล
2020289 นาย ณธายุ ประดิษฐสาร
2020290 นาย เธียรเมฆ ทัลวัลล์ิ
2020291 นาย วีระศักด์ิ ศรีสุวรรณ
2020292 ส.อ. ณัฏฐ๑วัฒน๑ สร๎อยโท
2020293 นางสาว ชํอลัดดา พิทักษ๑ทรัพย๑
2020294 นางสาว วิจิตรา นันท๑คํา
2020295 นาย สิทธิศักด์ิ ศักด์ิศรี
2020296 นาย วินัย มงคลรัตน๑
2020297 นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง
2020298 นาง กาญจนา ป๓น้ศิริ
2020299 นาย กิติศักด์ิ เกียรติเจริญศิริ
2020300 นาย ศักด์ิทวีชัย หมื่นหน๎า
2020301 นางสาว อัจฉรา แหวนทองคํา
2020302 นาย ธนภณ อภิโสภณกุล
2020303 นาย ศรายุธ สุเทวี
2020304 นาง นรินทร เมธาสุรวิทย๑
2020305 นาย มงคล วิภาตนาวิน
2020306 นาย ยุทธกร โพธิไ์หม
2020307 นาง ทิพย๑วรินทร ดังชัยภูมิ
2020308 นาย อุทัย สุดใหมํ
2020309 นาย เอกพล โทวระ
2020310 นาง นิตยา เกตมาลา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2020311 นาย ธีรพงศ๑ เนื้ออํอน
2020312 นาย สมัย พงษ๑ด๎วง
2020313 นาย พิพัฒน๑ เวสสวัสด์ิ
2020314 นาย อภิชาติ อภิรติกร
2020315 นางสาว ณัฏฐ๑ รุจิระยรรยง
2020316 นางสาว ภรรษณมณ นะลิตา
2020317 นาย สมบูรณ๑ ภูสํวัสด์ิ
2020318 นาย ทักษิณ มณีวรรณ
2020319 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ ทายะ
2020320 นางสาว ประภาศรี มงคลสินธุ๑
2020321 นาย อาฮาหมัด ดือราแม
2020322 นางสาว ประภัสสร บุญพา
2020323 นาย พบ อุดม
2020324 นาย แสวง ฤกษ๑ดี
2020325 นาย เมธี จารีบูรณภาพ
2020326 สิบเอก สมพงษ๑ สาระรัตน๑
2020327 นาย อํานาจ วีรสวัสด์ิ
2020328 นาย สัมฤทธิ์ ทาแก๎ว
2020329 นาย สัจเทพ ชุมแกํน
2020330 นาย สันทัด จานทอง
2020331 นาย ธวัชชัย ดุกขุนทด
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2030001 นาย วชิรวิทย๑ วังพิกุลเจริญจิต
2030002 นาง วาสนา เสนนะ
2030003 นาย สุภรักษ๑ คําสงค๑
2030004 นางสาว สุวรรณี จันทร๑โท
2030005 นาง ยิราวดี คํารักษ๑
2030006 นาย กานตพงศ๑ อึ้งพสิษฐ๑กุล
2030007 นาย ไพสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์
2030008 นางสาว ฐิติญากรณ๑ จริงมาก
2030009 นาง สังวรณ๑ วงศ๑จันลา
2030010 นาย สํงสุข เหมะธุลิน
2030011 นาย ไพโรจน๑ รัศมี
2030012 นาย สุรศักด์ิ คูณภาค
2030013 นางสาว ทัศนีย๑วรรณ ดีเพิม่พูล
2030014 จําเอก ลิขิต หนูนิน
2030015 นาง ลภัสรดา คําตัน
2030016 นาย บวร วิเศษสุนทร
2030017 นาย อาวร ด๎วงแก๎ว
2030018 นาย สุรพล เกํงนอก
2030019 นาย ภูวเดช ทองขุนดํา
2030020 นางสาว รดา กล่ินอุทัย
2030021 นางสาว วาณี พันธมี
2030022 นาย ธวัชชัย เพียราช
2030023 นาย วัฒนา รํุงเรือง
2030024 นาย รัชพล สุรินทร๑แก๎ว
2030025 นาง รํุงนภา เปียอยูํ
2030026 นางสาว ณัทณลัลน๑ แก๎วซุง
2030027 นาย สุทธิพงษ๑ อิสมาอีน
2030028 นาย วริษฐ๑ มณีคง
2030029 นาง รุจิรา กลับแป้น
2030030 นาง สุภาพร ประดิษฐคล๎าย

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2030031 นางสาว นีรนุช ฉวีนวล
2030032 นาย เสถียร ประทุมมาตร๑
2030033 นาย อํารีด พลนุ๎ย
2030034 นาย สุระสิทธิ์ ป๓นทอง
2030035 นาง สุพาพร สุมังเกษตร
2030036 นาย บุญญฤทธิ์ พรหมสารา
2030037 นาย กิตติศักด์ิ เกิดนอก
2030038 นาง มะยุรี คํามงคล
2030039 นาย อาคม จันทเขต
2030040 นางสาว กฤตษญา กุลจิตติธรรม
2030041 นางสาว อังคณา ใจบุญมา
2030042 นาง เณธิชา เสง่ียมทรัพย๑
2030043 นาย อนุชา ชํอชบา
2030044 นาง อรัญญารัตน๑ ดอกกุหลาบ
2030045 นาง วรินทร คณะบูรณ๑
2030046 วําที ่ร.ต. พีรนิจ หวังรวมกลาง
2030047 นาย โกมินทร๑ มะเด่ือ
2030048 นาง ภัคจิรา แสงสุกวาว
2030049 นาง อรวรรณ ชนะกุล
2030050 นาย ดนัย แสงหมี
2030051 นางสาว สุพิชฌาย๑ มุขโต
2030052 นาง สุมาลี ค๎ุมพล
2030053 จําสิบตํารวจ บรรชา ศรีสุวอ
2030054 นาย ประทีป สุทธิอาจ
2030055 นางสาว กฤษณี งามเจริญ
2030056 นาย วิสิฐศักด์ิ พิจิตรศิริ
2030057 นาย สรายุทธ พุมํมี
2030058 นาย วิชยุต โชติสิริถัค
2030059 นาง กาญจนา แขวนโพธิ์
2030060 นาย สวาท ยางงาม
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2030061 นางสาว พรรษมนต๑ ธนาศิริทิพานนท๑
2030062 นาย วุฒิศักด์ิ รัตนโรจน๑
2030063 นางสาว จัญญ๑สุฎา พิมพะนิตย๑
2030064 นาย สมภพ สุรสกุล
2030065 วําทีร๎่อยโท ฉลาด ศุภลักษณ๑
2030066 นาย ประกอบ ประดิษฐ๑ศิลป์
2030067 นาง สงกรานต๑ วงค๑อินทร๑
2030068 นาย สุขเกษม สมบัติ
2030069 นาย กษิติกานต๑ ปาจุวัง
2030070 นางสาว พักตร๑เพียงเพ็ญ เจริญชัย
2030071 นาย ธเนศ เลิศวิลัย
2030072 นาย พงษ๑ศักด์ิ มุํงหามกลาง
2030073 นางสาว ภัทธิรา บํารุงสงค๑
2030074 นางสาว พรวิไล คําแก๎ว
2030075 นางสาว เรณู หลวงกอง
2030076 นาย ณัฏฐวัฒน๑ จันทร๑มณี
2030077 สิบเอก นพดล สําราญพงษ๑
2030078 นาย ทวีศักด์ิ เติมทรัพย๑ทวี
2030079 นาง ขนิษฐา สุดเสนํห๑
2030080 นาง สุภารัตน๑ สินพรหม
2030081 นาง ป๓ญจา ปาเส
2030082 นาย สมคิด ดิษพันลํา
2030083 นาย เอกณัฏฐ๑ ตระกูลรัมย๑
2030084 นาย ศิริ เรืองมัจฉา
2030085 นาย สมชาย แสงวงศ๑
2030086 นาย อาทิช วรรณพงษ๑
2030087 นาง สุภาวัตร ศิริบูรณ๑
2030088 นาง ศิรประภา จิตตรง
2030089 นางสาว จันทร๑เพ็ญ น้ําแก๎ว
2030090 นาย นุกูล ฝอยทอง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2030091 นาย ประเสริฐ เหลํารัตน๑ศรี
2030092 นาย นิกร มาเอียด
2030093 นางสาว ธนภรณ๑ จันทร๑มา
2030094 นางสาว วิชุดา พันธ๑ดารา
2030095 นางสาว ยุวพร ดีพุดซา
2030096 นางสาว อุทุมพร สมอุดม
2030097 วําทีร๎่อยโท วิทยาคม ลาปราบ
2030098 นาง ชญาณ๑นันท๑ แก๎วอุดมรัชช๑
2030099 นาย วีรพล อัศพันธ๑
2030100 นาง กนกรัตน๑ สมินชัย
2030101 นาย เรืองยศ จําปา
2030102 นางสาว อนงค๑ บุญมาผ้ึง
2030103 นาย ประคูณ สาระศาลิน
2030104 พ.จ.อ. วรุณ ตํางประโคน
2030105 นางสาว เพชฎา ขันติลาภาพันธุ๑
2030106 นาง วันดี เขียวเอี่ยม
2030107 นาย ลิขิต จิตต๑พิสุทธิสิ์ริ
2030108 นาย สุดใจ ศรีบุดดา
2030109 นาง ฉัตรไพพรรณ พุฒทอง
2030110 นาย รักชาติ ชาติชํานิ
2030111 นาง วัจนาพร สําราญใจ
2030112 นางสาว สุธิดา วิจารณ๑นิกรกิจ
2030113 นาย รัชเดช เจริญฤทธิ์
2030114 นางสาว นภษร โพธิง์าม
2030115 นางสาว สมร เชิดโกทา
2030116 นาย อดิศักด์ิ นานาวัน
2030117 นาย สุเมธ ชารี
2030118 นางสาว สายยน ชาติจันทึก
2030119 นาย ฉันท๑ ศรีวังสุ
2030120 นาย ศราวุธ หนูสวําง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2030121 นาย วิชัย เมืองวงษ๑
2030122 นาย สมศักด์ิ ไพรเขียว
2030123 นาง จุไรวรรณ สุวรรณหงษ๑
2030124 นาย เอกรินทร๑ ทิยาว
2030125 นาง ศิริรัตน๑ วงศ๑ป๓นติ
2030126 นางสาว ธัญญรัตน๑ เจริญพัทธ๑ฐากูร
2030127 นางสาว นันทพร อินทรแหยม
2030128 ร๎อยโท คําพูน ไชนามล
2030129 นาย เชิดชัย เจริญดี
2030130 นางสาว แอนนา สําราญ
2030131 นาย อพิชาต สังวิบุตร
2030132 นาย ธีระพันธ๑ สุขสวําง
2030133 นาย วัชรินทร๑ จงจิตร
2030134 วําทีร๎่อยตรี สราวุธ สุริยโวหาร
2030135 นางสาว ดาราวรรณ ชมวิจิตร
2030136 นาย วันชัย ธงภักด์ิ
2030137 นาย เกษมศักด์ิ ลอยครบุรี
2030138 นาย ธนน ดํารงภัทรวัฒน๑
2030139 นาย ผลิตสวัสด์ิ ขุนป๓ญญา
2030140 นาง สุธิดา วภักด์ิเพชร
2030141 นาง ชยุตรา แก๎วเรือง
2030142 นาย ภูษิต พิมพ๑เสน
2030143 นาย ฐปนพงศ๑ แสงใสแก๎ว
2030144 นาย วัชระ ทาปลัด
2030145 นาย เทพรังสรร พันอุไร
2030146 นาย ยุทธ๑ศักด์ิ กุลสานต๑
2030147 นาย สุรสิทธิ์ พลรัฐธนาสิทธิ์
2030148 นางสาว จําปี ไชยจันพรหม
2030149 นาย พงษ๑ชาย ชุมวรฐายี
2030150 นาย ชยพล ไชยมาตร
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2030151 นาง ลัดดาพร เสนอินทร๑
2030152 นาง อนงค๑รัก เอื้องสัจจะ
2030153 จําอากาศเอก อภิชาติ ไชยสีดา
2030154 นาย นายธวัชชัย บึงมุม
2030155 นาย สุรศักด์ิ เอี่ยมศรี
2030156 พ.อ.อ. กิตติศักด์ิ ปิน่แก๎ว
2030157 นาง สุนิสา พรมยศ
2030158 นางสาว นุชนาถ มรุธาวานิช
2030159 นาง พิสนภางค๑ เกษทองมา
2030160 นาย ชูศักด์ิ ประสาททอง
2030161 นาง จุฑา กล่ินขจร
2030162 นาย ยุทธพร จีระออน
2030163 นาย วินัย จงกล
2030164 นาย สันติชาติ คงมณี
2030165 นาย สมชาย เดือนเพ็ญ
2030166 นาง อุไร บุญธรรม
2030167 นาง รํุงนภา ตระการจันทร๑
2030168 นาย สุชัย ล้ิมศิริวัฒน๑
2030169 นาง กนกพร ทาระพันธ๑
2030170 นางสาว ชวัลรัตน๑ จันทะคัด
2030171 นาง ศิรินภา บุญพิทักษ๑
2030172 นาย ธนพัฒน๑ จันทะผิว
2030173 นาย ณัฏฐวิทย๑ พันธุรักษ๑
2030174 นาย ชัชชัย กว๎างเจริญกิจ
2030175 นางสาว พชิฏา ภูมิคอนสาร
2030176 นาย ราชัน ทองชมภู
2030177 นาย วิวัฒน๑โชติ วงศ๑ขวัญ
2030178 นาย วิทมนตร๑ เหลําหว๎าน
2030179 นางสาว ทัศนา ลาดโลศรี
2030180 นาย วัชระ สาบ๎านบัว
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2030181 นางสาว สิริกาญจน๑ จันทจร
2030182 นาง หฤษนันทน๑ จันทะโข
2030183 นาง ชลฑิชา หมื่นหนู
2030184 นางสาว จิรฐา พรมรักษ๑
2030185 นาง วรรณวิภา ศรีไสย๑
2030186 นาย ศักย๑วริษฐ๑ อินธิแสง
2030187 นาย ณัชกฤศ หาปูทน
2030188 นาย ธีระศักด์ิ ศรีนัครินทร๑
2030189 นาย ศักรินทร๑ มุลนี
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เลขประจ าตวัสอบ
2040001 นาง กรรณิการ๑ สิทธิญาณ
2040002 นาง แสงแข หริมเทพาธิป
2040003 นางสาว จิรประภา โพจะโป๊ะ
2040004 นาย อาคม อุดชาชน
2040005 นาง ปราณี ทิพย๑สุวรรณกุล
2040006 นาง กนกวรรณ ป๓จจันตโชติ
2040007 นาย ประธาน เทพสาร
2040008 นางสาว พาขวัญ เมืองสาคร
2040009 นาย สมศักด์ิ อุปพันธ๑
2040010 นาย ณัฐสันต๑ ฟ้าประทานชัยกุล
2040011 นาย เดชฤทธิ์ สิมศิริ
2040012 นาง นาตยา สันติภาพจันทรา
2040013 นาย รณยุทธ หอมหวล
2040014 นาง ภัสสุรีย๑ วัฒนาดํารงรัตน๑
2040015 นาย ธงชัย วิชัยดิษฐ
2040016 นาย กิตติศักด์ิ มนต๑แก๎ว
2040017 นาย ทรงศักด์ิ เรืองศรีมั่น
2040018 นางสาว ชุติมา สนิทเปรม
2040019 นาง สิวลี ปลอดทอง
2040020 วําทีพ่ันตรี มนู ครุฑกลํอม
2040021 วําทีร๎่อยตรี ศักด์ิศิริ ดิษบรรจง
2040022 นาง วิภา มีนิล
2040023 นาย พัฒนา ฤทธิณรงค๑
2040024 นาย ถาวร สุทธิกิติวรกุล
2040025 นาย สุนันท๑ พันธุ๑โอภาส
2040026 นาย ธนิตย๑ พันธุ๑แสงจิตต๑
2040027 นาย ชิษณุพงศ๑ สุวรรณ
2040028 สิบเอกหญิง ผกาพรรณ พุทธราช
2040029 นาย นพสิทธิ์ ภัทรปิยประสิทธิ์
2040030 นางสาว พรทิพย๑ จันทร๑ผํอง

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2040031 นาย ทองใส เทศนุ๎ย
2040032 นาง นันท๑นภัส วชิราภากร
2040033 นาง นิตยา สุกใส
2040034 นาง สุภาวดี ศรีเปารยะ
2040035 นางสาว อัญชิสา แสงกล๎า
2040036 นาย ชํานาญ วิลัยพันธ๑
2040037 นาย วันเฉลิม เพํงพินิจ
2040038 นาย ทศพร ใจทัศน๑
2040039 นาย อิศรานุวัฒน๑ สิงห๑วรทัต
2040040 นาย สุริยะ แชํมศรีรัตน๑
2040041 นาย เจษฎา ชังอิน
2040042 นาง พาณิภัค ไพศาลธนสมบัติ
2040043 นาย ประจักษ๑ ขุนแทน
2040044 นาย ชวน ฉิมกลํอม
2040045 นางสาว สุพรรณี โพธิศ์รี
2040046 นาย อนันต๑ บุญสม
2040047 นาย วิทยา ลีละศาสตร๑
2040048 นาย ชณินธร ศิริวรินทร๑
2040049 นางสาว เพชรรัตน๑ รัตนทองคง
2040050 นาง อังสนา รักความสุข
2040051 วําทีร๎่อยตรี ปิติ โสมะฐิติ
2040052 วําทีร๎่อยโท ถนอม พืน้ชมภู
2040053 นาย วุฒิ ศรีรัตน๑
2040054 นาง ณัฐดา เล่ียมสุวรรณ
2040055 นาย สมนึก ศิริสุข
2040056 นาย พนมไพร ปารมี
2040057 นาย ประเสริฐ ออประเสริฐ
2040058 นาง ณัฐพัชร๑ ด๎วงเงิน
2040059 นาย กิจจา กาละวงศ๑
2040060 นาย ฐิติกรณ๑ รอดคล๎าย
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2040061 สิบเอก ลําพัน เศรษโฐ
2040062 นาย บรรยง เกตุพันธ๑
2040063 นาย วรรธนพงศ๑ วิวรรธน๑ตระกูล
2040064 นาย นายเศรษฐไชย หทัยวรรธน๑
2040065 นาย วีระ ศุภจิตธนานันท๑
2040066 นาย ธนากร พุดขุนทด
2040067 นาย วิทยา เหมือนหมาย
2040068 นาย ประสิทธิ์ แพใหญํ
2040069 นาย พิพัฒฬ๑ นะรุน
2040070 นาง อโนชา สืบจากมี
2040071 นาย พรชัย จันธิปะ
2040072 สิบตํารวจโท เสนํห๑ อินการทุม
2040073 นาง วารีญา แสนศรี ธมิกานนท๑
2040074 นาย สุระปรีชา รัตนรํุงโรจน๑
2040075 นางสาว ทิวา ทวีสุต
2040076 นางสาว จุฑาภรณ๑ ศรีชัชวาล
2040077 นาย อดุลย๑ เพิม่ขึ้น
2040078 สิบตํารวจโท จันทร๑ทัย บัวจูม
2040079 นาย วิชัยศักด์ิ ไสยเกตุ
2040080 นาย วรวรรธน๑ ปานเงิน
2040081 นาง นภาวรรณ ฉิมกลํอม
2040082 นาย บัญชา รังษีภโนดร
2040083 นาย ณัฐภัทร จิตนะมงคล
2040084 นาย รํุง ศรีโพธิ์
2040085 นาย ชวลิต จบดี
2040086 นาย สมควร ทองแก๎ว
2040087 วําทีร๎่อยตรี ประสานต๑ ถัดทะพงษ๑
2040088 นาย สัญชัย บรรณโศภิษฐ๑
2040089 นางสาว ทัชชา บําเรอจิต
2040090 นาง เพ็ญภา ศรีเงินดี
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2040091 นางสาว กรองทอง เลํบ๎านเกาะ
2040092 นาย ธัชชัย ใจกุศล
2040093 นางสาว อมราวดี บัวขาว
2040094 นาง จิตติมา ปางเศรณี
2040095 นาง มุกดา ดนตรีเสนาะ
2040096 นาง วิไลลักษณ๑ โทพล
2040097 นาง เหง็กหงษ๑ ลีระกุล
2040098 นาง อารีย๑ สุพรรณ
2040099 นาย สวัสด์ิ หล๎าทุม
2040100 นาย นิพนธ๑ จันโทภาส
2040101 นาง อินทมาศ สมพงษ๑
2040102 นาย ประสงค๑ เรือนสอน
2040103 นาย สุรพล ภูบํุบผา
2040104 นาย สมชาย โภคารัตนกุล
2040105 นาง กิมรวย แป้นทอง
2040106 นาย คําหล๎า สีหะบุตร
2040107 นาย พันธ๑ศักด์ิ อนุตรชัยสิริ
2040108 นาย ทวี จันทร๑อ๎น
2040109 นางสาว ดารารัตน๑ ชาตะวราหะ
2040110 นาย สมชัย จันทร๑ประทีป
2040111 นาง กาญจนา เอมใจ
2040112 นาย ธันยพงศ๑ บริสุทธิ์
2040113 นาย พรหมพสิษฐ๑ รักษาพราหมณ๑
2040114 นาย นายฉัตรชัย ทับทิมทอง
2040115 นาย เสรี สมศักด์ิ
2040116 สิบเอก วิรัตน๑ สันแดง
2040117 วําที ่ร.ต. วันชัย เดํนพายัพ
2040118 วําที ่ร.ต. ชาญวุฒิ บําเทิงเวชช๑
2040119 นาง สํารวย วงค๑สมัน
2040120 นาย ธนวัฒน๑ ชโลธร

หนา้ที ่58 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2040121 นาย วินัย เจริญเมืองเพรียว
2040122 นางสาว นริศรา แดสามัญ
2040123 นาย วิจิตร ด๎วงอินทร๑
2040124 นาง ศรินยา จันพลา
2040125 นาง วัฒนา ชูวิทย๑สกุลเลิศ
2040126 นาย เทียม พัฒนพงศ๑สิริกุล
2040127 นาย ชัยวิทย๑ ประเสริฐสุข
2040128 นาย ไพจิตร บุญทอง
2040129 นาย วริภัทร เข็มทอง
2040130 นาย รักเกียรติ ชูแสง
2040131 นาย ภราดร เวทยนุกูล
2040132 นาย รังษี หลิมกําเหนิด
2040133 นาย สุขประจันทร๑ พฤกษชาติ
2040134 นางสาว ชฎารัตน๑ กุศล
2040135 นาง วันเพ็ญ บุญเผือก
2040136 นาง กานต๑ชนิต นุชนิยม
2040137 นาย คุณาธร พันธ๑เพชร
2040138 นาง มรกฎ บัวแตง
2040139 นาง บุษณิศา จันทร๑แนม
2040140 นางสาว จิราภรณ๑ สรงชล
2040141 นาย โกพัสต๑ สมสาร๑
2040142 นาย พงศกร หลํอศิริ
2040143 นาย วุฒิชัย ไขกัณหา
2040144 นาง ลมัยภรณ๑ แย๎มยินดี
2040145 นาย กัมพล เจนพิชัย
2040146 นาย จงพิสุทธิ์ สุขปติฏฐิตา
2040147 นาง ทานตะวัน พงษ๑แตง
2040148 นาย วิศิษฐ๑ ประยูรสวัสด์ิเดช
2040149 นาย สุกิจ เทพประสิทธิ์
2040150 นาย ยุทธ ตัณฑชุณห๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2040151 นาย พงศ๑ชิต สหกิจชัชวาล
2040152 นาย ธนาวุฒิ ดอนจันทร๑ทอง
2040153 นาย โสภณ หาญอยูํค๎ุม
2040154 นางสาว ปุณยารัตน๑ จันทร
2040155 วําที ่พันตรี ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร
2040156 นางสาว จีรนันทน๑ มะโรงรัตน๑
2040157 นางสาว สุภรณ๑ รํุงมโน
2040158 นาย กฤชพล เมืองเหนือ
2040159 นาย มนู ดลจิตต๑
2040160 นาย สุมล รักแดง
2040161 นาย สัมฤทธิ์ บูชากุล
2040162 นาย ศักด์ิศรี ประครองพันธ๑
2040163 นาง จารุวัณณ๑ พูลสวัสด์ิ
2040164 นาย รังสันต์ิ ทองหยัด
2040165 นาย พีรพงศ๑ ศิริวัฒน๑
2040166 นาย อรรถพร เกษม๑นิธิกุล
2040167 นาง เบ็ญจมาศ พยัคฆ๑เกษม
2040168 นาง เอมอร ไม๎งาม
2040169 นาย ทินกร คล๎ายกรุต
2040170 วําที ่ร.ต. ภัทรชัย พวงงาม
2040171 นางสาว บงกช เบ็ญมาตร๑
2040172 นาย พิชัย เสนาะเสียง
2040173 เรือตรี ปราโมทย๑ ทับทิม
2040174 นาย เอกชัย ค๎ุมหมูํ
2040175 นาย สุพจน๑ ต๎ุมประชา
2040176 นาย สราวุฒิ ทรงอาจ
2040177 นาย สิทธิพร มูลศรี
2040178 นาย นายไกรสิทธิ จําปามี
2040179 นาย พงษ๑ศักด์ิ ศักรภพน๑
2040180 นาย จํานงค๑ เรืองเกษม

หนา้ที ่60 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2050001 นาย ปรีชา บุญรักษา
2050002 นาง นิรมล จิณณวาโส
2050003 นาย จักราวุธ ภักดีสกุลสวรรค๑
2050004 นางสาว จันทร๑คณา มั่นคง
2050005 นาง ศุภิดา เพ็งเจริญ
2050006 นาย วิชัย นวลนิ่ม
2050007 นาย มงคล จันทร๑สุขศรี
2050008 นางสาว วิราวรรณ มาพระลับ
2050009 นาย วิทยา เป็งโท
2050010 พันจําอากาศตรี สมพงษ๑ โชติชื่น
2050011 นางสาว อุบลพรรณ ศุภศิลป์
2050012 นาง สุดารัตน๑ อดทน
2050013 นาง จิตติมา เพ็งเหลําง้ิว
2050014 นางสาว วิภารัตน๑ นิโรจน๑
2050015 นาง รัมภา จําลองราช
2050016 นาง สุธาวรรณ๑ บัวพรวน
2050017 นาย เสกสรรค๑ ตํางประโคน
2050018 จําสิบตํารวจ ศุภกร เรืองธีรวงศา
2050019 นาง กัลยา สันมาแอ
2050020 นาง ณัฏฐากร การะเกตุ
2050021 นาย นาสิทธิ์ แก๎วคํา
2050022 นาง สุรีพร ทองพูล
2050023 นางสาว เรณู เอี่ยมโซ๏ะ
2050024 นาย ศราวุธ ธรรมแสง
2050025 นางสาว ณัฎฐ๑พิชชา บุญมา
2050026 นาง รพีพรรณ ปานะถึก
2050027 นาย สิบเอกศีละถาวร ชุมภูศรี
2050028 นาย วิจิตร ป้องขันธ๑
2050029 นาย ศักด์ิ ใจหาญ
2050030 นาง กิตติวรา วิริยา

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่61 จาก 480
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050031 นาย นายศักดา กันหาเวียง
2050032 นาง ศรินยา วงษ๑โพย
2050033 นาง สุนิดา พานิชกิจ
2050034 นางสาว จิดาภา ธงสิบสอง
2050035 นาง นพลักษณ๑ จตุรวิทยาภรณ๑
2050036 นาง สุภานันท๑ เจริญพานิช
2050037 นาย อนุสรณ๑ คเชนทรพรรค
2050038 นาย สิทธิโชค อริยะกุล
2050039 นาง มะปราง เมืองฉิม
2050040 นางสาว ชมปภัคคม๑ สินราทองจันทร๑
2050041 วําที ่ร.ต. จิตเกษม ประสิทธิอ์ยูํศีล
2050042 นาย พิชยะ บรรณสาร
2050043 นาง เดือนลอย คําแดงสด
2050044 นาย มณเทียร ทองรัตน๑
2050045 นาง สุริยาพร ปวุตินันท๑
2050046 วําทีพ่ันตรี ชัชวาลย๑ ผลดีนานา
2050047 นาย อาทิตย๑ แก๎วสมบัติ
2050048 นาย กมลชัย ศรีสุวรรณ
2050049 นาย เมธาสิทธิ์ ต้ังลิขิตชุมมวน
2050050 นาย ธนกร คลํองรัฐ
2050051 นาง จริญญา มิตรานนท๑
2050052 นาง ธัญยธรณ๑ ธัญสิริพิสิฐ
2050053 นาย สุชาติ พลไชย
2050054 นาย ธรรมบาล ฉิมพลี
2050055 นาง หทัยกาญจน๑ พรหมบุตร
2050056 นาย มนตรี ยานะนวล
2050057 นาย รัฐศาสตร๑ แสนแสง
2050058 นาย ถนอมศักด์ิ รวมธรรม
2050059 นางสาว ณิณัฏฐ๑ษา คือพันพันดุง
2050060 นาง ลัดดา อิงชัยภูมิ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050061 นางสาว กันยณัฐ พลอยอยูํดี
2050062 นาย คฑาวุธ โมระพัฒน๑
2050063 นาง เบญจสิริ นาอินทร๑
2050064 นาง สมจิตต๑ วิไลสวรรค๑
2050065 นาง สุริย๑ริสสา พึง่ไทย
2050066 นาง สุจิตรา เหลืองทอง
2050067 นาย วิทยา พงษ๑สวัสด์ิ
2050068 นางสาว วันเพ็ญ เปรมมาก
2050069 นางสาว จตุพร จาตา
2050070 นางสาว ฐิติมา มหาพุทธรังสี
2050071 นาย ชูชีพ สัมพันธ๑
2050072 นาง อนัญญา คําหอมกุล
2050073 นาย รฐนนท๑ สอดโคกสูง
2050074 นาย ภูดิศ เจริญชัยธวัช
2050075 นาย เทพชัย มาพิทักษ๑
2050076 นาย นายชูฉัตร ปานะถึก
2050077 นาย สําราญ บรรจง
2050078 นาย ชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ
2050079 นาย อนุธน สีตะสุต
2050080 นาย ศิวัช บุญเกิด
2050081 นาง ศรีสวรรค๑ คําสอน
2050082 นางสาว กันต๑ป๓นนี พรพึง่กล่ัน
2050083 นาย อนุศักด์ิ สืบเหลําง้ิว
2050084 นางสาว ลัดดารัตน๑ เพชรเฉลิมเกียรติ
2050085 นาง ดวงพร รองเดช
2050086 นาง ทิพารัตน๑ อุํนเจริญ
2050087 นางสาว สุภาวดี โกศล
2050088 นาง ณภัค กุลยณีย๑
2050089 นาง วรินทร ศิลปะรายะ
2050090 นาง จงรักษ๑ วงศ๑ใหญํ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050091 นาย กิติศักด์ิ แก๎วตา
2050092 นาง ขวัญชนก เรืองศรี
2050093 นาย เปรมมินทร๑ เทพอาจ
2050094 นาย เจริญชัย ฉั่วตระกูล
2050095 นาย ไกรลาศ บัณฑิตศิละศักด์ิ
2050096 นาง ศศิพร ขุนเงิน
2050097 นาย วงศธร ศรีเพชร
2050098 นางสาว ณัฐณิชา สินสมุทร
2050099 นาย บัญชาศักด์ิ ชินวงศ๑
2050100 นาง ดารินทร๑ ตารินทร๑
2050101 นางสาว พัชรากร พวงสายใจ
2050102 นาย ธีรพัฒน๑ ดีแก๎ว
2050103 นาง พรประภา กล่ันสุวรรณ๑
2050104 นาย อนันต๑ พงศ๑สุปาณี
2050105 นาย สมบุญ รํุงตํานาน
2050106 วําทีร๎่อยตรี เสนํห๑ สุพุทธี
2050107 นาย พีรพงษ๑ พัฒนโชครํุงเรือง
2050108 นางสาว นริศรา เพ็ชรัตน๑
2050109 นาง สกาวเดือน ยอดธรรม
2050110 นาย ณัฏฐ๑ชวิศ ไชยวรรณ
2050111 วําทีร๎่อยตรี ไทยวัฒน๑ วงษ๑การค๎า
2050112 นาย ปรีชา ศรีเอี่ยม
2050113 นาง อุษณี กิ่งคําวงค๑
2050114 นาย พงษ๑ธร โพธิแทํน
2050115 นาย วรศักด์ิ ลือชาคํา
2050116 นาย ชัยวิทย๑ รักษาพวก
2050117 นาง จันทร๑เพ็ญ สุทธิจิระพันธ๑
2050118 นาง ศรีอุบล เทพนวน
2050119 นาง ชนกานต๑ หํวงไธสง
2050120 นางสาว อรวรรณ ศรีรัตนะ
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เทศบาล
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เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050121 สิบเอก ณรงค๑ชัย จันทร๑ปล่ัง
2050122 นาง ทิพย๑วรรณ อิ่มผํอง
2050123 นาย พิทักษ๑ แสนลือชา
2050124 นาย เอกรันดร๑ กันทะชัยวงศ๑
2050125 นาย วิชิต จิตต๑หาญ
2050126 นาง พิกุลทอง ไชยป๓ญหา
2050127 นาย สมศรี แสนทวีสุข
2050128 นางสาว กรรณิการ๑ เครือฟู
2050129 นาย กนกพันธ๑ ดุษฎี
2050130 นาง พรทิพย๑ เตชะตน
2050131 นาย จักรี ชนะดี
2050132 นาย ประพัทธ๑ ปรางสุวรรณ
2050133 นาย ธานินท๑ วรรณละเอียด
2050134 นาง อุทุมพร โกกอุํน
2050135 นาย สรอรรถ คุโน
2050136 นาย ภิรมย๑ วงษ๑ศรีแก๎ว
2050137 นาย สมคิด ศรีแพงมน
2050138 นาง สุภณาฎ ธนาวรรัตน๑
2050139 นาง ฐิรญาภาวีณ๑ ปิยะภิรมย๑ชัย
2050140 นาง จารุวัลย๑ พรหมลิ
2050141 นางสาว ศราวัณย๑ วิริยะ
2050142 นาย ชวลิต จันทร๑นฤมล
2050143 นาย กัมพล การะเกษ
2050144 นาง พวงผกา พรหมมา
2050145 นาง ศรีไพร แตงกวา
2050146 นาย พิมล จงรักษ๑
2050147 นาย นภสินธุ๑ ทองอํวมใหญํ
2050148 นาง จรัสพักตร๑ ชูศรี
2050149 นางสาว พิมลสิริ ภาชนะ
2050150 พ.จ.ต. เชิดพงศ๑ อุทธศรี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050151 นาย สมเกียรติ คงกะพี้
2050152 นาย กงธนู อัฐนาค
2050153 นาย ชฤทธิ์ พงษ๑พระเกตุ
2050154 นาง รัชนีกร โกสา
2050155 นาย ถามพัฒน๑ นุชทําโพ
2050156 นาง ชื่นจิตต๑ ดาวสุข
2050157 นาย นพรธีธรรม ชํวยรัมย๑
2050158 นาง วิมล วัจนะรัตน๑
2050159 นาง นิชาพรรณ สมณะ
2050160 นาง ดรุณี วิศิษฐ๑ชาติ
2050161 นาย ไพสิฐ นรารักษ๑
2050162 นางสาว ยศวดี คนงาน
2050163 นาย ปรีชา ดาวเรือง
2050164 นาง เพชรา มักขุนทด
2050165 นาย อัณณัส ขุนกาเซ๏ะ
2050166 นาง สมจิตร๑ จันทร๑สําเภา
2050167 นาย กิตติศักด์ิ กิจขยัน
2050168 นาง วรรณ๑ลดา อรํามศรีธรรม
2050169 นางสาว ชไมพร ชุนประวัติ
2050170 นาง แสงดาว น้ําฟ้า
2050171 นาย สุป๓ทม๑ ทองรัตน๑
2050172 นาง วรรณา เสือวงษ๑
2050173 นาย กฤษกร รองประสิทธิ์
2050174 นางสาว ปิยะกมล สามสาลี
2050175 พันจําเอก บุญเลิศ รักเพชร
2050176 นาย กอบโชค กัลยาลัง
2050177 นาย สินาด กรีทวี
2050178 จําเอก เมเยอร๑ สาริผล
2050179 นาง อรนงค๑ คํ้าชู
2050180 นาย เกรียงศักด์ิ ปานปิน่
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050181 นาง สมบัติ วรวิเวทย๑
2050182 นาย กฤษวัฒน๑ ไสยาสน๑
2050183 นาย สาคร ชํานาญปืน
2050184 นางสาว สุภาวดี ศรีปิดตา
2050185 นาย ณรงค๑ พานิชกิจ
2050186 นาย พิรุณ จิตธรรมมา
2050187 นาง ณัฐธิดา อุดมเดชาเวทย๑
2050188 นาง ศิริกาญจน๑ แก๎วคําดี
2050189 นาย สมยศฏ๑ กรานต๑บุณภักดี
2050190 นาย ญาณาฤทธิ์ หนสมสุข
2050191 นาย ดํารงเกียรติ ศรีเกษม
2050192 นาย สุระ สิงหาราโท
2050193 นางสาว ดาริกา วิบูลย๑ศิลป์
2050194 นาง พรรณยมล สร๎อยเกลียว
2050195 นาง จันทนา ชัยเจริญพิทักษ๑
2050196 นาย วรวุฒิ บัววัฒนา
2050197 นาย ประชา ศรีเวียง
2050198 นาย คณิตกูล กรจักร๑
2050199 นางสาว จิราภรณ๑ พึง่บุญ
2050200 นาย เศกสันต๑ สมิทธิภิญโญ
2050201 นาย ถนอม สุขตาม
2050202 นาย อลังการ เจริญสุข
2050203 นาย อรรณพ วงษ๑สุรินทร๑
2050204 นางสาว สิทธวีร๑ จินดาอัครวิทย๑
2050205 นาย สัญชัย ไวยกูล
2050206 นางสาว พิสมัย ไขแสง
2050207 นาย ธีรวัฒน๑ กว๎างขวาง
2050208 นาง ณัฐกมล ศรีวัง
2050209 นาย สรสิช วํองไว
2050210 นาย รชต ฮ่ันตระกูล
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เทศบาล
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050211 นาย เสนํห๑ ศรีผดุง
2050212 นาง สุพรรณี พรหมโท
2050213 นาง วราภรณ๑ นวลเพ็ญ
2050214 นาง มธุรจน๑ สุภาษิต
2050215 นาย สุเทพ หลีสกุล
2050216 นาย เศรษฐพร ถนัดหัตถกรรม
2050217 นาย ยศพล เถื่อนมูล
2050218 นางสาว ทองมาก บุญแสน
2050219 นาย ประทีป ไอยศูรย๑
2050220 นาย อนุชา ลีอรําม
2050221 นาง เอื้อมพร ราชมณี
2050222 นางสาว นัฐชพัตร๑ โคกลือชา
2050223 นาย สมยศ ป๓กษาสุข
2050224 นาง รัฐติกาล พรมเสน
2050225 นาง สายใจ หงษ๑ประพันธ๑
2050226 นาย ชัยวัฒน๑ ศรีวันทา
2050227 นาง รณิดา เกตุเต็ม
2050228 นาย คงภัทร สายปราชญ๑
2050229 นาย ประพันธ๑ ดีอุด
2050230 นาย ธนาธิป สุมาลัย
2050231 นาง สุชัญญา มะสิทธิ์
2050232 นาย อิสระ ทัดเทียม
2050233 นางสาว นันท๑นภัส สุดมี
2050234 นาย ชัุยยา โพธิรุกข๑
2050235 นางสาว ชํอผกา ศรีภิรมย๑
2050236 นาย สมภาร ทองใบ
2050237 นาย นรเศรษฐ๑ ชาลปติ
2050238 นางสาว อลิสา สาอนันต๑
2050239 นาย พิพัฒน๑ เรืองประโคน
2050240 นาง เบญญณิช เวียงวีระ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050241 นางสาว หัทยา เจริญนภาพร
2050242 นาย วัชรินทร๑ วรรณพันธ๑
2050243 นาย เฉลิมพล เกรียงไกรศักดา
2050244 นาง ธนภร วงศ๑วรันธร
2050245 นาง ทิมาพร จันทรถง
2050246 นาง จรรยาภรณ๑ เกตุสุรินทร๑
2050247 นาง นงเยาว๑ แมํนสกุล
2050248 นาง สมทรง วงมุสิก
2050249 นางสาว พิมพา สืบสมาน
2050250 นาง ภิญญาพัชญ๑ วริญากร
2050251 นาย วินัย มูลป้อม
2050252 นาง วรนุช รํุงเรือง
2050253 วําที ่ร.ต. วิฑูรย๑ ด๎วงเงิน
2050254 นาย บุญเรือง วรรณพงษ๑
2050255 นาย สุรพงษ๑ ฐานสมบัติ
2050256 นาย พงษ๑ธนพฤทธ๑ น๎อยวัน
2050257 นาง วรัญญา น๎อมธงไทย
2050258 นาง สเภา พันธศรี
2050259 นาง โสภา สมพงศ๑
2050260 นาย นิเทศก๑ สุขสมบูรณ๑
2050261 นาย อมร คูเมือง
2050262 นาง รํุงฤดี เครือสุคนธ๑
2050263 นาย วสันต๑ ปิน่มณี
2050264 นางสาว หฤทัย สิทธิชัย
2050265 นาง นารี อินทะสมบัติ
2050266 นาง ราตรี เทียนบาง
2050267 นาง ประนอม ง้ิวโสม
2050268 จําเอก รัฐพงษ๑ เพียรคราด
2050269 นาย บุญชัย บุญรัศมี
2050270 นาง ชวนคนึง ณ ลําปาง ศักรภพน๑
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ชื่อ - สกุล
2050271 นาง กนกนวล รัตนกุสุมภ๑
2050272 นางสาว รัชดา ดวงแก๎ว
2050273 นาง วิไลภรณ๑ เยิมสูงเนิน
2050274 นาย พิเชษฐ๑ สวัสด์ิประสิทธิ์
2050275 นาง มัชฌิมา โชตินิคม
2050276 นาย เนตร มุนิวงศ๑
2050277 นาง วีร๑ธิมา สํงแสง
2050278 นาง มะลิ นาคคล๎าย
2050279 นาย ชม รุจิชยากูร
2050280 นาง พยุง สิงห๑แก๎ว
2050281 นาง กันยา เงินประดับ
2050282 นาง นภารัตน๑ ผํองใส
2050283 นาย ไพรัตน๑ เพชรราช
2050284 นาง ญาดา สงกรานต๑
2050285 นาง สามัคคี สินทรัพย๑
2050286 นาย เจริญ โพธิศ์รีทอง
2050287 นาง สมบุญ ปานดาษ
2050288 นาย ณรงค๑ศักด์ิ เชื้อรอด
2050289 นางสาว บุศรินทร๑ ส่ือกลาง
2050290 นาย วิทยา พลอยเพ็ชร
2050291 นาย กฤตสุเมธ ชัยรัตน๑
2050292 นาย จักรภัทร ศรีสุริยะธาดา
2050293 นาย ปกรณ๑ ปกรณ๑สกุล
2050294 นาย ดนุ สิทธิกานต๑
2050295 นางสาว อรทัย ขาวศรี
2050296 พันจําเอก ปภังกร กันอยูํ
2050297 นาง เกวลี รักษา
2050298 นางสาว กัลญา รอดแก๎ว
2050299 นาง ถุงเงิน พจน๑ศิลปชัย
2050300 นาง ศศิธร ดีระดา
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ชื่อ - สกุล
2050301 นาง ศุภาภรณ๑ ศิริสุวรรณ
2050302 นาง ณฐพร วิโรจน๑วงษ๑ชัย
2050303 พันจําเอก บุญเลิศ พฤฒากรณ๑
2050304 นาย อํานาจ ศรีพระจันทร๑
2050305 นาง กชกร บุญทองอํอน
2050306 นางสาว อรทัย อักษรไพร
2050307 นาง วีระอนงค๑ เจริญไพศาลตระกูล
2050308 นางสาว เนตรชนก ดําลํอง
2050309 นาย บรรเจิด ด๎วงทรัพย๑
2050310 นาย เฉลียว ภูดอนตอง
2050311 นางสาว จันทร สุขล้ิม
2050312 นาง เพ็ญศรี ศรีเข๎ม
2050313 นางสาว ชนาภา พูลหนําย
2050314 นาย ธีรพงษ๑ ลุนคุณ
2050315 นาย นักรบ จันทร๑สิงห๑
2050316 นาง ภัทรา จันทระโสภา
2050317 นาย เมืองมล ไชยสีหา
2050318 นาย ประเจตน๑ ศรีลอย
2050319 นางสาว ระพีพรรณ ด๎วงรักษา
2050320 นาย สุนทร จันทโรภาสกุล
2050321 นาย ศรายุทธ อาจารยานนท๑
2050322 นาย สมพงษ๑ จันทร๑พันธ๑
2050323 นาย สรสิทธิ์ สาเอี่ยม
2050324 นางสาว ภัทรียา พัววิริยะพันธ๑ุ
2050325 นางสาว วัลลภา คล๎ายบุตร
2050326 นาย ประภาส เซํงมาก
2050327 นาง ณัชนันทน๑ วรรณวิจิตร๑
2050328 นาย ยุทธพงษ๑ ชวาลา
2050329 นาย พิสันห๑ อยูํสุวรรณ
2050330 นาง ภูษณิศา ชีนาวุธ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050331 นาย ยงยุทธ เบญจวรางกูล
2050332 นาง มณี คล๎ายคลึง
2050333 นาย ทรงกลด พจนวิเศษ
2050334 นาง ธนพร หงษ๑ทอง
2050335 นาง ชวันภรณ๑ รํุงเรือง
2050336 นาง นงนุช พิกุลขาว
2050337 นาง นภัสวรรณ นุํมนวล
2050338 นาย พิสิษฐ๑ กสิกรณ๑
2050339 นาย พศวัต ธรรมวงศา
2050340 นาย เกรียงศักด์ิ ขําทับ
2050341 นาง เกตุกานต๑ นครจินดา
2050342 วําทีร๎่อยโท อนันต๑ เมาะราษี
2050343 นาง ชลิดา กุศลศิลปวุฒิ
2050344 นาย สุพจน๑ คําน๎อย
2050345 นาย อภิรักษ๑ สิทธิขวา
2050346 นาย ชยกร ปุญชัยสุมา
2050347 นางสาว กรรณิกา ถ้ําแก๎ว
2050348 นาง ภัทริกา ตํางใจเย็น
2050349 นางสาว ดวงเดือน นกทวี
2050350 นาย เฉลิมชัย แก๎วกระจําง
2050351 นาง ภัทรวดี ปรินแคน
2050352 นาง ศิริพร แจ๎งโถง
2050353 นาง ญานิศา บัวเกษ
2050354 นาย อาหะหมัดดือรอปี อาบูซาแล
2050355 นาง ปริยากร โชติพินทุ
2050356 นาง พรเพ็ญ อยูํสุข
2050357 นาย ศุภฤกษ๑ บุญชํวย
2050358 นาง ระพีพร สมสุข
2050359 พันจําเอก วัชนันท๑ วรางค๑พิสุทธิ์
2050360 นาย วุฒิพงศ๑ ภูมิประพัทธ๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050361 นาง อันน๑ญธร เวชรักษา
2050362 นาง กนกวรรณ พรมเชียง
2050363 นาง ป๓ณฑิตา สิงห๑สํูถ้ํา
2050364 นาง ศุภาพิชฐ๑ กุลทรสุริวงค๑
2050365 นางสาว ธัญญลักษณ๑ บุญสม
2050366 นาย นิสิต สลักคํา
2050367 นาง อุไรลักษณ๑ เรือนสิงห๑
2050368 จ.อ. สมพงษ๑ ศักด์ิแสง
2050369 นาย ศุภโชค อินทรเรือง
2050370 นาง จารุณี หงษ๑เวียงจันทร๑
2050371 นาย สิทธิพงษ๑ ชนะดี
2050372 นาง นุชนาถ พรหมหากุล
2050373 นางสาว สิรภัทร บุญธรรม
2050374 นาง ประภัสสร ณ  นคร
2050375 นาย รังสรรค๑ นาสุนทร
2050376 นางสาว สายทอง ต๏ะวิชัย
2050377 นาย กนิฏฐ๑ งามไตรไร
2050378 พ.จ.อ. สุเทพ การะกรณ๑
2050379 นาย ไพโรจน๑ กมลป๓ทมากุล
2050380 นาง พัชรี ธนวิวัฒน๑
2050381 นาง จันทนา ทองแดง
2050382 นางสาว กรรณิการ๑ แซํล้ี
2050383 นาย ปริวรรต แสงทัศน๑
2050384 นาง กรณ๑ญรัศมิ์ วรรณสังข๑
2050385 นางสาว ศุภดามาศ จันทาธอน
2050386 นาง ธนวรรณ คงจุ๎ย
2050387 นาย เรืองศักด์ิ สุริรักษ๑
2050388 นางสาว บุษรา สุดสาคร
2050389 จําสิบเอก เรวัติ อุไร
2050390 นาง รัตนา โทจอม
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050391 นางสาว เอลียาห๑ พิทักษ๑วงศ๑
2050392 นาย พนา รติมนพรกุล
2050393 นางสาว วชิราพรรณ จันทโรกร
2050394 นาย สหพงศ๑ พรหมสุทธิ์
2050395 นาง วรรณเนาว๑ รติธํารงกุล
2050396 นาย สุรพจน๑ มาณพ
2050397 นาย ชัชวาล จักรศิลป์
2050398 นาย ศักด์ิชัย แจํมจํารัส
2050399 นางสาว พีร๑รฐา ชูจิตรฐานุพงศ๑
2050400 นาย สถิตย๑ สํองแสงจันทร๑ุ
2050401 นาย เกริกศักด์ิ เดชไกรสร
2050402 นาง โสภา ทับผ้ึง
2050403 นางสาว นภาพร พูลจิตร
2050404 นางสาว ธนิดา วังขันธ๑
2050405 นางสาว สุมาลี กนกศรีวิเชียร
2050406 นาง กุลยาดา รอยประโคน
2050407 นาง เพชรชมภู ปรึกษา
2050408 นาย กิุตติธัช ตะโนรี
2050409 สิบเอก ธนินท๑รัฐ อยูํยืนธรรม
2050410 นาง ณภัทร วงษ๑อินตา
2050411 นาย ถวิล ฝ๓้นพรม
2050412 นาย วิชัย พรหมพิทยาจารย๑
2050413 นางสาว ณปภัช พิชญางกูรกุลกร
2050414 นาย ณรงค๑ ศรีจริยา
2050415 นาย กฤษฎา ผลากอง
2050416 นาย ประยุทธ๑ เยื้อนหนูวงศ๑
2050417 นาย เสรี เพ็งสาท
2050418 นาย อุโลม ชูสุวรรณ
2050419 นาย อนุพงศ๑ โพธิเ์พ็ชร๑
2050420 นางสาว จิรสุดา รัตนพิบูลย๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050421 นาย ชาญชัยนันท๑ ธนสิทธิก์ุลโชติ
2050422 นาย เกียรติศักด์ิ เทวเดช
2050423 นาย เกษมสันต๑ เจียมจรรยา
2050424 นาย วารินทร๑ ท๎าวสบาย
2050425 นาย ภูวนาถ ภาวะรัตน๑
2050426 นาย ศุภชัย อาลัยจิตต๑
2050427 นาง สาวิตรี หนุนภักดี
2050428 จําเอก อนุรักษ๑ โยธารักษ๑
2050429 นางสาว กัญญารัตน๑ ดวงนภา
2050430 พันจําโท ประเชิญ ฐานะรํุงเรืองเลิศ
2050431 นาง ประภัสสรป์ จิตธรรมวงศา
2050432 นาง ปองชนกานต๑ บุญมี
2050433 นาง สมจิต หวังดิลก
2050434 นาง ปุญชรัศมิ์ เจริญกิจกําจรชัย
2050435 นาย วิชากร ควรรณสุ
2050436 นาย ชาตรี คงคํา
2050437 นาย พันธ๑ศักด์ิ มัธยมพงศ๑
2050438 นาย พัลลภ จิตสถาน
2050439 นาย สมศักด์ิ รํุงเรือง
2050440 นางสาว วลัญช๑ชยา เลิศรัชชาพันธุ๑
2050441 นางสาว เกตน๑นิภา ไกรจะบก
2050442 นาย วทัญ๒ู มีสวน
2050443 นาง จิตติมา ฉัตรแก๎ว
2050444 นาง ณัฐหงส๑ เกตุมณี
2050445 นาย สุรศักด์ิ เกษงาม
2050446 นาย ประจวบ หนํอศักด์ิ
2050447 นาง อนุพร พัฒนจันทรีกูล
2050448 นาย สิทธิเดช ศรีสุวรรณดี
2050449 นาย สมพงษ๑ จําปาขีด
2050450 นาย มนตรี มํวงคําหมื่น
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050451 นาง กานดา ใจแสน
2050452 นาย ชัชวาลย๑ วงษ๑มากวารี
2050453 วําทีร๎่อยตรี ทัศนัย เกตุทองสง
2050454 นาง ณัฐปภัสร๑ ชลวัฒนะธงชัย
2050455 นาง ป๓ทมา ชาญเชี่ยว
2050456 นางสาว ธนันณัฏฐ๑ หันประดิษฐ๑
2050457 นาย ภัทรพล ประทีป ณ ถลาง
2050458 นาย สมจิตร ยิ้มสุด
2050459 นาง กาหลง แสงคําสอน
2050460 นางสาว กัญญาภัทร อินทรสอาด
2050461 นาง ภีมญารินทร๑ จิตตาภิรักษ๑
2050462 นางสาว บุปผา คณะนาม
2050463 นาง บุญญาพร จงวิจิตร
2050464 นางสาว วรรณี บุญศรีเลิศ
2050465 นาย ธีระ จันทร๑ทองพูน
2050466 นาย ภูวิศ เพชรขาว
2050467 นาย ฐิติ อินทะพันธุ๑
2050468 นาย วิญ๒ู บุษนาม
2050469 นาง สรัญญา หมอโอสถ
2050470 นาย คณพศ สิงหเดช
2050471 นาง เนตรนภา ไชยโคตร
2050472 นาย ณัฏฐพร พรหมมาศ
2050473 นาย สรชาญ สางชัยภูมิ
2050474 นาง ดาราณี สิทธิพงศ๑
2050475 นาย สมพร มหาหงษ๑
2050476 วําทีร๎่อยตรี สนั่น ป๓ญญา
2050477 นาย สุรินทร๑ มุขแก๎ว
2050478 นาย อดิศักด์ิ สมจิตต๑
2050479 นาง สุมาลี ตาแหลม
2050480 นาย อุทัย ทุมไพร
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050481 นาย อับดุลเราะห๑มาน วาอายีตา
2050482 นาย วิโรจน๑ อํอนนางรอง
2050483 นาย สุพรชัย ป้านภูมิ
2050484 นาย พนมกร ตันวัฒนกุล
2050485 นาย สุรสิทธิ์ ฤทธิรณ
2050486 นาย อําพร เครือเนตร
2050487 นาย สมพงษ๑ ลุนสอน
2050488 จําเอกดร. พุทธพงศ๑ ผางจันทร๑ดา
2050489 นาย ระพี คําสอนพันธ๑
2050490 นาย ธีรวุฒิ ชูศิลป์
2050491 นาย สมพล ธาตุอินจันทร๑
2050492 นางสาว เยาวลักษณ๑ กิมาคม
2050493 นาง บุญเรือน พจนา
2050494 นางสาว สุชีรา แนบสนิทธรรม
2050495 นาง จุนารีรัตน๑ นวลละออง
2050496 นาย จักรพงศ๑ สุริยัน
2050497 นาง รัตติกร ต๏กควรเฮง
2050498 นาง สมหญิง รัตนสมัย
2050499 นาง สายฝน ตรีเนตร
2050500 นาย ภัทรศักด์ิ ปทุมวัฒนาวงศ๑
2050501 นาย ประเทือง ปองดอง
2050502 นาง กุลกัญญา ทองศรีวงศ๑
2050503 นาย พฤฒินันท๑ บุญศิริรํุงเรือง
2050504 นาย ธัชพงศ๑ นาคอุดม
2050505 พันจําอากาศเอก เจริญ มงคลหมูํ
2050506 นาย วริทธิน์ันท๑ ยะวร
2050507 นาย ไพโรจน๑ จันทะเบีย้ว
2050508 นาย นายพิรชนม๑ เกษตรสุนทร
2050509 นาง กุสุมา อัครพรปภา
2050510 นาย ศักดิพันธุ๑ จันตัน
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050511 นาย ประกิต สมนาศักด์ิ
2050512 นางสาว นาถยา ชัยกิจ
2050513 นาง เนตนภา อํอนพินา
2050514 นาง สุรีพร โกมลธง
2050515 นาย ธรรมนูญ วํองพิพัฒนานนท๑
2050516 นาย ไสว ธุระสิทธิ์
2050517 นาย สุวิทย๑ รองชูเพ็ง
2050518 นาย ประเนตร พระสวําง
2050519 นาย ดุสิต ชูโตศรี
2050520 นาย ประสงค๑ โพธิเ์นียม
2050521 นาย ชาญวิทย๑ จันละมุด
2050522 นางสาว จุฑาทิพย๑ สุขอํอง
2050523 นาย เดชรชต โพธิสัตย๑
2050524 นาย เจ๏ะกูมารูเด็ง ฮาเฮาะ
2050525 นาง รภัสศา ธนวุฒิธนาดุล
2050526 นาย นายอนุชา ธนาวุฒิ
2050527 นาย ฉลาด บุญสะอาด
2050528 นาย สหัสนัยน๑ สวัสดิกูล
2050529 นาย วรสิทธิ์ บัวสาย
2050530 นาย กมลฌ๑ยศ ผาอินทร๑
2050531 นาย นายประทีป กล่ินหวล
2050532 นาง นิทราพร เจริญไทย
2050533 นาย จํารัส กันทะสัก
2050534 นางสาว ประมณฑ๑รัชย๑ ภูพงษ๑พานิช
2050535 นาง อุบล แก๎วอุดร
2050536 นาย สมประสงค๑ วีระวัฒน๑
2050537 นาย กิตติธร คําสวัสด์ิ
2050538 นางสาว วิภาวดี ไชยถา
2050539 นาย สุทัศน๑ อินสุภาทร
2050540 นาย ธณัชฐ๑พรหม ชราชิต
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050541 นาย อภิเชษฐ๑ นวลนาค
2050542 นางสาว ยุคลธร บุญรอด
2050543 นาง ปิยมาศ วันทยางค๑นันท๑
2050544 นาง วาศิณี กิจรัตนี
2050545 นางสาว ประเสริฐศรี เทพประสิทธิ์
2050546 นาย ประวิณวิทย ภูกําญจนพันธ๑
2050547 นาย สุรวุฒิ สกุลเรือง
2050548 นาง ผาสุข เกมกลาง
2050549 นาง นุชรี นมรักษ๑
2050550 นาย ณัฐพล นันทะสุธา
2050551 นาย มนตรี สุพรหมอินทร๑
2050552 นางสาว กัญญา ทองคุปต๑
2050553 นางสาว พรรณี สุกใส
2050554 นาย รัฐชนะ อินทร๑สุวรรณ๑
2050555 นาย ชัยกฤต พรหมพ๎วย
2050556 นาย สุรัส งานโคกสูง
2050557 นาง รัตนา สุทธิคีรี
2050558 นาง ฐานิตา ราชวงษ๑
2050559 นาย สมชาย กัลยะกิติ
2050560 นาย ธัญปฐิพล นิกรเทศ
2050561 ส.ต.ท. บรรเทิง ยวนแหํว
2050562 นาย วิศาสตร๑ สืบชมภู
2050563 นางสาว สุภาวดี อุดมเดชดิษยา
2050564 นาย วัชระ เสริฐสมใจ
2050565 นาง เบญจพร ทองเหม
2050566 นาย จินตวัฒน๑ ศรินเสามั่น
2050567 นาง ประไพพิศ บุนนาค
2050568 นาย ปรีชา จันทบูรณ๑
2050569 นาย ประชิต พิสิฐธนกุล
2050570 นาง วราภรณ๑ สาลีผล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050571 นาง เกษร สุขุประการ
2050572 นาง สุพัตรา จันทร๑ศิริ
2050573 นาง วนิดา ละม๎ายศรี
2050574 นาง ภัทร๑กานต๑ จันทร๑มา
2050575 นาง สุภัค ศิริชัย
2050576 นาย พิชิต ผํองเกษร
2050577 นาย สุกิจ สุระกําแหง
2050578 นาย ทรงภพ ไตรสุวรรณ
2050579 นาง นันท๑นภัส ไหมแพง
2050580 นาง ฐิตารีย๑ เจริญนพศักด์ิ
2050581 นาย พรศักด์ิ แก๎ววิจิตร
2050582 นาย อภิชัย ศรีธรรม
2050583 นางสาว ป๓ทมา สุวรรณวงศ๑
2050584 นาย ธงชัย แสงจันทร๑
2050585 นาย สุชาติ รอดพล
2050586 นาย สุระศักด์ิ คําอาษา
2050587 นางสาว กัญณภัทร แก๎วกลํ้า
2050588 นาย นุกูล คํารัตน๑
2050589 นาง มารศรี พันธุ๑เจริญ
2050590 นาย อภิชาติ ทองแดง
2050591 นาย วรกิจ กิจประจง
2050592 นาง สุภา นาจักร๑
2050593 นาง ณิชชาพัชญ๑ อารยางภิวัฒน๑
2050594 นาง มณฑา ไชยงาม
2050595 นาง โชติกา มณีโชติ
2050596 นาย โกศล นามโร
2050597 นาย ทรงวัฒน๑ เชื้อสกล
2050598 นางสาว ณัชชา นามบุดดี
2050599 นาย ชรินทร๑ แสนบรรดิษฐ๑
2050600 นาย พีระ วานิชรัตน๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050601 นางสาว ธัญญรัศม๑ สกุลวรานันท๑
2050602 นาง งามพิศ จันทร๑รัตน๑
2050603 นาย อนุชา ปุญญมัย
2050604 นางสาว รัสรินทร๑ กิตต์ิธนัชวิศาล
2050605 นาง ศิวพร อินทรัตน๑รังษี
2050606 นาย วสันต๑ รุจิรกาโมทย๑
2050607 จําเอก สิทธิท์ัศน๑ แก๎วไพยทูล
2050608 นางสาว อัญชลี เผือกพันธ๑
2050609 นาย เผด็จ ยั่งยืน
2050610 นาย ปรพล พรมเกิด
2050611 นางสาว เรวดี ตรีระตระกูล
2050612 นางสาว อุสณีย๑ ตรีคงคา
2050613 นาง นงลักษณ๑ ชํานิจศิลป์
2050614 นาง สิริพร สมบูรณ๑
2050615 นาง พรรณิภา สุนทรนันท๑
2050616 นางสาว นิตยา วงค๑วรบุตร
2050617 นาย ยศกฤต มะยิ
2050618 นาย ป๓ญญา วันเพ็ญ
2050619 นาย สุระพงษ๑ สนั่นเอื้อ
2050620 นาย ธนาพล ศิริกุลปิยรัตน๑
2050621 สิบตํารวจเอก คมสินธุ๑ ประสมพืช
2050622 นาง ประภาภรณ๑ รักษาพล
2050623 นางสาว ปวรรัตน๑ ไกรค๎ุม
2050624 นาย กมล กิจจานนท๑
2050625 นาย ณัฐพงษ๑ สุรีย๑รัชศิรดา
2050626 นาง อนัญลักษณ๑ ประมูลมาก
2050627 นาย ธนชัย พิมพามา
2050628 นาง ชนณี โพธิช์ู
2050629 นาง กิ่งแก๎ว อํอนทรัพย๑
2050630 นาย ชัยวัฒน๑ เครือกนก
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050631 นาย อัศวิน เกตุแก๎ว
2050632 นาง ฉวีวรรณ วงษ๑พรมมา
2050633 นาย วรรณศักด์ิ แกํนทรัพย๑
2050634 นาย วิโรจน๑ สรรพกิจบํารุง
2050635 นาย ปฏิญญา แก๎วปลาด
2050636 วําทีร๎่อยตรี วิษณุ รอดสี
2050637 วําที ่ร.อ. นพโรจน๑ วุฒิวิชัยรัตน๑
2050638 นาง จํารัส จันนา
2050639 นาง สดใส ตันจันทร๑
2050640 นาง กัลยา อาม๏อส
2050641 นาย สุชาติ บริรักษ๑กิจดํารง
2050642 นาย สันสกฤต หงษ๑ณี
2050643 นาย ณรงค๑ บุปผา
2050644 นาย ป๓ญญา ป๓กกาโต
2050645 นาง บุษบา โชติจันทึก
2050646 นาย กมล สีนวน
2050647 นาย แวอัดนัง สะนุง
2050648 นาย ประเสริฐ ศรีสุวรรณ
2050649 นาย พชร เพชรอํอน
2050650 นาย พิทักษ๑ สมบูรณ๑
2050651 จําเอก พงพันธ๑ ชนะดี
2050652 นาย วีรยุทธ บุญมา
2050653 นางสาว ปภาณัท ทองประสม
2050654 นาย อุบล กิคอม
2050655 นางสาว วันทนา งํอนสวําง
2050656 นาย ปิยะศักด์ิ สมบัติ
2050657 นาย ยิ่งยศ ภูหลักถิน
2050658 นาย ชรินโรจน๑ วิชัยดิษฐ
2050659 นางสาว เขมิกา ดีไหว๎
2050660 นาง ฐิติชยา บุญรํุง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050661 นาย สมพงษ๑ พระสลัก
2050662 นาย สมประสงค๑ นิลพฤกษ๑
2050663 วําทีร๎่อยตรี ฤทธิเดช ศรีชุม
2050664 นาย ชเนนทร๑ กรกชมาศ
2050665 นาย ประยงค๑ เพชรยัง
2050666 นางสาว รัศมี พลรัตน๑
2050667 นางสาว ระพีพรรณ จันทร๑ทิพย๑
2050668 นาย จตุพร ศรีสุวรรณ
2050669 นาง ภาวะดี นัยนามาศ
2050670 นางสาว วันทนา น๎อยพาลี
2050671 นาง มลิวรรณ๑ ภักดีพินิจ
2050672 นาง วาริสา แก๎วดอนหัน
2050673 นางสาว เตือนใจ ประทุมวัน
2050674 นาย นิกร ศรีพุทธโธ
2050675 นาย เกียรติศักด์ิ สังข๑สวัสด์ิ
2050676 นางสาว พัชฐศวัน คุณนิธิภควัฒน๑
2050677 นาย ทนงศักด์ิ อภัยโส
2050678 นางสาว เดือนเพ็ญ แก๎วประเสริฐ
2050679 นางสาว อรจีราพัชร๑ ศรีพรหม
2050680 นาง วีนา พันชนะ
2050681 นางสาว ลัดดาวรรณ บุญมา
2050682 จําสิบตํารวจ พะเยา จันทร๑ศรี
2050683 นาง นางกัญณภัทร ต๎ูไม๎ป่า
2050684 นาย ประจักษ๑ วิเชียรสาร
2050685 นาย วรพจน๑ ศิวิโรจน๑
2050686 นาย ดุลยาพร มานะกล๎า
2050687 นางสาว ไพจิตร มีพรหม
2050688 นาย ชาญณรงค๑ ฟ๓งเพราะ
2050689 นาง ปาลิดา เพ็ชรกล๎า
2050690 นาย ภวุฒิ วงศ๑ไชย
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050691 นาง อุํนเรือน วํองชิน
2050692 นาย เกตุ ชํานาญ
2050693 นาง จีรนันท๑ วุนํวงศ๑
2050694 นาง ปาลีดา กาแลมา
2050695 จําเอก เอื้อน ชมแผน
2050696 นาง บังอร คําชัยวงค๑
2050697 นาย นัฐพงษ๑ มาลัย
2050698 นาง ณฐพร ทิพย๑อักษร
2050699 นาง อัญชลี เมื่อประโคน
2050700 นาง สงกรานต๑ พลีสัตย๑
2050701 นางสาว ณัฏฐ๑ทิตา ธนาสิริเมธีกุล
2050702 นางสาว สุรีย๑ พิมพ๑ปรุ
2050703 นาง สุธารัตน๑ แก๎วประเสริฐ
2050704 นาย จตุวิทย๑ พลายสวัสด์ิ
2050705 นาง วิไลลักษณ๑ ศรีโพธิ์
2050706 นาย อิทธิเชษฐ๑ อภินันท๑ธนากฤต
2050707 นาง ประภาพร ธัมมะทัตตะโยธิน
2050708 นาย สมชาย เสาวจันทร๑
2050709 นาย ณรงค๑ อัปการัตน๑
2050710 นาง ขนิษฐา รังสิมันตุชาติ
2050711 นาย สุทธิพงษ๑ สุขขัง
2050712 นาง สนธยา จันทร๑จร
2050713 นาง ทัศนีย๑ ทัศนิยม
2050714 นางสาว สุชาดา ก๎านบัว
2050715 นาง สายใจ ทองคํา
2050716 นาง นีโลบล วรวิทย๑วัฒนา
2050717 นาย ผจญ ศิริอินทร๑
2050718 นางสาว สาธิตา ชยารักษ๑
2050719 นาย วิชัต ประธานราษฎร๑
2050720 นางสาว พิชญ๑มลวรรณ นพสุนทรีภัสร๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050721 นาย หัสดิน มันเละ
2050722 นาง โกรินทร๑ อินทสระ
2050723 นาง เพชรลดา จีนพัฒน๑
2050724 นาง กนกพร จันทวงศ๑
2050725 นาย วิชัย บ๎านพวน
2050726 นางสาว สมใจ บุญแก๎ว
2050727 นาย ณัฏฐ๑ พูลสนอง
2050728 นางสาว ภรินทิพย๑ บุญเงิน
2050729 นาย สถิตคุณ บุญเรือน
2050730 นาย ยุทธศิลป์ ป้องหลักคํา
2050731 นางสาว อณัญญา จันทร๑พาณิชย๑
2050732 นาง ชนัดดา เพ็ชรการณ๑
2050733 นางสาว ณัทชญากานต๑ ชัยวิบูลย๑ธรรม
2050734 นาย ธํารงค๑ ชุมนุม
2050735 นาง ชัญญาภัค ศรีโยธี
2050736 นาย ปราการ แกล๎วทนง
2050737 นาย นรา ศิริพัฒน๑พงศธร
2050738 นาย พีรพงษ๑ ปาลวงษ๑เรืองสาร
2050739 นาย สมชาย สถาพรวรวงษ๑
2050740 จําสิบเอก สุริยนต๑ พรหมฤทธิ์
2050741 นาย ดิเรก พิพัฒน๑พุทธพันธ๑
2050742 นาย เทพนรินทร๑ ทองสัมฤทธิ์
2050743 นาย โกเมนทร๑ ซารัมย๑
2050744 นางสาว อรนรินทร๑ ธัญวิสิษฐ๑กุล
2050745 นาง กัลยา มีรักษ๑
2050746 นาง ประนอม ตันสกุล
2050747 นางสาว พรสวรรค๑ กรีโสภา
2050748 นาย ชาญยุทธ๑ พลหนองหลวง
2050749 นาย ทวี ไปแดน
2050750 นาย ฐกร ศิริเดชเมธา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050751 นางสาว ประเทือง ปานเกรียว
2050752 นาง จีรนันท๑ จีรภัทรกุลวงศ๑
2050753 นาง คีญาพัฒน๑ วัฒนวงค๑เจริญ
2050754 นางสาว ภัคจิรา ชัยเพชรโยธิน
2050755 นางสาว ศุราลัย จินตะชิน
2050756 นาง วาสนา เทพิน
2050757 นาย บัญชา พุทธรักษ๑
2050758 นาง อุบลวัลย๑ ปานเลิศ
2050759 นางสาว หทยา รักษาพราหมณ๑
2050760 นาย นายกฤตยา สตาภิรมย๑
2050761 นางสาว รัชนีกร ไม๎สังข๑
2050762 นาย มนต๑ชัย สุดใจ
2050763 นางสาว พรพิมล ธรรมาธิกรณ๑ชัย
2050764 นาง เพ็ญศิริ สมุทรศร
2050765 นาย ประยูร ลาศรีทัศน๑
2050766 นางสาว กนกวรรณ คันธวงศา
2050767 นาย วิชาญ ชาติเผือก
2050768 นาง นารีรัตน๑ คงสุทธิ
2050769 นาย พรเทพ เพชรอนันต๑
2050770 นางสาว กัญญาภัค ปอเจริญชัย
2050771 นาง ดวงรัตน๑ รอดณรงค๑
2050772 นางสาว วงเดือน สุคนธพล
2050773 นาง สุภาภรณ๑ คําภูเงิน
2050774 นาย นนทพัฒ ถปะติวงศ๑
2050775 นาย ประสิทธิ์ อิ่นคํา
2050776 จําเอก วัจน๑พล สีดาสลุง
2050777 นาย ศิวัชณพงศ๑ เมืองสนธิ์
2050778 นาง พรทิพย๑ ซ๎ุนสุวรรณ
2050779 นาย สุนทร จวงพลงาม
2050780 พ.จ.อ. อํานาจ อยูํสาโก
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050781 นาง จันทร๑พร สกุลพันธ๑
2050782 นาง วิกรธินี จันทร๑อ๎วน
2050783 นาง นิชา ชื่นรําพันธุ๑
2050784 นาง น๎อมจิต มีดี
2050785 นางสาว ประโลมจิต ทิพย๑ศรี
2050786 นาย ดําเนิน จันทะหงษ๑
2050787 นาง ปฏิมา ตันติเมตตา
2050788 นาย มังโซร๑ สาแม
2050789 นาง แสงมณี รอดเผือก
2050790 นาย สุพล กันทาสม
2050791 นาย ธีรวีร๑ สุดจันทร๑ฮาม
2050792 นาย สมนึก นาป้อม
2050793 นาย วัชรวิชญ๑ วัชรป๓ญญาพิพัฒน๑
2050794 นาง ศุภากร ปรึกษา
2050795 นาง จิรภัทร พูนศิริวณิชย๑
2050796 นาย บุญยรัตน๑ ฤทธิก์ลาง
2050797 นาย สมจิตต๑ ใจประการ
2050798 นาย วานิช พฤกษวานิช
2050799 นางสาว จินดาภรณ๑ แจํมศิริ
2050800 นางสาว เขมิกา คงทิพย๑
2050801 นางสาว ภัทริยา วรมาลี
2050802 นาง เบ็ญจภรณ๑ บุระ
2050803 นาง พิมพ๑นภัส ภัทรกํอพงศ๑สุข
2050804 นางสาว จินตนา คําสูง
2050805 นาย คณิศร มนเทียรทอง
2050806 นางสาว จันทร๑เพ็ญ อินต๏ะปวง
2050807 นาย สนธยา หาชัยภูมิ
2050808 นาง วงค๑เดือน น๎อยพิทักษ๑
2050809 นาง ญาณี เผือกพูลผล
2050810 นาย ธีระพงษ๑ จันทบูรณ๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050811 นาง เบญจรินทร๑ เดชพุฒ
2050812 นางสาว ไศลรัตน๑ ยิ่งยวด
2050813 นาย พเยาว๑ สีหว๎าสะโสม
2050814 นาย สุมน สุกใส
2050815 นาง รติรัตน๑ นาวารัตน๑
2050816 นาง รํุงนภา ไล๎ฉิม
2050817 นาง ชวนพิศ สืบสังข๑
2050818 นาย ธวัช เพชรเรือนทอง
2050819 จําเอก ณรงค๑ชัย ทองลาย
2050820 นาย ถวัน อุํนคําเมือง
2050821 นาย ณฤเบศวร๑ อําวสกุล
2050822 นาง พิชญ๑นาฏ เมืองใจ
2050823 นางสาว รัตติกาล ทองเกล้ียง
2050824 นางสาว พรทิพย๑ พูลสวัสด์ิ
2050825 นาย อนุวงค๑ รอดศรี
2050826 นาย ทองวาส หมุดนันใจ
2050827 นาย ไพศาล พงศ๑สุภากุล
2050828 นาง เบญจมาศ อุบลเลิศ
2050829 นาย ดํารงค๑ สุขสมจิตร๑
2050830 นาง ศิรญา อรัญสาร
2050831 นาย สุธีย๑ ยอดเพชร
2050832 นาย ประภากร ประสิทธิ์
2050833 นาย ประพิษ หนูเพชร
2050834 นาย สุรพล คําใส
2050835 นาวาอากาศตรี คมกฤช คัมภีระ
2050836 นาย ทรงเดชา วันทา
2050837 นางสาว เชาวรัศธ๑ ตรีศร
2050838 นาง นิรุชา ซาวคําเขตต๑
2050839 นาย บุญชนะ เนาว๑รัตน๑
2050840 นาง ศรินทร๑รัศม๑ ชุลวงศ๑

หนา้ที ่88 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050841 นางสาว ระเบียบ ขยันดี
2050842 นางสาว พยอม นิลวิสุทธิ์
2050843 นาย เกรียงศักด์ิ นุตตะโร
2050844 นาง กรรนิการ๑ พูลสวัสด์ิ
2050845 นาย สมพล โพธิอ์ํอง
2050846 นาง พิรดา คงนาวัง
2050847 นาย ยุทธนา ป๓ญญา
2050848 นาง กาญจนา วิชัยดิษฐ๑
2050849 นาย พงศ๑ธร ทองสอน
2050850 นาย ศิวกานต๑ กะริอุณะ
2050851 นาย บรรจบ คํากันหา
2050852 นาย วิรยศ เรียมแสน
2050853 นาง ศิรินภา วินทะไชย
2050854 นาง จรรย๑จรี จรรยารักษ๑
2050855 นาย คนึง ฆอ๎งเล็ก
2050856 นาย สิทธิชัย ใจเย็น
2050857 นางสาว อุศนา แสงไชย
2050858 นาย โอภาส ไม๎น๎อย
2050859 นาย ณัฐดนัย มุํยไทย
2050860 นาง เพชรลักษณ๑ พิมสาร
2050861 นาย สัญญา นาอุดม
2050862 นาย สวรรค๑ สาและ
2050863 นาง กัลยกร สีมุเทศ
2050864 นาย บุลศักด์ิ อํอนชะอ่าํ
2050865 นางสาว อมรรัตน๑ ยํานเดิม
2050866 นางสาว ตะวัน ทองทองหลาง
2050867 นาย กฤติภัทร ภิญโญชุติวัต
2050868 วําทีร๎่อยตรี ชูรศักด์ิ แสนธิวัง
2050869 นาย พันธ๑ศักด์ิ แผลงฤทธิ์
2050870 นาย อาดิษฐ๑ อินทจักร๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2050871 นาย สมพงษ๑ สุริโย
2050872 นาย ฐวัฒน๑ ไชยศรี
2050873 นางสาว ลภิสณา จันทรวิชิต
2050874 นาย วินัย สุปินะ
2050875 นาง ทองมาศ ขันธะหัตถ๑
2050876 นาย ยุวพล อุดม
2050877 นาง นิตยา พํวงศิริ
2050878 นางสาว มณีวรรณ บุณยศิวาพงศ๑
2050879 นาง เสาวลักษณ๑ สรรเสริญ
2050880 นาย อุกฤษณ๑ ประสพโชคชัย
2050881 นาง พูลศรี ศรีเข๎ม
2050882 นาย วิสุทธิ์ เสาวรัจ
2050883 นาย เกชา เขียวโพธิ์
2050884 นาย สาคร พรมหา
2050885 จําเอก อดุลย๑ บุญวิเศษ
2050886 นางสาว ธัญญพัทธ๑ อ๎วนโพธิก์ลาง
2050887 นาย พินิจศักด์ิ เอี่ยมฉวี
2050888 นาย มนตรี ตันเจริญ
2050889 นางสาว ชฎาพร คุณสมบัติ
2050890 นาง สุนันทา เทนไธสง
2050891 นาย ชยุต เหมวิเชียร
2050892 นางสาว บังอร แสงเขียว
2050893 นาง เนาวรัตน๑ ธรรมวรางกูร
2050894 นาง โสภิณเขมณิกา ชมภูพาน
2050895 นาง ชิตาภา กุชโร
2050896 นาย ฤทธิ์ ไชยวรรณ
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เลขประจ าตวัสอบ
2060001 นาย อาทิตย๑ ศรีมงคล
2060002 นาง อรอนงค๑ นนธราช
2060003 นาย ปรีดา พุทธไทยรัช
2060004 นาง อัจฉราวรรณ ชูไพ
2060005 นาย พิรัฐ กันคํา
2060006 นางสาว กันต๑สินี รํุงสุรฉัตร๑
2060007 นางสาว ชัชรี ยอดมงคล
2060008 นาง ธันฐภัทร๑ สุสะเส็ง
2060009 นาง นาตยา อยูํยืนยง
2060010 นาย ศักด์ิเพชร นามสิมมา
2060011 นาย ถนัดชัย ธนะสูตร
2060012 นาย สุพจน๑ ยมรัตน๑
2060013 นางสาว หทัยพัชร บุญพึง่
2060014 นางสาว จินตนา ป๓ทมานนท๑
2060015 นาย ธนวัสส๑ รํวมโพธิรี์
2060016 นาย สนอง ศิริเทศ
2060017 นาง นิภา ธาราโฉม
2060018 นาย พิสิษฐ๑ เปรมปรีดี
2060019 นางสาว รจเรข โตพิทักษ๑
2060020 นาย ธนายุต นิตยสมบัติ
2060021 นาง ญดา ชวนไชยสิทธิ์
2060022 นาย ไมตรี ทรัพย๑ฉายแสง
2060023 นาย นิธิภูมิ นองสินธุ๑
2060024 นาย ศิวลักษณ๑ อุํมมี
2060025 นาง ธสวรรฒ เปียจันทร๑
2060026 นาย ราเชนท๑ ศรีชัย
2060027 นาย อําพล หนํอตํุน
2060028 นางสาว สุภาพร ขาวชํานาญ
2060029 นาย ธนวัฒน๑ วัชรบุตร
2060030 นางสาว อุมาทิพย๑ ศรีจันทร๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060031 นาง กนกวรรณ ถวิลวงษ๑
2060032 นาย วัชรินทร๑ เรืองมาลัย
2060033 นางสาว รํุงอรุณ วันจา
2060034 นาย เกรียงศักด์ิ ไทยประเสริฐ
2060035 นาย ธวัชชัย ไทยกรรณ๑
2060036 นาง นิราวัลย๑ ดอกไม๎แก๎ว
2060037 นาย สมชัยรัตน๑ ศิริปี
2060038 นาย ประยูร จินาจันทร๑
2060039 นาย อมร นิลรัตน๑
2060040 นาง ฉันท๑ชนก นามลี
2060041 นาง ฐิติรัตน๑ ประเสริฐศรี
2060042 นางสาว ภัทราพร ชุนเกาะ
2060043 นาง อรอุมา การะกรณ๑
2060044 นางสาว กานตรัตน๑ มาเอียด
2060045 นาง วรรณรัตน๑ อาจสมโภช
2060046 นาย สมศักด์ิ กีรตินันท๑กูล
2060047 นาย สุชิน ไม๎ทอง
2060048 นาย สอาด พากเพียร
2060049 นาง เสาวภา ไม๎เรียง
2060050 นาย ไชยวัฒน๑ พัฒนพานิชย๑
2060051 นาย ณัฐวุฒิ บุญบรรลุ
2060052 นาย นันทชัย ทองคุณ
2060053 นาง สมาพร กาฬภักดี
2060054 นางสาว อารีรัตน๑ กาญจนคงคา
2060055 นาย ดํารงค๑ อ๎อยรักษา
2060056 นาย ศราวุธ ยะกะจาย
2060057 นาย นพพร กัลยาสนธิ์
2060058 นาง รริสรา ปกรณ๑กตัญ๒ู
2060059 นาย ไพศาล หนูเพ็ง
2060060 นาง ดรุณี แก๎วโพธา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060061 นาย ทรรศน แจ๎งประดิษฐ๑
2060062 นางสาว วรัทยา อํอนชมภู
2060063 นาย สุภโชค กลมกลาง
2060064 นางสาว นภาพร เจริญกุล
2060065 นาย สุภาพ จิตต๑หมวด
2060066 นาย จรุงวิทย๑ แก๎วขอมดี
2060067 นาย สรกฤช ทองอารยกุล
2060068 นาย คงศักด์ิ ภูนี
2060069 นางสาว จันทร๑เพ็ญ รูปแก๎ว
2060070 นาง เยี่ยมรัก จิณห๑วราวรรณ
2060071 วําทีร๎่อยโท หาญชัย เรือนกุล
2060072 นาย อรําม ประคีตะวาทิน
2060073 นางสาว จิตรดา จอมคําสิงห๑
2060074 นางสาว จตุรภัทร จันหา
2060075 นาง วชิราวรรณ นิลเกตุ
2060076 นาย บรรเจิด ทองชูใจ
2060077 นาย วิรวัฒน๑ บัวต๊ิบ
2060078 นาย ทศพล อะทาโส
2060079 นาย วิน สําเนียงเสนาะ
2060080 นาง เครือวัลย๑ มรุตัณฑ๑
2060081 นาง นพรัตน๑ กลายเพท
2060082 พันจําเอก สายันต๑ โชคดีทวีทรัพย๑
2060083 นางสาว ภัสร๑ณิศา ศรัณย๑ศักด์ิ
2060084 นาย วุฒิโชติ เฮงพนมทิพย๑
2060085 นางสาว นภาพร อุดแก๎ว
2060086 นาง อุษา เสนารา
2060087 นาย ณัฐวุฒิ คําวังสวัสด์ิ
2060088 นางสาว ณัฐวรา สุทธิสัตยาภรณ๑
2060089 นาย อภินันท๑ คงวัดใหมํ
2060090 นาง อารุณ อนุตรี
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060091 วําทีร๎่อยตรี วรรณิศร พลราชม
2060092 นางสาว นงนุช อินต๏ะแก๎ว
2060093 นาย ปรเมษฐ๑ สังขวรรณะ
2060094 นาย ปิติพัฒน๑ ทองหลํอ
2060095 นาย วุฒิชัย แผํนศิลา
2060096 นางสาว วัชรารัตน๑ ศักด์ิสุจริต
2060097 นาย สมใจ สุขโอ
2060098 วําทีร๎่อยตรี วุธิชัย คําพิบูลย๑
2060099 นางสาว อุรชา ไชยพันธ๑
2060100 นางสาว วิพาพร คิดกล๎า
2060101 นาง พัชรินทร๑ วงค๑ตาคํา
2060102 นางสาว ปาริฉัตร ศาลางาม
2060103 นาย อุสมาน บือราเฮง
2060104 นาย องอาจ ชัยชนะยานนท๑
2060105 นางสาว นิภัทรพร คําพรหม
2060106 นางสาว อัลลดา เจ๏ะเตะ
2060107 นางสาว ขวัญยืน สังข๑วรรณะ
2060108 นาย สายันย๑ หัสรินทร๑
2060109 นาย ยงยุทธ ปะระมะ
2060110 นาง นงลักษณ๑ พึง่เกษม
2060111 นาง ธัญญ๑พิศา รัตนกุลสรัล
2060112 นาย ดําเนิน เสนาะสําเนียง
2060113 นาย สุวิทย๑ ภูลายยาว
2060114 นาย ครองธนัฐ พันไผํ
2060115 นางสาว ทิพย๑รดา โสวรรณี
2060116 นาย สุภกิจ รติวีรภัทรกุล
2060117 นาย สุชาติ สมัครสมาน
2060118 นาย ยุทธนา อํอนโพธิท์อง
2060119 นาย นายกันตภณ เกิดสวัสด์ิ
2060120 นางสาว วีนัส สุราฤทธิ์
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060121 นางสาว ฤทัยศิริ สมนึก
2060122 นางสาว วิภาดา พจนาภรณ๑
2060123 นางสาว พิณพิชญา บาทขุนทด
2060124 นาย บัณฑิตย๑ ขันธ๑แก๎ว
2060125 นางสาว จรีย๑ อินสุวรรณ๑
2060126 นาย สมศักด์ิ รอดวินิจ
2060127 สิบโท จิตรกร พิทองจา
2060128 นาย นันทา ศรีนา
2060129 นางสาว มานิตา แดสามัญ
2060130 นาย ไชยภพ โพธิส์วัสด์ิ
2060131 นาย นิพิฐพนธ๑ โสภา
2060132 นางสาว อรอุมา ไตรภพ
2060133 นาย วิทสันต๑ ไรํวิบูลย๑
2060134 นางสาว ชุติกาญจน๑ เจื้อยแจ๎ว
2060135 นาย พีระพงษ๑ แดนประกรณ๑
2060136 นาง จตุพร น้ําใจดี
2060137 สิบเอก วัลลภ ปรักแก๎ว
2060138 นางสาว ยศสรัล หีมปอง
2060139 นาย อดิศร โมทํา
2060140 นาย จําเริญ ธัญญะ
2060141 นาย เกียรติกรณ๑ รงค๑วราโรจน๑
2060142 พ.จ.อ. เอก ภูมิพัฒนโชติ
2060143 นาย ไชยา สีหะเนตร
2060144 นาง สุพัฒตรา อําภวา
2060145 นาง นุชนาฏ ชาญรัมย๑
2060146 นาง กิ่งกาญจน๑ สมภักดี
2060147 นาง จริยวรรณ ตรูศรีลักษมี
2060148 นางสาว ศิริพรรณ แจํมโกมัย
2060149 นาง รอฮานา มะแซ
2060150 พันจําเอก อํานาจ ศรีเตชะ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060151 นาย วัชรพงศ๑ บุญหนุน
2060152 นาย เชฎ๑ฐ เชาวน๑พิทักษ๑
2060153 นาง ทัศนีย๑ ไลํสิงห๑
2060154 นางสาว สุพัตรา เพียงเกษ
2060155 นาย ชลัท แสนศาลา
2060156 นาง ธัญชนก แสงดาว
2060157 นาง รัชนีกร ภูคําวงศ๑
2060158 นาย วิทยา อาการส
2060159 นางสาว ดวงเดือน สุภา
2060160 นางสาว ชญาดา บรมสําลี
2060161 นาย พิภพ ชื่นใจ
2060162 นางสาว ธูปทอง แชํมช๎อย
2060163 นางสาว สุภาวดี วรรณกุล
2060164 นาย นารินทร๑ สาสนาม
2060165 นาย วุฒิศักด์ิ สาระวิถี
2060166 นาย สุริยา ผลาหาญ
2060167 นาย วีระชัย พละสรรค๑
2060168 นาง ศุภัศร๑มา ยี่สํุนศรี
2060169 วําทีร๎่อยตรีหญิง กฤติยาณี จันเทศ
2060170 นาง สุภาพร อาภรณ๑ศรี
2060171 นาง อรวรรณ รัตนเวลุน
2060172 นางสาว ดวงตา ราชอาษา
2060173 นาย อนันต๑ โกํงสายเงิน
2060174 นาง กรรณิกา สืบเหลําง้ิว
2060175 นาย ทรงเกียรติ ศรีกันไชย
2060176 นาย สมศักด์ิ ศรีแกํวิน
2060177 นาง ดวงใจ ทดแทน
2060178 นางสาว รัตนา สุขสบาย
2060179 นาย สุรชัย สมบูรณ๑ศักด์ิ
2060180 นางสาว กิ่งดาว น้ําแก๎ว
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060181 นาย ธีรวัฒน๑ บุญมาปะ
2060182 นาย ประดิษฐ๑ มูลราช
2060183 นาย อนุชิต ครุฑขุนทด
2060184 นาง ปาริชาติ แสนใจวุุฒิ
2060185 นาย สิทธิชัย วันดี
2060186 นาย เดชไชโย ไชยแสง
2060187 นางสาว กุสุมาลย๑ มหาแสน
2060188 นาง มนต๑ฑกาน ทิพย๑บุตร
2060189 นางสาว รุจิรา ทองคํา
2060190 นาย ธีรเมธ นิลวรรณ๑
2060191 นางสาว กิตติมา ดวงแป้น
2060192 นางสาว ศุภโรจ พัลวัน
2060193 จ.อ. เสรี แบเลาะ
2060194 นาย ภคพล สุชนภิรมย๑
2060195 นาง นางอรนุช วงษาเวียง
2060196 นาง ภัทราภรณ๑ ซ้ิวจ๎าย
2060197 นาย ณัฐพงศ๑ ทองเส๎ง
2060198 นาง รัตนพร บัวสาย
2060199 นาย กรวุฒิ รํุงเช๎า
2060200 นาย อดุลย๑ ใบกอเด็ม
2060201 นาง สด จิตต๑ภักดี
2060202 นาย ญาณวุฒิ เครือยศ
2060203 พันจําโท ฤทธิชัย วงค๑ลาหู
2060204 นาย นายเมฆนิ มะโนแก๎ว
2060205 นาย สัมฤทธิ์ แพรงาม
2060206 นางสาว น้ําทิพย๑ โพธิส์องต๎น
2060207 นาย วรากร เกษสังข๑
2060208 นางสาว พานะ เต๏ะ
2060209 นางสาว พาวินี เหมียนเอียด
2060210 นาย จิตติศักด์ิ บุญทัน
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060211 นาย มูหัมมัดอามีน แวดือเร๏ะ
2060212 นาย อนุชา ศรีโมรา
2060213 นาย ไพบูลย๑ บุญโยธา
2060214 นาง ธนพรรณ รัตนบุรัมย๑
2060215 นาย อรรถพล เวชโอสถ
2060216 นาง วันเพ็ญ พิมลบุตร
2060217 นาย ดลวัฒน๑ เล็กศิริรัมย๑
2060218 นาง ปณิชาพัชร๑ ป๓น้ทอง
2060219 นางสาว อรพินธ๑ แสงหงษ๑
2060220 นาง อรพิน วิณรงค๑
2060221 นาง ศุภาวรรณ เพชรวิเศษ
2060222 นางสาว ธัญลักษณ๑ นวลมะ
2060223 นาย ภาสกร ไขํษรศักด์ิ
2060224 นางสาว ชนิดาภา มิตรเจริญ
2060225 นางสาว ฎายิน สําราญฤทธิ์
2060226 นาย ปรีชา ปาสาวัน
2060227 นาย จําเริญ โชติมณีวัฒนา
2060228 นาย ณัฐพงศ๑ อําภวา
2060229 นาย ขันธ๑ทอง กรพันธ๑
2060230 นาย วุฒินันท๑ อรรคเดโช
2060231 นางสาว จีรนันท๑ ดาบลาอํา
2060232 นาง วาสนา สุพรรณ๑
2060233 นาง มัฒนา อยูํเสดียง
2060234 พันจําเอก วุฒิศาสตร๑ สมพร๎อม
2060235 นางสาว บัวขาว มีสุข
2060236 นาง บุษรินทร๑ สะณารักษ๑
2060237 นาง อรุณี โสภา
2060238 นาย ดร หรีกประโคน
2060239 นาย ปรีชา เบ็ญฮาวัน
2060240 นางสาว นันฑภรณ๑ เอมรักษา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060241 นาย เอกอมร มากละเอียด
2060242 นาย อันฟามร๑ ศิริโต
2060243 นาย ครรชิต หวีเกตุ
2060244 นาย ณัฐวุฒิ ไชยพันธุ๑
2060245 นาย วินัยธรรม พุทธิมา
2060246 นาย สายูตี สือแม
2060247 นาย ขจรศักด์ิ สุขเจริญ
2060248 นางสาว รํุงทิวา สิทธินนท๑
2060249 นาง แสงดาว วนาสวรรค๑
2060250 นางสาว ณัฏณิชา บุญเพศ
2060251 นาง นภาพร เพชรพิมพ๑
2060252 นาง ป๓ญญาพร ทองเสริม
2060253 นาย ฟีโรสคานร๑ กุลาม
2060254 นาย วัลลภ เขียนภักดี
2060255 นางสาว ศรีรัตน๑ จุลพงศ๑
2060256 นาย ชยพล พูลทอง
2060257 นาย สุทัศน๑ โพศิริ
2060258 นาย พัฒนชัย ใจจิต
2060259 นางสาว วีร๑สุดา สุขขี
2060260 นาย เชิดพงค๑ อัมพุธ
2060261 นาง จินตนา แกล๎วกล๎า
2060262 นาง วีณา เกล้ียงสง
2060263 นาง จันทนิภา มณีรัตนาพร
2060264 นาย วิชัย วงค๑บุญมา
2060265 นาย ศิริวัฒน๑ เพลงสันเทียะ
2060266 นาย วิฑูรย๑ บุญหนัก
2060267 นาย สมบัติ ธรรมขันแข็ง
2060268 นาย ชุมสาย จันทน๑หอม
2060269 นางสาว ละเมียด ออมทรัพย๑
2060270 นาย ปิยพฤกษ๑ คําจันทร๑

หนา้ที ่99 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060271 นาง ปาริชาติ เพชรสุวรรณ
2060272 นาง สุภัชชา พุทธเกษม
2060273 นาย มานะ ชื่นบาน
2060274 นาย วสันต๑ รักถิ่น
2060275 นาย บัญชา ต้ังพีรธรรม
2060276 นางสาว ปราณี ศรีวงษ๑ราช
2060277 นาย โสภณ เขียวเลํง
2060278 นางสาว ณัฐกฤตา สุรเสน
2060279 นาย ธารแสงทอง อําเคน
2060280 นาย ทวิช ประทุมถิ่น
2060281 นาย มนะ โสสนุย
2060282 นาย พลพบ เพชรนิล
2060283 นาง ละมัย วงศ๑อามาตย๑
2060284 นาย เศกสรรค๑ คงคชวัน
2060285 นาง สําเนียง รัตนโกเศศ
2060286 นางสาว วินัดดา ชํอสม
2060287 นางสาว วะไลภรณ๑ ไชยโย
2060288 นางสาว อัญชลี ศิริสิณโท
2060289 นาย ธนันท๑ชัย โรจนวัฒน๑มงคล
2060290 นาย ยุทธนา ปิงชัย
2060291 นาย กฤตัชญ๑ รัตนพันธ๑
2060292 นางสาว น้ําทิพย๑ คล๎ายหะนา
2060293 นาย มานิตย๑ เจรณาเทพ
2060294 นาย วสันต๑ เตชะฟอง
2060295 นาง พัฒชรินทร๑ แพงไธสงค๑
2060296 นาง ธัญวรัตน๑ ขันวงค๑
2060297 นาย ณัฐวุฒิ ทรงงาม
2060298 นาย ประเสริฐ สะภา
2060299 นาย ชัยภัทร อภิชัยธนวัฎ
2060300 นางสาว ขวัญเรือน กาพย๑ไกรแก๎ว

หนา้ที ่100 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2060301 นาย ศตพร เจริญผล
2060302 วําทีร๎่อยตรี ภาณุพงษ๑ พรหมวงศ๑
2060303 นาง ศรีไพร บุญแผํผล
2060304 นาง ไอรินทร๑ อินคําเชื้อ
2060305 นางสาว ฐิติมา บุญเกื้อ
2060306 นาง พุตตาล เสนาคํา
2060307 นาย อภิสิทธิ์ แสนชมภู
2060308 นาง พรทิพย๑ สิงหพันธ๑
2060309 นาย ภูมิพัฒน๑ ปล้ืมเกษร
2060310 นาย วินัย บุทธิจักร

หนา้ที ่101 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2070001 นาย สุพิชญ๑ชาญ โพธิง์าม
2070002 นาย โกยุทธ บํอเกิด
2070003 นาง ทัศนียา เด่ียวไพบูลย๑
2070004 นาง จารุวรรณ พันธุ๑โอภาส
2070005 นาย ยรรยงค๑ สุทธิชํวย
2070006 นาง กรรณิกา วิโรจน๑แสงทอง
2070007 นาย เฉลิมเกียรติ หล๎าคํา
2070008 นาย จรัญ สุชาติพงษ๑
2070009 นาย อภิชัย เจนธีรวงศ๑
2070010 นางสาว ปริตตา ทิพย๑กองลาศ
2070011 นาย ธีระชัย นิจศักด์ิ
2070012 นาย อรุณศักด์ิ สธนเสถียร
2070013 นาง ศุภณัฏฐ๑ วิเศษสิงห๑
2070014 นาย วุฒิสรรพ๑ สุวรรณคีรี
2070015 นาง เสาวณีย๑ วิเศษสังข๑
2070016 นาง นิภาพร กุลมาตย๑
2070017 นาย ธวัชชัย ธรรมแสงโชติ
2070018 นาง นิภา อมรางกูร
2070019 นาง ฉันทนา ศิริรัตตัญ๒ู
2070020 นาย ธนปกรณ๑ วิไลพันธ๑
2070021 นาย ไพบูลย๑ อักษรนํา
2070022 สิบเอก สุระศักด์ิ คราวจันทึก
2070023 นางสาว เพชรดา เวชศรี
2070024 นาง อัมพร มะลิวัลย๑
2070025 นาง วรพรรณ ธุลีจันทร๑
2070026 นาง นพรัตน๑ พรรณกล่ิน
2070027 นาง ทัศนีย๑ ต๎นจันทร๑
2070028 นาง พสธร จิรโสภณ
2070029 นาง อัญชลี จันทรกรานต๑
2070030 นาย วัฒน๑ วัฒนสินธุ๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่102 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2070031 นาย เปล่ียน แป้นทอง
2070032 นาย สัณธิติ แก๎วโกมินทร๑
2070033 นาง พิชญ๑ฌาพัทธ๑ รํุงโรจน๑

หนา้ที ่103 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2080001 นาย ชยภัทฒ๑ เทสินทโชติ
2080002 นาย ณฏฐวรรษ บุญนิ่ม
2080003 นาง ฐิติตา หิรัญคํา
2080004 นางสาว สุนทรี ไกรวิลาศ
2080005 นาย ยงยุทธ เหลําเจริญเกียรติ
2080006 นาง ฑณียา บุญกําเนิด
2080007 นาง รัตนาภรณ๑ สิงห๑จันทร๑
2080008 นาย มนตรี ทอนมาตย๑
2080009 นาย เดชาชัย ศรีโซ๎ง
2080010 นาง จันทรังสี จอมคําสิงห๑
2080011 นาง ปิยะมาศ หลินหะตระกูล
2080012 นาง จิดาภา พรประพันธ๑
2080013 นาย ชูชาติ เถาวัลยา
2080014 นาย นายสุพกฤษฏิ์ กิจทรัพย๑ทวี
2080015 นาง ประกายทิพย๑ ลัทธปรีชา
2080016 นางสาว สุวพัตร๑ ศรีบุรินทร๑
2080017 นาย นัชอานันท๑ งามการ
2080018 นาง นิภารัตน๑ ศุภจิตธนานันท๑
2080019 นาย พรชัย ประดิษฐ๑คําย
2080020 นาง วงษ๑เวียน ผาสุราษฎร๑
2080021 นางสาว โกลัญญา กีรติธนกรกุล
2080022 นาย มนเทียร เสริมไทยสงค๑
2080023 นาย อาทิตย๑ เป็กธนู
2080024 นาย นรภัทรบวรพล อินทรเกษตร
2080025 นาย สมสภา อินทรสกุล
2080026 นาง แพรวพราว งามระเบียบ
2080027 นาง ปวัณรัตน๑ กีรติวัฒน๑ธนกุล
2080028 นางสาว สิริมา สิลินทบูรณ๑
2080029 นาง กมลวรรณ ปุญสิริ
2080030 นาง นุชนภา ขันธ๑เครือ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่104 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080031 พ.จ.อ. นิวัตร๑ ภูสํากล
2080032 นาย นิธิศ พงษ๑มี
2080033 นาง พัทยา สีหไตร
2080034 นาง เพ็ญนี สุคําภา
2080035 นาง รติรส อินทรสุวรรณ๑
2080036 นางสาว วรรณพร เอี่ยมเส๎ง
2080037 นางสาว ยุวเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2080038 นาง ศรัญดา แป้นเขียว
2080039 นาย ศรทรง พันธ๑เงิน
2080040 นาย จําลองกิจ สุขเพิม่
2080041 นางสาว อุไรรัตน๑ อินทชาติ
2080042 นาย อนิรุตม๑ กันทา
2080043 นาย อุดม สุขเกิด
2080044 นาย เมธี ใจศรี
2080045 นาย อารีย๑ วงษ๑อามิตร๑
2080046 นาย สมเดช คําโสม
2080047 นาง อาวร คําวัง
2080048 นางสาว กาญจณา สิงห๑น๎อย
2080049 นาย ศุภฤกษ๑ บุญมา
2080050 นาง ณัฐฐานันท๑ รํมกลาง
2080051 นาง ปรีดาพร จินาก๎วน
2080052 พันจําเอก เฉลิม สําเนากลาง
2080053 นางสาว ณพัศษิตา มนต๑กา
2080054 นาย อรุณ โชติสุภาพ
2080055 นาง ณัฐจิต เพิม่พูนวิวัฒน๑
2080056 นาย สําเริง แก๎วคําสอน
2080057 นาง โสรยา การถัก
2080058 นาง สมใจ พันพัว
2080059 นางสาว นงคราญ หลํอธาน
2080060 นางสาว ชุติญา พูลเชื้อ

หนา้ที ่105 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080061 นางสาว จิตราภรณ๑ สัณฐิติเมธา
2080062 นาย ธณวรรธณ๑ พรหมมา
2080063 นางสาว จีระภา จันทร๑กอง
2080064 นาย ปฐม บัวอินทร๑
2080065 นางสาว ยสุตมา จันทร๑เจียก
2080066 นาง อรพิน สีลาวรรณ
2080067 นาง กรพัชรา เกิดไทสง
2080068 นางสาว สุธินี คงเจริญสุข
2080069 นาง กัลยา ยังอุํน
2080070 นางสาว สรันชนา จันทร๑เพ็ญ
2080071 นาง เปมิกา ทองใหญํ
2080072 นาง สุชาดา สุวรรณคีรี
2080073 นาง ศศิมาภรณ๑ ป๓นเต
2080074 นางสาว พรทิพย๑ บัวบง
2080075 นาง ธัญพร ศรีมะเริง
2080076 นาย อดุล ศิริมันต๑
2080077 นางสาว นฤมล สุธาประดิษฐ๑
2080078 นางสาว พิมพ๑นารา จันทร๑เรือง
2080079 นาย อภิชาติ คงเสน
2080080 นาย สยาม สมบัติทอง
2080081 นาย ฤทธิเดช ภูจีรัง
2080082 นาง เพียงใจ สิงห๑คํา
2080083 นางสาว กัญญารัตน๑ พิพัฒน๑เจริญชัย
2080084 นางสาว ชนิดา เอมเปีย
2080085 นาย สุรศักด์ิ หันชัยศรี
2080086 นาย ศุภมิตร เกิดไทสง
2080087 นาง วัชรี บุญถนอม
2080088 นางสาว น้ําฝน วลานันทฤทธิ์
2080089 นางสาว อาทิตยา เทีย่งตรง
2080090 นาง ภณัชษา บุญมี

หนา้ที ่106 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080091 นางสาว อุไรวรรณ วิเชียรเครือ
2080092 นางสาว จีรวรรณ กาญจนสงคราม
2080093 นางสาว ธนาพร พรมรักษ๑
2080094 นาย ณัฐพัชร๑ แย๎มทรัพย๑
2080095 นาย พัฒนศักด์ิ พ๎นทุกข๑
2080096 นาย วัชรินทร๑ จั่นจินดา
2080097 นาย กฤษณะพงษ๑ น๎อยชา
2080098 นาย ปารเมศ พุทธพรหม
2080099 นาง ปรียาภา ผันทางาม
2080100 นาง ธิดารัตน๑ เจริญพร
2080101 นาง วาสนา นรกิจ
2080102 นาย สัญชาย ชาตรีทัพ
2080103 นาง อารีย๑ ศรีนิเวศน๑
2080104 จําเอก สีไพร ชาวดง
2080105 นาง หรรษลักษณ๑ สุทธิ
2080106 นาง ปาณัทยา นิ่มมณี
2080107 นาย นฤเบศ วงศ๑ราษฎร๑
2080108 นาย ภาสกร วรรณมูลิก
2080109 นาย วัสนกร สินเปียง
2080110 นาง ธณัณณัฐ ถนอมชาติ
2080111 นาย ฉัตรชัย กระสานต์ิกุล
2080112 นาย มณีศักด์ิ จุลพรหม
2080113 นาง วรรณา บุญสอน
2080114 วําทีร๎่อยตรี ชมภู สมโมรา
2080115 นาย สุรัตน๑ จรณโยธิน
2080116 นางสาว อัญรินทร๑ ฐานะวุฒิพงศ๑
2080117 นาง วาสนา น๎อยดํา
2080118 นาง มาลัย เกษตระกูล
2080119 นาย ณัฐวุฒิ วะทา
2080120 นาง สุธีกาญจน๑ อุไรรัตน๑

หนา้ที ่107 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080121 นาย เกษม แสงทองดี
2080122 นางสาว ชนาภัทร สิงห๑หนู
2080123 นาย ยุทธนา ใจดี
2080124 นาง สุวิจิน เนตรโพธิแ์ก๎ว
2080125 ดาบตํารวจ ประเสริฐ ไพรวัลย๑
2080126 นาง อัญชัน กฤตรนต๑รัศมี
2080127 นาย จิรายุทธ ยิ้มละมัย
2080128 นางสาว พัณณกร สมุทรประภูติ
2080129 นาย กองพล ศิริเวช
2080130 จําเอก วีระ ชินเกษม
2080131 นางสาว ราตรี มาสุข
2080132 นาง โสภา โคตรสงคราม
2080133 นาง กัลยา จุลลางกูร
2080134 นาง ศุภากร ซุยกระเด่ือง
2080135 นางสาว รชนีกร จันทรเสนา
2080136 พ.อ.อ. รัฐศาสตร๑ โสนรินทร๑
2080137 นางสาว ศศิธร โอชนะกาญจน๑
2080138 นาง ศรีนวล ณ ลําปาง
2080139 นาง พริมพรรณ จันทุมา
2080140 นาย ปรีชา คําชุม
2080141 นาง สะกุณา พหุพันธ๑
2080142 นาง อรทัย สายทน
2080143 นาง บัณฑิตย๑ บุญเฮ๎า
2080144 นาง ศิริพร มูลศรี
2080145 นางสาว ปุณยนุช วงศ๑ยวง
2080146 นาง ภัทรพรรณ คงสีลัง
2080147 นาย กฤชวัชร กุลรัตน๑
2080148 นาง วาสนา ศรีกรด
2080149 นาง ทัชชกร พรหมห๎อง
2080150 วําทีร่.ต.หญิง ณิชารีย๑ มากสุริย๑วงศ๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080151 นางสาว ธัญญลักษณ๑ ประดิษฐ๑พชรกุล
2080152 นาย เขตร๑ สุดใจ
2080153 นาย ถวิล เมืองแทน
2080154 นาย นิกร แต๎มแก๎ว
2080155 นาง วิรัตน๑ ศรีสุดโท
2080156 นาง สุกัญญา จันทร๑ภักดี
2080157 นางสาว ภัคศิญา เสาร๑สุรินทร๑
2080158 นาย ชนะ รายณะสุข
2080159 นาง ปาริชาติ เสาศิลา
2080160 นาย ศิริวัฒน๑ จีรวัฒน๑ธนพงศ๑
2080161 นาง มนธิดา คําก๎อน
2080162 นาย อาวิรุธ ฤาชาบุตร
2080163 นาย วีระวัฒน๑ พัฒโนทัย
2080164 นาง วัลลภา พิมพ๑หนู
2080165 นางสาว ศาธิยา งามจํารัส
2080166 นาย ขวัญชัย ศิริ
2080167 นาย ราชันต๑ สุฤทธิ์
2080168 นางสาว วิลาวรรณ ขํวงทิพย๑
2080169 นางสาว สุขี ตาปราบ
2080170 นาย ทรรศสรัชฎ๑ สุวรรณศรี
2080171 นาง รัตนา เวชบุตร
2080172 นาย จิรยุทธ๑ ทาแก๎ว
2080173 นาย สมชาย ธูปเทียน
2080174 นาย นิกร พรหมแทํน
2080175 นาย วัชระพงษ๑ บุรมย๑ชัย
2080176 นาย ยุทธพงค๑ ดีสุข
2080177 นางสาว ปรานอม คนอยูํ
2080178 นาง วิภาดา เต็มยอด
2080179 นาย เกียรติศักด์ิ ชูรัตน๑
2080180 นาย ชัยจตุทิพย๑ แดสันเทียะ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080181 นาย เชิดพงษ๑ กล่ินพยอม
2080182 จําเอก พงษ๑พันธ๑ สุวรรณประทีป
2080183 นาย คมบัณฑิต บุรีเรือง
2080184 นาง มะลิวัลย๑ วงษารัตน๑
2080185 นาง วิสุทธิก์าญจน๑ อึ้งอภิธรรม
2080186 นางสาว บําเพ็ญ อุตะปะละ
2080187 จําเอก สรวุฒิ ก๎องสมุทร
2080188 นาง ชุตินันต๑ คําสมุทร
2080189 นาง อรวรรณ เกษลักษณ๑
2080190 นาย ไชยยันต๑ สุขสบาย
2080191 นางสาว อาภาพรรณ ขําสงค๑
2080192 นาง ณัฐชยา แสนจันทร๑
2080193 นางสาว พงศ๑พัชรา ทิพย๑ศรีราช
2080194 นาง กฤติมา นกดํวน
2080195 นาย ศักด์ิชัย ชัยกิจ
2080196 นาย วิทวัส รับไทรทอง
2080197 นางสาว นิตยา คุณาเกื้อ
2080198 นาง อรัญญา ทองประไพ
2080199 นางสาว จุไรรัตน๑ ฉวีรักษ๑
2080200 นาง สุพรรณนี แป้นเขียว
2080201 นาง สาวิตรี เมืองมุงคุณ
2080202 นางสาว อรุษา ขันทอง
2080203 นาง นฐอร อภัยโส
2080204 นาย สิวาพร ชมกรด
2080205 นางสาว เกศินีวรรณ ขันนาค
2080206 นาง ศุภรัตน๑ เสือเหลือง
2080207 นาง วิภา พรหมแทํน
2080208 นาย วันชัย คํามุงคุณ
2080209 นาย เอนก วัดแย๎ม
2080210 นาง เบญจวรรณ เผํนโผน
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080211 นางสาว สุพัตรา ผสมทรัพย๑
2080212 นาย อภิศร พันธุ๑บุญรัตน๑
2080213 นาย อธิคม แก๎วบุญเรือง
2080214 นางสาว มนัสพร คานเพชรทา
2080215 นางสาว ทิฐินันท๑ พิพิธเสถียรกุล
2080216 นาง อุไร จันทร๑ลา
2080217 นางสาว พิจิตร๑ ไพสารธรรม
2080218 นาย ชินเชษฎ๑ แสนวันดี
2080219 นาง มณีจันทร๑ ชัยศิริธนานนท๑
2080220 นาย สุเมศ มณีนิล
2080221 นาง บานเย็น เนตรเสนา
2080222 นางสาว เหมวรรณ หนูเอียด
2080223 นาง สกุลชภัสร๑ คงสกุล
2080224 นาย อธิษฐ๑ สุขอยูํ
2080225 นาง พิมพ๑พิศา ชลภัทรนภัสสิริ
2080226 นางสาว สุจรรยา ทองค๎ุม
2080227 นาย เทพประทาน ทานะมัย
2080228 นาง นิรณิช ฟิตประยูร
2080229 นาง กุลวี พันธุมี
2080230 นาง ชัชฎาภรณ๑ สุขแก๎ว
2080231 นาง จรัสศรี ชูอินทร๑
2080232 นาง พนิตสิรี พิมพ๑โชติภูวดล
2080233 นางสาว แคทลิยา สวัสดี
2080234 นาง อุบล ไชยเลิศ
2080235 นางสาว กาญจนา เชื้อตําย
2080236 นาย ทรงศักด์ิ ลครขวา
2080237 นาง พิศมัย ศรีวัฒนพงศ๑
2080238 นาย อารักษ๑ กาญจนถาวรวิบูล
2080239 นาย อุดร ทิพย๑วงศา
2080240 นางสาว ธันยาภรณ๑ พัฒนโชติ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080241 นางสาว จิตติมา ตีระพันธ๑
2080242 นาง อระทัย สถาวรสมิตร
2080243 นาง บุญสิตา สุวรรณาลัย
2080244 นาย ฉัตรชนก รักขพันธ๑
2080245 นาย ประชา มีนิล
2080246 นาง ทิพย๑วัลย๑ ตํอบวรรัตน๑
2080247 นางสาว กัญญา แสนใจ
2080248 นาย สุชาติ จินตนาการวิไล
2080249 นางสาว ธีรารัตน๑ จิตร๑สงํา
2080250 นาง วิลัยพร กองขุนทด
2080251 นาง นงนุช ศรีวรกุล
2080252 นาย สากล เกตุสิทธิ์
2080253 นาง ภัทรารัตน๑ แสงภูํ
2080254 นาย พิระพงศ๑ นาคคร้ืน
2080255 นาง ภัสรา หมอแพทย๑
2080256 นาย อนุรักษ๑ สีหะวงษ๑
2080257 นาง ปณิชา สีหาวัฒน๑
2080258 นาย สันติ มงคลวิบูลผล
2080259 นาย ณัฐเชษฐ๑ มานะสุวรรณ
2080260 นาง สุดใจ จิตรบรรเทา
2080261 นางสาว นิตยา ชํางสอน
2080262 นาย โชติวิชช๑ ยืนนานธนภัทร๑
2080263 นางสาว ศศิฉาย พลายหมื่นไวย
2080264 นาย ธนินทร หลีกภัย
2080265 นาย ธวัชพงศ๑ หิรัญบดินทร๑
2080266 นางสาว ศลิษา แหยมมั่น
2080267 นาย คุณากรณ๑ กอเดช
2080268 นาง ดวงรัตน๑ สิงห๑ดา
2080269 นาง สุพิชฌาย๑ ภูถาดลาย
2080270 นาย คุณาสิน ชัยชนะ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080271 นาย วิชิต ทะลิทอง
2080272 นาย ศุภชัย ภูนากรม
2080273 นาย ชัยเลิศ ฤทธิท์อง
2080274 นาย ประสิทธิช์ัย ชํวยบุญนาค
2080275 นาย สมพร อยูํเจริญ
2080276 นางสาว ศรรัช อภิบาลศรี
2080277 นาง สายฝน ผํองศรี
2080278 นาย นวพล ณ นคร
2080279 นาง รํุงนภา ยิ่งกําแหง
2080280 นาย พงศ๑อมร ปรากฎ
2080281 นางสาว พรทิพย๑ กุยุคํา
2080282 นาง รัชนีวรรณ สินธุวงษ๑
2080283 นาย ธีรพงษ๑ วิภาดา
2080284 นาง กิตติกานต๑ ใจคํา
2080285 นาง รัชรินทร๑ เสกรัมย๑
2080286 นาย บัญชา คงคาหลวง
2080287 นางสาว จินตนา วงศ๑เขื่อน
2080288 นางสาว อารีวรรณ ฉิมสุข
2080289 นาง รัตน๑ทอง สงพูล
2080290 นาย ทหาร หงษ๑ประพันธ๑
2080291 นาง จันทนา นาตะโย
2080292 นาย สรวิชญ๑ เอี่ยมเอก
2080293 นางสาว วรุจี หอมสมบัติ
2080294 จําเอก เกษม ชูเมือง
2080295 นาง สุภาพร ชูเมือง
2080296 นาย ศักด์ิสิทธิ์ จันทะหงษ๑
2080297 นาง ศักด์ิศรี ศรีนอก
2080298 นาย สุวรรณ เลิศศรี
2080299 นาย กัมพล กลํ่าสีทอง
2080300 นาย อนุทิน แทํนประยุทธ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080301 นางสาว หนึ่งฤทัย หิรัญฤชัยวัฒน๑
2080302 นาง ณัฏฐนันท๑ สํุมมาตย๑
2080303 นาง มณเฑียร แสงศรี
2080304 นาย ประวิทย๑ ธรรมกุล
2080305 นาย สุวิทย๑ สรรพชําง
2080306 นาง กรรณิการ๑ นิรัติศยกุล
2080307 นางสาว อมรา โกศลสุรภูมิ
2080308 นางสาว ปิยธิดา คงหินต้ัง
2080309 นางสาว จันทิมา พัทธรากรณ๑
2080310 นาง นฤมล วรรณารักษ๑
2080311 นาย ทรงเดช อินต๏ะนนท๑
2080312 นางสาว ณฐรักษ๑ แนวบรรทัด
2080313 นาง กรรณิกา เครือศิริยงค๑
2080314 นาย วิวัฒน๑ พิพัฒนพงศ๑กุล
2080315 นาง เนาวรัตน๑ เหลืองเจริญ
2080316 นาย จําลอง นิลวิสุทธิ์
2080317 นาย ชาญชัย วีรป๓ญญานนท๑
2080318 นางสาว แนํงน๎อย ไทยเจริญ
2080319 นาง กาญจนา ผลสันต๑
2080320 นาง พิมลพร บํารุงกิจ
2080321 นาง กัลยวรรธน๑ ธัญญเจริญ
2080322 นาง สร๎อยฟ้า โฮมประเสริฐ
2080323 นาง พรสุข พงษ๑ชะอุํมดี
2080324 นาง รัตติยา เหลําพิทักษ๑วรกุล
2080325 นาย สิงหนาท ศันติวิชยะ
2080326 นาย เสวก สองห๎อง
2080327 นางสาว ภัณฑิรา ชูศรีเมือง
2080328 นางสาว ชลธิชา สุขโก
2080329 นาง จําเนียร สุขสมบูรณ๑
2080330 นางสาว สารภี สุขใส
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ชื่อ - สกุล
2080331 นาง ญาณิศา ผาสุข
2080332 นางสาว อุมาพร ศุภการ
2080333 นางสาว ธัญญธร ทุมมาตัน
2080334 นาย ศิวกร ใจบุญมี
2080335 นาง พัชรี เทวกุล ณ อยุธยา
2080336 นาง ดวงใจ เชื้อเจ็ดตน
2080337 นาง จารุวรรณ โพธาราม
2080338 จําเอก ภราดร เนตวงษ๑
2080339 นาง มณฑิรา กุนาคํา
2080340 จําเอก สุภคมภ๑ ละลี
2080341 นาง ปริศนา จอมเรือง
2080342 นาง นภัสสรณ๑ คุณุรัตน๑
2080343 นาย เทพฤทธิ์ เชื้อคํา
2080344 นาง ชิษณุชา โอบอ๎อม
2080345 นาง วิลาวัลย๑ โวททวี
2080346 นาง ศิรินญา รัตนะกุล
2080347 นาย จักรพันธ๑ คําลาภ
2080348 นางสาว พวงทอง อดิศัยเดชรินทร๑
2080349 นาง พวงเพชร ตาแวํน
2080350 นาง จิราพร อนันตโสภณ
2080351 นาย สุพรชัย ทองเสมอ
2080352 นาง พัทยา บุญชัย
2080353 นางสาว ชนิตา ศรีมหันโต
2080354 นาง นฤมล กาญจนกําเหนิด
2080355 นาง กันยา คงแก๎ว
2080356 นางสาว ระเบียบ ปิมวงศ๑
2080357 นางสาว อังคณา อมรลักษณ๑
2080358 นาย ไพฑูรย๑ นิรันดร๑โสภณ
2080359 นาย สัมฤทธิ์ วรศรี
2080360 นาง ชนัดดา สุโพธิ์
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080361 นางสาว สุดปรารถนา ศรีทองคํา
2080362 นาง บุศรา รอดแสวง
2080363 นาง นันทยา อุปรีย๑
2080364 นาย อานุภาพ ทับพรหม
2080365 นาง ขวัญฤดี สุทธิโมกข๑
2080366 นาง ทัสมาลี กิ่มผกา
2080367 นางสาว คําพาตย๑ บุญเอื้อ
2080368 นาง เฉลยกิจ สุขเล้ียง
2080369 นาย สมิทธ๑ บุณยะภูติ
2080370 นาย ชัยรัตน๑ ทองอํวม
2080371 พันจําอากาศเอก พรเทพ คันทะพรม
2080372 นางสาว พิมพา สายแปลง
2080373 นาง สุภาวิตา ยาแพง
2080374 นาย พิรุณ ยานะ
2080375 นางสาว วิวรรธีน๑ ชูเผือก
2080376 นาง จิตรา หนูแก๎ว
2080377 จําเอก คัมมี แวงวรรณ
2080378 นาย อานนท๑ กิตยากาญจน๑กุล
2080379 นางสาว นัยน๑ภัค พุมํพฤกษา
2080380 นาง ถิราภรณ๑ ศรีสุเทพ
2080381 นางสาว อาณดา วราลีวณิช
2080382 นางสาว กนกวรรณ ศรีมงคล
2080383 นางสาว ปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา
2080384 นาง ชัชพร บุญญแพทย๑
2080385 นางสาว ดารุณี บุญสํง
2080386 นางสาว จิรารัตน๑ ตันวงศ๑
2080387 นาง รํุงอรุณ สุขมั่น
2080388 นาย ไพโรจน๑ ศิริเพชร
2080389 นาง อรัญญา แก๎วกาหลง
2080390 วําที ่ร.ต. ปรีชา คํามา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080391 นาง ปาจรีย๑ เกตุแก๎ว
2080392 นาง จิรภา มณีนันท๑
2080393 นางสาว กุลยา โยธาภักดี
2080394 นางสาว ณิรัญญา ป้อมเชียงพิณ
2080395 นาง สมเพชร ภักดีอํานาจ
2080396 นาย คมสันต๑ แผลงฤทธิ์
2080397 นาย อนุชิต บุญธิติ
2080398 นาง เพ็ญจวรรณ วงษ๑สุวรรณ
2080399 นางสาว ภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน
2080400 นาง กมนพรรธน๑ สีมะเด่ือ
2080401 นาง จรินทร๑ยา ชมพูพืน้
2080402 นางสาว สุพรรณี นาคํา
2080403 นาย สินไทย บุญคํ้า
2080404 จําเอก ภุชงค๑ อาทิตย๑วงษ๑
2080405 นาง สุภาวดี ชูมี
2080406 นาย ณัฐนันท๑ รัตนโรจน๑
2080407 นาย สมบัติ ร๎ูรอบ
2080408 นางสาว วารุณี พรเจริญเกียรติ
2080409 นาย พงศ๑วิทย๑ ทองอํอน
2080410 นาย สิปปวิชญ๑ หนํอทองแดง
2080411 นางสาว จิตติมา พิมพ๑พิทยานันท๑
2080412 นาง พรอธิษ ฤทธิม์าก
2080413 นางสาว พวงเพ็ญ วงค๑หวังจันทร๑
2080414 นาง แวรอฮานี แวเดร๑
2080415 นาย ยงยุทธ โชติพิรัตน๑
2080416 นางสาว ศิรญา ยิ้มหนองเตํา
2080417 นาย สงํา นามวิชัย
2080418 นาย สันติ มีพิษ
2080419 นาง นิรมน หมอสุข
2080420 นาย สัมฤทธิรงค๑ ภูมิยิ่ง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080421 นางสาว ญาตินันท๑ นําคิด
2080422 นางสาว พัฒนี เมืองใจมา
2080423 นาย สุชาติ เทพพรมวงศ๑
2080424 นาง ลัดดา กันภูมิ
2080425 นาย จรัญ ขจรอนันต๑
2080426 นางสาว ระพีพรรณ บัญโสภา
2080427 นาย วุฒิชัย สุขแชํม
2080428 นางสาว นันทิยา ถ้ําเจริญ
2080429 นางสาว พรรณา เอมอูํสิน
2080430 นางสาว วราพันธ๑ บุญคง
2080431 นางสาว ปวริสา แซํล่ิม
2080432 นาง สุชาดา กุลสุทธิชัย
2080433 นาง ณัฐกันย๑ ศรีสุวรรณ
2080434 นาง ปารีณา โพธิศ์รี
2080435 นาย มีชัย ธีรพงศ๑ไพศาล
2080436 นาย นิมิตร มากอินทร๑
2080437 นางสาว ธัญญา พัฒนาเวช
2080438 นาย เปีย๊ก เวียงฆอ๎ง
2080439 นาง สุชานันท๑ สาทา
2080440 นาย ภาณุพงศ๑ บังคมเนตร
2080441 นาย พีระยุทธ๑ วัฒนาสกุลเจริญ
2080442 นางสาว กันต๑ฐิตาภา กันกําเนิด
2080443 นาย วิรัตน๑ ถาวรยิ่ง
2080444 นาง สุภาภร สิทธิ
2080445 นาง ธนิษฐา บุญชํวย
2080446 นาง ฐิติพร สงวนจิตร ขันจันทร๑
2080447 นาย ธีรวัฒน๑ ปลัดกองวัน
2080448 นางสาว ปิยะมาศ โพธิพฤกษ๑
2080449 นางสาว เกศิรินทร๑ พัดทอง
2080450 นาง ชุติมันต๑ ปวนทา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080451 นางสาว ศุภิกา เจ๏ะเล๏าะ
2080452 นางสาว เพ็ญทิพา ผาสุข
2080453 นาย ทศพร แสนแก๎ว
2080454 นางสาว วรีภร อนุเปโฐ
2080455 นาง วิรดา วัฒนกาล
2080456 จําเอก วรอัศว๑ ฉัตรวัฒนชัย
2080457 นาย สมเพชร เตชะรุจิพร
2080458 นางสาว กันฑสร มณีโชติ
2080459 นางสาว ธิวารัตน๑ คล๎ายเพ็ชร
2080460 นาย ชาญไชย ณรงค๑เดชา
2080461 นางสาว โฉมเฉลา โพธิอ์ํอน
2080462 นาง ลาวัณย๑ ธนะบรรณ๑
2080463 นางสาว รัฏญา นติโย
2080464 นาง พีฌานิกา รวิชานนท๑
2080465 นางสาว สุธินันท๑ วีสุวรรณ
2080466 นาย เอกรัฐ เหนือคลอง
2080467 นาย ฤทธิชัย ทองศรีอ๎น
2080468 นางสาว จันทร๑เพ็ญ พลเดช
2080469 นาง เกษร อักษรดิษฐ๑
2080470 พันจําเอก ยุทธศักด์ิ รํุงสวําง
2080471 ร.ท. ไกรลาศ สุจิธรรม
2080472 นาง พิศมัย ชัฏพลชัย
2080473 นาย ณัฐวุฒิ ถาป๓นแก๎ว
2080474 นาย สิทธิพร โอฆะพนม
2080475 นาง ปิยะกมล สมศรี
2080476 นางสาว ธนพร ไชยบุบผา
2080477 พันจําเอก สุขกาย ยวงทอง
2080478 นาง จําเนียร อนุรักษ๑
2080479 นาง เฉลิมศรี ชอบประดิถ
2080480 นาง สุดารัตน๑ เป็กกันใจ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080481 นางสาว ผํองศรี วันแก๎ว
2080482 นาง แพรวพรรณ เกิดกูล
2080483 นาง สุภัชชนี คิดถูก
2080484 นาย มะยูฮัน เจะเลาะ
2080485 นาง เสาวลักษณ๑ คงยิ่ง
2080486 นาง สมใจ ถนนแก๎ว
2080487 นาง ทวีลักษณ๑ สีแก
2080488 นางสาว ชารุณี สุเลิศ
2080489 นาย เกษม เพ็ชรเลิศ
2080490 นาง นวรัตน๑ ศิริผัด
2080491 นาย เรืองฤทธิ์ สุวรรณโชติ
2080492 นาย ทัสมะ จันทร๑พิลา
2080493 นาย ชัยพร พิมพ๑พิทักษ๑
2080494 พ.จ.อ. ทนงศักด์ิ แก๎วกอง
2080495 นาย ประทีป วงศ๑ไชย
2080496 นาย รภัทร กิจกาญจน๑
2080497 นาย ทัตเทพ ประสงค๑ผล
2080498 นางสาว สมหญิง นุชปาน
2080499 นาง กมลทิพย๑ แสวงหาทรัพย๑
2080500 นาง วราพร เสียงลํ้า
2080501 นาง ประภาพรรณ โพธิม์ีศิริ
2080502 นางสาว กาญจนา ทิพย๑ประเสริฐ
2080503 นาง นัชชา เพ็งพักตร๑
2080504 นาง สุธีกาญจน๑ สุวรรณไตรย๑
2080505 นางสาว ภักธิพันธ๑ บํารุงศรี
2080506 นาง มะยุรี ลักษณะภูํ
2080507 นาย ธนะรัชต๑ เนียมภิรมย๑
2080508 นาย นายณัฐวรรธน ปุพพโก
2080509 นาย นายสมยศ รักษาพล
2080510 นางสาว เติมรัตน๑ กองจินดา
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เทศบาล
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080511 นาง ตะวัน จิตร๑เพ็ชร๑
2080512 นาง ชิชญา จันทร๑ดี
2080513 นางสาว เยาวเรศ เดชบุญ
2080514 นางสาว ศิริกร คําชาลี
2080515 นางสาว ภัสชากาญจน๑ เชื้อบัณฑิต
2080516 นาง ดวงกมล อัครกานต๑
2080517 นาง กฤตยา ชาติศรี
2080518 นาง ปฤณธร นันกาวงศ๑
2080519 นาง ทัชชกร สุวรรณจักร
2080520 นางสาว ทิพย๑ภิมล ญาณกาย
2080521 นาง นิชชยา อินพิรุด
2080522 นาง ศุภางค๑รัชน๑ วัธนพงศ๑ภัทรา
2080523 นาง สุรภี น้ําทิพย๑
2080524 นาย ชานันทร๑ รักสิน
2080525 นาง มณฑา ดํามณี
2080526 จําสิบตรี ชัยภัทร แก๎วชยาภรณ๑
2080527 นาย อาทิตย๑ พีระรัตนจินดา
2080528 นางสาว อรวรรณ ทับทิมทอง
2080529 นาง ประภัสสร ตรัยศิลานันท๑
2080530 นาย พิเชษฐ คามจังหาร
2080531 นาง วรัญญา แสนทอน
2080532 นาง เสาวภา ทุมไพร
2080533 นาง ศิรินทิพย๑ ดอกไม๎
2080534 นางสาว กฤษณา พวงเพชร
2080535 นาง กนกณัฐ เพชโรภาส
2080536 นาง เนาวรัตน๑ พรมเกตุ
2080537 นาย สานิส พึง่พรชัย
2080538 นาย พัฒนพงษ๑ อุทัยผล
2080539 นาย ดล วงค๑สุรินทร๑
2080540 นาย เยื้อน ศรีคัณฑะ
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ชื่อ - สกุล
2080541 นาง วารุณี ศรีพลอย
2080542 นาย สัญญา นามบุตร
2080543 นางสาว สิริกุล กิตินาม
2080544 นาง ศรสวรรรค๑ เปียศรี
2080545 นางสาว วรรณวลี นาคไพรัช
2080546 นาง อุบลวรรณ๑ เลคฮอล
2080547 นาย พงษ๑ศักด์ิ สิงห๑โต
2080548 นาย จิรภัทร ดํารงรัตนมณี
2080549 นางสาว ณัฐสิมา ทํุมโมง
2080550 นาง ธัญญา โสคะโน
2080551 นางสาว จันทิมา เกษมสุข
2080552 นาย เอกศักด์ิ ทุกอยําง
2080553 นาย วาเหะ อับดุลราซิ
2080554 นาย พิชัย มะแม๎น
2080555 นางสาว ระพีภรณ๑ จันทน๑แดง
2080556 นาง อัญชลี พิมพิสาร
2080557 นาย ศุภชัย บัวเกตุ
2080558 นาง นันทนา สงสุวรรณ
2080559 นาง ชนนาถ เจริญรักษ๑
2080560 นาย สมมาตร ชูแก๎ว
2080561 นาง อรุณศรี กรอบกระจก
2080562 นางสาว สุภาภรณ๑ รัตนสุรการย๑
2080563 นางสาว ศิวพร ชํวยชูฤทธิ์
2080564 นาง รสริน ตุกวุนํ
2080565 นาย สมชาย วิเศษศิริ
2080566 นาย อาสมี มะอาลี
2080567 นาง สุกัญญา ชํางป๓น้
2080568 นาย เทอดพงษ๑ วงค๑จิตติมา
2080569 นาง รัตนา กันชาติ
2080570 นางสาว พรหมศรี ไชยสิริ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080571 นาย ชัยยุทธ ชื่นอุรา
2080572 นางสาว สายฝน วันชาดา
2080573 นาย เจริญ ประกอบเลิศ
2080574 นาง น้ําผ้ึง สุกใส
2080575 พ.จ.อ. ยอดชาย ซ๎วนล่ิม
2080576 นาย วัชรินทร๑ ศรีอัศวิน
2080577 นาย ทวนทอง จาดนอก
2080578 นาง อัจฉรา ต๎ุมมี
2080579 นาย อัครพัฒน๑ เมืองจันทร๑
2080580 นาง อริญาพร พูนบางยุง
2080581 นาย ไพศาล แคดํา
2080582 นาย อภิรักษ๑ รบบานา
2080583 นาย องอาจ สีเล
2080584 นาง อิสรีย๑ ทองคํา
2080585 นาง เวียงรวี บุญทูล
2080586 นาง ณัฐนฌา จันทร๑หอม
2080587 นาย สมมุํง จีนแก๎วเปีย่ม
2080588 นางสาว ไพรวัลย๑ อํอมอินทร๑
2080589 นาย กนกพล ถาวรสาร
2080590 นาง สวรรยา โสพึง่ไทย
2080591 นาง ฉลวย คงสง
2080592 นาง อําไพ เนาวรัตน๑
2080593 นางสาว ณิระชา สุขโภชน๑
2080594 นาง วนิดา หนูรอด
2080595 นางสาว ณัฐณิชาภ๑ วงศ๑จิรวัฒนกุล
2080596 นางสาว วไลรัตน๑ สวัสดี
2080597 นาย บรรพต โพธิศ์รี
2080598 นาย อรุณ พงษ๑ถิ่น
2080599 นาง ฟารีฮะห๑ อิสสะมะแอ
2080600 นางสาว จิตรี สิริขจรคุณ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080601 นาง อรอินท๑ธนินท๑ เลาหสวัสด์ิ
2080602 นางสาว ฟาริดา สุระคําแหง
2080603 นาย เรวัต ตันตรา
2080604 นาง อมรรัตน๑ โพธิสํ์านัก
2080605 นาง รัชนีวรรณ จินดาสถาน
2080606 นาง พิฐชญาณ๑ รัตนฐีรวัฒน๑
2080607 นาย เศรษฐพัฒน๑ พรมดอนยาง
2080608 นาย ธีระวิทย๑ ศรีจันทร๑
2080609 นางสาว คุรุวันท๑ เวทยากร
2080610 นาง นภัสสร มิ่งมณี
2080611 นางสาว สุจินดา กองแก๎ว
2080612 นาง พัชรินทร๑ ไชยดวงคํา
2080613 นาย เสรี เอียดเพชร
2080614 นาย ดนรีด หวังขวัญ
2080615 นางสาว สุการดา  ํผํอนให๎
2080616 นาย ภานุวัฒน๑ แวงสุข
2080617 นางสาว วาสนา พันเศษ
2080618 นาง วลัยลักษณ๑ สาริกะภูติ
2080619 นาง ปนัดดา รัตนพันธ๑
2080620 นาย รํุงศักด์ิ อนันตวุฒิ
2080621 พันจําเอก บรรจง มาสขาว
2080622 นาย อธิชาติ จีระประเสริฐ
2080623 นาง บุณยานุช หล๎าฤทธิ์
2080624 นาย ไพโรจน๑ ตันประเสริฐ
2080625 นาง กาญจนา คุณพิภาค
2080626 นาย พัทรศักด์ิ ขวัญถาวร
2080627 นาง อมรรัตน๑ คงหอม
2080628 นาย สุรเชษฐ๑ ขุนจันทร๑
2080629 จําเอก มัฆวาฬ เกษกุล
2080630 นาย ภิมล ยั่งยืน
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เทศบาล
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080631 นาย รชฏ ใจดี
2080632 นาง สุขใจ สิริจงวัฒนา
2080633 นางสาว ณปภัช เต็งเทีย่ง
2080634 นาง พิมพ๑ผกา ทายพงศ๑ศักด์ิ
2080635 นาย ณัฏฐกิตต์ิ สิงห๑คะนอง
2080636 นาง นงลักษณ๑ สีทอง
2080637 นางสาว ณัฐนรี ภัทราภรณ๑ไพบูลย๑
2080638 นาย สมชาย ภูมิรักษ๑
2080639 นาง กฤษณา ผลประเสริฐ
2080640 นาย ภัควี เทียนไชย
2080641 นางสาว วราภรณ๑ ยานัน
2080642 นาย ยุทธพงศ๑ จาดยางโทน
2080643 นาย สงบ ศรีทอง
2080644 นางสาว เพชรา รัตนเพียร
2080645 นาย วิรัตน๑ นามปาน
2080646 นาง นุชรี วุฒิพุทธศาสตร๑
2080647 นาง ณัฐกฤตา คําป๓นแสน
2080648 นาย ชํานาญ ทองดํา
2080649 นาย สุรกิจ คําเพียง
2080650 นาง จินตนา โพธิไ์ทร
2080651 นาง จิราภา คงวัฒนะ
2080652 นางสาว สุมามาลย๑ ผํองกาย
2080653 นาง ลภัส ชิดชอบ
2080654 นาย กิตตินันท๑ รัตนัง
2080655 พันจําอากาศเอก ทุงํพานู รอเสนา
2080656 นาย ระวีพงษ๑ แพงเพ็ง
2080657 นาย เจริญ ชุํมพระวงศ๑
2080658 นางสาว ภาวนา พระโสภา
2080659 นางสาว รตินันท๑ มีชัย
2080660 นางสาว กิตติวรรณ ศรีคําพันธ๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080661 นาง ประนอม ธิจันทร๑
2080662 นาง สุขใจ แก๎วใสย๑
2080663 นาย บุญเพ็ง สวนกิจ
2080664 นาย จํานงค๑ ยศชู
2080665 นาง เกณิกา เสือหัน
2080666 นาย สุทธิพันธ๑ แก๎วมีศรี
2080667 นาย วิทวัส วงศ๑ป้อง
2080668 นางสาว อุบลรัตน๑ ป้อม
2080669 นาย สุรสิทธิ์ ธรรมเริง
2080670 นางสาว แก๎วนภา แจ๎งกระจําง
2080671 นาย บุญเหลือ สมพงษ๑
2080672 จําเอก วิโรจน๑ รํางาม
2080673 นาย อนันท๑ พิศโชคชัย
2080674 นางสาว เพ็ญพิรุณ คําภูษา
2080675 นาง ศิริพร ดุษดี
2080676 นางสาว อารีวรรณ ชื่นชม
2080677 นาง นภา บุญน๎อม
2080678 พันจําเอก อาทิตย๑ บุญน๎อม
2080679 จ.อ. กมล สงวนญาติ
2080680 นาง มยุรี เขื่อนแก๎ว
2080681 นางสาว ปทิตตา คงทรัพย๑
2080682 นาง วิไล แสนใจ
2080683 นาย เศรษฐพงศ๑ จันเทพ
2080684 นางสาว ราตรี วงค๑โสมะ
2080685 นาง มินตรา วุฒิสุพงษ๑
2080686 นาย โย อาชา
2080687 นาง ธีราภรณ๑ ธรรมสิทธิ์
2080688 นาย ยรรยงค๑ กวีวัชรวรรณ
2080689 นาย ธนะวรรธน๑ บุบผา
2080690 นาย กิตติศักด์ิ กลํอมเกลา
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080691 นางสาว วิลาวรรณ จันทร๑เพ็ญมงคล
2080692 นาง รัตนา ป๓น้วงศ๑
2080693 นางสาว มนัสวี เงินลาภรัตนา
2080694 นาง จุฑามาศ คําอ๎อ
2080695 นาง รัตนาภรณ๑ แก๎วป๓ญญา
2080696 นางสาว วัชรี บุญกอ
2080697 นางสาว ฟารีดา สมานพิทักษ๑
2080698 นางสาว ธัญญพัทธ๑ ศรีบุญสถิตพงษ๑
2080699 นาย สารัช สังข๑ชุม
2080700 นาง นุชนาฎ จันทร๑ขุน
2080701 นาย สํารอง ภูมิมา
2080702 นาง วิราวรรณ บุญอุทัย
2080703 นางสาว วาสนา อิ่มอุทร
2080704 นาง ฤทัยรัตน๑ ศรีนนตรี
2080705 นาย ปราโมทย๑ ศรจรัสสุวรรณ
2080706 นาง จิราวดี หัสดิสาร
2080707 นาง อรนุช สรรพศรี
2080708 นาย สุรศักด์ิ ผิวนวล
2080709 นาย ธีระทัศน๑ ทองป๓น
2080710 นาง นางผกากรอง สีทิศ
2080711 นางสาว วันดี บูรณะ
2080712 นาย กรณ๑ดนัย บุญญา
2080713 นางสาว ศิริวรรณ ลักษณประวัติ
2080714 จ.อ. เศรษฐา จิตธรรม
2080715 นางสาว อัจฉรี สิงห๑เรือง
2080716 นาง ดละใจ สุนทรชัย
2080717 นาย จักรกฤษณ๑ ศิริกัณหา
2080718 นาย สินชัย บุญชํวย
2080719 นางสาว พัฒน๑ศรี หํอทอง
2080720 นาง มณิชญา หนูสวัสด์ิ
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เทศบาล
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080721 นาง จิตรา คนทน
2080722 นาย ประภัสสร เลิศร๎ุงนภาพร
2080723 นางสาว กฤตยา กาโยดม
2080724 นาง ระเบียบ วราสินธุ๑
2080725 นาย เพิม่พูล ป๓น้เหนํงเพชร
2080726 นาย ประสิทธิ์ ดีจันทร๑หอม
2080727 นาง สมปอง จันทร๑เก
2080728 จําเอก ยุทธศาสตร๑ ขันตรี
2080729 นาย สุชาติ ลือเกียรติศักด์ิ
2080730 นาย นายมูฮามัดโซฟี หะแวกือจิ
2080731 นาย ชนะ จันทร๑เครือ
2080732 นางสาว รัชนี คําป๊ก
2080733 นาง พร ลอเรนซ๑
2080734 นาย อิทธิพล อํานวยธรรม
2080735 นางสาว วิภาวรรณ ขาวลิขิต
2080736 นางสาว กนกวรรณ ทรงพลอย
2080737 นาง กัญญาณัฐ จันทมิตร
2080738 นาย ฉัตรชัย อภิรัตนานุสรณ๑
2080739 นางสาว อารีย๑วรรณ หมื่นมะโน
2080740 นาง ไพรินทร๑ ชะอุํม
2080741 นางสาว ธัญญพัฒน๑ นันทปิยะวรรณ
2080742 นาง ณุภัทรณีย๑ มิ่งเมือง
2080743 นาง ธิราวัลย๑ ดวงคํารัตน๑
2080744 นาง อรอนงค๑ สุระพล
2080745 นางสาว เอมอร กองโกย
2080746 นาย ทวี ก๎องเกียรติชัย
2080747 นางสาว กชพรรณ จุนเด็น
2080748 นาง เครือวัลย๑ ทรงกลด
2080749 นาง วราภรณ๑ เคนสุวรรณ
2080750 นาย กันยะสูติ เกิดทวี

หนา้ที ่128 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080751 นาย มานพ สวัสดี
2080752 นาย วรจักร๑ จันตะ
2080753 นาย นิโรจน๑ สวนาการณ๑
2080754 นาย ภราดร พานเงิน
2080755 นาง กาญจนา พิพุฒ
2080756 นาย บุญชู ประภากรณ๑
2080757 นาย ประมง วงศ๑สาย
2080758 นาย วิชัย มาเรือง
2080759 นาง ณิชากร ลีรักษา
2080760 นาย คมสันต๑ ชาญณรงค๑
2080761 จําเอก ตระกูล เอี่ยมศิริ
2080762 จําเอก วิวัฒน๑ เมืองแก๎ว
2080763 นาย อุดม จันทะรังษี
2080764 นางสาว อัจฉริยา สิมมา
2080765 นาง วิสาสินี หนูชํวย
2080766 นาย อํานาจ วิธุระ
2080767 นาง ทัศนีย๑ หินสุวรรณ
2080768 นางสาว ปริศนา ธาติ
2080769 นาย ประจักษ๑ พงษ๑ไพร
2080770 นาย สิงห๑ดง คงจันทร๑
2080771 นาง โชติกา คอยดอน
2080772 นาย ประวิทย๑ ผํองใส
2080773 นางสาว เจ๏ะไสนะ มะดิเยาะ
2080774 นางสาว ดาราวรรณ บุญเกษ
2080775 นาง สุนันทา นารี
2080776 นางสาว พวงพยอม เพ็งพันธ๑
2080777 นาย นฤเทพ พรหมอินทร๑
2080778 นางสาว จิตรา ทับยูง
2080779 นาง นิรัชฎา พูนเจริญผล
2080780 นาง อาจารยา รังสรรค๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080781 นาย องอาจ จัตุกูล
2080782 นางสาว เยาวนุช ละยานนท๑
2080783 นางสาว วาสนา ปานทอง
2080784 นาย สุชาติ บุญอาจ
2080785 นาย พิษณุ เจริญภัทราวุฒิ
2080786 นาย จักรพงษ๑ มะสะอะ
2080787 นาง รวีวรรณ เต็มชื่น
2080788 นาง ภิญญา วาดี
2080789 นางสาว สมพรรัตน๑ สกุลประดิษฐ๑
2080790 นาง ธนันพัชร๑ เลิศประเสริฐ
2080791 นาย ปรีชา ฤกษ๑มาสกุล
2080792 นางสาว โศภิษฐ๑ ลักษณะ
2080793 นาง ณัฐนรี ดํารงไพรัช
2080794 สิบเอก ธวัชชัย เผําทองไทย
2080795 นางสาว กนกนาถ คงสืบชาติ
2080796 นาย ศิริพันธ๑ ศิริพงษ๑
2080797 นางสาว รัตติยา แก๎วงาม
2080798 นางสาว คนึง อยูํสา
2080799 นาย สหชัย ชูอักษร
2080800 นาย กันยา บัวเคน
2080801 นาย สมมาตร วํองสกุล
2080802 นางสาว กัญญาณี บุตรธาจร
2080803 นาย พิตรพิบูล โอษฐ๑ละออ
2080804 นาง ภาวนา สายทอง
2080805 นาง โชติมา พันธุ๑โยธี
2080806 นาง อัลนาห๑ เดวิส
2080807 นาย เอกชัย สงนอก
2080808 นาง พัฒนี จินดาทอง
2080809 นางสาว สารภี รักแดง
2080810 นาง อรุณ อมรกาญจนกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080811 นาย ธฤษณุ ฉัตรกมลวรกิจ
2080812 นาง พิสมัย คูศรีพิทักษ๑
2080813 นางสาว สุดใจ เปล่ียนพล
2080814 นาง วารุณี สอนจิตต๑
2080815 นางสาว วรรณลักษณ๑ พละเลิศ
2080816 นางสาว วิภาพร แดงบุบผา
2080817 นาย เกียรติศักด์ิ เหมะรักษ๑
2080818 นาง พัสราณี ทนุจันทร๑
2080819 นาง กาญจนา อภินิลบงกช
2080820 นางสาว ณิชาภา สุขารมย๑
2080821 นาง ขนิษฐา บริรักษ๑เลิศ
2080822 นาย กฤติเดช พรมรัตน๑
2080823 นาง อุไรวรรณ แซํอุ๎ย
2080824 นาง สมควร เศษสวย
2080825 นางสาว สมเสียน ทองประทีป
2080826 นาย เกรียงศักด์ิ วรรณสาร
2080827 นางสาว มญชุดา ศกุนตนาค
2080828 จําเอก ศุภชัย ต่ิงหมาย
2080829 นาย รัฐพลพล ธนะประเสริฐโชค
2080830 นาง รัชฎาภรณ๑ พรพลประชาสิทธิ์
2080831 นาง สุภัค ทองย๎อย
2080832 นาง จิระวรรณ รํุงฤทัยวัฒน๑
2080833 นาง พิมพ๑พรรณ รํุงเรือง
2080834 นาย วันชัย บุราณเดช
2080835 นาย ดุลยสิทธิ์ งามราชจักร๑
2080836 นาง เพ็ญศิริ เพชรเลิศ
2080837 นาย วิโรจน๑ พันธวรรณ๑
2080838 นางสาว พวงเพชร จั่นศรี
2080839 วําทีร๎่อยตรี พนาดร บัวหลวง
2080840 นาย ประดิษฐ ป๓ดถามัย
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080841 วําทีร๎่อยตรี ปรีชา เจริญศิริ
2080842 นางสาว ประภา สําเนียงเสนาะ
2080843 นาง นลินี ทองโพช
2080844 นางสาว นุตยา บํารุงกุล
2080845 นางสาว พัชรี ลือยงวัฒนา
2080846 นาย ปรัชญา บุราคร
2080847 นาย สําเริง ชัยรัตน๑
2080848 นาง กรรภิรมย๑ สมบูรณ๑กุล
2080849 จําเอก ณรงค๑ ป่าเกลือ
2080850 นาย ทวีศักด์ิ ไขว๎พันธ๑
2080851 นาย สุวิทย๑ ภาษี
2080852 นางสาว อรชร เฮําบุญ
2080853 นางสาว เฉลิมพร เถระพันธ๑
2080854 นาย วิญ๒ู ทัดทาอามาตย๑
2080855 นางสาว จรรยา คุณสุทธิ์
2080856 นางสาว รัตนาวดี ใหมํสุวรรณ
2080857 นางสาว ปิติจรรยา แก๎วบัวภา
2080858 นาง สิณัฐนภา ทะระมา
2080859 นาย พิทักษ๑ กาวิละ
2080860 นาง นิศานาถ จันทร๑อาภาท
2080861 นาย พรวินทร๑ หิรัญจิรพัฒน๑
2080862 นาย วิบูล ลิขิตรัตน๑เจริญ
2080863 นาย มโน คล๎ายแก๎ว
2080864 นาง สําราญ เภาพันธ๑
2080865 นางสาว เกศแก๎ว อุบลวรรณ
2080866 จ.อ. อนุชา มานะวงศ๑
2080867 นางสาว อนุช พรหมอํอน
2080868 นาง เพ็ญพรรณ สุขฤทัยเสมอ
2080869 นางสาว ศุวภัทร หมื่นชม
2080870 วําที ่ร.ต. เขมชาติ จอมพรมมิล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080871 พันจําเอก ภิญโญ สุโข
2080872 นาง วราภรณ๑ ถิ่นจันทร๑
2080873 นาย สุเทพ ครองกิจการ
2080874 นาย ประยุทธ สิงห๑ขัน
2080875 นาง ชยุดา เกตุสุวรรณ
2080876 นาย พูนศักด์ิ วัฒนธนาพันธุ๑
2080877 พันจําเอก ไพบูลย๑ นามโน
2080878 นาย สมหมาย แสงงาม
2080879 นาง ยุพา นุชประเสริฐ
2080880 นาย มาโนชญ๑ จันทร๑สองสี
2080881 นางสาว ปาลิตา ยมสวัสด์ิ
2080882 นางสาว กานดา ขันตา
2080883 นาง อุบลรัตน๑ พยนต๑
2080884 นาง อรัญญา ศรีวัง
2080885 นาย วีระ สีระมาตร
2080886 นาย จารึก เทพศรีเมือง
2080887 นาย ประพจน๑ อินตา
2080888 นาง รัตนา กรนานันท๑
2080889 นาย สุรสิทธิ์ มณีรัตนรังษี
2080890 นาง เพ็ญศรี บุญสมร
2080891 นาย สาคร หลําเพ็ชร
2080892 นาย ธนชล สุพิศ
2080893 นางสาว เบญจมาศ เทีย่งธรรม
2080894 นาง กัญจน๑กมล พาภักดี
2080895 นาย ธนูศักด์ิ อุดร
2080896 วําที ่พ.ต. นพดล ภูมิเนาว๑นิล
2080897 นาง วริศรา โพธิง์าม
2080898 นาย สมคิด รักสนิท
2080899 นาง ปิยดา เต็งแย๎ม
2080900 นาง พัฒนฉัตร พลับขาว

หนา้ที ่133 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080901 นาย สัณฐิติ ปาระพิมพ๑
2080902 นาง วาสนา เดชพงษ๑วรานนท๑
2080903 นาย อนุชา ชาญพนา
2080904 นางสาว พวงพร้ิง บุตรพรหม
2080905 นาย ธรรมรัตน๑ บับภาเสน
2080906 นางสาว ปนัดดา บัวศิริ
2080907 นางสาว ปภัสวรรณ หวันลา
2080908 นางสาว ตรีนุช รัตนพันธ๑ุ
2080909 นาย ภคนันท๑ ประทุมชาติภักดี
2080910 นางสาว นันทนิจ สุขลาภ
2080911 นาง อลิสา ลาภรวย
2080912 นางสาว จารุณี ทองแสงกล๎า
2080913 นาย สุนทร สาสนาม
2080914 นาง สุรัฐฏิญา บุดดารักษ๑
2080915 จําสิบตรี วศิน กรกระโทก
2080916 นาย ศิวาพัชร๑ รุํงโรจน๑เตโชกุล
2080917 นาง เยาวลักษณ๑ ใจดี
2080918 นาง ชนิตา สนโต
2080919 สิบตํารวจโท ณรงค๑ มีศาสตร๑
2080920 นาง ผกาพันธ๑ กิจรัตนี
2080921 นางสาว พรทิพย๑ ศรีสิทธิ์
2080922 นางสาว ธัญพัฒน๑ สินอนันต๑กิจ
2080923 นาย สุเทพ ธัญกิจวรกุล
2080924 นางสาว กนกวรรณ บุญยาสัย
2080925 นางสาว กรวรรณ พรหมศิริ
2080926 นาย พสิษฐ๑ แข็งข๎อ
2080927 นาง นางลาวัลย๑ งามยิ่งยวด
2080928 นาย ศุภร ทองศรี
2080929 นาย พชระ โขสูงเนิน
2080930 นาย สมคิด ศรีปาล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2080931 นาง พรทิพย๑ พงชะเกาะ
2080932 นางสาว ชนิดาภา ผํองสําฤทธิ์
2080933 นาง นุชวรา สมฤทธิ์
2080934 นาย พันจําเอกจิตรกร หาป๓ญนะ
2080935 นางสาว น้ําฟ้า ศรีชุํม
2080936 นาง ศรัญญา บุญปาน
2080937 นาย อํานวย วงศ๑เชียงขวาง
2080938 นาง วิมล มากมูล
2080939 นาย เชษฐ๑ อัครจรรยา
2080940 นาย ศิริชัย อรรถาพิช
2080941 นางสาว สุมามัย สืบเสนาะ
2080942 นาง เบญจวรรณ ศักด์ิประเสริฐ
2080943 นาย วิษณุวัติ สํุมมาตย๑
2080944 นาย ทศพร ดํานนอก
2080945 นาง พนาพรรณ สุขสุทธิ์
2080946 นาง จุไรรัตน  ๑ ใหมํจันทร๑แดง
2080947 นาง นันทภัค โปฏกรัตน๑
2080948 นางสาว กรรณิการ๑ โคนาสร
2080949 นาย ฐิติพงษ๑ จริยฐิตินันท๑
2080950 นาย ปรัชญา เจียรจํานงค๑
2080951 นาง ภารดี เธียรธวัช
2080952 นางสาว อิระณัฏฐ๑ แสนแก๎ว
2080953 นาย เษกษรร สิมลา
2080954 นางสาว จันทร๑ทิรา ทาระพันธ๑
2080955 นาง ธัญวกาญจน๑ คํามูล
2080956 วําทีร๎่อยโท ชัย ศรีลาศักด์ิ
2080957 นางสาว ชุติมา ปรางน๎อย
2080958 นาย วิเศษ ทองทัว่
2080959 นาง ทองมี สวมสูง
2080960 นาง ณิชกุล แก๎ววงศ๑
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ชื่อ - สกุล
2080961 นางสาว สุนาลัย มณีรัตน๑
2080962 นาง สยุมพร ศรีวังสุ
2080963 นาง สุธานุช ทองชัยบัณฑิต
2080964 นาย นวพล วีริยางกูร
2080965 นาง จันจิรา แต๎มโคกสูง
2080966 นาย พงษ๑ศิวะ แสนพิมล
2080967 นาง สุมาลี พันสนิท
2080968 นางสาว สุภาวดี ป๓ญพรวรากุล
2080969 นาย กีรติฐ๑ บุญสร๎าง
2080970 นาง ญาณภาดา สุวรรณคาม
2080971 นาง นัทธยา สุริฉาย
2080972 นาง ปุณณดา นิยมไทย
2080973 นาง นวลจันทร๑ พงษ๑เพียจันทร๑
2080974 นางสาว วรรณา รักพงษ๑
2080975 นาง นวพร อังกุลศานต๑
2080976 นาย พงษ๑พิชิต ณรงค๑ทัพซ๎าย
2080977 นางสาว วิรุณภัสร๑ ฐิติภัสร๑ศุภเดช
2080978 นาย สุวิชชา นมัสโก
2080979 นางสาว วนิดา ปาสานะตัง
2080980 นาง วริศนันท๑ วายร๎อน
2080981 จําเอก รวิพล สุขคล๎าย
2080982 พันจําเอก ณัฐวุฒิ สักลอ
2080983 นาง คําเพ็ญ นนทพัทธ๑สกุล
2080984 นางสาว ธารินี สาเขตร๑
2080985 นาย รัศมี คลังกลาง
2080986 นาง ผํองพรรณ ทองแสน
2080987 นาง ปิน่นภา ดียิ่ง
2080988 นาย ป๓ฐพงศ๑ พัฒนวิบูลย๑
2080989 นาย อนทต๑ เมืองพรม
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เลขประจ าตวัสอบ
2090001 นางสาว วรุณี ตาลาคุณ
2090002 วําที ่ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย
2090003 นางสาว เสนํห๑ พายสําโรง
2090004 นาง สายฝน พันธ๑หนองหว๎า
2090005 นางสาว สุพรรษา โสดารักษ๑
2090006 นาง ยุรี ฟ้าสวําง
2090007 นาง นุชรัตน๑ เยาวรัตน๑
2090008 นาง ธัญชนิกาญจน๑ นิลคํา
2090009 นาง อลิสรา รัตน๑ไตรแก๎ว
2090010 นาง ธนวรรษ๑ สุภรัตน๑
2090011 นาย วีระชัย สาธาระณะ
2090012 นางสาว หวานเย็น แสนหูม
2090013 นาย เชน นาคศรีคํา
2090014 นางสาว จงจีน แมนไธสง
2090015 นาย ธวัชชัย บรรจงแจํม
2090016 นางสาว ป๓ณฑ๑ณัฐ จันดีบาง
2090017 นางสาว สมจิตร นามโพธิช์ัย
2090018 นางสาว วัฒนา วิเศษฤทธิ์
2090019 นาง นิตยา เพชรดี
2090020 นาง สุภาวดี นามกูล
2090021 นางสาว นรามาตย๑ เพ็งพระจันทร๑
2090022 นางสาว ภชณัช โยธายุทธ
2090023 นาง อารีย๑ สุวรรณคีรี
2090024 นางสาว รัชนู ประชาสุภาพ
2090025 นางสาว นางสาวจิตติมา ไชยศรี
2090026 นางสาว จิตตรา มารศรี
2090027 นาง พัทธรียา วะโรรส
2090028 นาย เทมธ๑นที เกตุสอาด
2090029 นางสาว วิลาวัลย๑ รักพร๎า
2090030 นาย ฐิติ สุภโตษะ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090031 นาย รณยุทธ จุลอักษร
2090032 นางสาว กรรณิกา ศิริอุดม
2090033 นาย วัฒนาคร วารีศรลาภ
2090034 นางสาว สุรัตติญา สลุงใจดี
2090035 นาย ไพฑูรย๑ นาทิพย๑
2090036 สิบเอก วรุธฒิพงษ๑ ทัดเทียม
2090037 นาย อนุวัตร แสงสิงห๑
2090038 นางสาว ญาณิศา ค๎วนเครือ
2090039 นาย ศุภชัย นิลสิงขร
2090040 นางสาว กรภัทร อินตา
2090041 นาง ยุพเรศ เพชรด๎วง
2090042 นาง วณิชยา เตชนันท๑
2090043 นาย สมควร พันธ๑พระ
2090044 นาย กฤษฎากรณ๑ ปวงคําไหล
2090045 นาย สมบัติ ใจศิลป์
2090046 นางสาว ศิกานต๑ อินทะ
2090047 นาง รัตนาภรณ๑ สีชมภู
2090048 นางสาว พรรณพร วํองไว
2090049 นางสาว กฤษญาภรณ๑ ถิ่นถาน
2090050 นาย ชาญชัย ศิริโกํงธนู
2090051 นาย พิชัย แก๎วทาสี
2090052 นางสาว อนุสรา ทัศนภักด์ิ
2090053 นาย ฐิติพงษ๑ เนื่องจํานงค๑
2090054 นาง จริยาวดี วิเชียรเชื้อ
2090055 นาง พัชยา เก๎าซ๎วน
2090056 นาง อัญชลี ฆารสวําง
2090057 นางสาว ปานใจ ธราวรรณ
2090058 นาย กิติพศ ผิตพงศ๑
2090059 นาย เสฏฐสิทธิ์ วิเชียรบุตร
2090060 นาย ตํอลาภ อรัญวารี
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090061 นางสาว พิไลพร ทองอาบ
2090062 นาง น้ําฝน สร๎อยจันดา
2090063 นางสาว ภาวินี วิเมศ
2090064 นาง ณิชาภัสร๑ ถาวรวิสิทธิ์
2090065 นาง จันทร๑ฉาย ยามี
2090066 นาง หทัยกาญจน๑ โสมกุล
2090067 นาง วราภรณ๑ เพียแก๎ว
2090068 นาย วิธวินท๑ สุทธิสาพรสรรค๑
2090069 นาง นางยุพเรศ นาเมืองรักษ๑
2090070 นางสาว ชนิดา งามระเบียบ
2090071 นาย ฉัตรชัย ภูอําง
2090072 นาง วริศรา มณีวงศ๑
2090073 นางสาว ปาณิตา ปานมน
2090074 นาย กฤติเดช ชัยยภักด์ิ
2090075 นาย ยุทธนา เตียงนิล
2090076 นาง ษมาวีร๑ โชคมงคล
2090077 นางสาว จิรารัตน๑ แก๎ววิจิตร
2090078 นางสาว สาวิตรี กัญญะบุญ
2090079 นาย จตุพล ยะจอม
2090080 นาย ธีรพงศ๑ ปิงสุแสน
2090081 นาย กฤตธกร วิวันน๑นา
2090082 นาย วิชิต ทองนวด
2090083 นาง ศุภามาศ นิลวัตถา
2090084 นาง กัญญารัตน๑ รอดแก๎ว
2090085 นางสาว มุฑิตา มะโนเส๎า
2090086 นาย วาทิน โพธายะ
2090087 นาง ลักขณา ปฏิบัติ
2090088 นาย สุชน แรกรุํน
2090089 นาง รตนกมล รักษารัตน๑
2090090 นาง มัสลินตรา แสนสัญญา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090091 นาง ปวิชญา รัชชูวงศ๑
2090092 จ.อ. คมสัน ศุภวิมุติ
2090093 นางสาว รัตนาภรณ๑ สายบุญจันทร๑
2090094 นาง ชยิสรา ไกรนารถ
2090095 นาง จิดาภา หละเทียม
2090096 นาย ไพบูลย๑ รงค๑ประเสริฐกุล
2090097 นางสาว ดวงกมล บุญเกลือ
2090098 นาง มยุรี หนูเสน
2090099 นางสาว รสลิน บุญเรือง
2090100 นางสาว พวงผกา อาชา
2090101 นาย ธรรมนูญ รักขิโต
2090102 นาง พิไล ทานา
2090103 นาย เริงณรงค๑ วสุโรจน๑
2090104 นาง สุภาภรณ๑ ประเสริฐสุข
2090105 นาย คมภูศิษฐ๑ นนท๑พิมาณกิจ
2090106 นาง อังคณา ทัณทะรักษ๑
2090107 นางสาว รวีวรรณ สีดาเคน
2090108 นาย ชิษนุพงศ๑ โพธิสุ์วรรณพร
2090109 นาย ประพันธ๑ ชํางแก๎ว
2090110 นางสาว นางสาววิไลลักษณ๑ ผลบุญ
2090111 นางสาว ปราณิสา แก๎วกันยา
2090112 นาย พรชัย แสนเสิก
2090113 นาง สุรีย๑พร คุรุสิทธิ์
2090114 นาย ธีรยุทธ แข็งแรง
2090115 นาง มะลิ ภูพํรประเสริฐ
2090116 นางสาว พัทย๑ชรินทร๑ พรหมเสน
2090117 นาย วิชัย ชํานาญเวช
2090118 นาง มุกดา ศรีวัง
2090119 นาย จักรกฤษณ๑ หาญกลับ
2090120 นาง สุพิชชา ศรีหนองหว๎า
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090121 นางสาว มนฤดี ศรีสกุล
2090122 พ.จ.อ. เชน สุขแสวง
2090123 นาง สุรัชนา ทองสุขนอก
2090124 นางสาว อิสราภรณ๑ พัฒนพิบูลศักด์ิ
2090125 นางสาว ธัญลักษณ๑ ศรีนวล
2090126 จําเอก สันทนา สุทธิ
2090127 นาย นพพร บุตดีวงษ๑
2090128 จําเอก ไกรสร วิชาคูณ
2090129 นาง ปานจิตร จินหิรัญ
2090130 นาง พิกุล มะโนโฮ๎ง
2090131 นาง นัทธมน รอตศิริ
2090132 นาย ชาลี สุขสมเกษม
2090133 นาง สํองอุษา ขันตีกุล
2090134 นางสาว เย็นตา กลางหนองแสง
2090135 นาง นุชจิตรา วัชรป๓ญญาพิพัฒน๑
2090136 นาย ณรงค๑ จันทร๑เมฆา
2090137 นาง ไพรพรรณ ปริวัฒน๑นันทกุล
2090138 นางสาว ณิชชา วงศ๑ทับแก๎ว
2090139 จําเอก ชาญณรงค๑ ยี่ภูศํรี
2090140 นาย วิเชียร จรวุฒิพันธ๑
2090141 นางสาว อรุณณี ศรีมงคล
2090142 นางสาว พิชดา เกษรสระน๎อย
2090143 นางสาว ปวีณา เมืองทอง
2090144 นาง รําไพพรรณ ทองทํุม
2090145 นาย ธรรมรัตน๑ กล๎าหาญ
2090146 นางสาว นันท๑นภัส พูลเกิด
2090147 นางสาว เมธาพร ทะวิชัย
2090148 นาง พรภณา โคตะยันต๑
2090149 นางสาว พิศมัย วงศ๑ชารี
2090150 นาง พิมพากรณ๑ ธนเจริญพิลาศ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090151 นางสาว วัชรี ทองน๎อย
2090152 นาย ประภาส เฉลิมชัยวิวัฒน๑
2090153 นางสาว เยาวภา พรรคพล
2090154 นาย ธนะรัชต๑ สุยะใจ
2090155 นางสาว วณิชยา ยิ่งสี
2090156 นาย ณัฐดนัย บัวนาค
2090157 พันจําเอก สัญชัย แสวงสุข
2090158 นางสาว เทพธีด๑ มีศรีสวัสด์ิ
2090159 นาย เอรวัตร ลังกาพินธุ๑
2090160 นาง โสภา ปราบจะบก
2090161 นาย จุมพล เสียมสกุล
2090162 สิบตรี ประกาศิต แปลนพิมาย
2090163 นาย อนุรักษ๑ อุตยานะ
2090164 นาย วุฒิกรณ๑ ใจศิริ
2090165 นางสาว กุสุมา มานนท๑
2090166 นางสาว เสาวคนธ๑ นาคนาเกร็ด
2090167 นาง กนกวรรณ ยาวิชัย
2090168 นาง พชรมนต๑ ห๎าหวา
2090169 นาง วิไลพร พาตา
2090170 นาย สุวิทยา ตองตาสี
2090171 นาย ธนพนธ๑ ฟุง้ตระการพันธุ๑
2090172 นาง ปรินทร๑ยารัตน๑ ศีลพันธุ๑
2090173 นาง ชัญญภัทร จินตโกศล
2090174 นางสาว ธัญรัศม๑ วรเศรษฐ๑วิกุล
2090175 นาย วิรัตน๑ วิริยาสกุล
2090176 นางสาว ชิสา คําวันดี
2090177 นาง สุมาลี อินทพันธ๑
2090178 นาง บุษบา คําภีร๑
2090179 นางสาว พัชรี สายสังข๑
2090180 นางสาว พนารัตน๑ จันทร๑หีบ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090181 จําเอก ยุทธพงษ๑ พวงทอง
2090182 นาย อากาศ ไชยมีสุข
2090183 นาย พินโญ กลัดสันเทียะ
2090184 นางสาว จารุวรรณ ภูพํูลเพียร
2090185 นาง ดวงพร จันทร๑ประสิทธิ์
2090186 พันจําโท สุรสิทธิ์ หาญรักษ๑
2090187 นาย ภัทรชัย ภักดีแก๎ว
2090188 จําเอก เดชา มหาโพธิ์
2090189 นาย จิรศักด์ิ หลาวทอง
2090190 นางสาว อารีลักษณ๑ สลิดแก๎ว
2090191 นางสาว เนตรชนก บัวหนุน
2090192 นาย ถนอมศักด์ิ ดวงมาลา
2090193 จําเอก ธนภัทร ปะตะสังค๑
2090194 นาย ศุภเสกข๑ ศรีหอม
2090195 นาย วัชระ หอมสุวรรณ
2090196 นาง ศุภรดา จันทร๑ชูกล่ิน
2090197 นางสาว พรฤดี คงใจ
2090198 นาย ศรีวรรณ สุภา
2090199 นาย อัธรินทร๑ แจ๎งสวําง
2090200 นาง เนตรนภา ต้ังธีรโรจน๑
2090201 นาง ขวัญเรือน สินป๓กษา
2090202 นางสาว อังคาร จิตต๑มานะ
2090203 นางสาว ดอกอ๎อ สิงห๑ลา
2090204 นางสาว ภาวิณี โพธิเ์จริญ
2090205 นางสาว สาธกา ศิริยงค๑
2090206 นางสาว สุพัตรา ทองฉาย
2090207 นาง วรารัตน๑ บิลยะแม
2090208 นางสาว ประภัสสร เกื้อกูล
2090209 นาย ธนากร เจริญสุข
2090210 นาง สุพรรณี กลํอมเมฆ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
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ชื่อ - สกุล
2090211 นางสาว พันธนันท๑ พิกุลขาว
2090212 จ.ส.อ. หาญศึก โนกุล
2090213 นาย อนุสรณ๑ แก๎วพิลา
2090214 นาย สมบูรณ๑ ยารังษี
2090215 นาง ปริยา ขุนชิต
2090216 นาย มนูศักด์ิ ใจไหว
2090217 นางสาว นันทวัน ดวงสุวรรณ๑
2090218 นาย วิทยา ธรรมมา
2090219 นาย มงคล ดิษฐสุนนท๑
2090220 นาง รําแพน พรมแสน
2090221 นางสาว ธัญวัลย๑ พิพัฒน๑เวชกุล
2090222 นางสาว จิณัฐตา คงกิ้ม
2090223 นาง ปาณิสรา ขวัญชู
2090224 นาย บัญชา โสรมรรค
2090225 นาง พิจิตร อุษาสุมงคล
2090226 นางสาว ลัดดา วงค๑กันทะ
2090227 จําเอก วชิรวิทย๑ พัฒนะพันธ๑
2090228 นาง นรกมล ประมวลการ
2090229 นางสาว ณัฏฐปภาณ๑ ทศพร
2090230 นาย อํานาจ คนขํา
2090231 นางสาว ศิริกุล สาศิริ
2090232 จําเอก วิทวัส แสงทอง
2090233 นาย วิทยา ตํางจิตร๑
2090234 นางสาว ชีวาพร ทํอแก๎ว
2090235 พันจําเอก สม คําโท
2090236 นางสาว จันทร๑เพ็ญ สุริเทศ
2090237 นาง สุภาวดี พันธะสุมา
2090238 นาย จิตรกร อุํนเรือน
2090239 นางสาว วัลธนิสรณ๑ แสงวันทอง
2090240 นาย จณาการ จันรอง
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ชื่อ - สกุล
2090241 นาง เสียงทิพย๑ กอบชัยกรรม
2090242 จําเอก รํุงโรจน๑ โพธิมาตย๑
2090243 นางสาว ลัดดาวัลย๑ ชํวยสงค๑
2090244 นาง วิไลวรรณ ยั่งยืน
2090245 จําสิบตํารวจ จตุรภัทร นามเมือง
2090246 เรือเอก วัชระ อรุณใหมํ
2090247 นาย พีรพัฒน๑ มิตราช
2090248 พันจําตรี วัชกร หาญปราบ
2090249 นาย จนุรักษ๑ ทองทาย
2090250 นาย เมธี สาระพล
2090251 นางสาว สุนทรี บุตรดี
2090252 นาง ดาวริน สีหะวงษ๑
2090253 นาง ชุติกานต๑ เพชรทอง
2090254 นาง สิริอร ธนภพ
2090255 นางสาว สุประวีณ๑ สาวงษ๑
2090256 นาย ศุภจิตร โคตรสมุทร
2090257 นาย ภัทร๑สรรพ๑พร สุวรรณคํา
2090258 วําทีร๎่อยตรี วัลลภ คําแหง
2090259 จําเอก มงคลสิษฐ๑ คําพุด
2090260 นาย พิษณุ เพชรพลอย
2090261 นาย อุทัย ขุนอินทร๑
2090262 นางสาว อุไรวรรณ ทางเจน
2090263 นาย สมศักด์ิ กิตติรัตนโยธิน
2090264 นาง ชุลิตา พละไกร
2090265 นาง พีรภาว๑ ใหมํกิติ
2090266 นางสาว ยุพาภรณ๑ เนื่องไชยยศ
2090267 นางสาว นงค๑ลักษณ๑ แสงขาว
2090268 นาย อชิรพล ดีจรูญ
2090269 นางสาว กนกรัชต๑ เทพสํง
2090270 นางสาว สายฝน อาสาธง
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ชื่อ - สกุล
2090271 นาย นพรุจ รอดบางพงค๑
2090272 นาย ปรีชา บุญจันทร๑
2090273 นาง มุทิตา คล๎ายพงษ๑
2090274 นางสาว ภัทราพร ศรีวิชัย
2090275 นาง สิริพรรน จันทร๑วิชัย
2090276 นาง พัชวิรินทร๑ ชุํมเพีย้น
2090277 นาย คณาธิป บุญมิ่ง
2090278 นาย อดิศักด์ิ ธรรมวงษา
2090279 นางสาว พรพิมล ทรายสาลี
2090280 นาง กฤตพร ทรงวิรัตน๑
2090281 นาง ธนภรณ๑ นามพิมพ๑
2090282 นางสาว จรสนนท๑ วงศ๑วิเศษ
2090283 นางสาว ศุภนัจ สืบแก๎ว
2090284 นางสาว ทัศนียา กองภา
2090285 นาง เนาวรัตน๑ ทรงยุติธรรม
2090286 นาง สิริพรรณ คุณวงศ๑
2090287 จําสิบเอก ธีรนันท๑ กิ่งโก๎
2090288 นางสาว กนกกาญจน๑ ศรีศกุน
2090289 นางสาว แสงจันทร๑ ขุนซาง
2090290 นางสาว ธนพร ขาวสระ
2090291 นางสาว อมรา จอดนอก
2090292 นาง มยุรี สุปินะ
2090293 นางสาว รัตติกา สีน้ําเงิน
2090294 นาง อารี เสง่ียมพงษ๑
2090295 นาย จําเนียร ยงยันต๑
2090296 จําเอก ยงยุทธ โสพรม
2090297 นาย กันตชาติ สอนใจ
2090298 นาย นายรพีพงศ๑ ชัยอาภัย
2090299 นาง พักตร๑วิภา สวํางรัตน๑
2090300 นางสาว ณัฐติกาญจน๑ โสรัตนมงคล
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ชื่อ - สกุล
2090301 นาง จิรฐา สุขเตชศิริ
2090302 นาง นางศรีประไพร พิมพ๑บุตร
2090303 จําเอก ไพรวัลย๑ สุริเตอร๑
2090304 นาย ทวี ศิริสกุลฉาย
2090305 นาง ไรหนูน บือนา
2090306 นาย รีรวัตร๑ โพธิรั์งสกุล
2090307 จําสิบเอก สังเกตุ สีดาว
2090308 นาง พุฑฒาภา วีระจิตร๑
2090309 นางสาว สิริพร ควรหา
2090310 นางสาว พเยาว๑ เหลียววัฒนา
2090311 นางสาว นุชนาฎ พันหลวง
2090312 นาย สมเพชร อิมินา
2090313 นาง จารุวรรณ สโมสรสุข
2090314 นางสาว สุภาภรณ๑ ศิลปกิจโกศล
2090315 นาง คณัสนันท๑ เหลาเสน
2090316 นางสาว วรรณาพร กีรติตระกูล
2090317 นาย อินทร ป๓ญญาวงค๑
2090318 นางสาว ณิชาภัทร การะเกต
2090319 นาง อารีย๑ รักษ๑ศรีทอง
2090320 นางสาว วรรณรัตน๑ อั้นเต๎ง
2090321 นาย ธวัชชัย โกสีย๑
2090322 นาง กะตีนี สแลมัน
2090323 นาย กัญจน๑ตภณ วงศ๑เทเวศ
2090324 นาง กานต๑พิชชา ขําสาคร
2090325 นาย วิทยา แรงจริง
2090326 นางสาว อุไรวรรณ หงษ๑อุดร
2090327 นาง สายสมร เสนามี
2090328 นางสาว กัญญารัตน๑ พ๎นภัยพาล
2090329 นางสาว ศศิพัชร นวมวิจิตร
2090330 นาง สุรัติวดี เหมรักษ๑
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ชื่อ - สกุล
2090331 นาย เสนํห๑ วงศ๑ชัย
2090332 นาย อาวุธ อาระลา
2090333 นางสาว จีรพันธ๑ ศรีเทพ
2090334 นาย จักก๑ณภัทร รอดแสวง
2090335 นาย นายบรรจง ศรีสุข
2090336 นาย ศิริชัย พลมีเดช
2090337 นาง รสสุคนธ๑ อินโน
2090338 นาง เบญจรัตน๑ พูลสุข
2090339 นาง จิดาภา ศรีขันแก๎ว
2090340 นางสาว ศิรินทิพย๑ วงศ๑มีแก๎ว
2090341 นางสาว ทัศนี รัตนพันธ๑
2090342 นาย พรเทพ พึง่อวยผล
2090343 นางสาว ทับทิมทอง ชีวะตานนท๑
2090344 นางสาว ชุติกาญจน๑ บุญยืน
2090345 นาง ชินารักษ๑ ทิศป้อง
2090346 นาย ธีรยุทธ พงษ๑ศิริ
2090347 นาง อุษา รัตนโชติ
2090348 นางสาว วิภาวรรณ ปรีชาเวทยากุล
2090349 นาง พรทิพย๑ ประสารพันธ๑
2090350 นาย ธนบดี ศิริมังฆศรี
2090351 นาง พณณกร ประเทีย่ง
2090352 จําเอก ไพฑูรย๑ อินทะนา
2090353 นาง ปิยะดา สายพรหม
2090354 นาง สอางค๑ศรี พิมพ๑อูป
2090355 วําทีร๎่อยตรี อลงกรณ๑ กล่ินสุคนธ๑
2090356 นาง สุพิน สายทอง
2090357 นาย อภิชัย แนํนอุดร
2090358 นางสาว เดํนปากร บุญรอด
2090359 นาย ศิริพงษ๑ จิตต๑จํานงค๑
2090360 นาง รสกร ทรัพย๑มา

หนา้ที ่148 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
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ชื่อ - สกุล
2090361 นาย เขมวันต๑ สุวรรณเทวะคุปต๑
2090362 นาย ธนชาติ เตจ๏ะยวง
2090363 นาง เพ็ญประภา ค๎ุมผล
2090364 นาย ชาญชัย ปารมณ๑
2090365 นาง รพีพรรณ กองสุข
2090366 นาย อริย๑ธัช นามใจ
2090367 นางสาว เมวรินทร๑ รํุงเรือง
2090368 นาย มาณพ โตหนึ่ง
2090369 นาง นงนาถ แสงสระคู
2090370 นาง อัจฉริยา แสวง
2090371 นางสาว ปาณิสรา จันทร๑ลา
2090372 นาง เพ็ชร๑นภา บุญรัตน๑
2090373 นาง ศิริวรรณ อุดมวิฑิต
2090374 นาง เปมิกา ภควัฒนะ
2090375 จําเอก ศุภชัย ซามงค๑
2090376 นางสาว ภัคภิญญา บุญรัตน๑
2090377 นางสาว อารีวรรณ ปฐมบัญญัติ
2090378 นางสาว กาญจนา อินทอง
2090379 นาง อ๎อมใจ พึง่สุข
2090380 นาย อัครพงษ๑ พานิชรัมย๑
2090381 นาง สิตานัน ขุนนุช
2090382 นาย ทศพร จันทร๑ผิว
2090383 นาง ธัญพร แกงโคกกรวด
2090384 นาง ปาลิดา ยอดวงศ๑
2090385 นางสาว นุชรี สายแสน
2090386 จําเอก สุทัศน๑ แพทยา
2090387 นาย ศุภวัฒน๑ วัฒนกุล
2090388 นาย ณัฐวุฒิ สุระเสน
2090389 นาย วณาวุฒิ ด๎วงหอม
2090390 นางสาว เพียงเพ็ญ สุขะเดชะ
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ชื่อ - สกุล
2090391 นาย ศิวกร ยอดสุข
2090392 นาง มุจลินท๑ นันทะสุธา
2090393 นาย กิตติภพ ไทยเล็ก
2090394 นางสาว จุมรี พรมแสง
2090395 นาง สุพรรณิการ๑ สังวร
2090396 นาง วิไลลักษณ๑ รักพงษ๑
2090397 นาง ป๓ญจา บุญทัย
2090398 นาย ธนพณ สุกสด
2090399 นาง ลดาวัลย๑ มิฉายา
2090400 นางสาว ธนทร เก๎าเอี้ยน
2090401 นาย สาคร พัฒนาศรี
2090402 นางสาว อุไรนี กอมะ
2090403 นาย ประสิทธิ์ จําปีเรือง
2090404 นาย อมรินทร๑ ผ๎าเจริญ
2090405 นางสาว เบ็ญจมารถ ยิ้มเซํง
2090406 นางสาว อัญญรัตน๑ มีสิทธิ์
2090407 นาง พัชรินทร๑ เคนไชยวงศ๑
2090408 นาย มะสุกรี แมกา
2090409 นางสาว พรหมพร มั่งค่ัง
2090410 นาง พนิตพร ปะมาคะเต
2090411 นาง เบญจภรณ๑ เสียงลํ้า
2090412 นาย ประดิษฐ๑ บุตรทุมพันธ๑
2090413 นาย สุชัย จงมหาสวัสด์ิ
2090414 นาง ป๓ญญาพร จันทร๑โพธิ์
2090415 นาง ลักษณ๑พร โพธิคี์รี
2090416 นาย ประยูร เชียรรัมย๑
2090417 นางสาว อรมน ดวงใจ
2090418 นางสาว สุดารัตน๑ สุดโต
2090419 นาง ศิริวรรณ ศรีกุลบุตร
2090420 นาง จุฑามาศ ปะริตวา
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ชื่อ - สกุล
2090421 นาง สุภาพร จิ้วไม๎แดง
2090422 นาง พุธิตา วิมล
2090423 นาย ณัฐพล โตะโยะ
2090424 นาย วีระพงษ๑ ทองเพชร
2090425 พ.จ.ท. ปราสาทไชย เกล็ดงูเหลือม
2090426 นาง สุขสันต๑ สุขเจริญ
2090427 นาง ทองคูณ เหลําจูม
2090428 นาย พิชิต ทาราช
2090429 นางสาว นัยน๑ปพร ประยูรศักด์ิ
2090430 นางสาว จรัสศรี จักกะพาก
2090431 นาง จรูญลักษณ๑ ศรีวิชัย
2090432 นางสาว อาพัชรินทร๑ อินทุภูติ
2090433 นาย โพธิ์ แผํพร
2090434 นาย เนรมิตร ชูมก
2090435 นาย ทนงศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ
2090436 นาง นรินทร๑ทิพย๑ ไขํมุกข๑
2090437 นาง วริทยา อาบสุวรรณ๑
2090438 นางสาว เรณู ศรีจันทร๑ทับ
2090439 นาย ระมิน ยี่รัมย๑
2090440 นาย นายเจนยุทธ เสมอ
2090441 นาย โยธิน เยียรยงค๑
2090442 นาง เจษฎา บุญชุม
2090443 นาง เสาวลักษณ๑ สีมาสม
2090444 นางสาว อารีพร อรุณศรี
2090445 นาง ครองสิน มาเอียด
2090446 นาง ดวงใจ รักนุํม
2090447 นาย อภิชาติ อัคคี
2090448 นาย มีแสง อินธิเสน
2090449 นาง ชลลัดดา อิสรากุล
2090450 นาง กัลจนา แก๎วประสงค๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090451 นางสาว นุจรีย๑ แสงโทน
2090452 นาย วิศวะ นาคินทร๑
2090453 พันจําเอก วิทยา สิทธิมงคล
2090454 นางสาว นุชศรา จาอาบาล
2090455 นาย วัชระ วัสยษฏิ์
2090456 นาง ศิริภรณ๑ คืนคลีบ
2090457 สิบเอก สุระเชษฐ๑ ถาแก๎ว
2090458 นาง ปพัชริณทร๑ ธนาศรีพร
2090459 นาย นรินทร ต๎ุมเบ็ญ
2090460 นาง นภา สุวรรณศรี
2090461 นางสาว ทิพากร วังสาร
2090462 นาย นิอุสมัน อาแว
2090463 นางสาว พร้ิมรวี สมงาม
2090464 นางสาว วิไลลักษณ๑ แสงเมือง
2090465 นาย คมเดช เช็กชื่นกุล
2090466 พันจําเอก ณัฏฐศรันย๑ อินแสนสืบ
2090467 นาย เอื้อน บุญมี
2090468 นาย อํานาจ คนหมั่น
2090469 นางสาว เฉลิมศรี อรรคพันธุ๑
2090470 นางสาว กิติยา เตรมี
2090471 จําเอก วัฒรักษ๑ หาญรบ
2090472 นางสาว นางสาวอมินตา ศรีระทัต
2090473 นางสาว จินตนา บุญทอง
2090474 นาง พรรณากรณ๑ อุทัยทิพย๑
2090475 นางสาว ธัญญรัตน๑ ศิริมงคล
2090476 นาย สวัสด์ิ นีระพัด
2090477 นาย เกียรติยศ ฤทธิยงค๑
2090478 นาง กนกพันธุ๑ หนูแดง
2090479 นาง สุดาพร ชมชื่น
2090480 นางสาว ชญากัญจน๑ แสนโคตร
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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ชื่อ - สกุล
2090481 นางสาว ชญานันทน๑ สมงาม
2090482 นาง วิภาพรรณ วรสรวง
2090483 นางสาว นิตยดา เมธีวิวัฒน๑
2090484 นาง ยมลภัทร มณีวรรณ๑
2090485 นางสาว จารุวรรณ ธีระวงศ๑ไพศาล
2090486 นาย อติราช ป๓ญจันทร๑สิงห๑
2090487 นาย หยดทิพย๑ ผํองใส
2090488 นางสาว ทิพาภรณ๑ สุดมุข
2090489 นาง พิมาดา จันทร๑ทรัพย๑
2090490 นาง กมลวรรณ พลไชยวงศ๑
2090491 นางสาว รัชนี ดิษรานนท๑
2090492 นางสาว กัญญาพัชร จําจังหาร
2090493 นาย สนทยา พิมยะวงค๑
2090494 นางสาว สุดารัตน๑ ยิ่งคํานึง
2090495 นางสาว ชัญญณัท สุมาวัน
2090496 นางสาว สาวิตรี รักษาศีล
2090497 นาย ไชยยา พรรณขาม
2090498 นาย สมภพ วาสนาเรืองไร
2090499 นางสาว พรรณราย ยอดยิ่ง
2090500 นาง อําพร จันทร๑ประโคน
2090501 นาง ประภารดี พลไทย
2090502 นาย พชร เฮ๎งเจริญ
2090503 นาย ชัยทัพพ๑ วงศ๑ไกรวาล
2090504 นางสาว จิรประภา มณีขัติย๑
2090505 นาง ปิรัญญา รัตนพันธ๑
2090506 นาย วิรัช หวันละเบ๏ะ
2090507 นางสาว พูนทรัพย๑ ศรีสุนาครัว
2090508 นาย เชิงชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร
2090509 นาย กิตติพงศ๑ ทาจี
2090510 นาง ศรัญญา พรทรัพย๑ศิริ
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เทศบาล
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ชื่อ - สกุล
2090511 นาง ภัคจิรา มํวงชาติ
2090512 นาย จักษ๑ตุพล ศรีถาวร
2090513 นาง พิศมัย กําเนิดคุณ
2090514 นาย สมยศ ห๎วยทราย
2090515 นาง สายชล เหมือนสีเลา
2090516 นางสาว นงนุช เย็นใจ
2090517 นางสาว นฤมล เงินแถบ
2090518 นาง บุญสํง ทองปนท๑
2090519 นาง พิริยา รักขพันธ๑ สํารวย
2090520 นาย เสนํห๑ พราหมณ๑วงศ๑
2090521 นาย จิรศักด์ิ แก๎วนุ๎ย
2090522 นาง วิมลวรรณ ใจภพ
2090523 นางสาว บัณฑิตา มาบัณฑิต
2090524 นางสาว ศิริรักษ๑ ทักษิณากุล
2090525 นาง ณัฐธยาน๑ ติดประมาณ
2090526 นาย จักรพงษ๑ พลราช
2090527 พันจําเอก ภูธร ดวงสิงห๑ชัย
2090528 นาย เดชา กัตติยะ
2090529 นาง กานต๑สินี อิศรางกูร ณ อยุธยา
2090530 นาง นุชนารถ ธนานิตย๑
2090531 นาง ธนพร พันสนิท
2090532 จําเอก นรินทร๑ สกุลณี
2090533 นางสาว พรพรรณ แพลูกอินทร๑
2090534 นางสาว มนัสนันท๑ พูนขุนทด
2090535 นางสาว อุษณีย๑ อยูํหุนํ
2090536 นาย สุระพัฒ ธุระพระ
2090537 นาง มยุรี พระมาลัย
2090538 นาง วรรณา บุญจันทร๑
2090539 นางสาว ณัฏฐนิช แก๎ววงศา
2090540 นางสาว มลุลี ดอกพุฒ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090541 นาย สุเทพ ดาซามิ
2090542 พ.จ.อ. จักรกฤษณ๑ สุกใส
2090543 นางสาว รัชนีพร นาพุทธา
2090544 นาง เนตยา ล้ีสมบูรณ๑วงศ๑
2090545 นาย ทวี แทํงทม
2090546 นาง จุพาภรณ๑ ธนาสุนทร
2090547 นาง อัจฉรา สอนคํา
2090548 นาง บุญชนก หนูคง
2090549 นางสาว อัญชลี ประกอบแสง
2090550 นางสาว จุฑารัตน๑ คําจร
2090551 นาง เสาวรส แดงสอาด
2090552 นางสาว เสาวคนธ๑ กลํ่าช๎าง
2090553 นาย ภวัต ป๓ญญาวงค๑
2090554 นางสาว พิชญ๑ชญานันทน๑ คงถิ่นฐาน
2090555 นางสาว วิไล สาระเดช
2090556 นางสาว วิมลรัตน๑ วงค๑หนายโกฎ
2090557 นางสาว วารุณี อินทร๑กรด
2090558 นาย ธีรชาติ ทาตัน
2090559 นางสาว รํุงรัตน๑ ถนอมสิน
2090560 นาง กัญจน๑ณัฏฐ๑ แก๎วเนตร
2090561 นางสาว ศศิกานต๑ สวัสดิพันธ๑
2090562 นาง สมัย โภคสวัสด์ิ
2090563 จําเอก ปรชาติ แสนบน
2090564 นางสาว นภสุพร ทองหลํอ
2090565 นางสาว มะลิวัลย๑ พันทองคํา
2090566 นางสาว ภัทรภร อํอนไสว
2090567 นางสาว พัทยา เอี่ยมจิต
2090568 นางสาว สุภาพร คนไว
2090569 นาย อํานาจ ลํ้าชัยภูมิ
2090570 นาง สายฝน ยกชู
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ชื่อ - สกุล
2090571 นางสาว ณัฐธภา พรหมรส
2090572 นางสาว จุฑามาศ เนตรวิจิตร
2090573 นางสาว สาธิตา เพ็งแจํม
2090574 นาย วิเชียร ไรเมือง
2090575 นางสาว ยุพาพร สําแดงชัย
2090576 นาย ธานินทร๑ ป๓ญญาดี
2090577 นาย เกียรติพันธ๑ หมํวยนอก
2090578 สิบเอก ปรีชา ทาโพธิ์
2090579 นางสาว ประกายแก๎ว สรวงศิริ
2090580 นาย ธีระยุทธ อมรรัตนพิบูลย๑
2090581 นาย นายศรายุทธ อํอนขาว
2090582 นางสาว สายใจ ชํานิพันธ๑
2090583 จําเอก ดํารงไชย สมฤทธิ์
2090584 นาง วิไลลักษณ๑ ไทยสนิท
2090585 นาง อุบล อรุณรัตน๑
2090586 นาง ปทุมพร สมประสงค๑
2090587 นาย สุริยา คําพันธ๑
2090588 นาง วัฒนา แจ๎งสุข
2090589 นาย ทรงชัย บุญรัตน๑
2090590 นาง เพ็ญณภา สุทธิประภา
2090591 นาย สุรเดช แก๎วสิทธิ์
2090592 นาย ศิณพงศ๑ ศรีอัญชลี
2090593 นาง ธนัทภัทร สุทธิสุข
2090594 นาง ปรีดา ไชยฤกษ๑
2090595 นาย จันทกร วงษ๑เทพา
2090596 นาง เปรมยุดา การกิ่งไพร
2090597 นาย พงษ๑พันธ๑ สุวรรณกาล
2090598 นางสาว อมรารักษ๑ เจ๎าสาย
2090599 นางสาว ธัณย๑จิรา วงศ๑ฉัตรวัฒนา
2090600 จําเอก ยุทธพงศ๑ เข็มลา
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ชื่อ - สกุล
2090601 นาย ประสิทธิ์ ศิริเพชร
2090602 นาง กฤษฎารัตน๑ ภูคงคา
2090603 จําเอก ทวีเกียรติ วาสิทธิ์
2090604 นาง ดุษฎี แก๎วเมฆ
2090605 นางสาว ชลธิชา เหลําเรํง
2090606 นางสาว ทยากร สวํางเมฆ
2090607 นางสาว เชาว๑เลขา มีจันทร๑
2090608 นาง รัชวรรณ ค๎ุมศรี
2090609 พันจําเอก เทียบ สงําประโคน
2090610 พันจําโท ณรงฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2090611 นาง ชุติกาญจน๑ มั่งค่ัง
2090612 นางสาว ศิริญา มีศรี
2090613 นางสาว สมฤดี เกิดภูํ
2090614 นางสาว ทรงสิริ ศิริสัมพันธ๑
2090615 นาง อิสริยา บุญธิพันธ๑
2090616 นาง วันเฉลิม จําภา
2090617 นางสาว นิภาพร ดํารงค๑
2090618 นาย สามารถ สงวนศิลป์
2090619 นาง ประนอม จันทร๑เชียงมา
2090620 นางสาว แสงเดือน ทําทอง
2090621 นาย ศิระ แย๎มคง
2090622 นาง ณัฐฐะวรรณ มาสุด
2090623 นางสาว ดาวเรือง แก๎วสาริกา
2090624 นาง ปิยะมาศ อามาตมูลตรี
2090625 นาง รสริน มาศพูนผล
2090626 นางสาว น้ําอ๎อย โพธิช์ื่น
2090627 นางสาว ทิชากร อรินต๏ะทราย
2090628 นาง จินตนา มีด๎วง
2090629 นาง วิมลวัลย๑ ไชยกาญจน๑
2090630 นาย ศักด์ิเกษม กุณรังษี
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ชื่อ - สกุล
2090631 นางสาว ชุติมา เหมะธุลิน
2090632 นางสาว กมลมาศ เปรมประยูร
2090633 นาย ภูกิจ ศรีทองสุข
2090634 นาง ภัชรี วงศ๑นันตา
2090635 นาย จุมพล กองณรงค๑
2090636 นางสาว นันทนา สุขบงกช
2090637 นาง มัชฌิมา ศรีแสง
2090638 นาย พิพัฒน๑พงศ๑ ละมุลมอญ
2090639 นางสาว รํุงทิพย๑ เรืองวิจิตร
2090640 นาง เอื้องฟ้า กางทอง
2090641 นางสาว วิยะดา เชี่ยวชาญ
2090642 นาย ดํารงค๑ หมั่นดี
2090643 นางสาว อรยานี เสถียรบัวงาม
2090644 นางสาว ทิพวรรณ ประกิจ
2090645 นาง สุภาวดี บุญสํง
2090646 จําสิบเอก ประสิทธิ์ ป๓ญญาภู
2090647 นาย ชาญชัย ศรีพรหม
2090648 นางสาว ภัทราพร ชูทอง
2090649 นาง จิราภร นามบุตรดี
2090650 นางสาว ชุลีพร ตันฮะเส็ง
2090651 นาง สุภาวดี ทรงเดชกล๎า
2090652 นาย ธนกร อุดมศรี
2090653 นางสาว ขวัญยืน บรรณะทอง
2090654 นาง เฉลิมรัตน๑ เริงนิรันดร๑
2090655 นางสาว ทิพย๑ภาพร นาคประเสริฐ
2090656 ส.ต.ท. เรืองฤทธิ์ แก๎วมิ่ง
2090657 นาง วัฒนา รํมเพชร
2090658 นาง สมใจ ศรีประมัย
2090659 จําเอก ธนาเทพ หายทุกข๑
2090660 นาย พิพัฒน๑ มะชิมา

หนา้ที ่158 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090661 นาง ธิดารัตน๑ ศิริสกุล
2090662 นาย อนันต๑ วุฒิ
2090663 นาย อนุดิษฐ กลํอมอูํ
2090664 นาง ประทัยรัตน๑ รักธรรม
2090665 นาย มนชัย นิ่มขันทอง
2090666 นางสาว สุกัญญา ทศพร
2090667 นาย ณัฐวงค๑ เกตุแทน
2090668 นาย พจน๑ แก๎วตา
2090669 นางสาว นิติยา เขจรไชย
2090670 นาย เกตนคร ธุระพันธ๑
2090671 นาง วรพันธ๑ ประเสริฐผล
2090672 นางสาว ธิชา ปลัดกอง
2090673 นาง โสภิดา ตนะวัฒนา
2090674 นางสาว วิสุลัดดา ทรายคํา
2090675 นาง ณภัค จันทร๑ขิ่น
2090676 นาง ปารณีย๑ แพงมี
2090677 นาง นิรมล ยิ่งยอด
2090678 นาย อภิชาญ สุสะเส็ง
2090679 นาง สุกัญญา สัตย๑ชาพงษ๑
2090680 จําเอก อภินันท๑ บัตรประโคน
2090681 นางสาว อัญชุลีกร เอี่ยมละออ
2090682 นางสาว ปิยนุช สุวรรณโชติ
2090683 นางสาว ขวัญชนก ภาคฐิน
2090684 นาง สมนิตย๑ ลีลานนท๑
2090685 นางสาว สุภารัตน๑ มีพัฒน๑
2090686 นาง ธราญา ไชยศรีษะ
2090687 นางสาว ณัฐฐีภัณฑ๑ ทองนํา
2090688 นาง อําไพ อนุภักด์ิ
2090689 นาย ทรงเดช นามบุญมี
2090690 จําเอก จักรพรรดิ แก๎วกงพาน
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090691 นางสาว ระพีพรรณ ไชยสัตย๑
2090692 นาง สุดารัตน๑ กิตติพัฒน๑วงศ๑
2090693 นางสาว ธัญณภัทร๑ สีถันธนานนท๑
2090694 นางสาว ชนิดา นันตาบุญ
2090695 นางสาว ศิริญญา ศรีพงษ๑เพลิด
2090696 นาย ธีรนันต๑ สมบัติสวัสด์ิ
2090697 พันจําเอก ปราโมทย๑ แก๎วปานกัน
2090698 นางสาว นันทวรรณ ทองประเสริฐ
2090699 นางสาว ทนันดาภ๑ รชตธนากร
2090700 นาง บุญเพ็ญ มูลมณี
2090701 นาย วาทิตต๑ ศุทธางกูร
2090702 นางสาว ชมพูนุท จิรัฐกูล
2090703 นาง พยอม ป๓ดถาวะโร
2090704 นางสาว วณิชชา บัตรรัมย๑
2090705 นางสาว มาลี แซํภูํ
2090706 นางสาว วารุณี การะอนันต๑
2090707 นาย ประสิทธิชัย นางาม
2090708 วําทีร๎่อยตรีหญิง ละมัย เขื่อนเพชร
2090709 นาย ธานุพงษ๑ สุระสะ
2090710 นางสาว ลัดดา ลาวรรณ
2090711 จําเอก พินิจ คุณโน
2090712 นาง สุณิสา แสงมัธยม
2090713 พ.จ.อ. ไพบูลย๑ อุปรีที
2090714 นาง สุรีพร ชวัญทองห๎าว
2090715 นาง วิสากร นามลี
2090716 นาง ภัคธดา สุจําเนียร
2090717 นางสาว พัชราภรณ๑ เกิดจั่น
2090718 นาย ณรงค๑ อัตตสัมพันธ๑
2090719 นาง มันฑิกา ไชยพรหม
2090720 นาย ณรงค๑ มํวงจีบ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2090721 นาง ลัดดาวรรณ๑ ป๓ตรัตน๑
2090722 นาง เพ็ญศรี โคจรานนท๑
2090723 นาง จิรานี แก๎วบริสุทธิ์
2090724 นาย ธิติพงศ๑ ธรศรี
2090725 นาย เกียรติ เจติปา
2090726 นาย ศิรภัษญ๑ คํามงคล
2090727 จําเอก แสวง ตระการจันทร๑
2090728 นาย สุขสรร อนุแกํนทราย
2090729 นางสาว อัมพร ภูแก๎ว
2090730 นางสาว ธณภรณ๑ ยศทะแสน
2090731 นาง ศุจินันท๑ สุทร
2090732 นาย ศิริพันธุ๑ ศิริประภา
2090733 นาง นางสุรพิน เหลืองอรําม
2090734 นางสาว ปภัสสิริย๑ สิรภัทรวีกุล
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เลขประจ าตวัสอบ
2100001 นาง ณัฏฐ๑ธัญศา เชิญชมชื่น
2100002 นาง ลภัสรดา จงแพทย๑
2100003 นาง จิตตาภรณ๑ วิมลวัฒนา
2100004 นางสาว อินทิรา อุทาพงศ๑
2100005 นาง โศรยา สุขลังการ
2100006 นาง นันตภรณ๑ ณ ถลาง
2100007 นางสาว กัลยารัตน๑ กันพุดซา
2100008 นาง ศิริภรณ๑ กระวีสายสุนทร
2100009 นางสาว สาวิตรี คล๎ายคลึง
2100010 นาย ชาญณรงค๑ รําเริงยิ่ง
2100011 นางสาว จุฑารัตน๑ มานะกิจศิริสุทธิ
2100012 นาง ณภัสวรรณ๑ ประดับเพ็ชร๑
2100013 นาย ชนพิชญ๑ นิลสุวรรณ
2100014 นาง ปิยะฉัตร อุสาหะ
2100015 นางสาว รสนันท๑ คงสกูล
2100016 นาง สมชีพ ศรีนาค
2100017 นางสาว สมพิศ โพธิคํ์า
2100018 นาง จงรักษ๑ ไสยกุล
2100019 นางสาว อนุจรา ขวัญดี
2100020 นาง เยาวภรณ๑ วิเศษลา
2100021 นาง นัยนา อินทจักร๑
2100022 นางสาว อรุณรัตน๑ ภูพันตันติ
2100023 นางสาว รังสิยา จารุธรรมวัฒน๑
2100024 นางสาว ฉวีวรรณ ศรีทําบุญ
2100025 นางสาว เกษรา ดวงมณี
2100026 นาง วรัทยา สาระอาภรณ๑
2100027 นางสาว จรินทร๑ญา สุทาวัน
2100028 นาย ศราวุธ บุบผารัตน๑
2100029 นาง นฤทัย เสนานนท๑
2100030 นางสาว ณัฐมน แซํโง๎ว

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2100031 นางสาว ถนอมศรี พลายสาสินธุ๑
2100032 วําทีร๎่อยตรี เจริญ นามวงค๑
2100033 นาย สมนึก สุขสวัสด์ิ
2100034 สิบตํารวจเอก สงํา เดชะบูรณ๑
2100035 นาง กรรณิการ๑ ศรีขาว
2100036 นาง อัญชลี คงทอง
2100037 นาง สกาวเดือน เกตุแก๎ว
2100038 นางสาว กรองแก๎ว แย๎มทอง
2100039 นาย สมพร น้ํานวล
2100040 นางสาว สุวารี สุวรรณเวศม๑
2100041 นาง ศศิญา กิตติธรรม
2100042 นาง จรรยาลักษณ๑ เพชรนิตย๑
2100043 นาง พัชรากร คันธเนตร
2100044 นางสาว ภัสรา สวัสด์ิกุล
2100045 วําที ่ร.ต. ปรเมศ อินโองการ
2100046 นางสาว ศิริกาญจน๑ โรจน๑รวีกร
2100047 นางสาว ทิพย๑วิมล พลรักษ๑
2100048 นาง นฤมล โกมลวิวัฒน๑
2100049 นางสาว ลําใย นาบง
2100050 นาย สุบิน ทราบรัมย๑
2100051 นาง สโรชา เกรียวกราว
2100052 นาย สําเริง สัมพันธ๑
2100053 นาง รัชฎาภรณ๑ เอี่ยมสะอาด
2100054 นาย วรเชษฐ๑ ไชยหล๎า
2100055 นาย ทรงศักด์ิ เสสูงเนิน
2100056 นาง รัตนา รอดกันภัย
2100057 นาย ธีระศักด์ิ จริยากุลวงศ๑
2100058 นาง กิ่งกาญจน๑ เปีย่มสุวรรณ
2100059 นาย ธนพนธ๑ ปฐมกําเนิด
2100060 จําเอก ป๓ญญ๑ภูชิชย๑ ภิรมย๑สุภาพ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2100061 นางสาว ชจี เทอดวงศ๑วรกุล
2100062 นาย มารุต คุณประเสริฐ
2100063 นาง ป๓ทมา ก๎อนแหวน
2100064 นาย วุฒิสาส๑น บินสัน
2100065 นาง นลินี เนตรยัง
2100066 นาง จันทร๑สุดา เกษทองมา
2100067 นาย บรรพต สีมาปทุม
2100068 นาย คึกฤทธิ์ ชาวโยธา
2100069 นาง นิสา เรืองชํวย
2100070 นาง เยาวเรศ ภูห๎องไส
2100071 นาง สุกัญญา ศิริรําไพวงษ๑
2100072 นางสาว พัชรี จันทร๑ชัยศรี
2100073 นางสาว โนรี เห๎งสวัสด์ิ
2100074 นางสาว พรพิมล ทองเต็มดวง
2100075 นาง รักเลํ ปาละสานต๑
2100076 จําเอก รํุงเรือง เนียมสุวรรณ
2100077 นาง โยษิตา แดงพยัคฆ๑
2100078 นาง นัฤภร ละมัยเกตุ
2100079 นาง เขมิกา จําปาชัยศรี
2100080 นาง นิภาพร คร๎ามวงษ๑
2100081 นาย ยงยุทธ โชติรัตนสินชัย
2100082 วําทีร๎่อยตรีหญิง ณัฐชยาพร ฟองมี
2100083 นาง เจิมขวัญ เมืองสุวรรณ
2100084 นาย สิทธิชัย อินทร๑ฤทธิ์
2100085 นางสาว มัตติกา เกิดพิทักษ๑
2100086 นาง หทัยรัตน๑ อยูํรอด
2100087 นาย กฤตชัย เกษมรักษ๑
2100088 นาง อินทิรา ฆารเจริญ
2100089 นางสาว จงจิตต๑ นกแก๎ว
2100090 นางสาว เพชรลดา ปรางค๑ศรีทอง
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2100091 นาง บุญลือ เพ็ชรตะกั่ว
2100092 นาย จํานอง ฉิมจารย๑
2100093 นาง วิชชุดา วรรณภพ
2100094 นาย พงศ๑ศักด์ิ เลิศประกายหงส๑
2100095 นาง ศรีกิจ หยกมณีรัตนากร
2100096 นางสาว อารียา พิทักษ๑ภากร
2100097 นาย ชวลิต พุธเจริญ
2100098 นาง โสภิดา ศรีนุํน
2100099 นางสาว กรชนก ยุคะลัง
2100100 นาย ชวนินทร๑ ภูจรัส
2100101 นางสาว ชญาณิศวร๑ ศรีหาวงศ๑
2100102 นาย ประทีป ครองแก๎ว
2100103 นาง เมธินี สุดเสนาะ
2100104 นาง กิติยา จันทร๑แก๎ว
2100105 นางสาว สุรีรัตน๑ อูํเงิน
2100106 นาย ระพิน ดิษทับ
2100107 นาย พิศาล ดีพร๎อม
2100108 นาง เทพี กุณานันท๑
2100109 นาง วันเพ็ญ นะรานันท๑
2100110 นาง มะลิวัลย๑ ค๎ุมบัว
2100111 นางสาว ประไพพิศ รัตนประสบ
2100112 นางสาว เพ็ญประภา สําเภาแก๎ว
2100113 นาง สุปวีณ๑ รอตเกษม
2100114 นาย บุสรอ เจ๏ะแซ
2100115 นาย ชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ
2100116 นางสาว พัชรีภร โอภากุลวงษ๑
2100117 นาย สุรพล กายเพชร
2100118 นาง อรทัย มรรษนัยน๑
2100119 นาง บวรรัตน๑ เจือจันทนศักด์ิ
2100120 นาง ปิยนันท๑ ราชธานี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2100121 นาง กรฑิตถา มหาวงศ๑
2100122 นาย นนท๑ธวัช ศรีอินทร๑
2100123 นาง วรรณรุจี ศรีกุศลานุกูล
2100124 นาง รํุงรัตน๑ คงทัน
2100125 นางสาว พรงาม กรมทํามา
2100126 นาง ธัญชนก เกตุงาม
2100127 นาย ชาญวิทย๑ เทศศรีเมือง
2100128 นางสาว ชนัญญา ยศศรี
2100129 นางสาว กนกวรรณ ศรีอรุณ
2100130 นาง วราภรณ๑ ธรรมชัย
2100131 นาย นิคม ปริมาส
2100132 นาง หทัยชนก เปีย่มงาม
2100133 นาย กาญจน๑ วันนุประธรรม
2100134 นาย เกํงกล๎า เกตุแก๎ว
2100135 นาง ถนอมจิต ชนะบุญ
2100136 นาย ธรากร สาระธรรม
2100137 นาง สุดใจ แนํนแผํน
2100138 นาง สายร๎ุง ทองสนธ๑
2100139 นาย ยอดไผํ หล๎าอินสม
2100140 นาง ลักขณา แก๎วกิ่ง
2100141 นาง ดวงฤดี สมอุดม
2100142 นาย สตพงษ๑ จันทร๑หอม
2100143 นาง วัลลภา สมมุํง
2100144 นาง จริยา มิกราช
2100145 นาย ขจรศักด์ิ จันทรโคบุตร
2100146 จําสิบเอก สมชาย โสมนัสนานนท๑
2100147 นาย มงคล เกสโรทยาน
2100148 นางสาว จุฑาทิพ ศรพรหมกุล
2100149 นาง นางสุดเฉลียว สงําประโคน
2100150 นาย โสรัจจ๑ ธาราสุข
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2100151 นาย สุรพล พรหมศิลป์
2100152 ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน๑ คุณชมภู
2100153 นาย อลงกรณ๑ กรอบกระจก
2100154 นาย จักรพันธ๑ ณ นคร
2100155 นาย สุชาติ พลอาษา
2100156 นางสาว ปริยา พรหมสังวระ
2100157 นาง กติยา ไพรพฤกษ๑
2100158 นาง สุภิดา ล้ินทอง
2100159 นาง ปาริฉัตร เกษตรสมบูรณ๑
2100160 นางสาว วาณี แก๎วคําสอน
2100161 นางสาว พรรวินท๑ เฮ็งสมบูรณ๑
2100162 นางสาว ฐิตาภัทร๑ จันทจํารัสป๓ญญา
2100163 นาย สุรเชษฐ๑ ฟ๓กเชือก
2100164 นางสาว นันทยา บัวขม
2100165 นาง สุดาวรรณ จิตรสม
2100166 นาง ลลดา ธรรมฉวี
2100167 นาง คณิศร ประดา
2100168 นาย บุญมา ยุตติโกมิตร๑
2100169 นาย กิตต์ิธเนศ พูมดีสิทธินนท๑
2100170 นางสาว ธนานันท๑ กรวยทรัพย๑
2100171 นาง บุบผา เมืองช๎าง
2100172 นางสาว พรทิพานันท๑ บุญสวําง
2100173 นาง เจนต๑สุดานันท๑ ศุภณิชกิตติคุณ
2100174 นาย ชาญชัย ใครบุตร
2100175 นาย ณัฐวัฒน๑ บุญฤทธิ์
2100176 นาย สมชาย หงษ๑นิกร
2100177 นางสาว มรกต มนะสิการ
2100178 นางสาว วิไล วงค๑พรม
2100179 วําทีพ่ันตรี ไพฑูรย๑ ปริญญาธรรมกุล
2100180 นาย ยศ บุรีรัตน๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2100181 นาง จิรัชยา สนิทชน
2100182 นางสาว พัทธยา ชิตณรงค๑
2100183 นาย สุรชัย ทาวัน
2100184 นาง นภาภรณ๑ ศรีไทย
2100185 นาง สุรีพร ชูอิฐจีน
2100186 นาย ไกรยศ คํามูล
2100187 นาง สุนันท๑ กล่ินศรีสุข
2100188 นาย ณฐมนัส จีนพัฒน๑
2100189 นาย ซูดิน โรจนอุดมศาสตร๑
2100190 นาย ธงชัย พัวศรีพันธุ๑
2100191 นางสาว สมใจ ใคร๎บุญโต
2100192 นาง เดือน ไฝ่ฝน
2100193 นาง วรารัตน๑ เจริญศิริ
2100194 จําเอก นพรัตน๑ โยธานันท๑
2100195 นางสาว สุภาวดี ปานชุม
2100196 นาย วรพจน๑ ปาณัณณพ
2100197 นางสาว วรรณพัชร จินดาขัด
2100198 นาย ก๎องเกียรติ ตันตินันท๑
2100199 นาง อําไพ ชุํมหมื่นไวย
2100200 นาง กันยรัตนชล สิยาชีพ
2100201 นาง อังคปภา ฤทธิส์กุล
2100202 นาง ป๓ทมา ตํุยไชย
2100203 นางสาว พรพรหม เดชบุญ
2100204 นาง วณาพร กล่ินสุคนธ๑
2100205 นาง ศรีวรรณ ใจเครือคํา
2100206 นาย ณัฐรัตน๑ รัตนวิบูลย๑สม
2100207 นางสาว ปฏิญญา โคตรชมภู
2100208 นาย เทวินทร๑ แสงไชย
2100209 นาย ชวดล ศรีหาวงศ๑
2100210 นางสาว จุฑามาศ สังฆพันธ๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2100211 นาย สายชล ปราณีตพลกรัง
2100212 นาง วันเพ็ญ โสรีกุล
2100213 นาย นิธิกร กางกอน
2100214 นาย ปราโมทย๑ ปะภูสะโร
2100215 นางสาว ธันยรัตน๑ ทองเอื้อ
2100216 นาง สุกัญญา จรูญศรี
2100217 นาง อัจฉรา ละอองพราว
2100218 นางสาว ทองสุข เทีย่งธรรม
2100219 นาง ดอกไม๎ อินทสุวรรณ๑
2100220 นางสาว ตันหยง ทิศรักษ๑
2100221 นาง สิรินยา เสียงเลิศ
2100222 นาง สาลินี ไชยเทพ
2100223 นางสาว จิตรภา ทองดอนเสียง
2100224 วําทีร๎่อยตรี ภูมิจิตร วงศ๑สถิตย๑
2100225 นาย พิรุฬ มาตมูล
2100226 นาย ทรงกลด ณ ลําพูน
2100227 นางสาว สาวิตรี ศรีบ๎าน
2100228 นาง อุไรวรรณ รักถิ่นกําเนิด
2100229 นาง สุนีย๑พันธ๑ ดุลยวิจารณ๑
2100230 นางสาว ยุพิน วันดี
2100231 นาง บุษรินทร๑ อิสสระพล
2100232 นาย สิงหา รอดวงษ๑
2100233 นาง ปนัดดา ชิณวงศ๑
2100234 นางสาว นงลักษณ๑ ธิราชัย
2100235 นาง กมลศิกานต๑ อัครสุภาเศรษฐ๑
2100236 นาง สายสวาท การุญ
2100237 นางสาว พจนา วรรณเสวี
2100238 นาง รํุงรักษ๑ สุวรรณกิตติกุล
2100239 นางสาว ธรรชณก ชั้นพิภพ
2100240 นาง ป๓ญจรัศมิ์ กาจารี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2100241 นางสาว ลาวรรณ หยกสกุล
2100242 นาง ปริศนา กิติธะนะ
2100243 นางสาว พีรญา แพรศรี
2100244 นาง เนตรนภา นาคทอง
2100245 นาง จรัสศศิ ศิลป์ชูศรี
2100246 นางสาว สุภาพร อินทนา
2100247 นาง พิมพ๑นารา อวนทอง
2100248 นาย ทวีชาติ ภูไวย๑
2100249 นาง นิชาภา องอาจทวีชัย
2100250 นาง วรรณา อุยยะพัฒน๑
2100251 นาง ธิดารัตน๑ โสมารคพันธ๑
2100252 นาย มนตรี ดอนชารี
2100253 นาย ฐิติกร เตชะเสน
2100254 นางสาว พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ๑
2100255 นาง ศิริกุล โกมลานันท๑
2100256 จําเอก นพพร พันกิจ
2100257 นาง ศิริพร มรรครมย๑
2100258 นาง พรนิภา ภูเํจริญ
2100259 นางสาว วัลภา สังกะสิงห๑
2100260 นาย สิษฏ๑ป๓ญญ๑ ทวีรัตน๑
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2110001 นางสาว ณัฐรุจา ตันนารัตน๑
2110002 นาง วนิดา ผลากุล
2110003 นาง รํุงเพชร เงินดี
2110004 นาง มัญชุพร เสนายอด
2110005 นาง นฤมล โพธิท์องนาค
2110006 นาย ไพฑูรย๑ จันทร๑ณรงค๑
2110007 นางสาว คนึงนิตย๑ โยธาศรี
2110008 นาย เพชร ยะภักดี
2110009 นางสาว ปฐมา เดือนฉาย
2110010 นาย ณรงค๑ สุรินทร๑
2110011 นางสาว เสวิกา บัวปลอด
2110012 นางสาว ลักษณ๑ขจี ผาสุข
2110013 นาย ยุทธศาสตร๑ กระพีสั้ตย๑
2110014 นางสาว ณกมล สุวรรณชนะ
2110015 นางสาว เนาวรัตน๑ ไชยสายัณห๑
2110016 นาย วันราเชนทร๑ เสมอภพ
2110017 นาย ธนาคาร พึง่ธรรม
2110018 นางสาว สุณิสา อินทร๑โพธิ์
2110019 นาง ธนพร ตรรกวิทย๑
2110020 นาง สมหมาย ศักด์ิศรยุทธ
2110021 นางสาว ปาริชาต ชินวรรณโณ
2110022 นาย พิศาล ดวงดึง
2110023 นาง กนกวรรณ ทับธนะ
2110024 นาง วิญญา อินผักแวํน
2110025 นาย ทินกร สีลาโคตร
2110026 นางสาว กนกกาญจน๑ ทานะกาศ
2110027 นาย ธีระศักด์ิ กระจํางฉาย
2110028 นางสาว ณิชาพัฒน๑ ทองทวีสิทธิ์
2110029 นางสาว สุภาวดี ศรีสาธร
2110030 นางสาว ศศิธร จุฬพันธ๑ทอง

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2110031 นาย นายยรรยงค๑ สีใจคํา
2110032 นาง ป๓ณฑา จูด๎วง
2110033 นาย ธนากร สุดใจ
2110034 นาย สุทัศน๑ โพธิกุล
2110035 นางสาว ทิพวัลย๑ มานะศักด์ิ
2110036 นาง เพชรณีย๑ อุดมสินสิริกุล
2110037 นาย กายสิทธิ์ ยศป๓ญญา
2110038 นางสาว วิภาพร ชาลีรินทร๑
2110039 นาง พัทธนันท๑ รักแดง
2110040 นาย อุทัยวุฒิ เต็มตาวงษ๑
2110041 นางสาว พรสุวรรณ มํวงแก๎ว
2110042 นาง วิมลมาศ อนันทภิรมย๑สุข
2110043 นาย สุทิศ กองมี
2110044 นาง สุภา จิตจักร
2110045 นางสาว ขนิษฐา ทักษิณากร
2110046 นาง สุพัตรา คุณานุวัฒน๑
2110047 นางสาว ขวัญดาว คนซ่ือ
2110048 นาย ดุสิต โกพลรัตน๑
2110049 วําที ่ร.ต. คํารพ ปิสิตโร
2110050 นาง อาซีซ๏ะ ปานคง
2110051 นาย เกียรติชัย พรมมา
2110052 นางสาว เมตตา อินจงกล
2110053 นางสาว ศุรดา พิมพ๑สา
2110054 นาง จิรารัตน๑ สุขวิน
2110055 นาย เสฏฐวุฒิ ป๓น้ตะกั่ว
2110056 นาง วรินทร๑ดา วงศ๑เขาอํอน
2110057 นางสาว สุกัญญา เผยกล่ิน
2110058 นาง อมรณัฐน๑ สุกรีดิษฐ๑
2110059 นาง ลัดดา นาคบาง
2110060 นาย สมพร อนุรักษ๑จินดา

หนา้ที ่172 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2110061 นางสาว สุธีรา ไชยวงศ๑
2110062 นาง จารุวรรณ ศรีขวัญชํวย
2110063 นาง สิริลาวัลย๑ อินทรัตน๑
2110064 นางสาว นัฐวดี จงกลกลาง
2110065 จําสิบเอก กิตติกรณ๑ ดาดี
2110066 นาง วิภาพร ธีระธรรม
2110067 นาง เสาวลักษณ๑ วิเชียรลม
2110068 นาง พิมพร อูํไม๎
2110069 นาง สุนีย๑ งามมนตรีลีลา
2110070 นาย ทวี แสงทอง
2110071 นาย พุฒิพงษ๑ สุขสมัย
2110072 นางสาว กนกวรรณ ชื่นฤทัย
2110073 นาย ธานี อินเทียน
2110074 นาง ปิยวรรณ จันทร๑น๎อย
2110075 นางสาว สุกัญญา อํวมบุญ
2110076 นาย อัครเดช โฉมยงค๑
2110077 นาง ธัญญชนก หอมระร่ืน
2110078 นาย สมทรัพย๑ พลชัยยา
2110079 นาง ศุภลักษณ๑ โคตรมณี
2110080 นาง จรรจิรา วันเนาว๑
2110081 นางสาว สิริพร จันทร๑รัก
2110082 นาย มารุต อาบสุวรรณ๑
2110083 จําเอก รํุงเพชร รัตน๑ประโคน
2110084 สิบเอก อินสํวน สมใจ
2110085 นาง ขวัญใจ พงศ๑รัตน๑
2110086 นางสาว สุนทรี ฮวดสําราญ
2110087 นาง สุนทรา ปะโคทัง
2110088 นางสาว รัตนาภรณ๑ ไวยลาภา
2110089 นาย วิทยา วัชระธัญญานุกูล
2110090 นาย สุวิทย๑ วาเรศ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2110091 นาย ธนกฤต ชะนางวัลย๑
2110092 จ.ส.ท. สานิตย๑ สามัญเขตกิจ
2110093 นาย สุวีรพัฒน๑ เพชรรัตน๑
2110094 นาย รํมกล๎า ชี้เชิญ
2110095 นางสาว กัญฑิมา ชุมสิงห๑
2110096 นาง อารีย๑ อนรรฆนนท๑
2110097 นาย สัมฤทธิ์ พรหมบุตร
2110098 นางสาว ลักขณา สายทอง
2110099 นาย พงษ๑เทพ พงษ๑พิทักษ๑เสรี
2110100 นาย สิทธินนท๑ ทองใบ
2110101 นางสาว พัลลภา สุริยะมณี
2110102 นาง ขนิษฐา เชยชื่นจิตร
2110103 นางสาว นงลักษณ๑ บุญมี
2110104 นาง สาวิตา อินทร๑ดํา
2110105 นาง กฤษดาภรณ๑ วิบูลย๑กาญจน๑
2110106 นางสาว ชื่นจิตรา ปานะถึก
2110107 นางสาว ฐิติยา ชุมภา
2110108 นางสาว ปวีณา เกียรติค๎ุมกัน
2110109 นาย ชวินโรจน๑ กฤตบุญไกรเลิศ
2110110 นาย วิเชษฐ ไทยยัง
2110111 นาง นิรัชรา เทวเดช
2110112 สิบเอก สุวัฒน๑ บุตรศรีผา
2110113 นางสาว กัลลยา ขาวประภา
2110114 นาย ภัทรวิทย๑ สอนคํา
2110115 นางสาว จิราพร ผิวผาย
2110116 นาง อัญชนา ใจจิต
2110117 นาง รสสุคนธ๑ ศุภนคร
2110118 นาง ดวงกมล แสงเงิน
2110119 นาง กุณฑิกา มีศิริ
2110120 นางสาว สุขศรี คําสุข
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2110121 นางสาว อินทิราภรณ๑ มํวงย๎าย
2110122 นาย อําพล เงินงาม
2110123 นาง อรุณี แพนพา
2110124 นาย วิวัฒน๑ คาถา
2110125 นางสาว นิดา ป๓ญญาคง
2110126 นาง พนัชกร ปะตินัดตัง
2110127 นาย เฉลิมชัย อุปติมา
2110128 นาง อรทัย เมาะราษี
2110129 นางสาว ไพลิน พํุมทอง
2110130 นาย เสง่ียม ใจนวล
2110131 นาง พัชรี ดีสนิท
2110132 นาง ปิยาภรณ๑ ธรรมโชติ
2110133 นาง สุปราณี วรนันท๑ป๓ญญา
2110134 นาง พัณณิตา ขามรัตน๑
2110135 นาย วัชรพงษ๑ ภูบุญลาภ
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เลขประจ าตวัสอบ
2120001 นาง มาลินี สังวรศิลป์
2120002 นาง กัลยา จันทกูล
2120003 นาง อภิรญา อุตรมาตย๑
2120004 นาง พิมพ๑ปวีณ๑ ศิริยงค๑
2120005 นาง ศรุดา สนิทมัจโร
2120006 นาง จุฑาทิพย๑ เจริญสุข
2120007 นาง เมตตา ชํองพิทักษ๑
2120008 นาง ศิริรัตน๑ ศิริวัฒนรักษ๑
2120009 นาง พิมล คชารัตน๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
 (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ
2130001 นาง ละออง โตทอง
2130002 นาง ปิยพร ศุภนิมิตศิริ
2130003 นางสาว อกนิษฐ๑ จันทนาพล
2130004 นาง วรรณี เกกินะ
2130005 นาย พรชัย กายทอง
2130006 นาง สุนีรัตน๑ เทิดกวินกุล
2130007 นาง สุนีย๑ รอดจากทุกข๑
2130008 นาง จินดา อินทร๑สุวรรณ
2130009 นางสาว กาญจนา พงศ๑ดํารงวิทย๑
2130010 นาง ดวงจันทร๑ ทองกระสัน
2130011 นางสาว ณัฐวิมล ใจเทีย่ง
2130012 นาง วัชรี อ่าํปลอด
2130013 นาง อรพิน ประยูรทอง
2130014 นาง มัชฌิมา สระบัว
2130015 นาง บุษบา สหกิจวัฒนา
2130016 นาง ป๓ญญ๑ชนิกส๑ ประพันธ๑พร
2130017 นาง พรรณี โภชฌงค๑
2130018 นาย รักษ๑สิทธิ์ เจริญหิรัญ
2130019 นาง ศรีสกุล หลวงภักดี
2130020 นางสาว สุทธิดาพร สุขยิ่ง
2130021 นางสาว วันเพ็ญ เตียวรํุงเจริญกิจ
2130022 นางสาว ยุพเรศ กันทวี
2130023 นางสาว ปารดา แก๎วสุริยา
2130024 นาง สุรีรัตน๑ ยุตติโกมิตร๑
2130025 นาง จิรภัทร ตรีเมฆ
2130026 นาง ธัญภัส กําเหนิดแจ๎ง
2130027 นาง ทับทิม อินทร๑ป๓ญญา
2130028 นาย สุรพล แสงโสม
2130029 นาง อรุณี จันทร๑เจริญ
2130030 นางสาว นันทนา สุเพ็งคําภา
2130031 นาง ทิพาพร เอกวานิช

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2130032 นาง อัญชลี จิราจินต๑
2130033 นาง สงวน บุญรัตน๑
2130034 นาง วัชรี เชาวรักษ๑
2130035 นาง เกวลิน อุํนเจริญ
2130036 นางสาว บุษรา พรมจันทร๑
2130037 นาง จันทร๑แรม เสนรังษี
2130038 นาง มาลี ตัณฑิกุล
2130039 นาง อําพัน ปล้ืมใจ
2130040 นาง บังอร บุตรมะรัถยา
2130041 นางสาว มนทชา อภิญาชินภพ
2130042 นาง จุฑา กาญจนานุกูล
2130043 นาง ชบา มหาโชติ
2130044 นาง อังคณา ฉิมดอนทอง
2130045 นางสาว วรรณวิมล การีเกื้อ
2130046 นางสาว ประภาศรี สายอุดร
2130047 นางสาว สุคนธ๑ ล๎วนศิริ
2130048 นาง กาญจนาภรณ๑ เวียงวีระ
2130049 นาง รัชนี วิทยศักด์ิพันธ๑
2130050 นาง สมจิตร ไตรเชษฐกุล
2130051 นาย จิรัฐภาคย๑ อิ่นแก๎ว
2130052 นาง สุรี ทักษิณิกวร
2130053 นาง วาสนา ธรรมโครํง
2130054 นางสาว อุไรวรรณ คงทน
2130055 นาง สังวาลย๑ สีแพนบาล
2130056 นาง สุปราณี อัตนโถ
2130057 นาง มาเรียม วรพันธุ๑
2130058 นางสาว ขวัญรัตน๑ คุณจันทรโชติ
2130059 นาง อัมพา สบานแย๎ม
2130060 นาง ดวงใจ พรหมจันทร๑
2130061 นาง กุหลาบ ขาเลศักด์ิ
2130062 นางสาว สุจิตตา มีเลิศ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2130063 นาง ปณิชา มณีรัตน๑
2130064 นาง ศิริพร ปิน่แก๎ว
2130065 นาง สุพร คูหา
2130066 นาง กัลยา คําภีระ
2130067 นาย หฤษฎ๑ เพ็ชรกล๎า
2130068 นาง นภารัตน๑ แพชนะ
2130069 นาง ณฐอร คันทริน
2130070 นาง กรวิกา อินทศร
2130071 นาง เจียมใจ ธรรมพิชัย
2130072 นาย วนัช ชิวหรัตน๑
2130073 นางสาว แพรมณี ทองเสน
2130074 นาง นางปนัดดา เกตุเทศ
2130075 นาง อัจฉรา เสือคง
2130076 นางสาว พูลสุข ขจร
2130077 นาง ดลพร จินดามณี
2130078 นางสาว พรรณภา รัตนพันธ๑
2130079 นาง พนิดา แป้นพยอม
2130080 นาง แสงเทียน กุลวิจิตร
2130081 นาง ชัญญานุช กําเหนิดผล
2130082 นาง วริทธิฐ์า ผาสุขนนทินิตย๑
2130083 นางสาว สุพิชชา สิทธิศักด์ิ
2130084 นางสาว วราภรณ๑ หลิมป๓ญญา
2130085 นางสาว นิ่มนวล ศรีลุนชําง
2130086 นาย จิรศักด์ิ คงทอง
2130087 นาง ศรีนวล สรรคพงษ๑
2130088 นาง บังอร เฉลิมภักด์ิ
2130089 นาง บุษฎี วงษ๑สมโภช
2130090 นาง รัชนีกร โทอิ้ง
2130091 นางสาว รัตนา อุดมพรไพบูลย๑
2130092 นาง วาสนา พิทักษ๑
2130093 นางสาว สุคนธ๑ ชูสกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2130094 นาง นภัสสร อุทัยรัตน๑
2130095 นาง เปรมยุดา อินทสโร
2130096 นาย คําฉันท๑ สนิทนวล
2130097 นาง ชนพรพรรณ ลําสมุทร
2130098 นางสาว สุวพีร๑ เชาวลิต
2130099 นาง สุวรรณี แสงไชย
2130100 นางสาว ชมภู โกศลเวช
2130101 นาง จํารูญจิตร ตันสกุล
2130102 นาง สุนิศา ทองสุพรรณ
2130103 นาง พูลทรัพย๑ บัณฑิตกุล
2130104 นางสาว ฐิติมา เสือแจํม
2130105 นางสาว โสภา วรานุศิษฏ๑
2130106 นาง ชลิตา พิลาวัลย๑
2130107 นางสาว ปิยะดา พามูล
2130108 นาง ณิชาภัส เกื้อสกุล
2130109 นางสาว นิตยา เรืองวิจิตร
2130110 นางสาว ดวงจันทร๑ พลเยี่ยม
2130111 นาง ประภา นิกรวัฒน๑
2130112 นางสาว ปิยรส กล๎วยแดง
2130113 นาง จุฑามาศ เรือนสอน
2130114 นาง ร๎ุงเพชร สวํางเชื้อ
2130115 นาง ศรีนันท๑ โลํงจิตร
2130116 นาง ประยูร ไพรมณี
2130117 นางสาว พรทิพย๑ สํองเมืองสุข
2130118 นาง เนตรดาว ทองประกอบ
2130119 นาง จิราวรรณ จันทร๑พุธ
2130120 นางสาว ศรีประไพ ไชยศรีรักษ๑
2130121 นาง นฤมล วิเชียรวรรณ
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เลขประจ าตวัสอบ
2140001 นาง สุริย๑ศรี สุขโขใจ
2140002 นางสาว จุฑามาส สีหะวงศ๑
2140003 นาง เนตรนภา ปล๎องบรรจง
2140004 นาย พงศ๑พันธุ๑ สอนโสต
2140005 นางสาว ทัศนีย๑ อกอุํน
2140006 นางสาว พรพิมล พิมพ๑บุญมา
2140007 นาง อ๎อยทิพย๑ งามขํา
2140008 นาง อําไพ บุราคร
2140009 นาง เสาวณี อํอนเกตุพล
2140010 นาง นงนุช สรรเสริญ
2140011 นาง นิลวรรณ พุฒแก๎ว
2140012 นาง ชนิดา ชุํมชิต
2140013 นาง กุลยา พลับจีน
2140014 นาง สายพิน ป๓ญญา
2140015 นาง อรอนงค๑ ทาหอม
2140016 นาง รุํงตะวัน อินทร๑หอม
2140017 นางสาว พรวิภา คูณมา
2140018 นาง ดวงพร ป้อมสูง
2140019 นาย กรเอก ปานลักษณ๑
2140020 นาง พนิดา สุทธิประภา
2140021 นาง ทิพวัน เกตุสิริ
2140022 นาง ภรณี ศรีรินทร๑
2140023 นาง นัชชา ศรีโนนชัย
2140024 นาง วรรณี จันทร๑แจํมฟ้า
2140025 นาง นารีรัตน๑ กันภูมิ
2140026 นาง อุใหม หมัดอาดํ้า
2140027 นาง วาสนา บรรจบ
2140028 นาง กีรติณัฐเลขา สิงห๑มาตย๑
2140029 นางสาว อรุณ ปราณีตพลกรัง
2140030 นาง นันท๑นภัส แก๎วดอนไพร

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140031 นางสาว วันเพ็ญ เบ๎ามะโน
2140032 นาย ภิญโญ ฟ๓กเอี่ยม
2140033 นางสาว อมรรัตน๑ วันดี
2140034 นางสาว รัตนา เตยโพธิ์
2140035 นางสาว ปวีณา พัฒนะจํารูญ
2140036 นาง วรัทยา ใช๎ไหวพริบ
2140037 นางสาว เย็นจิต เพชรพรรณ
2140038 นางสาว ณัฐิยา ธิมาสุ
2140039 นาง วิภาพร แสงอรุณ
2140040 นางสาว ธันยพัฒน๑ ภัทรศรีสงค๑
2140041 นาง สมจิตร หมุกแก๎ว
2140042 นาง จันทรา สูกี้
2140043 นาง เข็มเพชร พูลสงวน
2140044 นาง ขันแก๎ว สายอินต๏ะ
2140045 นางสาว ราตรี เดือนจํารูญ
2140046 นางสาว ศิริพร ทวีชัย
2140047 นางสาว จิรนันท๑ ทองทัน
2140048 นาง บุหลัน ประมูล
2140049 นาย เอกไชยวรรตน๑ ทวีเขตร๑กิจ
2140050 นาง ทัศนีย๑ เพ็ชรคง
2140051 นาง นงลักษณ๑ พวกเมืองพล
2140052 นาง บัวแก๎ว มาตรสันต๑
2140053 นาง สุภานี อรุณสุวรรณกร
2140054 นาง จิรภา สวนแก๎ว
2140055 นางสาว ชนกชนม๑ พุทธชาติ
2140056 นาง ปวีณา พูลหนําย
2140057 นาง รัตนา มุณีแก๎ว
2140058 นาง บุษบา ทรายหมอ
2140059 นางสาว นวพรรธน๑ ภัทรอารีพันธุ๑
2140060 นาง ณัชชารีย๑ กิติวิวัฒน๑ชัย
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140061 นาง สิริกัญญา พ๎นทุกข๑
2140062 นาง พณิรดา กลมเกลียว
2140063 นาง ธาราภรณ๑ วิทยวราวัฒน๑
2140064 นางสาว กัญญรัตน๑ กิ่งเกล๎า
2140065 นางสาว อําพร ปิลันธน๑ทิพย๑
2140066 นาง วัชรี ศรีทอง
2140067 นาง วันเพ็ญ รํวมสมัคร
2140068 นาง สุกานดา สมาลาวงษ๑
2140069 นางสาว ศรัณย๑ณาพัทธ๑ กรภูดิทธวัฒน๑
2140070 นางสาว ตติยา ศรีเหรา
2140071 นางสาว สุนิษา ภูละมุล
2140072 นาย เสะยูนุ เสะอาลี
2140073 นาง สุชารินี แก๎ววรรณฤทธิ์
2140074 นาย สถาพร คันธาวัฒน๑
2140075 นาง สุชัญญา ตรองจิต
2140076 นางสาว มนัสนันท๑ ตันเกียรติพงัน
2140077 นาง อารยา วันเพ็ญ
2140078 นาง สุวิมล หินใหญํ
2140079 นางสาว อนงค๑ลักษณ๑ หนูเผํา
2140080 นางสาว สุภาวรรณ๑ ไทยกล๎า
2140081 นาง นิลุบล ทองอินทร๑
2140082 นาง ปราณี ศรสํง
2140083 นางสาว อรนงค๑ สิริกุลวิตรา
2140084 นาย กฤษดา ตอพล
2140085 นาง ดวงใจ เหมืองห๎า
2140086 นาง จิรฐา ผํองใส
2140087 นาง อันธิกา สายสินธุ๑
2140088 นางสาว อาริตา ตํอเพชร
2140089 นาง สมรักษ๑ เพชรดี
2140090 นางสาว ชนาวรีย๑ ศุภวงศ๑วรากรณ๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140091 นาง ปิยาพัชร สิงห๑ลอ
2140092 นาย ป๓ญญา เขียมสุวรรณ
2140093 นาง ดิศรินทร๑ สาหรํายทอง
2140094 นางสาว อรทัย ตันติศุภรักษื
2140095 นาง สุดาพร พัดแสง
2140096 นาง ศิริโสภา บูรณะศักด์ิสกุล
2140097 นาง อรกัญญา เมรี
2140098 นาง ปภาวี รํมสุข
2140099 นาง ปวีณา วงค๑มูล
2140100 นาง จันทร๑จิรา เสาวรส
2140101 นาง กุสุมาวดี ชูไชย
2140102 นาง ชีวารัตน๑ หงษ๑อุดม
2140103 นางสาว วารุณี ศรีสุข
2140104 นาง วรรณศรี คําปา
2140105 นาง ศิริณัษฏ กันทาสัก
2140106 นางสาว ชวนพิศ เพลัย
2140107 นาง อุบล ชัยมงคล
2140108 นาง จิระภา เทียนดี
2140109 นาง จีรวรรณ ปลาสุวรรณ
2140110 นาง กัลยา ก๎าหรีมละ
2140111 นาง สุพานี วงษ๑นุรักษ๑
2140112 นาง เฉลิมพร เพชรประดับ
2140113 นาง ธัญญรัตน๑ อินทรพิทักษ๑
2140114 นางสาว นิศาชล เพียงสันทัศน๑
2140115 นาง วันเพ็ญ คําโต
2140116 นาง เสาวภา วงศ๑พรต
2140117 นาง ธัชณิน กันดุลย๑
2140118 นาง จันทร๑เพ็ญ ชมภูบุตร
2140119 นาง ธนัญญา ศิริวัฒน๑
2140120 นางสาว ปราณี เจริญสุข
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140121 นาย ไพทูรย๑ ดีกํอผล
2140122 นาง สมศรี บุญกูล
2140123 นางสาว พูลศรี เหง๎าพรหมมินทร๑
2140124 นาง อิสรา พิมวรรณ
2140125 นาง นงลักษณ๑ บํารุงวงษ๑
2140126 นางสาว เมตตา บุญวงค๑
2140127 นางสาว นิษา มัทธุรี
2140128 นาง สาวิตรี จันทร๑เมือง
2140129 นาง ชัญษา เพ็ชรอาวุธ
2140130 นาง ขนิษฐา ฟ๓กขาว
2140131 นาง สุวจี ทาแก๎ว
2140132 นาง รัตนาภรณ๑ จอมจันทร๑
2140133 นาง อรสา หวังพัฒน๑
2140134 นาง ปิมตวัลย๑ พรหมเสนา
2140135 นางสาว เขมวดี สุขสมัย
2140136 นาง กัณทิมา ศรีสด
2140137 นาง นพมาส กิตติขจร
2140138 นาง สุพัตรา ชานัย
2140139 นาย ประมินทร๑ เนาวกาญจน๑
2140140 นาง ชมนาด รักขันโท
2140141 นางสาว สุพร วัดวิทยาคุณ
2140142 นาง ลําแพน ทุย๎แป
2140143 นางสาว วลีพร หิรัญสาลี
2140144 นาง มนัญญา วิทักษาบุตร
2140145 นางสาว วันเพ็ญ ยงภูมิพุทธา
2140146 นางสาว ฐานันพัชร ยศตีนเทียน
2140147 นาง ทัศนีย๑ บานแย๎ม
2140148 นางสาว ปทุมพร มุขศรี
2140149 นาง รํุงทิพย๑ ชาวอุทัย
2140150 นางสาว วิไลลักษณ๑ ปุย้มนต๑
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เทศบาล
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เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140151 นางสาว วนิดา วิรัญโท
2140152 นาง ลักขณา อรุณ
2140153 นาง เกษเกล๎า ครองพุมํวิจิตร
2140154 นาง จิตฐิมา หยั่งบุญ
2140155 นางสาว ทัศนีย๑ แก๎วยัง
2140156 นาง นิรวัฒน๑ อัฐนาค
2140157 นาง สุจิตรา ธงทอง
2140158 นาง อรอุมา จํานงสังฆ๑
2140159 นางสาว กรรณิการ กันต๑รพีเกสร
2140160 นาง จุรี จันติ
2140161 นางสาว พรทิพย๑ เผือกมณี
2140162 นาง ธาริน เมืองคําบุตร
2140163 นาง กนกรัตน๑ จิ๋วแหยม
2140164 นาง ธมน อุทุมพร
2140165 นาง จุรีรัตน๑ ชัยรัตน๑
2140166 นาง เมษา เอมกระโทก
2140167 นางสาว พนัชกร สุภาแก๎ว
2140168 นางสาว รํุงฟ้า สานอินสี
2140169 นางสาว จิราภรณ๑ ชินอํอน
2140170 นาง พัชรนันท๑ นางาม
2140171 นาง สุพัตรา คูโพนทอง
2140172 นางสาว ศจิษฐา บุญทา
2140173 นาง วดารัตน๑ หงษ๑โพธิ์
2140174 นาง กุญภัสสรณ๑ สิทธิชัยคํา
2140175 นาง พีรญา อนุอัน
2140176 นางสาว บุศบง พูลเทียน
2140177 นาง กิติพร ตราตรี
2140178 นาง นิ่มนวล กัลยา
2140179 นาง อรวรรณ กล่ินสุคนธ๑
2140180 นาง อาริยา กัลยา
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เทศบาล
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(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140181 นาง อรวรรณ สาพิกุล
2140182 นาง จันทิรา พูนนวล
2140183 นาง ประภัสสร บุญชู
2140184 นาง อารมย๑ ศิริพรเลิศ
2140185 นางสาว เสาวลี ชุมชอบ
2140186 นางสาว รัชนี ชุํมสนิท
2140187 นาง สุวลักษณ๑ มณีโชติ
2140188 นางสาว อุไรวรรณ เจียมวิจิตร
2140189 นาง ขวัญปภาฤต แจํมแจ๎ง
2140190 นางสาว วรินทร แทํนขาว
2140191 นาง มัลลิกา สมัครสมาน(เดิม วงษ๑วานิช)
2140192 นาง สิริลักษณ๑ สุยะราช
2140193 นาง สมจิตร เพ็งชํวย
2140194 นาง ณิชนันทน๑ คงประเวท
2140195 นางสาว สุภัทรา ก๎ามจํารูญ
2140196 นาง ศุภวรรณ ประสงค๑ทรัพย๑
2140197 นาง เกษร ระมั่งทอง
2140198 นาง พวงทอง เครือยศ
2140199 นาง สุดาพร ขุนหลัด
2140200 นาง อรัญญา บางรักษ๑
2140201 นาง วราภรณ๑ คฤหเมธานันท๑
2140202 นาย นันทวัฒน๑ โพธิศ์รี
2140203 นางสาว ลักษณ๑นารา คงเล็ก
2140204 นางสาว สมร อรํามวงษ๑
2140205 นาง ศิริพิมพ๑อร อินสุวรรณ
2140206 นาง อัญญารัตน๑ น๎อยจารย๑
2140207 นาง ภิญญดา ธนาศราวุฒิ
2140208 นาย เชิดศักด์ิ ดอกพิกุล
2140209 นางสาว สุรตา กอดิษฐ๑
2140210 นางสาว อรวรรณ เหมือนพระ
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(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140211 นาง กุลนิตย๑ ทิจินะ
2140212 นาง จิรอร ศรีขาว
2140213 นาง อังดารักษ๑ สวนจักร
2140214 นาง ปราณีต ไชยสิทธิ์
2140215 นางสาว เพชรรุํง สุวะศรี
2140216 นาง ปิยรัตน๑ เดํนบุรณะ
2140217 นาง กมลลักษณ๑ ลาภา
2140218 นาง วันดี สําเนียงลํ้า
2140219 นางสาว อรษา พุมํพวง
2140220 นาง กัณฐิกา นาคนุํน
2140221 นางสาว วนิดา ชุมทอง
2140222 นางสาว มัลลิกา สําราญ
2140223 นาง ปติมา บรรเทาพิษ
2140224 นาง ละออ นึกชัยภูมิ
2140225 นางสาว กชพรรณ จําพล
2140226 นางสาว พนมพร สมมิตร
2140227 นางสาว ณัฐรดา เชื้อโพล๎ง
2140228 นางสาว นภสร กุลสาลี
2140229 นางสาว นันทนา พูลเผํา
2140230 นาง นันท๑ธนิษฐ๑ อินทนนท๑
2140231 นาง ระพีพรรณ ฉลาดธัญญกิจ
2140232 นาง สายทอง ทองขาว
2140233 นาง ป๓ญจมาพร คงสมมาตร
2140234 นาง ตีรณา ไตรนาคม
2140235 นาง พรศิริ อินทร๑เลิศ
2140236 นางสาว คนึงนิตย๑ เนาวภา
2140237 นาง ดารารัตน๑ คงเทพ
2140238 นางสาว จงจิตต๑ บุญชํวย
2140239 นาง รัตนา สุชาติพงษ๑
2140240 นาง พิกุลกานต๑ จําปาจันทร๑
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ชื่อ - สกุล
2140241 นาง พรรณนิภา จําปาภา
2140242 นาง นัยนา พะโยม
2140243 นาง สุดารัตน๑ ศรีโยธา
2140244 นาง สุมาลี ไชยรินทร๑
2140245 นางสาว ฉลองรัตน๑ บุญคง
2140246 นางสาว อุไร อํอนกลํ่า
2140247 นางสาว สุรภา อํอนสุวรรณ
2140248 นาง วรัญญา วงค๑มําน
2140249 นาง วาสนา ศรีลาพัฒน๑
2140250 นางสาว อรทัย ไชยา
2140251 นาง กาญจนา เจริญสุข
2140252 นาง อัจฉรา อาจทรัพย๑
2140253 นางสาว ลักษมี ประยงค๑ระวิกูล
2140254 นาง ชวพร แก๎วหนองเสม็ด
2140255 นางสาว อโุณทัย เผําพงษ๑
2140256 นางสาว อาริยชาติ อ๎ายดี
2140257 นาง กอบกูล พรมจาด
2140258 นาง อรพรรณ วรรณศรี
2140259 นางสาว มณฑา คารวะ
2140260 นาง นพวรรณ แป้นเหมือน
2140261 นาง กนกพร บูแํย๎ม
2140262 นาง ราณี ไชยมี
2140263 นางสาว สุดาพร กิดาการก๎องสกุล
2140264 วําที ่ร.ต.หญิง ชิดชนก นาคน๎อย
2140265 นาย สุริยา บูรณกสิกรกุล
2140266 นางสาว วิราภรณ๑ โคลงชัย
2140267 นาง อําพรรณ จุทอง
2140268 นาง วัลลภา จรูญสวรรยา
2140269 นาง พิชาดา ทําสุนา
2140270 นาง ฐิติพร วงษ๑อุทัยนันท๑

หนา้ที ่189 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140271 นาง ณิชารีย๑ โพธิจิตร
2140272 นาง จิราพร ทองทิพย๑
2140273 นางสาว พัชมณ เลินไธสง
2140274 นาง ดงรัตน๑ แสงโป๋
2140275 นาง นงค๑เยาว๑ วุฒิอดิเรก
2140276 นาง บังอร ขันธุแสง
2140277 นาง รัตติภรณ๑ มหานิล
2140278 นาง แววตา อิทธิฤกษ๑มงคล
2140279 นางสาว ณิชชาอร จันทระกุล
2140280 นาง กฤษณา มงคลสวัสด์ิ
2140281 นาง เดํนศรี รังษา
2140282 นาง สายร๎ุง สุวรรณ๑
2140283 นาง ศรีวรรณ ประทุม
2140284 นาง ลําดวน ทีสุกะ
2140285 นาย สุทัศน๑ คงสมหมาย
2140286 นางสาว วรรณิดา ธรรมบุญเป็ง
2140287 นาง พจมาน บรรเทิงใจ
2140288 นางสาว ธนิษฐา ชัยเวทย๑
2140289 นาง ชฎาพร ธรสาธิตกุล
2140290 นางสาว ทิพวัลย๑ บัณฑิตเสน
2140291 นาย ไพรัช สุทธิชลสกุล
2140292 นางสาว ราตรี ต้ันยิดเส็ง
2140293 นาง สมจิตร จันทะวงศ๑
2140294 นางสาว นิตยา วรเลิศ
2140295 นาง สถาพร ถนอมพันธ๑
2140296 นาง ศุภญา แก๎วกัลยา
2140297 นาง มลิวรรณ ส๎มสาย
2140298 นางสาว สุรินยา สังข๑สอน
2140299 นางสาว กรรณิการ๑ เขื่อนแก๎ว
2140300 นางสาว จันทร๑เพ็ญ แก๎วแกมกาญจน๑
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ชื่อ - สกุล
2140301 นาย กันต๑ศักด์ิ มุสิกะ
2140302 นาง เนตรนภา คําพิมพ๑
2140303 นาง ธิธาดา ญาณวรัตน๑
2140304 นาง ลํายอง ธรรมประณีต
2140305 นาง ขวัญเรือน โพธิท์อง
2140306 นางสาว สมนึก บัวโภชน๑
2140307 นาง นงณภัส สําเนากลาง
2140308 นาง ผกาสร ไขกัณหา
2140309 นาง จํานงจิตต๑ บุญวัน
2140310 นางสาว สุภิญญา ทองอํอน
2140311 นาง อนงค๑ เข๎งนุเคราะห๑
2140312 นาง เยาวพา สุขสําราญ
2140313 นางสาว ญาณี ศุิริพานิช
2140314 นาง ทิพย๑รัตน๑ สุวรรณาวัชร๑
2140315 นาง จงกลณี กุลชนะรงค๑
2140316 นางสาว พรรณราย คงประเทศ
2140317 นาง วาสนา รักษาแก๎ว
2140318 นาง สุกัญญา ทองกุล
2140319 นาง ยินดี สํงแสง
2140320 นางสาว จันทร๑นิภา ประหยัด
2140321 นาง นิออน วัฒนากลาง
2140322 นางสาว ประทุมทิพย๑ แกมนาค
2140323 นาง เต็มสินี ทองโคตร
2140324 นาง สมจิตร๑ อาชาราช
2140325 นาง วิลัยวรรณ ไชยทอง
2140326 นางสาว นันทิชา อุตเสนา
2140327 นาง ศิริพร ชูภักดี
2140328 นาง เกสา ฝาเงิน
2140329 นางสาว อรญา ปิน่ศร
2140330 นาง ธิติมา ทองบัว
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ชื่อ - สกุล
2140331 นาย ไชยา เทศปาน
2140332 นางสาว ชุลีกร เทพษร
2140333 นาง ปทุม จินดาวงศ๑
2140334 นาง จิราภรณ๑ สมทัศน๑
2140335 นาง มยุรา คณะศาสน๑
2140336 นาง ทิพย๑เกษร โพธิง์าม
2140337 นาง ปุณยาพร แสงทอง
2140338 นางสาว พินดา จาตุรแสงไพโรจน๑
2140339 นาง ไพริน เกิดใหมํ
2140340 นางสาว นพรัตน๑ บุษบรรณ๑
2140341 นางสาว อัญชลี เมืองแก๎ว
2140342 นาง สุมล สัสดีอําไพ
2140343 นาง เสาวนีย๑ เป็งสา
2140344 นางสาว จงกล ทองสดุดี
2140345 นาย กิตติพงษ๑ จันทร๑ตาบุญ
2140346 นาง วรรณา ภูรํะหงษ๑
2140347 นางสาว สุเพียรพร ทองฉาย
2140348 นาง เกศร สุกัน
2140349 นางสาว นงนุช ฤทธิรณ
2140350 นาง อาภัช เล็กธํารง
2140351 นาง ไพรงาม มีแย๎มภักตร๑
2140352 นางสาว ละอองดาว หัสกิจ
2140353 นาง สมสุข ฐานะวร
2140354 นางสาว อัจฉรา เกิดบางนอน
2140355 นาง ทองเปียน สําราญ
2140356 นาย กฤติคุณ บุญฤทธิ์
2140357 นาง รัตน๑ติยา พงษ๑วิทยานุกฤต
2140358 นาง ระพีพรรณ บุญแหํห๎อม
2140359 นาง สุจิตรา ไชยคิรินทร๑
2140360 นาง รํุงทิพย๑ จิตรสําราญ
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ชื่อ - สกุล
2140361 นาง ฐณัฎค๑ชยา ยาดี
2140362 นาง ชินีนุช ไชยพิมพ๑
2140363 นาง ดรุณ นุ๎ยเล็ก
2140364 นาง จิตติมา บัวแก๎ว
2140365 นางสาว พรรณีย๑ ทองสุวรรณ
2140366 นาง นงลักษณ๑ วีระศรี
2140367 นาย พิมล พูลพิพัฒน๑
2140368 นางสาว พลอยชวรรณ จินดาแก๎ว
2140369 นางสาว วรรณา เทวเดช
2140370 นาง ธัชกร โรจนรัตน๑
2140371 นางสาว สุภาพร สารการ
2140372 นางสาว ฐิติวัลค๑ ประกอบสุข
2140373 นางสาว วิมลรัตน๑ ฦาชา
2140374 นางสาว มนต๑ริสสา คงตาก
2140375 นาง จีระนันท๑ เหมือนสมัย
2140376 นาง ศรีไพร คําดี
2140377 นางสาว รจนา ภูมําลา
2140378 นาง อังคณา ชมนาวัง
2140379 นาง นงลักษณ๑ อํานาคะ
2140380 นาง ฉวีวรรณ ลีกระจําง
2140381 นาง วรรณา ชีวะสาธน๑
2140382 นางสาว วันเพ็ญ เงางาม
2140383 นางสาว ศิกัญชณพัชร อภิชาตพงศ๑ปรีชา
2140384 นางสาว กาญจนา สุวรรณไกร
2140385 นาง จุฑารัตน๑ เทพขวัญ
2140386 นาง พาตีเม๏าะ มาโอ๏ะ
2140387 นางสาว ปรัศนีย๑ สุวรรณจักร
2140388 นางสาว สีเทียน พลสวําง
2140389 นาง จิตติมา มะลิ
2140390 นาง อารีย๑พร สุวรรณมณี
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ชื่อ - สกุล
2140391 นางสาว วีณา อรุณรักษ๑
2140392 นาง กัญญ๑นลิน ชัยวัฒนวลัญช๑
2140393 นางสาว รดาทิพย๑ โพคาเทศ
2140394 นางสาว ฉวี เจริญพูนพาณิชย๑
2140395 นาง ชนิกา บุนนาค
2140396 นาง อุษณีย๑ ศรีเพชร
2140397 นางสาว สุขเสวย โคตสา
2140398 นาง วศินี ทวีพานิช
2140399 นาง อัญชิษฐา ดวงพัตรา
2140400 นาง สุมาลี ป๓ทมารัง
2140401 นาง เมษยา มโนอิ่ม
2140402 นาย ไพศาล วิลัยรัตน๑
2140403 นางสาว นงค๑ลักษณ๑ หุนติราช
2140404 นาง พรทิพย๑ แซํต๊ัน
2140405 นางสาว ภัควลัญชญ๑ มีศิลป์
2140406 นาง ธนวัน กรัณยไพบูลย๑
2140407 นางสาว ภาริณี อานันทนสกุล
2140408 นาง กฤษฎีกา มัญจกาเภท
2140409 นางสาว วราภา วงษ๑คําไชย
2140410 นาง เพ็ญประภา สถิตรัมย๑
2140411 นางสาว เกตุสิณี ดวงประสาท
2140412 นาง นกเล็ก แตงหมี
2140413 นาง พรทิพย๑ ค๎ุมชัย
2140414 นาย ธนาชัย ปทุมศิริทิพ
2140415 นาย เสนํห๑ ธูปเมฆ
2140416 นางสาว อมรรัตน๑ สุพรหมมา
2140417 นางสาว รัชฎาภรณ๑ มณีรัตน๑
2140418 นาง สุพิชชา เจียจํารูญ
2140419 นาง จรวยพร ลือชัย
2140420 นางสาว สุภาพร แก๎วประดิษฐ๑
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ชื่อ - สกุล
2140421 นางสาว วรนุช ค๎ุมพุฒ
2140422 นาง ธัญชนก แดงชํวง
2140423 นางสาว จารุวรรณ ภิษัชรักษ๑วงศ๑
2140424 นางสาว นุวีร๑ สําราญราษฎร๑
2140425 นาง สกุลนา ทองพฤกษ๑
2140426 นางสาว ไพลิน จันทรโชติ
2140427 นางสาว วรรณา สงขาว
2140428 นาง อัญชลี อนุมณี
2140429 นาง ชนัญชิดา สีดาวเรือง
2140430 นางสาว ถาวร ดวงปากดี
2140431 นางสาว สุกวรรณ รัตนวราห
2140432 นาง ธนาทิพย๑ มากศิริ
2140433 นาย สมพงษ๑ ไตรรัตน๑
2140434 นาง ปาริชาติ เต็มยงค๑
2140435 นาง สนธยา เพ็งพิมพ๑
2140436 นาง ปราณี หงษ๑วงศ๑
2140437 นาง สุภาวดี นพขํา
2140438 นาง จริยา ทับรอด
2140439 นาง ยุวดี เภสัชชะ
2140440 นาง สกาวรัตน๑ เศวตะพุกกะ
2140441 นาง ศุภลักษณ๑ พนิชการ
2140442 นาง วลัยภรณ๑ จินดาพล
2140443 นางสาว ชญาดา ล้ิมตะลนานนท๑
2140444 นาง เอี่ยมทอง มุขแก๎ว
2140445 นาง บัวจันทร๑ แซํต้ัง
2140446 นาง เกสรี แก๎วทิตย๑
2140447 นาง ปิยะมาศ ไชยเมืองชื่น
2140448 นาง รัตนา จันทร๑เต็ม
2140449 นางสาว วีนา เขียวคง
2140450 นาง พจนา คงประพันธ๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140451 นาง สมบูรณ๑ ยิ่งดํานุํน
2140452 นาง กัลยา ยานานนท๑
2140453 นาง ศุภอรรถ สาริยา
2140454 นาง สุภาวดี ฉัตรวรรณชมภู
2140455 นาง วราทิพย๑ มิ่งทุม
2140456 นางสาว สมหวัง เอี่ยมแก๎ว
2140457 นาง อภิสรา คงคชวัน
2140458 นางสาว วิศนี ขาวสอาด
2140459 นาย เอนก พุมํอ่าํ
2140460 นาง กรณิศ จีมะวงษ๑
2140461 นางสาว พิสมัย สุขขา
2140462 นาง สุปราณี กระสานต์ิกุล
2140463 นาง อนงค๑ แก๎วจีน
2140464 นาง จีรวรรณ แจกสินธุ๑
2140465 นางสาว อัมพิกา ศิริ
2140466 นางสาว โฉมฉาย ใจแปง
2140467 นาง วิภารัตน๑ ณ เชียงใหมํ
2140468 นาย สุขสันต๑ จันทรวงศ๑
2140469 นาง รณิดา วัฒนะแย๎ม
2140470 นาง ชนิสรา มาศสําโรง
2140471 นาง เกษรา โชติชํวง
2140472 นาง จรีพร ตระกูลกําเนิด
2140473 นางสาว กิรณา ศรุตานันท๑
2140474 นาง สวรรยา เครืออนันต๑
2140475 นาง วาสนา เทียนแก๎ว
2140476 นาง จันทนา ศักด์ิปูชนียกุล
2140477 นาง ประยูร ชื่นอุรา
2140478 นาง ทองคํา บรรดา
2140479 นางสาว รมิตา อินทวงค๑
2140480 นาง วีรพร ผลดี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140481 นางสาว รัตนา รังสิมันตุชาติ
2140482 นางสาว วิลาวัลย๑ จึงอนุวัตร
2140483 นาง เกษรา ปาปะโม
2140484 นาง ผาติรัตน๑ สุพร
2140485 นาง นิลวรรณ บัวฉ่ํา
2140486 นางสาว ณัฐกานต๑ รํุงพันธุ๑
2140487 นางสาว ปิยะนุช อุทัยวัฒน๑
2140488 นาง มาลี ชํวยดู
2140489 นาง ผาสุข ศรีกรด
2140490 นางสาว ชุติกาญจน๑ ทิพย๑หมัด
2140491 นาง นันทิยา พํวงบ๎านแพน
2140492 นางสาว อัญชลีรัตน๑ สมุทคีรี
2140493 นางสาว พรพนา หนูทวี
2140494 นาง สิริพร เกิดหลํา
2140495 นาง หรรษา ทรัพย๑วุฒิเลิศ
2140496 นาง ฐิตินันท๑ สาทพันธ๑
2140497 นาง มาลี พงศ๑ยศธร
2140498 นาง พาณี สุขสวัสด์ิ
2140499 นาง ศศิธร เมืองธรรม
2140500 นาง อุบลวรรณ ดุมคํา
2140501 นาง เสาวภา ชํวยรักษ๑
2140502 นางสาว รัตนา ลําเต็ม
2140503 นาง สุกิยา ลิมะพันธ๑ุ
2140504 นางสาว ศุภนิจ ใจมนต๑
2140505 นาง สมคิด สายแวว
2140506 นางสาว นงนุช แก๎วประดิษฐ๑
2140507 นางสาว สุดใจ สาพิพัฒน๑
2140508 นางสาว วนิดา เทพชุม
2140509 นาง รัศมี หนูราช
2140510 นาง พิมพิลา ละครวงษ๑

หนา้ที ่197 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140511 นาง ศิราณี ดวงแสง
2140512 นาง การเกษร๑ แก๎วเทพา
2140513 นาง ชัญญา ตาแจ๎
2140514 นางสาว พัชมน พูลกําลัง
2140515 นางสาว สิริยา สุขคุณานนท๑
2140516 นางสาว เบญจวรรณ บุญเอี่ยม
2140517 นางสาว ทรรศนีย๑ โตมี
2140518 นางสาว ศิริวรรณ คาแพง
2140519 นางสาว จิตรา เพ็ชรรัตน๑
2140520 นาง ภิญญดา หัสโรค๑
2140521 นาง สายสมร ป๓ญญาเมือง
2140522 นาง อิสรีย๑ กิตติวิมลชัย
2140523 นาย พงษ๑เทพ สงวนนาม
2140524 นาง มธุรส ตาลสุก
2140525 นาง สุมาลี วิชาเงิน
2140526 นาง ฉวีวรรณ เศรษฐวรานนท๑ สเติร๑น
2140527 นาย สัตยา มณีรัตน๑
2140528 นาง สุคนธา พันธุ๑มณี
2140529 นาง อรุณี เจริญจิตต๑
2140530 นาง ฉวีวรรณ ทองมา
2140531 นาง ฉมามาศ ไชยเกล๎า
2140532 นาง สุอาภา เพชรกาฬ
2140533 นาง สุจินดา ชํวยคูณ
2140534 นางสาว ศลิษา ชํานาญกิจ
2140535 นาง บุญศรี ไชยลังการณ๑
2140536 นาง ขวัญใจ เทศสูงเนิน
2140537 นาง ปิยฉัตร พรพิริยะวงษ๑
2140538 นางสาว นิตยา ขันธวุธ
2140539 นางสาว ณัฐชา ขันทะวงค๑
2140540 นาง จุรีรัตน๑ ศรีวิสุทธิ์
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140541 นาง ภาวินี หันชัยศรี
2140542 นางสาว นงค๑คราญ คําน๎อย
2140543 นาง กัลยา สายลักษณ๑
2140544 นางสาว นภารัตน๑ บัวเจริญ
2140545 นาง ยุพา บุญทศ
2140546 นาง สมลักษณ๑ ธนูศิลป์
2140547 นาง ธารกมล เชื้อสุริยา
2140548 นาง อรทัย ยาละ
2140549 นาง นิตยา หอมนาน
2140550 นาง กนิษฐา วงษ๑ป๓ญญา
2140551 นาง สิริรัตน๑ ปกปิงเมือง
2140552 นาง ธัญพร สารสุวรรณ
2140553 นาง จุไรรัตน๑ เมฆฉาย
2140554 นาง ปาลีรัตน๑ ขวัญเมือง
2140555 นาง สุวภา วงษ๑แหวน
2140556 นาง จุรีรัตน๑ สามจ๎าย
2140557 นาง รตินันท๑ จันทอง
2140558 นางสาว อรสา ศรีนวล
2140559 นาง เบญจมาศ คงสืบชาติ
2140560 นางสาว รัตนา บุญกอ
2140561 นางสาว ตรีรัตน๑ ป้องหมูํ
2140562 นางสาว พูนทรัพย๑ จันทร๑กระจําง
2140563 นาง อุไรลักษณ๑ ชายา
2140564 นาง นางเยาว๑ โปทาวี
2140565 นาง พัทธนันท๑ ฟ๓กแก๎ว
2140566 นาง กานท๑ปิยาภรณ๑ ตาลศรี
2140567 นาง สุคนธ๑ ตรากูล
2140568 นางสาว สุภารัตน๑ ศรีไสย
2140569 นาย วิรุณ ฟุง้ธนะกุล
2140570 นาง แก๎วสุริยา แสนอุบล
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เทศบาล
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เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140571 นาง มาราตรี อินณรงค๑
2140572 นางสาว ณัฐปภัสร๑ ปรัชธันยพร
2140573 นาง นิตยา สุระพร
2140574 นางสาว ทองรัตน๑ พรหมฝาย
2140575 นางสาว สายสุนีย๑ สวัสดี
2140576 นางสาว วิภาวดี ดวงแก๎ว
2140577 นาง จันธิมา กุนนา
2140578 นางสาว วริฏฐา จํานงนาญ
2140579 นางสาว สุจิวรรณ ฟ๓นเฟือย
2140580 นางสาว ละอองดาว สงวนพงษ๑
2140581 นาง ณิชารีย๑ ศุภวงค๑
2140582 นาง สมหญิง พากเพียร
2140583 นางสาว นันท๑ชญาน๑ สายยศ
2140584 นางสาว อ๎อยใจ พรหมวังศรี
2140585 นาง ณัฏฐณิชา บัวสําลี
2140586 นางสาว วัลนรี รอดคล๎าย
2140587 นางสาว สายหยุด เจริญยิ่ง
2140588 นาย บํารุง นิลเทียน
2140589 นาย ธีรยุทธ ศรีวัฒนปรีดา
2140590 นาง อุบลรัตน๑ ยลโสภณ
2140591 นาง ศุรัชญ๑ญา โสบุญ
2140592 นาง รํุงนภา ชาวนา
2140593 นางสาว ณัชชา พรมจันทร๑
2140594 นางสาว จีรนันต๑ สงวนทรัพย๑
2140595 นางสาว บุศรา สุกใส
2140596 นางสาว อารีรัตน๑ พึง่เงิน
2140597 นางสาว นิภา หอมหวาน
2140598 นางสาว เสาวลักษณ๑ ใจเรือน
2140599 นางสาว ศิริ ป๓นทา
2140600 นางสาว อรรศราพร สายนาค
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140601 นาง สุภารัตน๑ แดงใส
2140602 นาง ชนิตา ศรีสุวัฒน๑
2140603 นางสาว ประไพ ศรีเจ็ก
2140604 นาย ศิริพัน เจริญศิริ
2140605 นางสาว อุมาพร มุสิกสาร
2140606 นางสาว ณภัทร จินตศักด์ิ
2140607 นาง มลฑาทิพย๑ แวโด
2140608 นาง นิลเนตร เจริญศรี
2140609 นาง สุรารักษ๑ บุญชู
2140610 นาง พิมพ๑นารา บลันเดลล๑
2140611 นาง ณัถถากรณ๑ เพ็ชอําไพ
2140612 นาง คําภา ศรีสมุทร๑
2140613 นาย มิ่งมงคล แก๎วชํวย
2140614 นาง สุภาพ โพธิง์าม
2140615 นาง รัชนี แสงสวําง
2140616 นางสาว จุฬาลักษณ๑ โทบุราณ
2140617 นาง จิราลักษณ๑ รังษา
2140618 นาง วรรณลดา ใจรักษ๑
2140619 นาง ฬุริยา นิลวานิช
2140620 นาง ภณพัชร รังสินธุ๑
2140621 นาง น๎อมจิต ละอองดิลก
2140622 นาง สิรินทร ใจกาวัง
2140623 นาง วันเพ็ญ อินทร๑ชู
2140624 นางสาว ณัชชา เพ็งศรีแสง
2140625 นางสาว รัตนา หนูแดง
2140626 นาง รัตนา ยั่งยืน
2140627 นาง นนทรีย๑ ทิพย๑โฆษิตคุณ
2140628 นาง วรรณี ปรางค๑มณี
2140629 นางสาว วงดาว แก๎วภักดี
2140630 นาง พงษ๑นภา สามารถ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140631 นาง สุภา สายเย็นใจ
2140632 นาง ปิน่ทอง หนูชํวย
2140633 นางสาว ทรรศน๑มน แก๎ววงษ๑
2140634 นาง ณัฐปภัสร๑ แกํนแก๎ว
2140635 นางสาว อัญชลี สุกใส
2140636 นางสาว สุธาทิพย๑ เตมานิ
2140637 นาง ณีรนุช คามวัลย๑
2140638 นาง ชํอทิพย๑ ทองปรน
2140639 นาง ธนวรรณ วรทัต
2140640 นางสาว วาสนา พูลเจริญ
2140641 นาย กริช อายุวัฒน๑
2140642 นาง ชัญญานุช ศรีคงเพชร
2140643 นาง พิมพร คงหนู
2140644 นาง ปาณิสรา รํมพฤกษา
2140645 นาง วรรณภา เควันดี
2140646 นาย ธนากร เกาะพนม
2140647 นาง กฤษณา กุณนา
2140648 นางสาว วราลักษณ๑ พละไกร
2140649 นางสาว พยอม โอภาส
2140650 นางสาว บุญญาดา จําเรือง
2140651 นาง พาชื่น สุขเกษม
2140652 นาง ลาตีปะห๑ ง๏ะสมัน
2140653 นาง สายพิณ บัวพงษ๑
2140654 นางสาว พรศรี ดําศรี
2140655 นางสาว สุนิสา แสงงาม
2140656 นาง ราตรี ศรีชมชื่น
2140657 นาง ปณิชา วิชญกวีพร
2140658 นาง วันเพ็ญ ป๓นกิติ
2140659 นาย พยัคฆ๑เพชร แสนคํา
2140660 นาง เรณู ผดุงโภค
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เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140661 นาง กัลยารัตน๑ บัวพุทธา
2140662 นางสาว ลักษณพันธุ๑ ยุทธ๑ธนพิชิต
2140663 นาง ประภัสสร ดอกนารี
2140664 นางสาว ฮูยีหม๏ะ หะมะ
2140665 สิบเอก สิทธกานต๑ ป๓ญญาอิ่นแก๎ว
2140666 นาง จีระนัน ไชยบุญเรือง
2140667 นาง เบญจวรรณ นพบุรี
2140668 นาง พรทนา สมฤทธิ์
2140669 นางสาว กมลลักษณ๑ พลวัน
2140670 นาง นิตยา สุขขาว
2140671 นาง รชต ทองขันธ๑
2140672 นางสาว เกษร ฉายศรี
2140673 นางสาว รตา สุวรรณดารา
2140674 นาง ประไพ การไมตรี
2140675 นางสาว นงลักษณ๑ นาทองบํอ
2140676 นาง ไพรัช พํวงอํอน
2140677 นางสาว สุนันทา จําปาทอง
2140678 นางสาว อนงลักษณ๑ หมื่นแก๎ว
2140679 นางสาว ณ วันเพ็ญ หมายสี
2140680 นาง สรณีย๑ ศรีปฏิยุทธ๑วงศ๑
2140681 นาง ทรรศนพร โกเมนทร๑
2140682 นาง ธธิรดา อัครทวีทอง
2140683 นางสาว วนารี วงษ๑กฎ
2140684 นาง ลําดวน จตุปริสากุล
2140685 นาง ดวงใจ สํานึกศักด์ิศรี
2140686 นาง พรทิพย๑ สาพันธ๑
2140687 นาง สุพรรณี ดีป๓ญญา
2140688 นาง ไพริน พรหมดี
2140689 นาง บุญเจือ รัตนมณี
2140690 นาง พิมพ๑พันธุ๑ งามศรีทอง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
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(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140691 นาง วรรณา สุวรรณกลํอม
2140692 นาง ศิริพร โชคสุชาติ
2140693 นาง สุภาพร สามพวงทอง
2140694 นางสาว นงนภัส เถระสุวิชะ
2140695 นาง มัทนา จันทร๑เทศ
2140696 นาง สายพิน บุญแก๎ว
2140697 นางสาว ณัทปพร อนุชาติ
2140698 นาง สุชญา เอี่ยมกล่ัน
2140699 นาง ราตรี รัตนพันธ๑
2140700 นาง กัญจนา แสงดี
2140701 นาง พิมพร เอกบุตร
2140702 นาง วราพร บุตรี
2140703 นาง เดือนรัตน๑ โมโพธิ์
2140704 นางสาว กนกวรรณ พรนภาเจริญ
2140705 นาง สุรีย๑รัตน๑ เลิศชัยอุดมโชค
2140706 นาง ณัฐฌมณฑน๑ ศุภนิตินันทน๑
2140707 นาง จงกล กล่ินมณฑา
2140708 นางสาว ธัญชิตา ป๓ญนะทุภา
2140709 นาย ชูชาติ คล๎ายทิม
2140710 นาย สุนทร เทพณรงค๑
2140711 นาง ศตบงกช แก๎วเจริญ
2140712 นาง มนฤดี มหาราช
2140713 นางสาว รํุงอรุณ เกษมศร
2140714 นางสาว นิพพาพันธ๑ เท๎านามวัง
2140715 นาง ทิพวรรณ ป๓ญญา
2140716 นางสาว อมรรัตน๑ แสงฤทธิ์
2140717 นาย ปริศดา แก๎วโพนเพ็ก
2140718 นาง มุขสุดา โพธิท์อง
2140719 นาง นิภา ฮวดศิริ
2140720 นาง วรพินทร๑ ธิชาญ
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เทศบาล
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ชื่อ - สกุล
2140721 นาง ศิรินทิพย๑ สมฤทธิ์
2140722 นางสาว เรวดี หนูสุข
2140723 นาง สุมาลี หนวิชิต
2140724 นางสาว รัตนา สรรพขาว
2140725 นาง สุธนี หัวดอน
2140726 นาง รัตนา เสขะกุล
2140727 นาง สุรีรัตน๑ ศรีนิลรัตน๑
2140728 นาง เบญจมาศ สุขปิติ
2140729 นาย ธีะวัฒน๑ ทองแท๎
2140730 นาง นาถลดา วิชิตนาค
2140731 นาง วิไลภรณ๑ แสนทวีสุข
2140732 นาง ปิยาภรณ๑ สุขเกษม
2140733 นาง พวงรัตน๑ ไชยพงศ๑
2140734 นาง ชนณกมล อ๎อยทอง
2140735 นาง ณัฐกานต๑ พิทักษ๑ศิลป์
2140736 นาง ชนิตา ร๎ูเกณฑ๑
2140737 นางสาว เรณู เพ็ชรแก๎ว
2140738 นาง นบปจักร นาคเจือทอง
2140739 นาง บุณณดา จรภักดี สุทธิวงษ๑
2140740 นาง จันทนา กันทาใจ
2140741 นาง รติกร บุญสนิท
2140742 นาง นิสยา วิถาทานัง
2140743 นาง พวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก
2140744 นาง โสมรัศมี พิทักษ๑
2140745 นาง วันดี พรรณโชคดี
2140746 นาง วรรณา องค๑การ
2140747 นาง วาสนา โตวารี
2140748 นางสาว ไพรวัลย๑ ทัดศรี
2140749 นาง พรรณี ต้ังกุลบริบูรณ๑
2140750 นาง ฐิติรัฐฏ๑ นาคประสิทธิ์
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เทศบาล
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ชื่อ - สกุล
2140751 นาง สิรียา ง้ิวเมือง
2140752 นางสาว อมรรัตน๑ ชูชาญ
2140753 นาง มัชฌิมา ไทยดํารงค๑
2140754 นาง ซารีปะห๑ หะยีแวดือเระ
2140755 นาง พิศมัย สุวรรณจันทร๑ดี
2140756 นาง รัชรินทร๑ เจะโซะ
2140757 นางสาว ปรมาภรณ๑ โตสวัสด์ิ
2140758 นางสาว บัวไข นามมณี
2140759 นาง กนกวรรณ เพ็ชรชระ
2140760 นาง เภาเงิน งามนา
2140761 นาง นิตยา คงแทํน
2140762 นางสาว ชุตินันท๑ เจริญวิภาสเจต
2140763 นางสาว รัตนรัตน๑ ศรีสวัสด์ิ
2140764 นางสาว ทิวาพร ศรีบูรณ๑
2140765 นาง ศิริพร สวนอกไม๎
2140766 นาง รัชนี อุดด๎วง
2140767 นาย ณัฐภัทร แลวงค๑นิล
2140768 นาย ไพสิฐ อุปยโสธร
2140769 นาย สมาน รางแดง
2140770 นางสาว ปนัดดา งามวิทยานนท๑
2140771 นาง สุภาพร นาทา
2140772 นาง นริสสรา นาคะอินทร๑
2140773 นาง อมรรัตน๑ บุญศิริ
2140774 นางสาว อัมพร พานิชยานนท๑
2140775 นาง ศุภมาศ เร้ียนสุวงศ๑
2140776 นาง ศิริกรณ๑ ยานะศักด์ิ
2140777 นาง สุกิจ โพธิเจริญ
2140778 นางสาว นางสาววรรณพร อินทรป๓ญญา
2140779 นาง อรพิน อินทร๑ขาว
2140780 นางสาว ลําจวน กิตติเวทยานุสรณ๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140781 นางสาว เสาวภา เพชรจํารัส
2140782 นาง อังคณา พระมนตรี
2140783 นาง อรุณรัตน๑ เวชกุล
2140784 นางสาว ศุภาพิชญ๑ ดีสวัสด์ิ
2140785 นาง ลาวัณย๑ จีนาวงศ๑
2140786 นาง นภาพร ศรีเทียน
2140787 นางสาว มณีรัตน๑ รวยลาภ
2140788 นางสาว ณัฐชยา เฉลิมชัย
2140789 นาง ปิยะฉัตร รัตนชัย
2140790 นาง รํุงฤดี พรหมโคตร
2140791 นาง พิสมัย กางทอง
2140792 นาง ศิขรินทร๑ เมฆราช
2140793 นาง จิดาภา จันทะรัตน๑
2140794 นาง กัญจนา มหากันธา
2140795 นางสาว อารีรัตน๑ สุขผล
2140796 นางสาว มณินทร ชูมณี
2140797 นาย สุชาติ พิมอุบล
2140798 นาง สุมิตรา ดลจิตต๑
2140799 นาง วนิดา สุวรรณจําง
2140800 นาง เพ็ญนี่ ไชยหงษา
2140801 นาง พรรณี สุริยะ
2140802 นาง ชุติมณฑน๑ สํงวัฒนา
2140803 นาย อรําม ชุมสุวรรณ
2140804 นางสาว จีระพรรณ ชาติกุลวํองวัฒนา
2140805 นาง มลทิรา ปาโส
2140806 นาง รัชดาภรณ๑ พิลาไชย
2140807 นาย สุวิทย๑ ไชยโย
2140808 นาง พัชรี บุตรตาสี
2140809 นาง ไพรลิน ศิริมนตรี
2140810 นาง พร ชิตมณี

หนา้ที ่207 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
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ชื่อ - สกุล
2140811 นาง อรทัย ณ ลําปาง
2140812 นาง รํุงนภา ชาตยธรรม
2140813 นาง รัดชนก ทาชุํม
2140814 นาง พรรณี ขุนหลํา
2140815 นาย สงกรานต๑ นนทะคุณ
2140816 นางสาว ทํศนีย๑ ตันซาว
2140817 นาง ลําใย แสงสวําง
2140818 นางสาว กาญจนา วิมลสิทธิพงศ๑
2140819 นางสาว ซ๎อนกล่ิน จันดากุล
2140820 นาง ชุติมา ป๓ญญารัตน๑
2140821 นาง ดวงแก๎ว พันธวงศ๑
2140822 นาง สวนีย๑ อักษรกาญจน๑
2140823 นาง ปราณี ศิริวุฒิ
2140824 นางสาว ไพรินทร๑ โพธิศ์รี
2140825 นาง ศศิวิมล ศิริมณี
2140826 นาง โสภาภรณ๑ ปาละมา
2140827 นาย วิโรจน๑ คําหวาน
2140828 นาง จําปา พวงสุข
2140829 นาง อุไรวรรณ พิมพ๑ศักด์ิ
2140830 นาง วาสนา แก๎วชัย
2140831 นาง สุวิมล ยานะธรรม
2140832 นาง ยุพา แสงแก๎ว
2140833 นาย นํา ฟ๓กถาวร
2140834 นาง โสพิศฐา สิงห๑แก๎ว
2140835 นางสาว เยาวลักษณ๑ บุญชุม
2140836 นาง จินตนา สุทธศรี
2140837 นางสาว จําเนียน บุญโคดม
2140838 นาง วัจนา รักนุ๎ย
2140839 นางสาว สมศรี แซํเจ็ง
2140840 นาง กฤติกา เทพยุหะ
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ชื่อ - สกุล
2140841 นางสาว ภัทรพร จันทรวงษ๑
2140842 นาง สุจิตรา ฮามวงศ๑
2140843 นางสาว อาภรณ๑ สุวรรณศรี
2140844 นาย กฤษฎา คงสง
2140845 นางสาว วนิดา ทะระเกิด
2140846 นางสาว สุภางค๑ ภูนะ
2140847 นาง รัตนา สายสุนา
2140848 นางสาว ธัญลักษณ๑ เวฬุธนราชิน
2140849 นางสาว ยุวภา วงศ๑ประชา
2140850 นางสาว ขํายคํา อินนั่งแทํน
2140851 นาง จีรา ทวีโชค
2140852 นาง มาลี บุตรพินธุ๑
2140853 นาง สุภาวดี จันทะดี
2140854 นาง ปภาวรินท๑ ข๎องจิตร๑
2140855 นางสาว จรัสศรี น๎อยวงษ๑
2140856 นาย อมรศักด์ิ ป๓ญญา
2140857 นาง โสภิต วงศ๑ธิดา
2140858 นาง ขวัญไพร ปีมะนาว
2140859 นาง พีรญา แสงรูจี
2140860 นาย ฉัตรชัย ใบเจริญ
2140861 นางสาว วิไลภรณ๑ เวชกามา
2140862 นาง พรพรรณ สุทธิสา
2140863 นางสาว จุฬาลัย มงคลชัยฤกษ๑
2140864 นางสาว ปานทิพย๑ ประทุมเมศร๑
2140865 นาง ระวีวรรณ โภชาดม
2140866 นาง ชัญญา สุขรมย๑
2140867 นาง อมรรัตน๑ ศรีสร๎อย
2140868 นางสาว นิชาภัทร วงศ๑ปิง
2140869 นาง จีระนัน พัฒนพันธ๑
2140870 นาง พรทิพย๑ คึมยะราช
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ชื่อ - สกุล
2140871 นาย พิสิฐชัย มีโฮ
2140872 นาง สมศรี สุขฟอง
2140873 นางสาว ยุพาพัตร๑ แก๎วแดง
2140874 นางสาว ยุพเรศ สุยา
2140875 นาย ไพศาล สกุลปิยะเทวัญ
2140876 นางสาว นัฐภรณ๑ หลงมา
2140877 นาง อัญชัน ปริยทรัพย๑
2140878 นาง กาญจนา จินะการ
2140879 นางสาว ฉันทนา จงหมื่นไวย
2140880 นาง อนงลักษณ๑ ขําเหล็ก
2140881 นางสาว กัลยา สมบูรณ๑
2140882 นางสาว สุภาวดี พํุมศิริ
2140883 นาง ภิญญาพัชญ๑ สงนวน
2140884 นาง นฤมล ยังทัต
2140885 นาง เยาวพรรณ วาสิการ
2140886 นาง กรวรรณ กิจสิริสินชัย
2140887 นาง สิริลักษณ๑ ฉัตรทอง
2140888 นาง ญาณวรรธน๑ ปานนิล
2140889 นาง เพชรรัตน๑ ศรีนวล
2140890 นางสาว วิไล อํอนน๎อม
2140891 นาง สมทรง เกตุคํา
2140892 นาง ธีรลักษณ๑ ศรีพะเนิน
2140893 นาง ศิริรัตน๑ ริยะป่า
2140894 นาง กรรณิกา ขัติยะ
2140895 นาง จุรีพร ปล้ืมใจ
2140896 นาง จันทร๑จีรา อินต๏ะนนท๑
2140897 นางสาว นิจสิรี อัคเทพ
2140898 นาง ศุภิสานันท๑ ป๓ถวี
2140899 นาง ธนัชญาญ๑ ขาวอํอน
2140900 นางสาว ยุวดี จิตสวําง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140901 นาง อํานวยพร อรรคฮาต
2140902 นางสาว ธิดา ด๎วงนุ๎ย
2140903 นาง ภัทธริดา ชมกลาง
2140904 นาง นาถลดา กันวี
2140905 นางสาว มะลิวัลย๑ ลือชา
2140906 นางสาว สุพัตรา สติภักด์ิ
2140907 นาง ภัทราทิพย๑ แก๎วซัง
2140908 นาง พัณณิตา ทองไสย
2140909 นาง บุผา ดีสม
2140910 นางสาว จิดาภา นิสสัยสุข
2140911 นาง วันดี จําปาพรม
2140912 นาง นิตยา สุวรรณฉวี
2140913 นาง สุขศรี ศรไชย
2140914 นาง ประมวล มูลศรี
2140915 นางสาว ณัฐธิดา ดวงกุลษา
2140916 นาง จรรยา อบมา
2140917 นาย วัฒนา ใบสูงเนิน
2140918 นาง ชื่นใจ บาระมี
2140919 นาง สุนันทนา สารขันธ๑
2140920 นาง พุทธชาติ เมนะสินธุ๑
2140921 นาง ภัทราจิต จุลเจิม
2140922 นาง ฐิติรัตน๑ ชุดทะเล
2140923 นาง จรวย หมื่นคง
2140924 นาย กานต๑ ติตะสี
2140925 นาง ศุภมาส จันทร๑ศิริ
2140926 นาง จุฑารัตน๑ สีหานาถ
2140927 นาง ธนพร ทองสุข
2140928 นาง นางจรรยา นิจประกิจ
2140929 นาย ขวัญชัย สิริศิโรรัตน๑
2140930 นางสาว เพ็ญนภา สํ่าประเสริฐ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2140931 นาง ชนันท๑ธิดา วัฒนบุญญารัศมิ์
2140932 นางสาว ป๓ทมิณี กาดํา
2140933 นางสาว เสาวรัตน๑ ปิน่ทอง
2140934 นาง ศุภานันท๑ ทวีโชติ
2140935 นางสาว ประภาภรณ๑ พุทธพงษ๑
2140936 นางสาว ดาวรํุง สาลีผล
2140937 นาง ทรรศมน สระสําลี
2140938 นาย พลากร ศรีนพรัตน๑
2140939 นาง ศศิธร ศิวะบุณย๑
2140940 นางสาว ปวีณลดา แววสุวรรณ๑
2140941 นาง รุํงนภา เหมือนฟู
2140942 นาง นันทวรรณ โวหาร
2140943 นาง ญาดา กิตติเดชกุล
2140944 นาง ศศิญา แสนภูเขียว
2140945 นาง นันท๑ลภัส พิชิตชัยยากรณ๑
2140946 นาง ลังษ๑คณา ศรีสิทธิ์
2140947 นาย มงคล ถาปนา
2140948 นาง แพรวพรรณ มูลเมือง
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เลขประจ าตวัสอบ
2150001 นาง ชัญญานุช ทองคํา
2150002 นางสาว ศศิกาญจ๑ พรมนิวาส
2150003 นางสาว อุไร โต๏ะทอง
2150004 นาง สุภสิริ สุทธศรี
2150005 นางสาว ปลิดา โรจน๑เมธา
2150006 นาง สุรัตน๑ดา ล่ิมศิลา
2150007 นาง มารศรี บุตรสุวรรณ๑
2150008 นาง นันท๑นภัส ชัยพัฒน๑วงศกร
2150009 นาง พิชชานันท๑ แก๎วแสนคํา
2150010 นางสาว เปรมฤดี ศิริขันธ๑
2150011 นาง ธมลวรรณ สร๎อยมี
2150012 นางสาว วิทยาพร อินต๏ะเสา
2150013 นางสาว จุฑารัตน๑ บริบูรณ๑
2150014 นางสาว รุจิรา แกํนชา
2150015 นาง วันทณีย๑ วรรณโสภณ
2150016 นางสาว สิรภัค แสงชาติ
2150017 นาย พัทธนันท๑ แดงทองดี
2150018 นางสาว กัญญารัตน๑ ขันสุข
2150019 นางสาว วรวรรณ ธนูธรรมเจริญ
2150020 นางสาว สิริญญา กาสุนันท๑
2150021 นาง กรกนก สุระพิน
2150022 นางสาว ณัฐวดี พรหมพันธ๑
2150023 นาง วรรณรัตน๑ ระนามไธสง
2150024 นางสาว ป๓ทมพร หมํอยปู้
2150025 นางสาว สุภาพร กันเกลา
2150026 นาง กมลวรรณ จันทะรัตน๑
2150027 นาง วรรณภา แก๎วโชน
2150028 นาง จันทิมา พร๎อมจันทึก
2150029 นาง กัลยาณี หาญใจ
2150030 นาง นฤภร เพ็ชรคง

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150031 นาง สรัลชนา บิลอะหลี
2150032 นาง นุสรา อ่าํอินทร๑
2150033 นาง ศิริพร กาญจนารัตน๑
2150034 นาง ยุภาพร งอกสิน
2150035 นาย พงษ๑ฤทธิ์ ธารสวิง
2150036 นาง บงกชมาศ นันติ
2150037 นาง นิตยา แขํงขัน
2150038 นางสาว สุประวีณ๑ มณีชนะบูรณ๑
2150039 นางสาว เหมือนจิตต๑ พัฒโร
2150040 นาง สุภาพร สวํางศรี
2150041 นางสาว รํุงทิพย๑ คงเนียม
2150042 นางสาว อรชนาพัชร๑ หมอไทย
2150043 นาง นันทยา ลาวัดพรม
2150044 นาง วาลัยพร ด๎วงคง
2150045 นางสาว นิตยา มณีรัตน๑
2150046 นางสาว ลาวทอง บุญมา
2150047 นาง บัณฑิตา วังวงษ๑
2150048 นางสาว มณีรัตน๑ เชิดชัยภูมิ
2150049 นาง เยาวเรศ ตุลา
2150050 นาง ทัศนีย๑ วุฒิกาญจน๑
2150051 นางสาว วรมน เพ็ชร๑ทอง
2150052 นาง เสาวนีย๑ ขันทอง
2150053 นางสาว ศิริรัตน๑ โพธิข์าว
2150054 นาง ปิยะนุช สุขกะ
2150055 นาง โยษิตา ไชยสุ
2150056 นาง บังอร โสภา
2150057 นาง วิลัยลักษณ๑ วิชัยดิษฐ
2150058 นางสาว เพ็ญศรี วงษ๑ศิลป์
2150059 นาง นิตยา กรรณลา
2150060 นาง สมใจ ศรีลมุล

หนา้ที ่214 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150061 นาง นฤพร ฉัตรสุวรรณ
2150062 นาง คุณัญญา ภัทรประสิทธิ์
2150063 นาย เดชมงคล เดิมพยอม
2150064 นาง ชลลดา จันทร๑สุข
2150065 นางสาว ซูไฮนีย๑ แมเราะ
2150066 นาง กรรณิกา สุริยะวงค๑
2150067 นาง กัญญา ตรีประพิณ
2150068 นางสาว ไพริน กลํอมเกล้ียง
2150069 นาง วรรณา รัตนพันธ๑
2150070 นาง จารุณี โรจน๑ปรัชญารักษ๑
2150071 นาย ชัยวัฒน๑ ศรีสันติเวศน๑
2150072 นางสาว กนิษฐา สรรพานิช
2150073 นางสาว พิมพ๑พิชชา หงษ๑บุญญารักษ๑
2150074 นางสาว พุทธิมน กองแก๎ว
2150075 นางสาว ดวงเพ็ญ ศรีพรหม
2150076 นาง พัชราภรณ๑ ศรีบุญเรือง
2150077 นางสาว สุภาภรณ๑ แสงนิกุล
2150078 นาง ณปริศา มํวงหมี
2150079 นาง จิราภรณ๑ พรมผล
2150080 นางสาว เบญจวรรณ ศรีธิ
2150081 นาง ประกายเดือน รวยทรัพย๑
2150082 นางสาว ธันยชนก ตึดสันโดษ
2150083 นางสาว ชนิดา ชวยกระจําง
2150084 นางสาว ณิชาภัทร กันชัย
2150085 นาง ลัดดาวัลย๑ นาคเกล้ียง
2150086 นาง ลําพร จอมคํา
2150087 นาง วิไลลักษณ๑ ประพฤติธรรม
2150088 นาง อุมาพร มากชลบท
2150089 นางสาว สุกัลยา แซํโล๎ว
2150090 นาง บุบผา แสวงผล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150091 นาง จุฬาวรรณ๑ โสรินทร๑
2150092 นาง วิจิตรา บุพศิริ
2150093 นางสาว จันทร๑เพชร แสงวงศ๑
2150094 นาง กรรณิการ๑ ตันติวิชิตเวช
2150095 นางสาว นุชนาฎ ศรีณาเคนทร๑
2150096 นางสาว นภาพรรณ บัวคํา
2150097 นาง เพลินพิศ นามบ๎านค๎อ
2150098 นางสาว อรวรรณ ขาวอิ่น
2150099 นางสาว รัตน๑ธุวรรณ นําสุย
2150100 นาง กมลวรรณ เทวเดช
2150101 นางสาว บังอรรัตน๑ ยุบลพันธ๑ุ
2150102 นางสาว อรสา ใจเถิน
2150103 นางสาว ศิริพร ศรีวิชัย
2150104 นางสาว อุทัยวรรณ ยาศิริ
2150105 นางสาว นภัสนันทน๑ พลกันยิ้ม
2150106 นางสาว ชวนชม คตเชย
2150107 นาง ทิพย๑นิภา พฤกษ๑พิชัยเลิศ
2150108 นาง มัณฑนา บุญยะสมภพ
2150109 นาย สุดที ดอนป๓ญญา
2150110 นาง นงลักษณ๑ สัจเสถียร
2150111 นางสาว กมลมาลย๑ กือมอ
2150112 นางสาว แสงระวี ช๎างคล๎าย
2150113 นาง ศิริวรรณ กองก่าํ
2150114 นาง วันเพ็ญ รักราวี
2150115 นางสาว สุรัชดา ยศป๓ญญา
2150116 นาง วรินทร ชูรัตน๑
2150117 นาง ธนัสสรณ๑ เกษแก๎ว
2150118 นางสาว รัตนาพร สิงห๑ณีย๑
2150119 นางสาว จีราพร พรหมจิต
2150120 นาง ศันสนีย๑ พุกทอง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150121 นางสาว เสาวณีย๑ แก๎วเกล้ียง
2150122 นางสาว งามเงิน สิงห๑คํู
2150123 นาง ตํวนซารีปะฮ๑ วรรณอาลี
2150124 นางสาว อัฉรีย๑ ขาวคํา
2150125 นาง เยาวภา ชาติประเสริฐ
2150126 นางสาว นิจวรรณ บูชารัมย๑
2150127 นาง วาสนา กิรัมย๑
2150128 นางสาว วัฒนา ผลวาวแวว
2150129 นาง ถนอม คําค๎ุม
2150130 นางสาว จรรยา จีระวรรณ
2150131 นางสาว ธนิดา เจริญไชย
2150132 นางสาว ศิริพร พรรณป๓ญญา
2150133 นางสาว วิจิตรา จันเสนา
2150134 นาง ดินหญิง จันทรมณี
2150135 นาง รังสิมา บุญยรัตพันธ๑
2150136 นางสาว กนกอร จูมี
2150137 นางสาว วรนิษฐา ไวยสิงห๑
2150138 วําที ่ร๎อยตรี นุกูล สัมฤทธิสุทธิ์
2150139 นาย ณรงศักด์ิ ชํางพูด
2150140 นาง มันฑนา รองเดช
2150141 นาง สุริภา ทบหลง
2150142 นางสาว พิศมัย ศรีด๎วง
2150143 นาง วิภาวดี เล้ียงสวัสด์ิ
2150144 นาง กัญญา ปิยะเขตร
2150145 นาง ชมชนก มณีพรหม
2150146 นาง หทัยรัตน๑ หนูคง
2150147 นาง พิมล เศรษฐณรงค๑
2150148 นาง ปณาลี เผําพันธุ๑
2150149 นาง สุวรรณี ผิวขม
2150150 นาง ปาลิดา ทวีสิน
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150151 นางสาว จุไรพร ดํารงชีพ
2150152 นาง จุรีรัตน๑ พัฒนกิจ
2150153 นางสาว สายไหม เข็มธนู
2150154 นาง พัณณิตา บาฤษี
2150155 นางสาว เสาวนีย๑ เหตุทอง
2150156 นางสาว ทัศนีย๑ แย๎มเอม
2150157 นาย นิกร พัดมําน
2150158 นาง บุหรง ภัทรศิริพงษ๑
2150159 นาง กัญญารัตน๑ กรรณิการ๑
2150160 นาง ศิรินันท๑ ศักด์ิแสง
2150161 นาง สมบัติ พิบูลย๑เศรษฐ๑
2150162 นาง พวงผกา พาตินธุ
2150163 นาง มยุรา นันทะไสย
2150164 นางสาว สุริญา โส๏ะเหล๏าะ
2150165 นางสาว กานต๑รวี พิมพิเศษสาร
2150166 นาง แสงเพชร ภูวิชัย
2150167 นาง กรรณิการ๑ บุญมาทัน
2150168 นาย วัชรพงศ๑ สุบินยัง
2150169 นาย บรรพต สกุลเอี่ยม
2150170 นาง ป๓ฐมาวรรณ ฟ้องโหย
2150171 นางสาว สิรภัทร แก๎วมี
2150172 นาง รุจรดา พงษา
2150173 นาง นางพรทิพย๑ กิจไธสง
2150174 นาง ชิดชนก หอมเกตุ
2150175 นางสาว ศรุดา มูลศรี
2150176 นาง สุดาพร เดํนสุมิตร
2150177 นาง เนตรณพิศ ภูน้ําเย็น
2150178 นาง กินรี วิยะนัดถ๑
2150179 นาย วิรัช สุนทรกิติ
2150180 นางสาว ลัดดาวัลย๑ วงศ๑ธรรม
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150181 นาง จันทิมา บุญนุํม
2150182 นางสาว ศรีวรารัตน๑ นาคเสนา
2150183 นาง จําเนียร สุภาวงค๑
2150184 นางสาว วิไล ไกรฤทธิ์
2150185 นางสาว จิตราภา กําธรธนกาญจน๑
2150186 นางสาว อมรรัตน๑ ปกป้อง
2150187 นางสาว พรชนก เส็งสุข
2150188 นาง สายพิณ โพนศิลา
2150189 นาย ธีระยุทธ๑ ดําสงํา
2150190 นาง ชุลี อัศวพิชยนต๑
2150191 นางสาว ภาวินี วรรณจินดาพร
2150192 นาง ฐาณิญา ไลํชะพิษ
2150193 นาง ดวงนภา บุญสวัสด์ิ
2150194 นาง วันทนา สินธุยะ
2150195 นางสาว สลิตา มณีรัตน๑
2150196 นาง ธมน ศรีธนาชัยกุล
2150197 นางสาว ลัดดาวัลย๑ ความหมั่น
2150198 นางสาว สุมินตรา แง็ดสันเทียะ
2150199 นางสาว ณัฐณิชา เทีย่งไธสง
2150200 นาง กาญจนา อะโนดาษ
2150201 นาง ปวริศา โพธิเลิศ
2150202 นาง ประครอง ทองคําหํอ
2150203 นาง กันจนา อุตรมาตย๑
2150204 นาง รินทร๑ ยอดพุทธ
2150205 นางสาว มาเรียนี สีเดะ
2150206 นาย วันชัย หวังผล
2150207 นาง สุคนธ๑ทิพย๑ พันธ๑มณี
2150208 นาง อัญชลี จิตรีสรรพ
2150209 นาง นันธิดา ต๎ุยดา
2150210 นางสาว ชุติมณฑน๑ นุ๎ยดี
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150211 นาง จรัญญา แซมโพธิ
2150212 นาย อุดม สิงสาคร
2150213 นางสาว ศรินยา พูนพรพัฒนากุล
2150214 นางสาว นิ่มอนงค๑ รัตนาภรณ๑
2150215 นางสาว ทัศนันท๑ บุญเสวก
2150216 นาง ดวงใจ จุมพลหล๎า
2150217 นาง พรจิต สืบเสน
2150218 นาง ดรุณี โพธิสาร
2150219 นาง บุณณดา ผงผําน
2150220 นางสาว ดาริษา ลภัสบวรสกุล
2150221 นาง นันทพร ทองฤทธิน์ุํน
2150222 นางสาว อนุกูล สอนวงศา
2150223 นางสาว สุธารัตน๑ สงเปร่ือง
2150224 นาง บุษกร เศียรเขียว
2150225 นาง เดือนเพ็ญ บุณยพรรค
2150226 นางสาว กัญญา แวงสูงเนิน
2150227 นาง อัญชลี ไตรสังข๑
2150228 นาง วรรณนิภา บรรจงการ
2150229 นาง ลักษณา โพธิผ์า
2150230 นาง จิณกนก ธนโชติชญานี
2150231 นาง เครือสุวรรณ ใจแก๎ว
2150232 นาง เมตตา สุขสาธุ
2150233 นางสาว หนึ่งหทัย ธูปเรือง
2150234 นาง รําพึง พันธุระ
2150235 นาง มาลา ศิริบุญธรรม
2150236 นางสาว อารยา เค๎าแคน
2150237 นางสาว สายฝน พิณเสนาะ
2150238 นาง พัชรา เพ็ชรจรูญ
2150239 นาง ธนพร บุญเอื้อ
2150240 นางสาว อุรารัตน๑ ทองสัมฤทธิ์
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150241 นางสาว ศิริญญา สโมสรสุข
2150242 นาง กนกนารถ ชมวงษ๑
2150243 นาง มัลลิกา จิตปรีดา
2150244 นาง โนรี พุดลา
2150245 นางสาว เนตรนารี ชมานนท๑
2150246 นาย จํารัส รัตนอุบล
2150247 นาง พิกุล สุปง
2150248 นาง ภูริตา ซํุนเซํง
2150249 นาง ฐิติรัตน๑ บูรณวนิช
2150250 นาง มัทธิยา แทํนมงคลมาศ
2150251 นางสาว ดวงเดือน พลวารินทร๑
2150252 นาง สุดารัตน๑ ทองสุข
2150253 นาง สงกรานต๑ ทองสม
2150254 นาง กัลญา เอี่ยมทุเรียน
2150255 นาง ประณยา ขุนอักษร
2150256 นาง ทิพาวรรณ อีศาสตร๑
2150257 นางสาว ศศิร๑ธา เรืองรอง
2150258 นาง วีณา อิสสรารักษ๑
2150259 นาง มนทิรา ปิสิตโร
2150260 นาง พิสมัย วงษ๑บัว
2150261 นาย ชาญเดช พิมใจ
2150262 นางสาว ดารา หมื่นหนู
2150263 นางสาว สุวลักษณ๑ พัสดุ
2150264 นางสาว นภัสสร ศรีไธสง
2150265 นาง อารีจิตร จันทวิเศษ
2150266 นาง วราภรณ๑ วิเศษ
2150267 นาง วรนุช ขาวศิริ
2150268 นาง สิริกร คมศรี
2150269 นาง วารัณณัฏฐ๑ อํอนน๎อย
2150270 นางสาว พิไลพรรณ กองศรี
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150271 นางสาว จิราภา อํานาจเจริญ
2150272 นางสาว จารุวรรณ จักษุจินดา
2150273 นาง ภธมณ บริสุทธิ์
2150274 นางสาว ทิพย๑มาศ เอี่ยมฉายา
2150275 นาง นัฐชาภรณ๑ คมคง
2150276 นาง ศุภาวรรณ มงคลธง
2150277 นางสาว กรรทิมา กองกุล
2150278 นาง เบญจมาศ เทพศรีเมือง
2150279 นาย ประสิทธิ์ แรํกาสินธุ๑
2150280 นาง ธันยชนก บูทํอง
2150281 นาง ณัฐนันท๑ พวงภูํ
2150282 นาง ภาวินี ดีแสน
2150283 นาง อัชรียะ มะสะกา
2150284 นาง วันดี ประยูรวงศ๑
2150285 นาง อโนมา มณีโชติ
2150286 นางสาว เพียงใจ โสภาปทุม
2150287 นางสาว วิไลลักษณ๑ พรมประดิษฐ
2150288 นาง พิกุลทอง วงษ๑ธานี
2150289 นาง ชุติกาญจน๑ ถนอมรอด
2150290 นางสาว รัชนิการย๑ แสงใส
2150291 นางสาว เสาวลักษณ๑ หอยมุข
2150292 นาง ทัศพร การะเกษ
2150293 นาง สุคนา ปานบุญ
2150294 นางสาว กัญญ๑วรา บุญสิริชูโต
2150295 นางสาว แคทรียา ไชยมงคล
2150296 นาง พิมพ๑พรรณ วงศ๑ป๓ดสา
2150297 นางสาว นงลักษณ๑ ถุงแก๎ว
2150298 นาง พรระพี เกือกสูงเนิน
2150299 นางสาว พรรณิภา เข็มทอง
2150300 นางสาว อุไร ราชสงค๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2150301 นางสาว จิตรินีย๑ กลํอมประเสริฐ
2150302 นางสาว วิมลรัตน๑ รัตนชื่น
2150303 นางสาว อรชร หัสโรค๑
2150304 นางสาว เพ็ญประภา ถุงอินทร๑ลา
2150305 นางสาว สัจจา หอมจันทร๑
2150306 นาง ชุติมา เงินสอาด
2150307 นาง วรรณผกา อุทะกัง
2150308 นางสาว ภัทรวดี เนตรวิเชียร
2150309 นาง ยุพิน จับจิตต๑
2150310 นางสาว สายฝน ศิลาพงษ๑
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เลขประจ าตวัสอบ
2160001 นาย ฐิติ กมุทโยธิน
2160002 นาย อภิชัย พิทยานุรักษกุล
2160003 นาย สุรชัย หาวิรส
2160004 นางสาว ยุพเรศ งามพร้ิงศรี
2160005 นาย ชัยพร หะไว
2160006 นาย พิมาน เพ็ชรสังข๑
2160007 นาย อภิชาติ วิศิษฐารักษ๑
2160008 นาย สมชาย วัฒนะประทาย
2160009 วําทีพ่ันตรี เทพพิทักษ๑ สวํางเต็ม
2160010 นาย สินสมุทร ดีนาง
2160011 นาย ธนเดช อินขวัญ
2160012 นาย นเรต ศรีเมือง
2160013 นาย รชฏ เด่ียวไพบูลย๑
2160014 นาย ธีรเมธ คล๎ายขํา
2160015 นาย พสิษฐ๑ เชื่อมเจริญพรกุล
2160016 นาย ระดม รํุงรัตน๑
2160017 นาย ประดิษฐ๑ สถิตรัมย๑
2160018 นาย ศุภภณ บานแย๎ม
2160019 นาย ทศพล วงศ๑อาษา
2160020 นาย วรเศรษฐ๑ พฤฒิศาสตร๑
2160021 นาย ปรีชา ป๓ตวิน
2160022 นาย สมชาย มณีวิหก
2160023 นาย เสรี ศุภกําเนิด
2160024 นาย สุชาติ อัศวินโกวิท
2160025 นาย อําพร ศิริภักด์ิ
2160026 นาย สุรพล บัวแก๎ว
2160027 นาย ปรีชา สาลี
2160028 นาง ขนิษฐา สัสดีพันธ๑
2160029 นาย ปานจิต เมฆสุทัศน๑
2160030 นาย ภิบาล อันทานุวัฒน๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการชา่ง
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการชา่ง
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2160031 นาย อํานาจ จงดี
2160032 นาย สุรินทร๑ จันทร๑ต๏ะธง
2160033 นาย ประภาส หวังอ๎อมกลาง
2160034 นาย ฐิติพงศ๑ เรียบร๎อย
2160035 นาย สมพงษ๑ กล๎าหาญ
2160036 นาย พยับ แก๎วหนูนวล
2160037 นาย สุพร สิริกุลชาติ
2160038 นาย เสนํห๑ ถาวรวงศ๑
2160039 นาย อนิรุทธิ์ โพธิสุ์วรรณ
2160040 นาย บุญฤทธิ์ วงกลม
2160041 นาย อนันท๑ แสนจันทร๑
2160042 นาย ยุทธชัย เพชรรักษ๑
2160043 นาย เฉลิม แก๎วปราง
2160044 นาย แสนยา สัญญะพันธุ๑
2160045 นาย สมพงษ๑ นิลประยูร
2160046 นาย วิทยา เดชศรี
2160047 นาย กมล สุขศีล
2160048 นาย พิษณุ เจริญเนตรกุล
2160049 นาย บุญนิธิ กรุงวงศ๑
2160050 นาย ฐิติ กาญจนบุษย๑
2160051 นาย ประยุทธ๑ เย็นอารมย๑
2160052 นาย อภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
2160053 นาย สุวิทย๑ มักค๎ุน
2160054 นาย เกรียงศักด์ิ ฤทธาภัย
2160055 วําทีร๎่อยตรี รํุง เมฆสุทัศน๑
2160056 นาย วิรัตน๑ จําเรียง
2160057 นาย ตระกูล บุญชู
2160058 นาย บุญมา ทองรมย๑
2160059 นาย บุญทวี เมืองสุวรรณ
2160060 นาย ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการชา่ง
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2160061 นาย สุวัฒน๑ บุญเรือง
2160062 นาย กลยุทธ กุยุคํา
2160063 นาย พัฒนา จันทวัติ
2160064 นาย นัชรัศม๑ ชูหิรัญญ๑วัฒน๑
2160065 นาย ฐิติพันธ๑ ล๎อประเสริฐกุล
2160066 นาย สัญญา สายน้ําผ้ึง
2160067 นาย สุรศักด์ิ สมภักดี
2160068 นาย อาคม กันทะสุข
2160069 นาย ประกอบ อิ่มเสมอ
2160070 นาย วิโรจน๑ วรรณวงศ๑
2160071 นาย สุรพงษ๑ โพธิสัตยา
2160072 นาง จิตรา มะโนสงค๑
2160073 นาย บุญเทียน จันสุข
2160074 นาย ชาละ แสงอรุณ
2160075 นาย มานพ มานุจํา
2160076 นาย ถิรภัทร สกุลแก๎ว
2160077 นาย ธัชนะ โตวิยานนท๑
2160078 นาย นคเรศ ศรีโท
2160079 นาย รํุงโรจน๑ พิศาลรัตนคุณ
2160080 นาย เอกชัย มาศภากร
2160081 นาย กาญจน๑บดี สุขศรีเบญจพล
2160082 นาย บวร มณีรัตน๑
2160083 นาย กิตติ ต้ังขจรศ๎กด์ิ
2160084 นาย พุฒิกัณฐก๑ มนต๑เล้ียง
2160085 นาย นิรัตน๑ ปุย๋ชุมผล
2160086 นาย ทรงฤทธิ์ พรหมแก๎วตํอ
2160087 นาง เบญจนุช รัตนมณี
2160088 นาย วรพงค๑ หํอนาค
2160089 นาย วีริศพล ล้ิมปรีดีชัย
2160090 นาย พัฒนพงศ๑ พิมพ๑บุญญามาศ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการชา่ง
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2160091 นาย มงคล จารุมา
2160092 นาย จักริน อมรศักด์ิ
2160093 นาย พิชัย บุเงิน
2160094 นาย อํานวยโชค บุญพร๎อม
2160095 นาย อานนท๑ สงวนวงษ๑
2160096 นาย วิทยา เยาวละออง
2160097 นาย อัครเดช ศักด์ิศรี
2160098 นาย ถาวร ลุนพันธ๑
2160099 นาย พรศักด์ิ ธนวัฒน๑สกุล
2160100 นาย ภูรพล วานิชรักษ๑
2160101 นาย อาทร สมวงค๑
2160102 นาย บุญสม ใสบริสุทธิ์
2160103 นาย สัมพันธ๑ ศิริป๓กมานนท๑
2160104 นาย ผจญ ฐิตะรังษี
2160105 นาย พยับ แจํมหม๎อ
2160106 นาย สมศักด์ิ สุระสังข๑
2160107 นาย ภูวเดช ธนันโภคิน
2160108 นาย ประเสริฐ สุขคะโต
2160109 นาย ชัยยศ มะลินิล
2160110 นาย เสกสรรค๑ ปีเ่งิน
2160111 นาย ศักด์ิสิทธิ์ โพธิท์อง
2160112 นาย เฉลิมวิช เผือดผุด
2160113 นาย สุเทพ เจียมทิพย๑
2160114 นาย สมมาส ทัศวา
2160115 นาย ศุภชัย เชิดวงศ๑สูง
2160116 นาย สุพัฒน๑ ศรีพิพัฒนะกุล
2160117 นาย ทวีป ทองเทศ
2160118 นาย ธวัช ยังแจํม
2160119 นาย เนาวรัตน๑ บุญสุข
2160120 นาย ศุภชัย วงศ๑มณีประทีป
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการชา่ง
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2160121 นาย สมศักด์ิ พัฒนประสิทธิช์ัย
2160122 นาย สุรชัย อุดมวิฑิต
2160123 นาย ตฤณภัทร นวภัทรอภิญญา
2160124 สิบเอก ธงชัย พานิชมาท
2160125 นาย ศิริชัย นัครา
2160126 นาย ภาณุวัฒน๑ ประจุดทะเน
2160127 นาย วิชัย ต้ังธนวรารัตน๑
2160128 นาย นิธิศ ลําเภาพันธ๑
2160129 นาย สารัตน๑ เกี่ยวข๎อง
2160130 นาย ณัฐวุฒิ พวงดี
2160131 นาย วิวัฒน๑ เบญจประยูรศักด์ิ
2160132 นาย สราวุธ ถาพร
2160133 นาง ศิริกุล ธรรมชาติ
2160134 นาย เจริญชัย พัศดารักษ๑
2160135 นาย โสภณ แก๎วทอง
2160136 นาย ธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฎ๑
2160137 นาย เสนํห๑ สนองพงษ๑
2160138 นาย พีรพงค๑ ทองหนู
2160139 นาย สุนัน จากสถาน
2160140 นาย โชคชัย เวียงห๎า
2160141 นาง ผุสดี ศรีพจนารถ
2160142 นาย อาบีดิน เจ๏ะมุ
2160143 นาย ไพฑูรย๑ สุทธิบริบาล
2160144 นาย ฐาปนพงษ๑ คําวงษา
2160145 นาย ภาณุภาค ศิษย๑ปฐม
2160146 นาย สมิต เสริมนิภารัตน๑
2160147 นาย นิรภัย บุญเรืองลือ
2160148 นาย สามารถ ใจเย็น
2160149 นาย ธนัทวัฒน๑ แอนุ๎ย
2160150 นาย วิริยะ เจริญสุข
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการชา่ง
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2160151 นาย จรูญ ทิมกลับ
2160152 นาย วราวุฒิ โตคณิตชาติ
2160153 นาย สวัสด์ิ แก๎วกระจําง
2160154 นาย บัณฑิต นาสวําง
2160155 นาย ทวี ฮ้ัวรํุงเรือง
2160156 นาย พํวง นาจักร๑
2160157 นาย พัฒนา ราชกรม
2160158 นาย วิโรจน๑ ไชยมาลา
2160159 นาย ประวิทย๑ ฤกษาภิรมย๑
2160160 นาย ธรรมรัตน๑ ไชยทา
2160161 นาย สุวรรณ๑ โมรา
2160162 นาย รังสรรค๑ ทางเณร
2160163 นาย สุพัฒน๑ ทองไสย
2160164 นาย พีระ จงกลรัตน๑
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เลขประจ าตวัสอบ
2170001 นาย ปุรเชษฐ บุญเรืองรอง
2170002 นาย ภณ สุวรรณไกรษร
2170003 นาย วิระพล ชูโชติ
2170004 นาย สมนึก วัฒนะโชติ
2170005 นาย อุทัย พรหมชาติ
2170006 นาย มงคล ทองไกร
2170007 นาย ธีรพงศ๑ อินทร๑ชู
2170008 นาย วีระศักด์ิ ต้ังพิทักษ๑ไกร
2170009 นาย เชาวลิตร ทองรักษ๑
2170010 นาย สุรสิทธิ์ พํวงฟู
2170011 นาย สามารถ พูลศิริ
2170012 นาย สรพงษ๑ พัฒนะแสง
2170013 นาย วัลลภ สงลํา
2170014 นาง จิตินันท๑ สุขีเกตุ
2170015 นาย ธีรวัฒน๑ วิธี
2170016 นาย สมชาย ไกรณรา
2170017 นาย ชาตรี นิศยันต๑
2170018 นาย พงษ๑ศักด์ิ ป๓ทมาภรณ๑พงศ๑
2170019 นาย ชัยทัต เรือนแก๎ว
2170020 นาย พรชัย นุ๎ยมาก
2170021 นาย สันติ สุเพ็งคํา
2170022 นาย สุทธิพงษ๑ ไทยนุกูล
2170023 นาย ยุทธนา กาญจนภักด์ิ
2170024 นาย ศุภโชค ดาราสุริยงค๑
2170025 นาง ปานทิพย๑ ลายิ้ม
2170026 นาย ศุภกิตต์ิ ทูลเกียรติวัฒนา
2170027 นาย รักศักด์ิ นามเข็ม
2170028 นาย ประภัทรพงษ๑ อดทน
2170029 นาย นราธิป บรรหาร
2170030 นาย อํานวย ยอดพรหม

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170031 นาย วิทยา วอแพง
2170032 นาย พงค๑ศักด์ิ ติวงค๑
2170033 นาย เชษฐา ศรีพลเมือง
2170034 นาย ธีระพงศ๑ คฤหบดี
2170035 นาย ปฐม ป๓ญญา
2170036 นาย ธีระวัฒน๑ เสวะนา
2170037 นาย ธนเดช ธนภรณ๑เชื้อใจมา
2170038 นาย จุฑา สุขโกษา
2170039 นาย ศุภวัฒน๑ ยมเสถียร
2170040 นาย สากล เพียดสิงห๑
2170041 นาง กฤษณา ทองนุ๎ย
2170042 นาย นราทรรศ พันธ๑ฤทธิดํ์า
2170043 นาย ทวีศักด์ิ พานเพชร
2170044 นาย กฤตชัย ศรีคํา
2170045 นาย ธวัชชัย คําทุม
2170046 นาย ประทิป แก๎วใหมํ
2170047 นาย ธนิต ณ เชียงใหมํ
2170048 วําทีร๎่อยเอก นันทศักด์ิ ประดิษฐศิลป์
2170049 นาย คณาพจน๑ ทองเสน
2170050 นาย จรัล แกล๎วทนงค๑
2170051 นาย จรุงศักด์ิ บางทราย
2170052 นาย วุฒิศักด์ิ เดชโคบุตร
2170053 นาย อนุกุล แพงมี
2170054 นาย ยศวริส บุญหลัง
2170055 นาย วัชรพงศ๑ วงศ๑ชุมภู
2170056 นาย วีระภาส ชํางคํา
2170057 นาย สมชาย บุญญานุพงศ๑
2170058 นาย บุญยิ่ง โพธิค์ง
2170059 นาย วิชาญ ศรีรุวัฒน๑
2170060 นาย วิสิทธิ์ จันทร
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170061 นาย จตุรงค๑ เจริญผล
2170062 นาย ฐิฒิพงษ๑ มาตย๑นอก
2170063 วําทีร๎่อยตรี ปรัชญา อุํนละออ
2170064 นาย กนกพร ไขดอน
2170065 นาย ชูชาติ เม๎าพิมพา
2170066 นาย ปลอด ใจน้ํา
2170067 นาย สุธน พัฒนศิลป์
2170068 นาย นิกร คําวังสวัสด์ิ
2170069 นาย อมรเทพ แก๎ววิจิตร
2170070 นาย เจตจันทร๑ ประจง
2170071 นาย เสกสรรค๑ กิตติวัชรพงศ๑
2170072 พ.อ.อ. รณชัย รอดเสวก
2170073 นาย เดชา ชํวยบํารุง
2170074 นาย ทวีศักด์ิ หนูปลอด
2170075 นาย วิโรจน๑ พิพัชรพงษ๑
2170076 นาย อนุสรณ๑ ปราโมทย๑มณีรัตน๑
2170077 นาย บุรทัช เสาวพนธ๑
2170078 นาย ธนโชติ ธรรมจักร๑
2170079 นาย ธนัช ไชยเทพ
2170080 นาย ณัฐวิโรจน๑ โชติธนชญาณ๑นนท๑
2170081 นาย นที อํอนน๎อม
2170082 นาย เฉลิมพล ศรีทอง
2170083 นาย สุกิจ คงประพันธ๑
2170084 นาย สะระ คงฤทธิ์
2170085 นาย จรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ
2170086 นาย ปิยะ ทุมมาไว
2170087 นาย ประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน
2170088 นาย เอนก แก๎วบวร
2170089 นาย จรณินทร๑ ประเสริฐศรี
2170090 นาย พีรสัณฑ๑ โสภา
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170091 นาย ชูชีพ ศิริ
2170092 นาย อาทร สองรักษ๑
2170093 นาย วีระศักด์ิ ศรีไชย
2170094 นาย สุเจน ไขแสงจันทร๑
2170095 นาย นิติพน เพชรลํ้า
2170096 นาย ศักด์ิชาย สุวรรณา
2170097 นาย อุทัย สุรางค๑กุล
2170098 นาย กฤติน เชื้อทอง
2170099 นาย พิเชษฐ เพชรวีระ
2170100 นาย สนั่น สุระพันธ๑
2170101 นาย พนม จตุรลาวัลย๑
2170102 นาย จิรศักด์ิ สุภารส
2170103 นาย เศรษฐกูร ยุติมิตร
2170104 นาย วรภพ บัวไชยยา
2170105 นาย สมศักด์ิ กาญจนศุภศักด์ิ
2170106 นาย ธนกร หลอมทอง
2170107 นาย ประวิตร สีหะธรางกูร
2170108 นาย รัตนชาญ อุดรไสว
2170109 นาย อิสสระ สุขพรหม
2170110 นาย วีระ รักชื่น
2170111 นาย เชษฐชัย จัตุชัย
2170112 นาย รุํงธรรม ธรรมรักษ๑
2170113 นาย ศุภชัย กล่ันศิริ
2170114 นาย มานพ ต้ังแตํง
2170115 นาย สุรศักด์ิ นาคะอินทร๑
2170116 นางสาว อุษณากร พรหมาวัฒน๑
2170117 นาย จิโรจ คําหอม
2170118 นาย โสภณ ศิริรักษ๑
2170119 นาย จํารัส มือขุนทด
2170120 นางสาว สาธิศา หาญทัตพงษ๑
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ชื่อ - สกุล
2170121 นาย ศุภชัย ทองสังข๑
2170122 นาย ชาริยะ ป๓น้สังข๑
2170123 นาย วิทยา นุชพุมํ
2170124 นาย สุคลฐ๑พัชร๑ นรสิงห๑
2170125 นาย ทนง จิตตะพันธ๑
2170126 นาย ชัยวัฒน๑ กิตติวงศ๑สุนทร
2170127 นาย ไพศาล พิทักษ๑พิเศษ
2170128 นาย ป๓ญญา วรรณบุตร
2170129 นาย ทวีลาภ นาคบุตรศรี
2170130 นาย อรรถพร หิรัญ
2170131 นาย พนม อุดคํามี
2170132 นาย จตุพร นมัสศิลา
2170133 นาย วิษณุกร ทัดกลาง
2170134 นาย สภาพร ธํารงค๑วัฒนกุล
2170135 นาย จีรพงษ๑ วงษ๑น๎อย
2170136 นาย นิยม โพธิมาศ
2170137 นาย สายัญ เมืองคําบุตร
2170138 นาย ศราวุธ แสงเสน
2170139 นาย ประหยัด อ๎อยกาม
2170140 นาย ธีระชัย พรรณราย
2170141 นาย ไพฑูรย๑ ถาวรวงศ๑
2170142 นาย สมพร นารี
2170143 นาย บัญชา ชูบาล
2170144 นาย อุดม หงส๑หิรัญ
2170145 นาย ศราวิน ถิ่นวังทอง
2170146 นาย อนันต๑ ชํวงเจริญ
2170147 นาย ชูเกียรติ วงศ๑สารคาม
2170148 นาย พรชัย พงษ๑ดี
2170149 นาย อรรถพล บุญก๎อน
2170150 นาย ปราโมทย๑ จั่นสกุล
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ชื่อ - สกุล
2170151 นาย อุทัย ชูเชิด
2170152 นาย เสกสรรค๑ บุญไชยสุริยา
2170153 นาย ไตรสิทธิ์ ธัญรังสีธีรกุล
2170154 นาย พันธ๑ศักด์ิ ชุมคช
2170155 นาย ชัยยุทธ วิลัยพันธ๑
2170156 นาย อานัติ สาทอง
2170157 นาย อุเทน ขอนทอง
2170158 นาย สาธิต โชคนรากุล
2170159 นาย อํานาจ วิทยารัตน๑
2170160 นาย สมหมาย โคตรโสภา
2170161 นาย อนันต๑ ไชยภักดี
2170162 นาย สมบูรณ๑ ณะจันทร๑
2170163 นาย วัฒนา สิทธิโสด
2170164 นาย ชัยณรงค๑ วงษ๑เล้ียง
2170165 นาย ภัทรศักด์ิ เลิศสินรัตนกุล
2170166 นาย บุญโชค อินทอง
2170167 วําที ่ร.อ. ชัยณรงค๑ เกตุศรี
2170168 นาย พูลสวัสด์ิ กิตติพีรชล
2170169 นาย ธนพัต จุฑาคุปต๑
2170170 นาย ณัฐพงษ๑ ศรีวรสาร
2170171 นาย พงศ๑พิชญ๑ พลายหมื่นไวย
2170172 นาย ประสงค๑ จันทร๑ฉํอง
2170173 นาย ไพศาล หัตถากรณ๑
2170174 นาย จักรพงษ๑ พุมํไม๎
2170175 สิบเอก รังสรรค๑ วงศ๑โห๎
2170176 นาย เอกธนัช สุทธิรักษ๑
2170177 นาย มานพ นะเทีย่ง
2170178 นาย ประวิทย๑ พงษ๑อุดทา
2170179 นาย ชัยรัตน๑ เสนาะพล
2170180 นาย กนก สารพาณิชย๑
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ชื่อ - สกุล
2170181 นาย ปฐวัตร หลักทอง
2170182 นาย คุณภัทร พยัพแก๎ว
2170183 นาย สวําง สมัครสมาน
2170184 นาง สุภาวดี คล๎ายอ๎น
2170185 นาง วิลาวรรณ โกมารทัต
2170186 นาย วีระศักด์ิ จงชนะวิชัยชาญ
2170187 นาย สถิตย๑ เทพไกรวัล
2170188 นาย เบญจา ศิริหงษ๑ทอง
2170189 นาย ศรีรัตน๑ ชํวยพิชัย
2170190 นาย อานุวัฒน๑ วัฒนรัตน๑
2170191 นาย ณรงค๑ศักด์ิ ชินาลัย
2170192 นาง ภัทรลักษณ๑ ประดับ
2170193 นาย นิรัน ศิริโชติอัมพร
2170194 นาย กมล ศรีประภา
2170195 นาย ปฐพี เจริญสุข
2170196 นาย เชิดวุฒิ เชื้อทอง
2170197 นาย เจษฎา ทิพย๑สุวรรณ
2170198 นาย กําพล เศษลือ
2170199 นาย นายฉลาด อุํนกรม
2170200 นาย กิตติ ปานเกศรินทร๑
2170201 นาย พนานต๑พงศ๑ คําศิริรักษ๑
2170202 นาย ประดิษฐ๑ คําทะเนตร
2170203 นาย ชัยณรงค๑ ขาวละมูล
2170204 นาย โชติ เยาว๑ด๎วง
2170205 นาย สัมพันธ๑ ทีขะระ
2170206 นาย ภูวณัฐ๑ จุลบุตร
2170207 นาย ไกร แสงอํวม
2170208 นาย สุพานุมาศ อุนทรีจันทร๑
2170209 นาย คเชนทร๑ ไชยเจริญ
2170210 นาย เจนณรงค๑ คล๎ายกิ่ง
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ชื่อ - สกุล
2170211 นาย มากร สินชู
2170212 นาย วิชัย สุขเล้ียง
2170213 นาย ชําเลือง เทีย่วแสวง
2170214 นาย สันติ มรกต
2170215 นาย อภินันท๑ พินิจพงษ๑
2170216 นาย สุรพันธุ๑ พงศ๑ธํารงศักด์ิ
2170217 นาย มโนรส มีไชยา
2170218 นาย วีระพงษ๑ วงศ๑แก๎ว
2170219 นาย ปุณยรัตน๑ ธนีรมย๑
2170220 นาย วีระวัฒน๑ แก๎วชนะ
2170221 นาย สุชาติ ผิวนวล
2170222 นาง สนธยา ศรีกุลณะ
2170223 นาย ธเนตร คิดชัย
2170224 นาย บรรพต วัฒนา
2170225 นาย ชุมพล มังคล
2170226 นาย ณรงค๑ศักด์ิ มหาราต
2170227 นาย กัมธร เขียวงาม
2170228 วําทีร๎่อยตรี เกียรติศักด์ิ เพียรผลดีสกุล
2170229 นาย ไชยยันต๑ รํมซ๎าย
2170230 นาย สุภชัย อักษร
2170231 นาย ถาวร ทองพงษ๑
2170232 นาย สุรนาท ทองทํามา
2170233 นาย เดชา กองแก๎ว
2170234 นาย วัชรินทร๑ โรคน๎อย
2170235 นาย สมใจ เจริญวิริยะภาพ
2170236 นาย จรินทร๑ เรืองสังข๑
2170237 นาย ณรงค๑ศักด์ิ สายบุตร
2170238 นาย ศิริทัศน๑ อุบล
2170239 นาย ธวัช ปานสาคร
2170240 นาย วรฉัตร ศรีกลับ
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ชื่อ - สกุล
2170241 นาย ศานิตย๑ ชอบธรรม
2170242 นาย บุญธรรม จันทร๑ตักเตือน
2170243 นาย จรัส ดวงแก๎ว
2170244 นาย สวําง เสวะนา
2170245 นาย เทิดศักด์ิ อบสุวรรณ
2170246 นาย บรรจง ด๎วงสังข๑
2170247 นาย เฉลิมพันธุ๑ เงินพุมํ
2170248 นาย ชิติสรรค๑ บางศิริ
2170249 นาย รินญา เหลําหวายนอก
2170250 นาย ป๓ญญา มารอดศิริ
2170251 นาย อาทิตย๑ ต้ังฉัตรชัย
2170252 นาย ชัยยา บุตรสําราญ
2170253 นาย พิรพล สุขสําราญ
2170254 นาย วรวิทย๑ เสียงเสนาะ
2170255 นาย จรูญ ตังอํานวย
2170256 นาย อุดม ทองอรําม
2170257 นาย รัฐเขต เทียมเจริญ
2170258 นาย สิทธิชัย แสนอุ๎ม
2170259 นาย นายวีระพงศ๑ เพชรดี
2170260 นาย สุพิศ คําหารพล
2170261 นาย นพคุณ เดชเสน
2170262 นาย อดิศักด์ิไชย ไชยสมบัติ
2170263 นาย วรวิทย๑ หัวแหลม
2170264 นาย กิตติพล คําบุศย๑
2170265 นาย สําราญ ขําทวี
2170266 นาย อานนท๑ วรรณรัตน๑
2170267 นาย เกริกเกียรติ เจริญสุข
2170268 นาย สงํา กล่ินหอม
2170269 นาย รํุงโรจน๑ โคตรพรหม
2170270 นาย ครรชิต ปุสิงห๑
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ชื่อ - สกุล
2170271 นาย ธวัช องศารา
2170272 นาย ณัฐพล สุทธศิลป์
2170273 นาย กรเอก แสงสวําง
2170274 นาง สุพิศศรี ถิระพัฒน๑
2170275 นางสาว สมพิศ สัตย๑ประกอบ
2170276 นาย ศรัณย๑ ศรีเมือง
2170277 นาย อนันตกรณ๑ สิตะพงศ๑
2170278 นาย ธัญญา ผลไสว
2170279 นาย อภินันท๑ สัมพันธ๑
2170280 นางสาว อารยา มหาแสง
2170281 นาย วีระชัย ไชยมาโย
2170282 นาง นันทรัตน๑ กาลเจริญ
2170283 นาย สรพงษ๑ พันธ๑โสภา
2170284 นาย พงศ๑นิรัตน๑ กาหลง
2170285 นาย ดิษยพรรธน๑ ศรีมนตริภักดี
2170286 นาย อภิชาติ เฉลิมวงศ๑
2170287 นาย กมล ชัยรัตน๑
2170288 นาย สาทร ชูเอียด
2170289 นาง สุณัฐฐา บุญไชยสุริยา
2170290 นาย เกียรติพันธ๑ ฟูแสง
2170291 นาย พันธวิศ เพ็ชรประสมกูล
2170292 นาย วัฒชระ นาทา
2170293 นาย มนัสชัย ญาวงศ๑
2170294 นาย อดุลย๑ บุญญแพทย๑
2170295 นาย ชัยณรงค๑ อักษรดิษฐ๑
2170296 นาย วิทยา เชยชื่น
2170297 นาย ทรงธรรม พิศุทธางกูร
2170298 นาย ไพพัฒน๑ อยูํทรัพย๑
2170299 นาย รํุงเรือง ใจอารีย๑
2170300 นาย สมคิด ธนูน๎อย
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ชื่อ - สกุล
2170301 นาย นายอธิคม เชาวนกุล
2170302 นาย สุชาติ ลีกระจําง
2170303 นาย ภาณุพงศ๑ วรรณวิไล
2170304 นาย เดชกชัย นวลวัฒน๑
2170305 นาย เมที แสงศักด์ิดา
2170306 นาย ป๓ญญา สุวรรณทา
2170307 นาย เฉลิมเดช พันธ๑ลําภักด์ิ
2170308 นาย มานพ สิงหาบุตร
2170309 นาย พิเชษฐ บึงใหญํ
2170310 นาย ชาตรี ธูปผุดผํอง
2170311 นาย พรชัย ชินวัฒนกาญจน๑
2170312 นาย นิกร คําป๓น
2170313 นาย สมชาย เลขาลาวัณย๑
2170314 นาย นุกูล กาญจนานุกูล
2170315 นาย ทนงศักด์ิ ซับมัน
2170316 นาย จรงค๑ มุสิกะรักษ๑
2170317 นาย ฉลอง งามแก๎ม
2170318 นาย นิพนธ๑ พงศ๑ทิพย๑พนัส
2170319 นาย เสง่ียม เครือผิว
2170320 นาย ธนพร งามทองตรา
2170321 นาย ประจิม ถั่วทอง
2170322 นาย สุชาติ ศิริเอก
2170323 นาย พินิตย๑ รอดชํวย
2170324 นาย ณัฐวุฒิ มากสุริย๑วงศ๑
2170325 นาย พิชิต ชนะบุญ
2170326 นาย กันยทัศน๑ เรืองศรี
2170327 นาย อิทธิกุล สัพโส
2170328 นาย พงศ๑ศักด์ิ ไชยเดช
2170329 นาย จารุพันธุ๑ ปาลคเชนทร๑
2170330 นาง นงนุช เครือศรี
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ชื่อ - สกุล
2170331 นาย เบญจพล บุตรเวียงพันธ๑
2170332 นาง นันท๑สินี ยลพันธุ๑
2170333 นาย สมควร เอื้อกิจ
2170334 นาย จินดา ขันติวงษ๑
2170335 นาย วสันต๑ รักษ๑แดง
2170336 นาย สุรพงษ๑ วิชางาม
2170337 นาย อัศวิน เข็มทอง
2170338 นาย สุรเชษฐ๑ ทุงํฝน
2170339 นาย สุทัศน๑ ก๎องสุรกานต๑
2170340 นาย วงศกร สมเพียร
2170341 นาย จิรวัฒน๑ สํงศรี
2170342 นาง คําปุน่ ทับพิลา
2170343 นาย พฤทธิ์ เพ็งพิมพ๑
2170344 นาย พิทักษ๑ รัตนา
2170345 นาย บดินทร๑เดช ปรีดี
2170346 นาย สายโรจน๑ ยอดอินทร๑
2170347 นางสาว วีณา เวศยาสิรินทร๑
2170348 นาย โสภณ วัฒนานนท๑
2170349 นาย ภูมิพัฒน๑ ภูอะกิจ
2170350 นาย สันทัด บุญมณี
2170351 นาย บัณทัต เข็มอุทา
2170352 นาย ภาณุพงค๑ นกแก๎ว
2170353 นาย กิตติศักด์ิ บุญถือ
2170354 นาย วิโรจน๑ โยธาสุข
2170355 นาย ธรรมศักด์ิ พัฒนะมนตรี
2170356 นาย สุขสันต๑ ยังสุขเกษม
2170357 นาย ภคพล เลิศรัตนะโยธิน
2170358 นาย เอกภพ สามสี
2170359 วําที ่ร.ต. บุญเสริม นิสโร
2170360 นาย วิชาญ อินทรอักษร
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ชื่อ - สกุล
2170361 นาย ทวีศักด์ิ หนูเอียด
2170362 นาย บัณฑิต พุทธโศภิษฐ๑
2170363 นาย กมล ต้ังธีรโรจน๑
2170364 นาย สุวิทย๑ ธรรมรัตนพงศ๑
2170365 นาย อมร วัยภักด์ิ
2170366 นาย ทรงศักด์ิ แววกิ่ง
2170367 นาย คมน๑ เหลืองอํอน
2170368 นาย ศิริชัย บุญศรี
2170369 นาย ยงยุทธ รอดมั่น
2170370 นาย บรรจง ตรีกูล
2170371 นาย กิตติภาส เสาโร
2170372 นาย จักรพรรด์ิ ไชยจักร
2170373 นาย จุมพล กองทอง
2170374 นาย เทิดศักด์ิ อุํนปวง
2170375 นาย พงษ๑พัฒน๑ สุสมบูรณ๑
2170376 นาย สมพร ฤทธิชัย
2170377 นาย สุเทพ วรรณา
2170378 นาย อับดุลมะเล็ก หมัดอะดัม
2170379 นาย ประพนธ๑ สุทธิประภา
2170380 นาย ยุทธนา ศรีดอกไม๎
2170381 นาย ศุภากร ศรีชัยภูมิ
2170382 นาย ศรีรัฐ ต๎ูกลาง
2170383 นาย ศุภชัย ศริพันธุ๑
2170384 นาย เกษม ศรีภูมิ
2170385 นาย เอกสิทธิ์ สังหอ
2170386 นาย สนัน เทียบเพชร
2170387 นาย ภูธน ยืนมะเริง
2170388 นาย สมศักด์ิ สมจิตรักษากุล
2170389 นาย พยุงศักด์ิ อธินันท๑
2170390 นาย เฉลย ธนะภูมฺุชัย
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ชื่อ - สกุล
2170391 นาย เกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค
2170392 นาย นิสิต พิมเพ็ง
2170393 นาย สมปอง คําบุดดา
2170394 นาย ศรสิทธื์ ชัยบุตร
2170395 นาย จิรศักด์ิ แก๎ววังปา
2170396 นาย ประสิทธิ์ มหาวีรวัฒน๑
2170397 นาย ชาญชัย ธรรมรัตน๑
2170398 นาย ชัยเรศ ศรีทอน
2170399 นาย พิเนตร โคติเวทย๑
2170400 นาย ประภาส ชํวยแทํน
2170401 นาย เกียรติคุณ ศรีโนนมํวง
2170402 นาย รัชพล รัตนสาคร
2170403 นาย จตุรพร สมหอม
2170404 นาย ธฤต นิติวัฒนรัชกิจ
2170405 นาย อาเน เชยชื่นกล่ิน
2170406 นาย อาทิตย๑ โคตรแสนลี
2170407 นาย เอกรินทร๑ กิตติประภานันท๑
2170408 นาย สัจจา สีหาราช
2170409 นาย วรวิทย๑ หลาทอง
2170410 นาย อวยชัย พุกปล่ัง
2170411 นาย สนิท ไกรเทพ
2170412 นาย พงษ๑มิตร กระทอง
2170413 นาย บุญรํุง ชุํมชิต
2170414 นาง อมร ธนะสีลังกูล
2170415 นาย สุรศักด์ิ ธรรมขันธา
2170416 นาย พงษ๑ศักด์ิ ตรีแสน
2170417 นาย อนุรักษ๑ จินตนานันท๑
2170418 นาย สายัณห๑ ดวงแสง
2170419 นางสาว อังสนา ทิวาโรจน๑
2170420 นาย อรรถกรณ๑ สีทา
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ชื่อ - สกุล
2170421 นาย ฉัตรชัย สุวรรณการีย๑กุล
2170422 นาย อภิชาติ ศักด์ิแสงวิรัต
2170423 นาย อนุพงศ๑ เนาวรัตน๑
2170424 นาย สุขสันต๑ มณีจร
2170425 สิบตรี จิตประสงค๑ สุวรรณไตรย๑
2170426 นาย สุธรรม ศรีรูจี
2170427 นาย วานิช ตาบุดดา
2170428 นาย ณเรศ คิดชัย
2170429 นาย เกชัย หัตถพนม
2170430 นาย อภิชัย ลําพรหมสุข
2170431 นาย ป๓ญญาพล พันธ๑โนเรศน๑
2170432 นาย อดิศักด์ิ นิลรอด
2170433 นาง ลักษณา โพธิพงษ๑
2170434 นาย ประพล อินต๏ะมูล
2170435 นาย กิจจา ชูสุทธิ์
2170436 นาย ชัชวาล สังข๑ประเสริฐ
2170437 นาย วรุตม๑ นิโครธ
2170438 นาย อุดมศักด์ิ ธรรมนําศีล
2170439 นาย ธงชัย กันทะใจ
2170440 นาย ศุภวิทย๑ เนตรพิทูร
2170441 นาย สาธุ เทพรัตน๑
2170442 นาย บรรจบ เกื้อเหลือ
2170443 นาย คมสันต์ิ หาญสกุล
2170444 นาย อนุวัตร จันทร๑แดง
2170445 นาย เกรียงศักด์ิ ช่ําชอง
2170446 นาย กลยุทธ ถังสูงเนิน
2170447 นาย วิเดช หามณี
2170448 นาย ฉัตรชัย แอบเงิน
2170449 นาย สรรเพชญ เจ๎ยจู
2170450 นาย สมมาตย๑ วงศ๑สีดา
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ชื่อ - สกุล
2170451 นาย สมชาย ตันติพิทยกุล
2170452 นาย อํานาจ โพธิอ์ยูํ
2170453 นาย ทนงศักด์ิ จันทร๑สุข
2170454 นาย เจริญจิตร ศศิธร
2170455 นาย พูลศํกด์ิ กาศต๊ิบ
2170456 นาย มงคล ศรีธิ
2170457 นาย สุทธิพงษ๑ บุญวงศ๑
2170458 นาย สมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ๑
2170459 นาย สมเกียรติ ผํองแก๎ว
2170460 นาย พัลลภ จันทร๑ชาย
2170461 นาย โสภณ พิมพ๑สุวรรณ
2170462 นาย แสงทอง อินธิแสง
2170463 นาย มานิตย๑ อิตถาฤทธิ์
2170464 นาย ประดิษฐ๑ สุภาวงค๑
2170465 นาย วันชัย หงษ๑อํอนสา
2170466 นาย สมชาย คงพรหม
2170467 นาย ไกรสิงห๑ ศิริกุล
2170468 นาย ปฏิวัติ ขวัญตา
2170469 นาย จรูญ กาญจนโสภาค
2170470 นาย ฤทธิรงค๑ โพธิขันธ๑
2170471 นาย บุญจอง วิจิตรเวชการ
2170472 นาย ขจรเดช เชาวน๑เกษม
2170473 นาย มนูญ ชัยเวทย๑
2170474 นาย มานะ นาน๎อย
2170475 นาย กิตติศักด์ิ ภิรมย๑
2170476 นาย สุพจน๑ ศิลาบุญ
2170477 นาย เอนก หนูเมือง
2170478 นาย สุรชิต ทองสุวรรณ
2170479 นาย อนัฐพงษ๑ บัตรประโคน
2170480 นาย ทํานุ ตํายเมือง
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ชื่อ - สกุล
2170481 นาย ถาวร บุญมี
2170482 นาย ประภัทร เสารยะวิเศษ
2170483 นาย สมชาย เอี่ยมพินิจ
2170484 นาย ทินกร ดอนมูล
2170485 นาย สมคิด ใหมํคามิ
2170486 นาย ชัยมงคล โออินทร๑
2170487 นาย นิธัช พรหมพา
2170488 นาย ไชยภร เกตุแก๎ว
2170489 นาย อภิชาติ สันทราย
2170490 นาย ชุมพล จึงพิทักษ๑อุดม
2170491 นาย หฤฏษ๑ โสภารัตน๑
2170492 นาย บดินทร๑ ชินะจิตร
2170493 นาย ประสาน ฮวดเพ็ง
2170494 นางสาว ปิลันตรี สมเป็ง
2170495 นาย พรชัย หร่ังแจํม
2170496 นาย บรรเจิด แววพิลา
2170497 นาย ศักด์ิสิทธิ์ หํานนันทาพิทักษ๑
2170498 นาย ชนะ ทองนํา
2170499 นาย ชัยณรงค๑ สังขพันธ๑
2170500 นาย กฤษฎา รัตนประภากานต๑
2170501 นาย วชิระพงศ๑ ทองหาญ
2170502 นาย อุดม วงษ๑คํา
2170503 วําทีร๎่อยตรี สรรเสริญ ไชยยา
2170504 นาย บูชิต หมั่นกิจ
2170505 นาย จิรทีปต๑ ชูแสง
2170506 นาย บรรจงศักด์ิ สุดชุมแพ
2170507 นาย ภูวนารถ จัดพล
2170508 นาย สาธิต โตอํอน
2170509 นาย วิรัตน๑ จันทร๑มณี
2170510 นาย วิศณุ มันตะสูตร

หนา้ที ่246 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170511 นาย ฤทธิรณ สันทนวิวิตต๑
2170512 นาย จักรพล อยูํสวัสด์ิ
2170513 นาย สมศักด์ิ จิตประจง
2170514 นาย ธนคม จันทร๑ปิง
2170515 นาย ศุภกิจ มํวงลี
2170516 นาย วิเชียร ปานบุตร
2170517 นาย นรินทร๑ ศรีทอง
2170518 นาย สวรรค๑ เอกรักษา
2170519 นาย ประยูรชัย จิตจักร
2170520 นาย สุเมธ รัตนปู
2170521 นางสาว ประเมิน เพ็งจันทร๑
2170522 นาย แก๎ว เจนถูกใจ
2170523 นาย ชวลิต ฤทธิพันธ๑
2170524 นาย ประเสริฐ ทองสุขนอก
2170525 นาย อิสเรศ พิกุล
2170526 นาย อาทิตย๑ โกพลรัตน๑
2170527 นาย ศุภชัย อินทร๑สังข๑
2170528 นาย นายอนุศักด์ิ มะกรวัฒนะ
2170529 นาย สกนธ๑ เข็มทอง
2170530 นาย ธินพัฒน๑ หาญชนะ
2170531 นาย ภีระวัฒน๑ แสนวัง
2170532 นาย สมปอง กงลีมา
2170533 นาย พัทธรินทร๑ นารินทร๑
2170534 นาย ทวีศักด์ิ พรสุวรรณวงศ๑
2170535 นาย ภมร สุขการณ๑
2170536 นาง เอื้องคํา ชายทวีป
2170537 นาย ศุภชัย โสมศรีแพง
2170538 นาย วิษณุ ดาวอรําม
2170539 นาย อุกฤษฏ๑ สุพรรณพงศ๑
2170540 นาย วิสุทธิ์ ชัยประดิษฐ๑
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(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170541 นาย สุชิน ผิวแดง
2170542 นาย สมพงษ๑ อินชํางคํา
2170543 นาย ทองมา พาเจริญ
2170544 นาย ไพศาล วิเชียร
2170545 นาย ฤกษ๑ณรงค๑ รองเมือง
2170546 นาย อําพล สุขเกษม
2170547 นาย เดํนชัย อาจจําปา
2170548 นาย กฤษฏิ์ พรรณาภพ
2170549 นาย สมบัติ มีชัย
2170550 นาย จตุรงค๑ พุมํนวล
2170551 นาย ประทัย จันทะสี
2170552 นาย วุฒิพงศ๑ ณ หนองคาย
2170553 นาย บรรยาย อักษรณรงค๑
2170554 นาย อมาตย๑ เปาะแย
2170555 นาย จิรเดชธนวัฒน๑ เมฆะธนาศักด์ิ
2170556 นาย สุรัตน๑ เภาสมบัติ
2170557 นาย ปาริชาติ สังคานาคิน
2170558 นาย ประเสริฐ จิตรเอียด
2170559 นาย กฤษฎา ไกรนุกูล
2170560 นาย ธนะสิทธิ์ ณัฐไตรสิทธิ์
2170561 นาย ศุภชัย จันทร๑สระคู
2170562 นาย สิทธิพงษ๑ อินทร๑ปา
2170563 นาย สมศักด์ิ คงชืนใจ
2170564 นาย รชต ชาติพรหม
2170565 นาย ณบวร หนูด๎วง
2170566 นาย ชรินทร๑ ประหา
2170567 นาย ประเสริฐ จงฤกษ๑มงคล
2170568 นาย สุวัฒน๑ ทองดอนโต
2170569 นาย กังวาลวิทย๑ พระพิมพ๑
2170570 นาย นิพนธ๑ แย๎มแฟง
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(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170571 นาง ป๓ญจภัทร ชูราช
2170572 นาย กิตติโชค ปานจินดา
2170573 นาย จักขุบาล ธนัญชัย
2170574 นางสาว เกศราภรณ๑ การะเกตุ
2170575 นาย นายพฤหัส แก๎วหล๎า
2170576 นาย ชัชวาลย๑ อํองเพ็ง
2170577 นาย เอกรัตน๑ สกุลประดิษฐ๑
2170578 นาย วิโรจน๑ พรหมศิรินนท๑
2170579 นาย สุรพล อยูํบาง
2170580 นาย มงคล บุญรัตน๑
2170581 นาย สุชาติ วงศ๑รินทราเมธี
2170582 นาย รังสิวุฒิ ชํานาญงาม
2170583 นาง ยะดา วรรณภาชูพงศ๑
2170584 นาย อนุวัฒน๑ ศิริ
2170585 นาย ดนัย สินธุพันธุ๑ประทุม
2170586 นาย อนงค๑ อุราร่ืน
2170587 นาย เอรวัณ วรวัฒน๑
2170588 นาย พงษ๑พัฒน๑ โยธา
2170589 นาย บุดดี มะเทศ
2170590 นาย อนุเชษฐ๑ สุวรรณนันท๑
2170591 นาย ปิน่ จอมคําสิงห๑
2170592 นาย พิชัย โคตรแสนลี
2170593 นาย มนพ สุริยะเดช
2170594 นาย กุศล สีหานนท๑
2170595 นาย ทวีศักด์ิ บุญยะพันธ๑
2170596 นาย เอกชัย ศรีนิลรัตน๑
2170597 วําที ่ร.ต. ยศพร เหลําณัฐวุติกุล
2170598 นาย สมชาติ วงค๑ตาคํา
2170599 นาย สุทธิสาร สนองคุณ
2170600 นาย สุรพล คงมนต๑
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ชื่อ - สกุล
2170601 นาย นิวัฒน๑ ไชยยาว
2170602 นาย นภดล เปล่ียนศิริ
2170603 นาย พชระ วราโภค
2170604 นาย เทวิน ประกิคะ
2170605 นาย สุริยงค๑ แก๎วก๎อ
2170606 นาย พิเชษฐ ไชยแป้น
2170607 นาย ณัฏฐสิทธิ์ เครือวงค๑
2170608 นาย เอกภพ อภัยรัตน๑
2170609 นาย มาโนชน๑ พลเดช
2170610 นาย ชยันต๑ อภิวงค๑งาม
2170611 นาย อภิสิทธิ์ หลากสุขถม
2170612 นาย วีรภัทร ศิลาเลิศ
2170613 นาย จักรรินทร๑ เพ็ชรรมณ๑
2170614 นาย สาโรช สนั่นเมือง
2170615 นาย วุฒิชัย หลักหาญ
2170616 นาย ทวีศักด์ิ ครุฑมาส
2170617 นาย ยุกต๑ ราชนุ๎ย
2170618 นาย วิโรจน๑ จารุวสุพันธุ๑
2170619 นาย สุธรรม เกื้อคลัง
2170620 นาย หิรัญ ภูสํกุล
2170621 นาย อลงกรณ๑ พริกบุญจันทร๑
2170622 วําทีร๎่อยตรี ทศพล หอมขจร
2170623 นาย ธนินพัชร๑ ทองธนาวัฒน๑
2170624 นาย คธาวุฒิ พันธ๑เอี่ยม
2170625 นาย พิเชษฐ๑ สิงห๑บัว
2170626 นาย สืบสกุล เทียมทัน
2170627 นาย พงค๑ศักด์ิ พิพัฒน๑ผล
2170628 นาย พงศกร สังฆกูล
2170629 นาย สานิตย๑ สิธิราม
2170630 นาย สันติ มูลใจ
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ชื่อ - สกุล
2170631 นาย นิพนธ๑ กันทาใจ
2170632 นาย บพิธ อุพันทา
2170633 นาย ไพวรรณ ลุสมบัติ
2170634 นาย พชรพล สังข๑เงิน
2170635 นาย พันธมิตร สันป่าแก๎ว
2170636 นาย ประสารณ๑ สร๎อยตะคุ
2170637 นาย นิรุกข๑ สิงห๑ทอง
2170638 นาย ราเชนทร๑ สินมั่น
2170639 นาย ธรรมรงค๑ อุปลา
2170640 นาย นิยม แสนพันนา
2170641 นาย ดํารง รํุงวรรณรัตน๑
2170642 นาย สุวัฒน๑ ใจมา
2170643 วําที ่ร.ต. สมชาย จาจุ๐ย
2170644 นาย ฐิติวัตร ไชยะคํา
2170645 นาย ชาดร เสาร๑สุรินทร๑
2170646 นาย ทรงกลด อาธิเวช
2170647 นาย ยุทธพงษ๑ โกษาพงค๑
2170648 นาย สุวรรณ๑ ทิพย๑วงศา
2170649 นาย วิสิทธิ์ สังสีแก๎ว
2170650 นาย จักรกริช เพ็ญจันทร๑
2170651 นาย วีระพล เทพคําอ๎าย
2170652 นาย วิทยา ตรีนุช
2170653 นาย พิชัย เขตต๑ภูมิวัฒน๑
2170654 นาย กิตติ อุดมป๓ตยานุพงษ๑
2170655 นาย สมรรถชัย ชนะชัย
2170656 นาง วนิดา สมปู่
2170657 นาย สมบัติ หล๎าฤทธิ์
2170658 นาย สวัสด์ิ พนาพิทักษ๑กุล
2170659 นาย พิพัฒน๑ ชัยกิจธนาภรณ๑
2170660 นาย ธวัชชัย หอมละออ
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(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170661 นาย เฉลิมชัย พิชญเวทย๑วงศา
2170662 นาย นิติ ธีระชีพ
2170663 นาย สุวิทย๑ โรจนาธีรวัฒน๑
2170664 นาย ธณรัช ละหารเพ็ชร
2170665 นาย กิติพงค๑ ธุระกิจ
2170666 นาย กําพล ผิวสะอาด
2170667 นาย สมสรรค๑ ทิพย๑รักษา
2170668 นาย มนตรี พรหมฤทธิ์
2170669 นาย เชษฐ๑ วิชิต
2170670 นาย ณรงค๑พล อินทรสูต
2170671 นาย สุพัฒน๑ พิทังกร
2170672 นาย สรยุทธ บุตรดีสุวรรณ
2170673 นาย ยุทธนา ภวภูตานนท๑ ณ มหาสารคาม
2170674 นาย นพคุณ โยคุณ
2170675 นาย ทองดอกรัก รูปใส
2170676 นาย วิสุทธิ์ ไพศาลบูรพากุล
2170677 นาย เข็มทอง เขื่อนปิง
2170678 นาย นริศ เรียมแสน
2170679 นางสาว พิศมัย โสมาบุตร
2170680 นาย คมกฤช อินทะป๓ญญา
2170681 นาย ชัชวาลย๑ กุญชนะรงค๑
2170682 นาย นายอโณทัย นามวงษ๑
2170683 นาย พิเชษฐฺ๑พล ไชยโพธิ์
2170684 นาย สมยศ จันทวงค๑
2170685 นาย เอกสิน หยงสตาร๑
2170686 นาย สุวิชย๑ เจริญพานิช
2170687 นาย วิภาค พรมเมืองคุก
2170688 นาย นิพนธ๑ เวียงยศ
2170689 สิบเอก ธนภณ คล่ีบาน
2170690 นาย ภวดล โมฬีชาติ
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(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170691 นาย สุชาติ เพชรพรรณ
2170692 นาย กิติพงษ๑ อภัยพันธ๑
2170693 นาย สัญชัย มาศพูนผล
2170694 นาย สุรศักด์ิ นิลแสง
2170695 นาย สถาพร อินทรวิชะ
2170696 นาย วีรชน แดนโพธิ์
2170697 นาย พิสิทธิ์ เจือละออง
2170698 นาย พรสิน จูเทศ
2170699 นาย นําพล ชูทอง
2170700 นาย สมศักด์ิ อินทร๑สันต๑
2170701 นาย กุลโรจน๑ อุํนนวน
2170702 นาย วีรชัย ชํางสาร
2170703 นาย ระนาด พรมประสิทธิ์
2170704 นาย ยอด โรจนกิจ
2170705 นาย ศุภโชค เสนานันท๑
2170706 นาย จารุ หงษ๑รํอน
2170707 นาย อรุณ พรหมคํา
2170708 นาย ธนัท เต็กอวยพร
2170709 นาง ธัญวรัตน๑ สานนท๑
2170710 นาย สุรศักด์ิ ทําจอหอ
2170711 นาย สนธยา พืชมาก
2170712 นาย ธนพล หริรักษ๑
2170713 นาย เกรียงไกร แสนทองสุข
2170714 นาย บรรจบ กาลสัมฤทธิ์
2170715 นาย สมนึก วรรณวิกรม๑
2170716 นาย ชัชวาลย๑ ประนัดทา
2170717 นาย ยุวบูรณ๑ ศักด์ิสม
2170718 นาย นิศิษย๑ ไกรยราช
2170719 นาย ยุทธนา พลเสนา
2170720 นาย วรสันติ คําตัน
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ชื่อ - สกุล
2170721 วําทีร๎่อยตรี คมสรร เครือศรี
2170722 นาย ปิยพงศ๑ เรืองหิรัญ
2170723 นาย เสนาะ ถาวร
2170724 นาย อนุเทพ อินทร๑งาม
2170725 นาย ธีรยุทธ๑ แสงหมี
2170726 นาย ประเสริฐ ชูรัตน๑
2170727 นาย จิตรกร อยูํหนูพะเนาว๑
2170728 นาย กําพล คนเทีย่ง
2170729 นาย สมบุญ แดงพัด
2170730 นาย สิงหา เมํงพัด
2170731 นาย สันติ พรายมี
2170732 นาย ปรีชา จันทโร
2170733 นาย สมพงษ๑ การนิตย๑
2170734 นาย ศิริชัย สินปรุ
2170735 นาย ธนวัฒน๑ กรรไกร
2170736 นาย พิชัย เพชรฤทธิ์
2170737 นาย นายทองเขียน กันนุลา
2170738 นาย เกรียงไกร มณีวงษ๑
2170739 นาย ล้ิม มวลปาก
2170740 นาย อภิรัฐ พรหมโสฬส
2170741 นาง ดัชนี บํารุงธรรม
2170742 นาย พัลลภ ไชยเลิศ
2170743 นาย ณรงค๑ ประมงคล
2170744 นาย สมเกียรติ ไชยมงคล
2170745 นาย สุชาติ พินิจทรัพย๑สกุล
2170746 นาย คํารณ มธุรพฤกษ๑
2170747 นาย สุพจน๑ สุทธิรักษ๑
2170748 นาย อุเทน แสงเจริญ
2170749 นาย จามิกร หอมจันทร๑
2170750 นาย ธนกร ขรรค๑วิไลกุล
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ชื่อ - สกุล
2170751 นาย ชัยรัตน๑ เจียมเกตุ
2170752 นาย พลชัย เมืองแวง
2170753 นาย สนั่น หลวงมณีวรรณ๑
2170754 นาย ณัฐจักร๑ คําริแง
2170755 นาง จินตาภัค โชติรัตน๑
2170756 วําที ่ร.ท. กิตติพงศ๑ เสนามาตย๑
2170757 นาย วิชญ๑พงศ๑ สาลีสิงห๑
2170758 นาย สมชาย บ๎านใหมํ
2170759 นาง รณัชชา พูลศรี
2170760 นาย เลิศมงคลชัย ศรีโอษฐ๑
2170761 นาย พงศ๑ศักด์ิ หนูเสน
2170762 นาย สานิตย๑ ทองศรี
2170763 นาย สมโภชน๑ รักธรรม
2170764 นาย ศรีรัฐ ตรีรัญเพ็ชร
2170765 นาย เมธา รอดขันเมือง
2170766 นาย ธนกฤติ นวลมี
2170767 นาย ธนเสฏฐ๑ ทิพย๑พันธ๑
2170768 นาย นิชวัฒน๑ ขวัญแก๎ว
2170769 นาย วิญ๒ู โคตรนรินทร๑
2170770 นาย ปิยะมิตร เพชรไพศาล
2170771 นาย รํุงตะวัน กันทะอู
2170772 นาง ปียานันทร๑ เงินนุช
2170773 นาย ชุมพล แพลูกอินทร๑
2170774 นาย สุวัฒน๑ เชื้อพุทธ
2170775 นาย ยุทธนา กระจําง
2170776 นาย วิวัฒน๑ ปาพรม
2170777 นาย อภิชาติ สุมาตรา
2170778 นาย สุรชิน เสือสาวะถี
2170779 นางสาว จิตรา หนักไหลํ
2170780 นาย ศักด์ิชัย วันนา
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170781 นาย ปิยบุตร อยูํคง
2170782 นาย ชาคริต ทรัพย๑สมบัติ
2170783 นาย ณัฐพล สุโนธร
2170784 นาย ชวลิต มะลิงาม
2170785 นาย สุเทพ นะนุ๎ย
2170786 นาย อุทิตย๑ บัวแก๎วเกิด
2170787 นาย ตํอสิทธิ์ วงศ๑เรือง
2170788 นาย บรรเจิด กาญจนเกตุ
2170789 นาย สุชาติ ปกเขียว
2170790 นาย วุฒิพงษ๑ บุดดา
2170791 นาย ประพนธ๑ สุขกระจําง
2170792 นาง พรวิภา กันแก๎ว
2170793 นาย กองเกียรติ ศรีวังสุ
2170794 นาย ธนันต๑ ถิระวุฒิ
2170795 นาย เสกสรรค๑ สันติชาติ
2170796 นาย ทรงยศ ชัยอินทร๑
2170797 นาย เกรียงไกร ค๎ุมศิริ
2170798 นาย เจตน๑ จันทรเสนา
2170799 นาย สุริยา แสนยาโต
2170800 นาย สถิต อุดมวัฒนศิริ
2170801 นาย สมจิตร พรหมไชย
2170802 นาย จักกฤษณ๑ รัตร๎ุง
2170803 นาย ศุกล สุยังกุล
2170804 นาย อานนท๑ แดงกลํอม
2170805 นาย สมพล บุญเอื้อศิริ
2170806 นาย พชร ศรีวิชัย
2170807 นาย ยุทธพงศ๑ พินิจศักด์ิ
2170808 นาย กฤษดา ศิลประเสริฐ
2170809 นาย รังสรรค๑ ฤาชากุล
2170810 นาย อนุวัฒน๑ สินยัง
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170811 นาย เกรียงไกร มิลินทร๑
2170812 นาย ศักด์ิชัย เหมือนวิหาร
2170813 นาย กาแมน อาดหมาด
2170814 นาย มาโนช ชัยโชค
2170815 นาย พันธวัฒน๑ บุญมา
2170816 นาย พินัย ทิพย๑คํา
2170817 นาย โกศล กสิรักษ๑
2170818 นาย พรชัย ตรีบุญเมือง
2170819 นาย สุบิน ตารินทร๑
2170820 นาย อภิชัย แสงจันทร๑
2170821 นาย นัฐวุฒิ อุดรรัตน๑
2170822 นางสาว เขมจิรา บุรพรชัยกุล
2170823 นาย ธฤตบุพกร ปาลี
2170824 นาย บุญภาศ ทองฤทธิน์ุํน
2170825 นาย ปณิธาน สุพรรณโมก
2170826 นาย สิทธิชัย วรพิมพ๑รัตน๑
2170827 นาย จิรวัฒน๑ แก๎วทรัพย๑
2170828 นาย สิทธิกร ขอจุลซ๎วน
2170829 นาย สยาม ขันทอง
2170830 นาย อิทธิศักด์ิ ตุลาบดี
2170831 นาย จเร ยอดเกล้ียง
2170832 นางสาว เสาวณี ใหมํด๎วง
2170833 นาย บรรเจิด สีเอง
2170834 นาย นิเชษฐ๑ อาจนาฝาย
2170835 นาย ธนาสิทธิ์ สุทธิโส
2170836 นาย เชาวลิตร๑ จันทราช
2170837 นาย สมเกียรติ รักพงษ๑
2170838 นาง ดวงแข เกื้อเส๎ง
2170839 นาย สมพร ชะเอม
2170840 นาง ประนอม เปีย่มแสง
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2170841 นาย ธีรวุฒิ สุภาทิพย๑
2170842 นาย ทศพร พรมสูงยาง
2170843 นาง ดาริกา เกตวงษา
2170844 นาย ศักด์ิปรินทร๑ เตยแก๎ว
2170845 นาย ศุภชัย เกื้อมิตร
2170846 นาย ถาวร จันทบุรี
2170847 นาย ยุทธพงษ๑ จันทพาส
2170848 นาย ธนยศ ชัยชม
2170849 นาย กิตติพันธ๑ จันทาสี
2170850 นาย รักวงศ๑ อินธิกาย
2170851 นาย สุรพล ยานวารี
2170852 นาย ภานุภณ ปรีชาธนัทสกุล
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เลขประจ าตวัสอบ
2180001 นาย นราเดช มีวงศ๑
2180002 นาย สุวิจักขณ๑ สืบวงศ๑สุขเวช
2180003 นาย วินัย อันวิมล
2180004 นาย บุญอยูํ เสนากุล
2180005 นาย เจตนา ผกาพวง
2180006 นาย เนตร๑ โกสุมา
2180007 นาย กมล ทองภา
2180008 นาย เขมรุจ นาคราช
2180009 นาย จักรพันธ๑ แจ๎งไพร
2180010 นาย จงรักษ๑ ปาระมี
2180011 นาย ธเนศวร อุตมะแก๎ว
2180012 นาย ธวัชชัย มังสุไร
2180013 นาย ศุภวิทย๑ สอแจํมจิตต๑
2180014 นาย ธวัช สดศรี
2180015 นาย จตุพร ทุตะกิจ
2180016 นาย พนม ชมเชยรัตน๑
2180017 นาย ธนาวุฒิ บุญญานุสนธิ์
2180018 วําทีร่.ต. ชโยดมก๑ นันติ
2180019 นาย สุเมฆนิ บุญชื่น
2180020 นาย อดิศักด์ิ ศรีฉันทะมิตร
2180021 นาย เชาวลิต หลักชัย
2180022 นาย คํานึง เจริญคุณ
2180023 นาย อุกฤษฎ๑ จันทร๑โท
2180024 นาย พนม แย๎มประยูร
2180025 นาย เมธี ทักษิณ
2180026 นาย อํานวย หัสกรรัตน๑
2180027 นาย สุวรรณ๑ ธรรมขันคํา
2180028 นาย ชูศักด์ิ สมแก๎ว
2180029 นาย สมชาย มณีไชย
2180030 นาย ศราวุธ กุลตัณฑ๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2180031 นาย สมชาย ทรงหอม
2180032 นาย ป๓ณณทัต จันทอนธิมุก
2180033 นาย เสฎฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล
2180034 วําทีร๎่อยตรี พาณุพงศ๑ ขันทะ
2180035 นาย ปรเมศวร๑ แก๎วหนองเสม็ด
2180036 นาย ธาตรี เปรมวิเชียร
2180037 นาย ดุสิต อัปรมาตย๑
2180038 นาย เนรมิตร มูลวงศ๑
2180039 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ นิยมไวทยะ
2180040 นาย จเร เกษรสกุล
2180041 นาย วุฒิชัย นิธิสิริอมร
2180042 นาย บุญจันทร๑ จันทะสงเคราะห๑
2180043 นาง ธนวรรณ ขวัญเจริญ
2180044 นาย นิยมวิชช อุ๎ยเอ๎ง
2180045 นาย ศุภวัฒน๑ ศุภวัฒน๑เมธี
2180046 นาย ศุภชัย ป๓ญญาไว
2180047 นาย ญาน ขันคํานันต๏ะ
2180048 นาย ประวิทย๑ ดีคํา
2180049 นาย ธนกฤต มหาวัน
2180050 นาย วิเชียร ไพรสิงห๑
2180051 นาย ชัยญา ทับทิมศรี
2180052 นาย ชัยฤทธิ์ คล๎ายเพ็ง
2180053 นาย เทอดศักด์ิ มวมขุนทด
2180054 นาย จีระพันธ๑ วงษ๑ธาตุ
2180055 นาย บรรณพัฒ เรืองขํา
2180056 นาย พิศิษฐ๑ เจียมจันทร๑
2180057 นาย ธรรมวิชญ๑ พรหมจรรย๑
2180058 นาย สมชาย มาน๎อย
2180059 นาย สุพัฒน๑ แก๎วชารี
2180060 นาย สมรส ประสมสวย
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2180061 นาย สุภัทรชัย รัตนดิษฐ๑
2180062 นาย ทัต นาควิเชียร
2180063 นาย เอกลักษณ๑ อินทเกษร
2180064 นาย ธีระวัฒน๑ วิเศษคุณ
2180065 นาย รัตนพล พวงย๎อย
2180066 นาย อภิรติ คําบุญ
2180067 นาย นายธนาภัสสร๑ แสงเกียรติยุทธ
2180068 นาย พงษ๑ยศ บัวศรี
2180069 นาย ทรงพร เย็นยิ่ง
2180070 นาย เฉลิมชนม๑ อัมพรัตน๑
2180071 นาย คณิศร วิเศษสุนทร
2180072 นาย ยุทธนา ทัดศรี
2180073 นาย ศิขริน วะชุม
2180074 นาย นภันต๑ เจริญผล
2180075 นาย ชัย หมายแก๎วกลาง
2180076 นาย ชานน ฮํุยสกุล
2180077 นาย เพทาย เหลืองสีนาค
2180078 นาย กษิด์ิเดช ธรรมวงศ๑
2180079 นาย ธนภูมิ จรุงวรรณรัตน๑
2180080 นาย ป๓ญญา พลมีเดช
2180081 นาย วีรยุทธ เมฆขยาย
2180082 นาย ขจรเกษ ขันตี
2180083 นาย ลิขิต พันธุเทพ
2180084 นาย สมบัติ ปกครอง
2180085 นาย วิษุวัต นฤภัย
2180086 นาย มังกร ช๎อนแก๎ว
2180087 นาย สอน โพเขียว
2180088 นาย ดนัย สะดีละ
2180089 นาย พิเชฐ สุมาลย๑
2180090 นาย รัฐสิทธ๑ สําราญร่ืน
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2180091 นาย ยุทธนา หลงหา
2180092 นาย วิโรจน๑ อิ่มใจ
2180093 นาย ทนงศักด์ิ ตินะคัด
2180094 นาย เทวรรณ๑ ไกยกิจ
2180095 นาย สมคิด ฤทธิท์อง
2180096 นาย ประวิช สุทธศรี
2180097 นาย เสกสันต๑ เกตุแก๎ว
2180098 นาย สาธิต ผุดผํอง
2180099 นาย กิตติ ทิพย๑พิบูลย๑
2180100 นางสาว เกศรินทร๑ ยืนเยี่ยม
2180101 นาย กรกฎ เพชรนุ๎ย
2180102 นาย สมชาย ป๓นแก๎ว
2180103 นาย โยธิน สมาธิ
2180104 นาย อนุราช ตํางใจ
2180105 นาย รณยศ ไชยวรรณ
2180106 นาย พิริยะ ทองอารีย๑
2180107 นาย ยศพงศ๑ โบศรี
2180108 นาย มณีเทพ กําเหนิดมณี
2180109 นาย มณเฑียร ดวงจิตต๑เจริญ
2180110 นาย องอาจ ประสารพันธ๑
2180111 นาย นิกร สุขจําลอง
2180112 นาย อรรณพ เพํงพิศ
2180113 นาย วินัย วีรสรชาติกุล
2180114 นาย เทอดถิ่น ดีจันทร๑
2180115 นาง จุฑาวรรณ พรรณพงษ๑ศิลป์
2180116 นาย สุวัธชัย ทนันชัย
2180117 นาย นายมานิตย๑ จุลอาภา
2180118 นาย นครินทร๑ จันทศิลป์
2180119 นาย บรรหาร วิจิตรจินดา
2180120 นาย มงคล กลีบมณี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2180121 นาย บุญเกียรติ สังฆโคตร
2180122 นาย สุพัฒน๑ สุวรรณศักด์ิ
2180123 นาย บัญชา พรมวัง
2180124 นาย ณัฐวุฒิ เทพทอง
2180125 นาย ภวัต ชลประทิน
2180126 นาย ถวัลย๑ ธาราอุดม
2180127 นาย ยุทธนา ไชยยะ
2180128 นาย จักรพันธ๑ พยอมใหมํ
2180129 นาย เศวตศิลป์ วรรณวิล
2180130 นาย จตุพล นันทน๑ธนกุล
2180131 นาย ศุภกฤต ภาคมฤค
2180132 นาย วิสุทธิ์ สูตรอนันต๑
2180133 นาย ประเสริฐ ศรีไชยมูล
2180134 นาย ปิยะ เจริญชัย
2180135 นาย ประชาญ พิมพ๑พันธ๑
2180136 นาย วิทยา รามทัศน๑
2180137 นาย เสวี ลายโถ
2180138 นางสาว มณีกัลยา ศรีเกื้อกล่ิน
2180139 นาย ภูมิพัฒน๑ แก๎วเกตุ
2180140 นาย นนทสิทธิ์ ศิริมนตรี
2180141 นาย อุทัย ปิดชัยโย
2180142 นาย กิตติพงษ๑ เคนหล๎า
2180143 นาย คัมภีร๑ ตาหมาด
2180144 นาย ลิขิต จันทา
2180145 นาย อิสระพงษ๑ พิกุล
2180146 นาย กฤษดา เจริญสุข
2180147 นาย มานิตย๑ เจริญสัตย๑สิริ
2180148 นาย วีระพงศ๑ ภักดีรํมเย็น
2180149 นาย พัฒนพงษ๑ พันสลาบขวา
2180150 นาย สุทธินันท๑ สมบัติจิราภรณ๑

หนา้ที ่263 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2180151 นาย วีระพงศ๑ สํองเมือง
2180152 นาย ชัยณรงค๑ ถาวรเพียร
2180153 นาย จรูญ อุดต๊ิบ
2180154 นาง วนพร พูลศรี
2180155 นาย ดุสิต คนยัง
2180156 นางสาว รํุงตะวัน ลุนจันทา
2180157 นาย อัครัช หีตเพ็ง
2180158 นาย อดิศักด์ิ ชัยณรงค๑ชัย
2180159 นาย อยุทธยา อินทร๑หมื่นไวย
2180160 นาย อาทิตย๑ หมื่นเดช
2180161 นาย วิทยา พลอยกลาง
2180162 นาย ปฏิภาค สถาวรรณ๑
2180163 นาย ณัฐพนธ๑ หมั่นเขตรกิจ
2180164 นาย เรืองฤทธิุ ไม๎เรือนงาม
2180165 นาย ศักด์ิชาย สุสิลา
2180166 นาย สสิกร ยีเส็น
2180167 นาย ระพีพล สีสนิท
2180168 นาย พีระ วจนานวัช
2180169 นาย วีระยุทธ หลินหะตระกูล
2180170 นาย ธนกร อํอนศรี
2180171 นาย เอกพงษ๑ นาเวช
2180172 นาย เรืองศักด์ิ กัญญาคํา
2180173 นาย วิทยา นามนา
2180174 นาย สุเจษฎ๑ ศรีเทศ
2180175 นาย สิหนาท นิตยรัตน๑
2180176 นาย วสันต๑ อนันตภักด์ิ
2180177 นาย วัชรินทร๑ สุนทรพินิจ
2180178 นาย พัชระ วรธิพรหมมา
2180179 นาย ชาคริต สิทธิสม
2180180 นาย สุขโข สัตยวิจิตร
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2180181 นาย ณรงค๑ บัวแพ
2180182 นาย ชัยธนันท๑ ศรีประจันทร๑
2180183 นาย วันชัย บริสุทธิ์
2180184 นาย ภูวดล แตํงต้ัง
2180185 นาย ยุทธเดช สกุลทอง
2180186 นาย เอกจิต มนต๑สุวรรณ
2180187 นาย องอาจ วารี
2180188 นางสาว มัชรินทร๑ นาที
2180189 นาย ธีระศักด์ิ สานุศิษย๑
2180190 นาย องอาจ ปุญญฤทธิ์
2180191 สิบเอก เฉลิมภพ หนูในน้ํา
2180192 นาย พิทยายุทธ๑ อรุณทิพย๑ไพฑูรย๑
2180193 นาย ธนธัญ โครธาสุวรรณ๑
2180194 นาย ไพโรจน๑ สุตันคํา
2180195 นาย อรัญญรัตน๑ โพธิท์อง
2180196 นาย พิศุธเศรษฐ๑ พานจํานงค๑
2180197 นาย ศุภชัย บุญหาญ
2180198 นาย ชาญเจริญ นาคะนนท๑
2180199 นาย นิกร สอนผา
2180200 นาย วัฒนชัย ครุฑคม
2180201 นาย ทวีศักด์ิ แหยมกระโทก
2180202 นาย เฉลิมเกียรติ เถาถวิล
2180203 สิบตํารวจตรี สานิต อินทรโชติ
2180204 นาย พร กองแก๎ว
2180205 นาย ณัฐวุฒิ สุขศิริสวัสดิกุล
2180206 นาย กิตติศักด์ิ ทองด๎วง
2180207 นาย ขจรศักด์ิ ขลิบศรี
2180208 นาย อนน จันทร๑เสม
2180209 นาย ธีระศักด์ิ กมลเวชช๑
2180210 นาย บุญชํวย จันทาโภ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2180211 นาย ปองเดช ทองพันธ๑
2180212 นาย สถาพร โพธิพฤกษ๑
2180213 นาย ธนศักด์ิ จันทะวงษ๑
2180214 นาย อุดร มั่นใจ
2180215 นาย เชิดศักด์ิ ไชยสุวรรณ
2180216 นาย วัฒนา อิ่มพวง
2180217 นาย จีรศักด์ิ พรมทอง
2180218 นาย สุกาญจน๑ น๎อยเจริญ
2180219 นาย เดชา แสงคําพันธ๑
2180220 นาย ณัฐวุฒิ บัวเล็ก
2180221 นาย มนูญ วังสาร
2180222 นาย สุธีย๑ ไพยารมณ๑
2180223 นาย อรรถพล วงค๑คม
2180224 นาย อํานาจ บุญทรง
2180225 นาย กรวิสิทธิ์ ไชยมณี
2180226 นาย อนุพันธ๑ ปถมกุล
2180227 นาย เสกสรรค๑ ชื่นจิตกุลถาวร
2180228 นาย สุรพงษ๑ โพธิจันทร๑
2180229 นาย วิบูลย๑ เมืองทอง
2180230 นาย รักพงศ๑ จารุภูมิ
2180231 นาย ณัฐวัฒน๑ วัฒนา
2180232 นาย ชัยณรงค๑ วงษ๑ภักดี
2180233 นาย กิตติพงษ๑ หลักแวงมล
2180234 นาย ธํารงค๑ สงวนสุข
2180235 นาย วัชรพล เบ๎าเจริญ
2180236 นาย สุรชัย ศรีระอุดม
2180237 นาย ประพจน๑ สุรฤทธิ์
2180238 นาย วงศกร อุดมโภชน๑
2180239 นาย พิษณุวัฒน๑ ไชยฉัตร
2180240 นาย สมชาย บุญตา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง

(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2180241 นาย ชัยวัฒน๑ ใฝคํา
2180242 นาย อนุสรณ๑ สระบัว
2180243 นาย เกริก ทวีโยค
2180244 นาย วิสิทธิ์ เพชรรัตนตรัย
2180245 นาย อนุกูล ศรีเชียงขวาง
2180246 นาย ชรินทร๑ ไปสุวรรณ๑
2180247 นาย นิวัฒน๑ สะสาง
2180248 นาย อํานาจ พรหมชนะ
2180249 นางสาว ชีวรัตน๑ แก๎วพวงทอง
2180250 นาย ทรงพล ยันตรกิจ
2180251 นาย จีระพงษ๑ คําพัน
2180252 นาย จิรายุส อินทะไชย
2180253 นาย มงคล ร่ืนเรืองฤทธิ์
2180254 นางสาว กิ่งกาญจน๑ แตงน๎อย
2180255 นาย ธนัญชัย เสาร๑ห๎า
2180256 นาย ประสพชัย ขุนชิตร
2180257 นาย ไทยรัตน๑ กันธะหมื่น
2180258 นาย ชํานาญ จงกลลาบาน
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เลขประจ าตวัสอบ
2190001 นาย มนต๑ชัย บุตรมะรัถยา
2190002 นาย วินัย ไชยลาภ
2190003 นาย วิเชียร จันทร๑ศิริ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการประปา
(นักบริหารงานประปา ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ
2200001 นาย วีรยุทธ ทองวัชรานนท๑
2200002 นาย สมใจ ภาษี
2200003 นาย ณัฐพัชร๑ จันทรกุลมณี
2200004 จ.ส.อ. สมพล อยูํหมื่นไวย
2200005 นางสาว วรณัน สุวรรณชัย
2200006 นาย ปรีชา ดีด๎วยชาติ
2200007 นาย กมลศักด์ิ บุญแก๎ว
2200008 นาย แหลมไทย บุญญภัทโร
2200009 นาย พนม เทียนเครือ
2200010 นาย สุพิชญนันทน๑ ศิลปะรักษ๑
2200011 นาย ยศวัจน๑ ชํานาญกิตติรัฐ
2200012 นาย นริศ พวงเพ็ชร

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองประปา/ผอ.ส่วน... 
(นักบริหารงานประปา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ
2210001 สิบเอก เสถียร สวนเอก
2210002 นาย วัชกร ไขํแก๎ว
2210003 นาย วีระ ศักด์ิศรี
2210004 นาย มนต๑ชัย วงศ๑สันติราษฎร๑
2210005 นาย รเมศ ไพบูลย๑สมบัติ
2210006 นาย สรคม เอียบสกุล
2210007 พ.จ.อ. จัตุรงค๑ การสร๎าง
2210008 นาย ทวี สิงห๑สัตย๑
2210009 นาย ฐิติพงศ๑ จงไมตรีพร
2210010 นาย ณัฐกร วิเศษศิริกุล

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองประปา

(นักบริหารงานประปา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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2220001 นาง ภรณ๑ชนก นิตยลัภย๑นิภาทร
2220002 นางสาว ธรรณกมล แก๎วบํอ
2220003 นาง ศุภลักษณ๑ สูงนารถ
2220004 นาย ทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก๎ว
2220005 นาย สุพจน๑ อินทร๑แสง
2220006 นาย อิทธิพล โพธิราชา
2220007 นาย นิคม เหาะสูงเนิน
2220008 นาง มาลัย จักรสิงห๑โต
2220009 นางสาว วิรวี ขาวไชยมหา
2220010 นาย จรูญ โชติประดับ
2220011 นาย ปริญญา รัตนวรรณี
2220012 นาย มาโนช นพเก๎า
2220013 นาย ธวัช แก๎วสารถี
2220014 นาย จําลอง ดําแดง
2220015 นางสาว สุรีรัตน๑ ธรรมโชติ
2220016 นาย สมเกียรติ รัตนบุรี
2220017 นาย จํานงค๑ แก๎วไทย
2220018 นางสาว รัตนาภรณ๑ ระวังพาล
2220019 นาย ศักด์ิชาย แพบัว
2220020 นาง เยาวลักษณ๑ พรประเสริฐ
2220021 นาย สุวิทย๑ แสงสีจันทร๑
2220022 นาง ขนิษฐา โพธิสินธุ๑
2220023 นาย อดุลย๑ เครือยศ
2220024 นาง เบญญาภา มณีโชติ
2220025 นาย สุพจน๑ กองแก๎ว
2220026 นาง เมตตา สิงหเขตวิทยบุญ
2220027 นาย วรเศรษฐ๑ ตระกูลน้ําผ้ึง
2220028 นาง อาภรณ๑ สุขสวัสด์ิ
2220029 นาง จรัสศรี ธรรมจารุสิริ
2220030 นาย เจนวิทย๑ ปะเมโท

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2220031 นาง ศิริวรรณ ป๓กษี
2220032 นาย มานพ ชํองตะคุ
2220033 นาง ปุณยวีร๑ มุมไธสง
2220034 นาย สุทธิวาจน๑ เหลืองประเสริฐ
2220035 นาย เสนํห๑ ศรีรักษา
2220036 นาย มาศ โพธิสู์งเนิน
2220037 นาย ปรีชา ทิมหงิม
2220038 นางสาว สุนิสา บุญศิลป์
2220039 นางสาว ชุติมา เดชดี
2220040 นาย สมพงษ๑ สุขประเสริฐ
2220041 นาย สุธีระ กุลนอก
2220042 นาย วิพัฒน๑ บุญรัตน๑
2220043 นาย พงษ๑พิมล คําลอย
2220044 นาย วันชัย สุมโนจิตราภรณ๑
2220045 นางสาว วิมล จันทร๑ประภาพ
2220046 นาย สวัสด์ิ ชะนะพิน
2220047 นาย สฤษด์ิพร เกิดบุญสํง
2220048 นาย วิระ บุญประสิทธิ์
2220049 นาย ดํารงค๑ พันธ๑สวัสด์ิ
2220050 นาย ซูทองคํา เอียสกุล
2220051 นางสาว ณภัทร วิทยาทันต๑
2220052 นาย อารัญ สุวรรณโณ
2220053 นาย ภาสภณ ไกรเกตุ
2220054 นาย วิจักษณ๑ ศรีอุธทา
2220055 นาง วนิดา ศรีสง
2220056 นาย ดํารงค๑ ทับแสง
2220057 นาง อําไพ จันทร๑เงิน
2220058 นาย ประเดิม ศรีสมบูรณ๑
2220059 นาย สุธีร๑ สุขฟอง
2220060 นาง จีราวัจน๑ จันทสิทธิ์
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2220061 นาย สมชาย ทับยาง
2220062 นาย นําศิลป์ วิเศษ
2220063 นาย สายันต๑ พงษ๑สกุล
2220064 นาย เดมิตร จับจันทร๑
2220065 นางสาว รัสรินร๑ สุรพรรณทิพย๑
2220066 นาย พฤฒิพงศ๑ เมืองค๎ุม
2220067 นาย วรดิษฐ เศรษฐสันต์ิ
2220068 นางสาว พนมพร วิริยานนท๑
2220069 นาย ประยูร ดิษฐทองคํา
2220070 นาย บริสุทธิ์ มีบัณฑิต
2220071 นาย วันชัย คําลือ
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เลขประจ าตวัสอบ
2230001 นางสาว ศุภจิรา เกตุขาว
2230002 นาย ชาติชาย จันทร๑ภิรมย๑
2230003 นางสาว ดวงฤดี พาพิมพ๑
2230004 นาง มนทกานต์ิ อินทร
2230005 นาง สวลี โพธาราม
2230006 นาง ยะสี ลาเต๏ะ
2230007 นาง อรุณี จุลมนต๑
2230008 นาย ทะนงค๑ สุขเกษม
2230009 นาย วันชัย ยอดจอก
2230010 นาย สมศักด์ิ รวมสุข
2230011 นาย พรนิรันดร๑ จัยสิน
2230012 นางสาว วัชรี เกณฑ๑ป๓ญญา
2230013 นาย บุญลือ ราชสูงเนิน
2230014 นางสาว ฉัตรพิมล พอสม
2230015 นาง ประภัสสร คําตัน
2230016 นาย สมชาย โภคสวัสด์ิ
2230017 นาง ปิยะรัตน๑ รัตนธน
2230018 นาง ขนิษฐา พลเพชร
2230019 นาง เพลินพิตร อินทรจันทร๑
2230020 นาง ธิป๓ตยา คงสุวรรณ
2230021 นาย ฤทธิพัทธ๑ มากมี
2230022 นาง เพ็ญศรี เถาว๑โท
2230023 นางสาว วราภรณ๑ พินิจศักด์ิ
2230024 นางสาว สมพิศ ตรีวงษ๑
2230025 นาง ฐิติพร จันทร๑เส๎ง
2230026 นาย ทองจันทร๑ อักคังนาราช
2230027 นาย วิทยา พันธุโคตร
2230028 นาย บุญชู บัวสด
2230029 นาง ตวงรัตน๑ พรหมจํารัส
2230030 นาง ภาวรินทร๑ มูลวงค๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230031 นางสาว พิสมัย จันทร๑แจํม
2230032 นาย พิพิธธนวัฒน๑ ขันธิวัตร
2230033 นาย ศรัณย๑ เปานาเรียง
2230034 นางสาว จอมใจ ธรรมบุตร
2230035 นางสาว ดวงเดือน จันตา
2230036 นาย ปิยพันธ๑ นันท๑ตา
2230037 นางสาว พรพิมล สืบนาค
2230038 นาย โชคดี ท๎าวสาย
2230039 นาย วิรวัฒน๑ วงศ๑วัฒน๑บวร
2230040 นาง ศิวัชญา ปลาลารัตน๑
2230041 นางสาว กุลิศรา ชํางทุงํใหญํ
2230042 นางสาว ทรรศนีย๑ รุกขไชยศิริกุล
2230043 นาง กุหลาบ ภูอําง
2230044 นาง อรนุช ชัยยะวิริยะ
2230045 นาง อนงค๑ ชํางปณีตัง
2230046 นางสาว ธนวรรณ ทองอํอน
2230047 นางสาว กนกกาญจน๑ พรรณรัตน๑
2230048 นาย ทนงศักด์ิ ต๎นวงศ๑
2230049 นาย ชํานาญ เรืองมาก
2230050 นาย สุธี คงดี
2230051 นางสาว รจนา แก๎วภักดี
2230052 นางสาว ธัญญภัสร๑ ทองอนันทวงศ๑
2230053 นาย ชูชาติ บุญอาจ
2230054 นาย ทินกร บุญรินทร๑
2230055 นางสาว วีณา ทิณเกิด
2230056 นาย ไพบูลย๑ น๎อยดิษฐ๑
2230057 นาย สมโชค กางรัมย๑
2230058 นาย วิไกร ยุวะบุตร
2230059 นางสาว วันเพ็ญ อํอนป๓ดชา
2230060 นางสาว นพรัตน๑ ก.ศรีสุวรรณ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230061 นาง พิมพ๑ศิรินทร๑ นิลพัฒน๑
2230062 นาย ประสาท ศรีสวัสด์ิ
2230063 นาย กฤษกร ภูชัยแสง
2230064 นางสาว ปราณี ปลอดเทพ
2230065 นาง สุนันทรา ประพันธ๑
2230066 นางสาว นันทิยา นันธิเสน
2230067 นาง วชิรา กันธิยะ
2230068 นาย วีรพล สุขสวําง
2230069 นาย นิคม การสมมิตร๑
2230070 นาย มะนาเซ อารง
2230071 นาง สาวิตรี คะลีล๎วน
2230072 นางสาว รํุงรัตน๑ เพ็งสวย
2230073 นาง สุนัฏกานต๑ ภูชํานิ
2230074 นาย พรประทาน ตํอแต๎ม
2230075 นางสาว กุสุมา ทองอํอน
2230076 นาง ดวงใจ บุญชาญ
2230077 นาย ณนพงษ วราหะ
2230078 นางสาว สุกัลญา เรืองรํุง
2230079 นาย ปิยะเดช มูลถวิล
2230080 นางสาว ญดา มณีพันธุ๑
2230081 วําที ่ร๎อยตรี เกรียงไกร ไพรทอง
2230082 นางสาว จารุณี สายน้ําเย็น
2230083 นาย สมยศ ลามาพิสาร
2230084 นาย สุระชัย ศรีหมื่นไวย
2230085 นาย วิศนุ สุระกําแหง
2230086 นาย วีระชัย กลํ่าใจดี
2230087 นาย รํุงสุริยา ศรีโสภา
2230088 นาย สิทธิพร อินขัตย๑
2230089 นาย อภิวิชญ๑ ทองคํา
2230090 นาง เกษแก๎ว เกตุผาสุข
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230091 นาง สายชล ภาคศิริ
2230092 นาย อาทิตย๑ ชลพันธุ๑
2230093 วําทีร๎่อยตรี บุญญฤทธิ์ อายุยืน
2230094 นาง เสาวณีย๑ ทองพงษ๑เนียม
2230095 นาย กฤตยวัฒน๑ ศรีสมบัติ
2230096 นางสาว พัชรี พงษ๑ภักดี
2230097 นาง สุภาภรณ๑ พิมพ๑สุวรรณ๑
2230098 นางสาว ภัททิยา ทองภู
2230099 นาย ศิริพล เหมือนมาตย๑
2230100 นางสาว สุรีย๑รัตน๑ คําบัวทอง
2230101 นาง พรสวรรค๑ โชคเหมาะ
2230102 นาง พิชญาพร ศรีหล่ิง
2230103 นาง รํุงนภา เอี่ยมวงศ๑
2230104 นางสาว มาลัย แสงกระจําง
2230105 นาง ภัทราพร ศรีปล่ัง
2230106 นางสาว นัทธมน กฤตรัฐภัทร๑
2230107 นาง อุบลรัตน๑ ไชยโคตร
2230108 วําทีร๎่อยตรีหญิง อหนัดนงค๑ รัตนวิภา
2230109 นาง วิลาวัณย๑ คํ้าจุน
2230110 นาย จารุ ขํานุรักษ๑
2230111 นาย ประชัน ใจวงค๑
2230112 นาย พิบูลชัย ศรีเข๎ม
2230113 นาง ปารวี สําเร
2230114 นางสาว ภัทรพร แจํมดอน
2230115 นาง วารุณี ภาชนนท๑
2230116 นาย จีระศักด์ิ แกํนดํู
2230117 นาย ศุภศักด์ิ รักเลํง
2230118 นาง สุกานดา จันทร๑รักษ๑
2230119 นางสาว พิรุณญาณิน จักรทอง
2230120 นาง ธัญทิพย๑ เรืองวุฒิโรจน๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230121 นาย โรม กลัดทอง
2230122 นาย ณัฏฐวัฒน๑ โลนุสิทธิ์
2230123 นาย ศศิเทพ ดวงแก๎ว
2230124 นาง ณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล
2230125 นาย นิเวศ เนตรยอง
2230126 นางสาว สุดารัตน๑ อินทร
2230127 นางสาว วิไลวรรณ ท๎าวอนนท๑
2230128 นางสาว พเยาว๑ ไชยสิทธิ์
2230129 นาง ประภาภรณ๑ ราชเพียแก๎ว
2230130 นาย พิชิต ภูมิเพ็ง
2230131 นางสาว สมวงศ๑ โพธิส์อาด
2230132 นาง ดวงพร คงใหมํ
2230133 นาง สุลาวัลย๑ สังวาลย๑เงิน
2230134 นาย นพดล พุทธโยธา
2230135 นาย พนมเทียน นะราช
2230136 นาง ขนิษฐา นุตตะระ
2230137 นางสาว ขวัญเรือน จําปางาม
2230138 นาย สมพร ชูมณี
2230139 นาง ดวงใจ คําสุข
2230140 นาย นรานนท๑ กุลวงษ๑
2230141 นาง วิภาดา พรหมมณี
2230142 นาง สกาวรัตน๑ นามไพร
2230143 นางสาว มาชุรี ฐานะตระกูล
2230144 นาย มัฆวาน คําแถม
2230145 นาง จิรรัตน๑ เก็จมยูร
2230146 นางสาว ฐิตารีย๑ ปภาวัฒน๑วสุ
2230147 นางสาว วรปภา ภัทรสิทธิอมร
2230148 นาย ประสาน แก๎วอินทร๑
2230149 นาย พฤฒชน พิมพบุตร
2230150 นาย วชิรพันธ๑ ทองดี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230151 นาย สมชาย พิมพาภรณ๑
2230152 นาง รัชนีกร ก๎อชนะ
2230153 นาย ประมุก ศรีมุงคุณ
2230154 นาง บานเย็น ยาวิไชย
2230155 นางสาว ศุภรัศมิ์ วงศ๑อินทร๑
2230156 นาง ชฎาพร เสาร๑เจริญ
2230157 นางสาว ศุภลักษณ๑ สุหลงเส็น
2230158 นาง อุไร อุนาวงศ๑
2230159 นางสาว พิมพ๑วรีย๑ ป้องภัย
2230160 นาย บรรจง ต๏ะต๎องใจ
2230161 นางสาว พวงผกา กันทะวงศ๑
2230162 นาง พัชรี ถิรขจรวงศ๑
2230163 นาง บุญสํง เกรัมย๑
2230164 นาย มงคลชัย โปยขุนทด
2230165 นางสาว มลิวัลย๑ สะขะโร
2230166 นางสาว ศุทราธินีย๑ ปินะกาโน
2230167 นาง กาญจนา คํามุงคุณ
2230168 นางสาว อุษา ขวัญทองชุม
2230169 นางสาว จรรยา ไตรศรี
2230170 นาย ปริญญา การคุณี
2230171 นาง พวงเพ็ชร ครุฑขุนทด
2230172 นาย สุรัช อุํนนันกาศ
2230173 นาย สมศักด์ิ เหมรักษ๑
2230174 นางสาว ตติมาลย๑ บัวหอม
2230175 นาง ฮามีน๏ะ หมาดทิง้
2230176 นาง จิรานิลย๑ เกศแก๎วกมล
2230177 นาง เมทินี ใจจะดี
2230178 นาย เดชา ศรีปิดตา
2230179 นาง สิรภัทร พร้ิงสกุล
2230180 นาง วาลี ฉางดํา
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230181 นาย ประพจน๑ สายทอง
2230182 นางสาว สุมุนทา หาญวงศ๑
2230183 นาง ณัฐธิกา จันทร๑มา
2230184 นาย สงคราม ราชคม
2230185 นางสาว สุพรณี อยูํรอด
2230186 นาย ชัยชนะ ต๎นศรี
2230187 นาง ฐาปนี ต๊ันเจริญสกุลชัย
2230188 นาย สมชาย เพชรนุ๎ย
2230189 นางสาว นิศากร มโนรมย๑
2230190 นางสาว ชุลีภรณ๑ สระแก๎ว
2230191 นาง สุภัทรชา กาญจนวิจิตร
2230192 นาย บรรณวิทย๑ รัตนพิมล
2230193 นาย ซานูซี ดีนามอ
2230194 นาง ศจีวัลคุ๑ อันชื่น
2230195 นางสาว ธันยาภัทร๑ ปิติโชคทวีพงศ๑
2230196 นางสาว เยาวเรศ กิติลังการ๑
2230197 นาย เอกชัย ชนะสิทธิ์
2230198 นาย เอกสิงห๑ ชัยยศ
2230199 นาง บุญเทีย่ง สะอาด
2230200 นาย ชยณ ซะนะทรัพย๑ไพโรจน๑
2230201 นาย สุริยะ พุทธารักษ๑
2230202 นาย นายสมชาย วงศ๑จําปา
2230203 นาย นายกิตติกร เย็นกลํ่า
2230204 นางสาว พัณณกร โชติญาโณ
2230205 นาง ศิรินารถ โพธิอ์ยูํ
2230206 นาง อุไร ชูจิต
2230207 นาย กิตติภัณฑ๑ รําจวนจร
2230208 นาง บุญสิริ รําจวนจร
2230209 นาง สุภิญญา ปรีชพันธ๑
2230210 นาย ภานุวัฒน๑ เฉวียงวาศ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230211 นางสาว พิศมัย เจริญลักษณ๑
2230212 นาย ไพฑูล ป๓น้แก๎ว
2230213 นาย ประภาส คงเทียมศรี
2230214 นางสาว พิศมัย บุญประพาน
2230215 นาย อรุณ ดํารงศักด์ิศิริ
2230216 นาย อภิรักษ๑ จานสังคโลก
2230217 นาย สังวาลย๑ มาตย๑แทํน
2230218 นาย สมทบ ฉวีกลาง
2230219 นางสาว อุษา สมพร
2230220 นางสาว จารุณี วิกุล
2230221 นางสาว ฤทัยรัตน๑ แสนปวน
2230222 นาย กีรวัฒน๑ นาโสก
2230223 นางสาว พัณณ๑ชิตา ภัทรชัยธนพงศ๑
2230224 นาย คมกริช สืบวงศ๑
2230225 นาย สุขเกษม แก๎วประสงค๑
2230226 นาย โชคดี สกุลกวีพร
2230227 นางสาว อรดี วะสัตย๑
2230228 นาง นางเนตรทราย ถิ่นถาน
2230229 นาง นิลุบล ชํวงโชติ
2230230 นางสาว ดาริกา เตชะวัง
2230231 นาย ศิริภัทร สารพัฒน๑
2230232 นาย พินิจ อัครอํานวย
2230233 นาง วัชรี สมรภูมิ
2230234 นางสาว ปุญญ๑ศิกานต๑ โสภา
2230235 นาง สมัชญาร๑ ดูสาย
2230236 นาง อรุณรัตน๑ ยะอนันต๑
2230237 นาง สุธาสินีว๑ บุญสวยขวัญ
2230238 นาง จรรยภา ถามะพันธ๑
2230239 นาง สายชล วงศ๑พันธ๑
2230240 นาง วาสนา นันตะกูล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230241 นาย หะยีอับดุลอาซีส มะสูกา
2230242 นาย ยรรยง ชิณวงศ๑
2230243 นาย ชาตรี สุคนธชาติ
2230244 นาง รํุงศศิธร ศรีสมบูรณ๑
2230245 นางสาว รวมพร ลือชัย
2230246 นาย วรรณะวิทย๑ ขวัญแก๎ว
2230247 นาง อรอุมา วันสวัสด์ิ
2230248 นางสาว อรวรรณ ชื่นวานร
2230249 นาย อาทิตย๑ แสงงาม
2230250 นาง ศิริลักษณ๑ เพาะเจริญ
2230251 นาง ศิริลักษณ๑ บุญชู
2230252 นาย วิรัตน๑ เครือวัลย๑
2230253 นางสาว นงนุช ภูรัํตน๑
2230254 นาง สุภาพร ศรีสุธัญญาวงศ๑
2230255 นาย ธนกรณ๑ พรพิริยจินดา
2230256 นางสาว ปาณนาถ เล็กสุภาพ
2230257 นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรศรีชา
2230258 นาย สาธิต ทับแสงสี
2230259 นาย ชัยวัฒน๑ มัฆวิมาลย๑
2230260 นางสาว มาลี แซมสําราญ
2230261 นาง นิดาพร ธนกรพิบูล
2230262 นาง อติพรรณ ถุงมณี
2230263 นาย บุญมา นันทเดชาวุฒิ
2230264 นาง ทศพร แตํงพงษ๑
2230265 นางสาว จีรนันท๑ กรกชกร
2230266 นาย วีระศักด์ิ อรรคธรรม
2230267 นาย วุฒิไกร ภูนาโท
2230268 นาง รักษณาพา รอสูงเนิน
2230269 นาย วรวุฒิ สุป๓ญบุตร
2230270 นางสาว สิริกร ไกรลาศ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230271 นาย มีชัย ลือใจ
2230272 นางสาว ณัชชา ฉวีวรรณ
2230273 นาง รัตนพรรณหงษ๑ สอรักษา
2230274 นาย ตํอพงศ๑ เหล็กกล๎า
2230275 นางสาว ชัญญาพัชร๑ ดวงใบ
2230276 นางสาว จีรวรรณ แสนทวีสุข
2230277 นาย ชัยภาดิษฐ๑ โฉมไสว
2230278 นางสาว สุวรรณี เสนีย๑
2230279 นางสาว จินตนา บุญธรรม
2230280 นาย อุดร คําทิพย๑โพธิท์อง
2230281 นาย สุรเชษฐ๑ ไชยซาววงษ๑
2230282 นาง สุธัญญา ศุภฉายากุล
2230283 นาย วรเศรษฐ๑ พงศ๑นราทิพย๑
2230284 นางสาว เบญจมาศ ภูตรี
2230285 นางสาว จิราวรรณ เครือคําปิว
2230286 นางสาว สร๎อยมุก พลพรพิสิฐ
2230287 นาย สุทธิพันธ๑ บัวทอง
2230288 นางสาว สมสุข ใหมํด๎วง
2230289 นาย วาสน๑ ถาปินตา
2230290 นางสาว อรทัย แก๎วสมวงค๑
2230291 นาย ประยูร ไชยสีหา
2230292 นาย นัฐพงห๑ มูลแก๎ว
2230293 นาง พรรณี เจําสกุล
2230294 นางสาว ดรุณี อูํเงิน
2230295 นาย สุรินทร๑ พิพิธพงศ๑พัฒน๑
2230296 นาย อรรถสิทธิ์ เพชรรัตน๑
2230297 นางสาว สมยงค๑ น๎อยนอนเมือง
2230298 นาย วีรยศ สืบน๎อย
2230299 นาย ธเนศ ประสพศักด์ิ
2230300 นาย อลงกรณ๑ กัณหา
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230301 นาย พีระ วงศ๑หมอ
2230302 นาง ธัณย๑จิรา มานาทิพย๑มงคล
2230303 นาง ทุติยา สมบูรณ๑
2230304 นางสาว อุมานันท๑ เจริญสิน
2230305 นาง ปราณี ชํวยนุํม
2230306 นาง อุไร เพ็ชรสุข
2230307 นาง อพิมพร แก๎วสวําง
2230308 นางสาว ลดาวัลย๑ ไวแสน
2230309 นางสาว วนัชพร อนุจร
2230310 นาง อัญญรัตน๑ ศรีภักดี
2230311 นาย ไพศาล ยอดมูลดี
2230312 นาย เจริญ ชูศรี
2230313 นาง Thunyaporn kamonkulrapat
2230314 นาง ปริญญา สุดสนอง
2230315 นาง วิภัค จันทร๑เฮียง
2230316 นาง กิติพร นามสุวรรณ
2230317 นาง พัทธ๑หฤทัย ขอนวงค๑
2230318 นาง เพ็ญพักตร๑ จันทรสุต
2230319 นาย อุดร อินทา
2230320 นาย พีระ ศรีโยธี
2230321 นาง ภาวนา เอี่ยมสอาด
2230322 นางสาว ศุกร๑ฤดี ขวัญกลับ
2230323 นางสาว ลภัสรดา จันทร๑จริง
2230324 นาย ณรงค๑ ดิษดี
2230325 นาย สมโชค อัตตวิศาล
2230326 นาง ภิรมย๑ เพชรรัตน๑
2230327 นาง เพ็ญทิพย๑ ธนพงศากร
2230328 นาย สมเกียรต์ิ ดาวสุข
2230329 นางสาว ศตบงกช ฉันทกูล
2230330 นาง พรเพ็ญ พิตรพิบูลย๑พันธุ๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน…
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2230331 นาย ยุทธศิลป์ พิตรพิบูลย๑พันธุ๑
2230332 นาย วันชัย ชูประดิษฐ๑
2230333 นาย ดํารงค๑ เหมือนประสาท
2230334 นาย พิเชษฐ๑ กุมารสิทธิ์
2230335 นางสาว ปภัชญา เทพาศิริ
2230336 นาย ป๓ญญา ประเสริฐศรี
2230337 นาง ภัทรกร สังขรัตน๑
2230338 นางสาว สุภาวดี ศรีชํุม
2230339 นาย ธนภัทร ใจภักดี
2230340 นางสาว พวงเพ็ชร สุขจิตร๑
2230341 นางสาว กรองจิต อานุภาพสโมสร
2230342 นางสาว ธันย๑นิชา สิทธิพงษ๑เจริญ
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2240001 นางสาว สารินีย๑ จีนาภักด์ิ
2240002 นางสาว คณิฎฐ๑ษา สลีอํอน
2240003 นาย ทองหลํอ ป๓กเคระเต
2240004 นาย อนุชิต ดาทอง
2240005 นาง สุจิตรา เกียรติบุญสนอง
2240006 นาง กรรธิมา ศรีรํุงเรือง
2240007 นาย ผดุงศิลป์ อินทะรังษี
2240008 นาง เพ็ญพิชญา คชเศษ
2240009 นางสาว วรนุช นวกุลจิตมั่น
2240010 นาย ณัฏฐ๑ ต๏ะวัน
2240011 นางสาว น้ําฝน ปาจีนบูรวรรณ๑
2240012 นาย อดิศร ป้อมน๎อย
2240013 นาง กมลวรรณ ศรีเจริญจิตร๑
2240014 นางสาว สุวรี ภูบุตตะ
2240015 นางสาว มลฤดี พํวงแพ
2240016 นาง สุภารัตน๑ มีบุญ
2240017 นาง ฐานมญ พาลารัตน๑
2240018 นางสาว ชยาภา คําเมรี
2240019 นาง ณัฐทิมา เตียนพลกรัง
2240020 นาง เบญจรัตน๑ สมจันตา
2240021 นาง ทัศนา ภูโทสุทธิ์
2240022 นางสาว นงรัก ชาวงษ๑
2240023 นาง ธราภรณ๑ ปรุงคํามา
2240024 นางสาว ฤชุวี สายธนู
2240025 นาง สาวิตรี หงษ๑ศรีแก๎ว
2240026 นาง วาสินี ศิริมา
2240027 นางสาว พัชรี แก๎ววิสิการณ๑
2240028 นางสาว วิไลวรรณ ป๓นปิง
2240029 นาง สายฝน รัตตะมาน
2240030 นาย ชนะพงษ๑ ปะภูสะโร
2240031 นาง มัฏฐิญา ชุมปถัมภ๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2240032 นาย พงษ๑พรรณ ไววํอง
2240033 นาย หาญชัย ทองบุญมา
2240034 นาย นริศร ณ ลําปาง
2240035 นางสาว มาลี พิลามา
2240036 นางสาว คนึงหา เอี้ยวตระกูล
2240037 นาง ฟ้ากานดา สนิทพระพร
2240038 นาย วุฒิไกร บุญสม
2240039 นาง โสภิส การแข็ง
2240040 นางสาว ปนัดดา สัพโส
2240041 นาย เวชยันต๑ สุขสีดา
2240042 นาง นันทพร แสงยุนนท๑
2240043 นางสาว ภัสสรัชต๑ สุกแก๎ว
2240044 นาง เมธาพร โชติร่ืน
2240045 นางสาว ชนัญศิกาญจน๑ ขุนเศรษฐ๑
2240046 นาง นวพรรณ อังกูรเจริญพร
2240047 นาย วีรพล สถิตสุข
2240048 นาง เฉลิมศรี แปลงแดง
2240049 นาย สุรเสกข๑ ผลบุญ
2240050 นางสาว สุภนิตย๑ โลทะกะ
2240051 นางสาว ปรัชญาภรณ๑ รักษาชนม๑
2240052 นาย ภัททภูมิ ภูมิบาลล๑
2240053 นาย ธีระพงษ๑ เวชบรรพต
2240054 นาง จุรีภรณ๑ ทองยศ
2240055 นาย เอกนรินทร๑ รัตนะ
2240056 นาย เชวงศักด์ิ เทวะสิงห๑
2240057 นางสาว มะลิ มีฤทธิ์
2240058 จําเอก ภาณุวัฒน๑ ประสาร
2240059 นาง อัญชลี เพชรทองด๎วง
2240060 นาง ชิดจันทร๑ พงษ๑สกุล
2240061 นาง สุภาวดี ศรีผํอง
2240062 นางสาว นิสากร มํวงนาสอน
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2240063 นาง ภัทราวดี เสือสาวะถี
2240064 วําทีร๎่อยตรี วีรยุทธ กล่ินบุบผา
2240065 นาง ศิราณี อินต๏ะป๓ญญา
2240066 นางสาว สุลาวัลย๑ กลีบกลางดอน
2240067 นางสาว เรณู มามาตร
2240068 นางสาว สุพรรณี กิจติสากล
2240069 นาง ดารณี มนตรีบุตร
2240070 นางสาว สุวกุล รักอาชีพ
2240071 นาย มะสีดิ ซอเฮาะ
2240072 นาย ฉัตรชัย จันทร๑แดง
2240073 นาง กัญญรัตน๑ รอดพิเศษ
2240074 นาง ศิริกานต๑ ทองรํวง
2240075 นาง น้ําทิพย๑ อุํนแจํม
2240076 นาง ศิริวรรณ ชิณศิริ
2240077 นาง มาลัย ถนัดค๎า
2240078 นาง รันดร บัวจูม
2240079 นาง พัทญา ครบสุวรรณ
2240080 นาย ณัฐพงศ๑ อสิพงษ๑
2240081 นาง แพรวพรรณ เกษศิลป์
2240082 นาง ณัชชา สารจันทร๑
2240083 นาย พรชัย ตรีรัตน๑
2240084 นาง นางปณิดา อุํนศิริ
2240085 นางสาว พรปวีณ๑ จันทร๑ทอง
2240086 นางสาว ศุจิรัตน๑ ยมรัตน๑
2240087 นาง ริริญญา แสงศร
2240088 นาย จิระวุฒิ สีมารักษ๑
2240089 นางสาว จารุพิชญา ตลับนาค
2240090 นางสาว จรรยา อินปุระ
2240091 นางสาว ประภาส จิตมุสิก
2240092 นาง นิติยา ลูกสะเดา
2240093 นางสาว จิรานุวัฒน๑ พัฒนสระคู
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2240094 นาง รัตนา พรหมมา
2240095 นางสาว สุพิสตรา แก๎วอินทร๑
2240096 นางสาว ยุวนิต เพิม่ยินดี
2240097 นางสาว ศศิวิมล คําลือ
2240098 นางสาว ลลิตา ปวะบุตร
2240099 นาง มณฑ๑จันทร๑ อํอนเกล้ียง
2240100 นางสาว พัชรินทร๑ พงษ๑ประเสริฐ
2240101 นาง เตือนตรา หาญมนตรี
2240102 นางสาว สุภาพร ปิดแก๎ว
2240103 นาง กัญติมาภรณ๑ อัปมะให
2240104 นาย ปรีชา มายูร
2240105 นาง วาริ นิยมวรรณ๑
2240106 นาง ศิรดา ศีรพรหมษา
2240107 นาย ประพันธ๑ จันทโชโต
2240108 นาง ยุวเรศ นิกาพฤกษ๑
2240109 นางสาว อรอนงค๑ กอวงษ๑
2240110 นางสาว อัมพร บุราสิทธิ์
2240111 นางสาว ณปภัช บุญเจริญธนาธร
2240112 นางสาว จริยา ขาวหมื่น
2240113 นาย ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
2240114 นาง ณัฐวดี พรหมเจียม
2240115 นางสาว สภาพร จินตนา
2240116 นาง อุทัยวรรณ มะโนมัย
2240117 นางสาว อัจฉราภรณ๑ หินเมืองเกํา
2240118 นาย นนทนันท๑ ยงขามป้อม
2240119 นาย นายสุทธิรักษ๑ สิงห๑ทองไชย
2240120 นางสาว อรพรรณ ทองหล้ิม
2240121 นางสาว อธิกัญญ๑ แสงทอง
2240122 นางสาว ประไพร พาระคุณ
2240123 นางสาว โชติกา พิพัฒน๑ป๓ทมากร
2240124 นาย บัญดล เสาร๑แบน
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2240125 นางสาว วันเพ็ญ ถิตย๑กุล
2240126 นางสาว นริรินทร๑ นุชัยรัมย๑
2240127 นาง สุภนิดา จินาอิ
2240128 นางสาว ปภัชษา ยิ่งยงวรชัย
2240129 นาง สนธยา ตะวังทัน
2240130 นาง รัชนี จันทร๑เกษร
2240131 นาย ธนาวี กาญจนนฤนาท
2240132 นางสาว วรรณระญา ชอบรัก
2240133 นางสาว วรรณพร คงตระกูล
2240134 นาง ปิยะมาศ อัมมะพะ
2240135 นาย สุทธินันท๑ วงษ๑หาญ
2240136 นางสาว อนัญพร อาจหาญ
2240137 นางสาว วรณัน ชมจันทร๑คํา
2240138 นาย ธีระ อุนาพรม
2240139 นางสาว อนุชฎา สาเฮาะ
2240140 นาง ซารีนา อิสหัส
2240141 นาง ณัฐพรรณ จาดโห๎
2240142 นาย สุระพล ทาปลัด
2240143 นาย ปิยภัทร ดงนอก
2240144 นาย ธัชชัย สอนหาจักร
2240145 นางสาว ทัศนีย๑ วัฒนะ
2240146 นาย ดนัย ยี่เผต๊ิบ
2240147 นางสาว กัญชริญา อครเดชกัณฑ๑
2240148 นาย นพพร สุทัศน๑ ณ อยุธยา
2240149 นาง เพ็ญนภา มณีภาค
2240150 นาย นพดล เตียวตระกูล
2240151 นางสาว ยุพิน หุนํงาม
2240152 นางสาว ปณัฐนันทน๑ สร๎างความดี
2240153 นางสาว ยศยา รังวิเศษ
2240154 นาย สุทธิพันธฺ๑ พิลาบุตร
2240155 นาง สุภณิดา เกษแก๎ว
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เทศบาล
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(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2240156 นาง มัทนพร สาไพบูลย๑
2240157 นาง สมปอง เกษประดิษฐ๑
2240158 นาย ชูศักด์ิ คนใหญํ
2240159 นางสาว ป๓ญญา อินทศรี
2240160 นาง ภัทรกานต๑ อภิชัยเฉลิมวงศ๑
2240161 นาย บัญชา เบ๎าพงษ๑
2240162 นาย วุฒิศักด์ิ เคนไชยวงศ๑
2240163 นาง ลักขณา กลอนกลาง
2240164 นาง ณิชนันทน๑ ศรีใจ
2240165 นางสาว อริสรา ทบประดิษฐ
2240166 นาง สุกัญญา จิตประจง
2240167 นางสาว คัทรียาพร ศิริประทุมมาศ
2240168 นางสาว อารีย๑ คงศรี
2240169 นางสาว สุณีย๑ อิสริยนรา
2240170 นาย พิชัย แก๎วกระจําง
2240171 นาง เกศนี ไพรสนธิ์
2240172 นาง ประไพศรี พรมทา
2240173 นาง สุพรรวดี พุทธกัง
2240174 นาย แดนดอนชาย แสนชัยอาสา
2240175 นางสาว บุษกร ภูสระไสย
2240176 นาง อุบลวรรณา หลวงราช
2240177 นางสาว วิไลวัลย๑ คําแสน
2240178 นาง เกษร โพนทอง
2240179 นาย วิรัตน๑ ศิริวัฒน๑
2240180 นาย นิคม ศรีลาห๎อย
2240181 นาย วัชรพล ผลนาค
2240182 นาย ระวี อรรถวิลัย
2240183 นาง สุกัลยกร เทีย่งธรรม
2240184 นางสาว นันทิชา ชูเชื้อ
2240185 นาง ธนิตา จันทร๑สวําง
2240186 นาง จรรยา จิณรัฐ
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เทศบาล
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(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2240187 นาง อัญชุลี ตรงดํานกลาง
2240188 นาง พรพิมล กระชังนาค
2240189 นาง จิรฐา อํอนเงิน
2240190 นาย เอกลักษณ๑ เกิดเทศ
2240191 นาง ณัฐชนันท๑ บงศรีดา
2240192 นาง วราภรณ๑ ดังก๎อง
2240193 นาง กนกธัญ รัตนอุบล
2240194 นาง ศิรินันท๑ จิรังคานนท๑
2240195 นาง อริญรดา กุคําอูํ
2240196 วําทีร๎่อยโท อภิชาติ วงษ๑บุญสํง
2240197 นาง บัญจรัตน๑ ศรีษะสมุทร
2240198 นาง วีรนันท๑ โทนะพันธ๑
2240199 นาง ศิริรัตน๑ บุญล๎อม
2240200 นาย ชาตรี สีทน
2240201 นาย กําพล คฤหบดี
2240202 นาย ชาติชาย น๎อยสกุล
2240203 นางสาว แพน อุดแนํน
2240204 นางสาว ณัฐชลิดา เอี่ยมทํา
2240205 นาย ธรณเมธ เต่ียมังกรพันธุ๑
2240206 นาย จิรวัฒน๑ ปานชาติ
2240207 นาย ธนวัฒน๑ อรรถชัยพานิช
2240208 นางสาว ชุติภัค บุญปาน
2240209 นางสาว กัลยา สุวรรณพงศ๑
2240210 นาย ทวี แปงป๓น
2240211 นางสาว ดนิตา นอมพะเนียด
2240212 นาง เพ็ญพรรษา อิ่มแผ๎ว
2240213 นาง รัตนาพร สาโรจน๑
2240214 นางสาว กวีณา สิทธิจันทร๑
2240215 นางสาว นงค๑นุช ไชยศร
2240216 นาย สาธิต ปราถนาดี
2240217 นาง สุจิรา พุทธวีวรรณ
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ชื่อ - สกุล
2240218 นางสาว ขวัญใจ สํองแสงจันทร๑
2240219 นาง วันเพ็ญ จักขุจัน
2240220 นาง รัณดา นิธิธัชพล
2240221 นาย สุวัฒน๑ อังสุภานิช
2240222 นางสาว เกตน๑สิรี หาผล
2240223 นางสาว อินทิรา อังกินันทน๑
2240224 นาง สุคนธ๑นี ศรีลาเฮียง
2240225 นางสาว ขวัญหญิง ศรีบ๎านคลอง
2240226 นาย พัสกร เรืองเจริญ
2240227 นางสาว ชุติกาญจน๑ อิ่มสุวรรณฤทัย
2240228 นางสาว ประไพ จันทลา
2240229 นาย เมธี ชัยเจริญ
2240230 นาง ภันฑิลา นิธิพัฒนะ
2240231 นาย ชัยยา เกําพิลาด
2240232 นางสาว เพ็ญพักษ๑ ศรีทะ
2240233 นาย ไพบูลย๑ พิลาพรม
2240234 นางสาว สุพิชฌาย๑ ปานทิพย๑เมธา
2240235 นาย วีรพงษ๑ เจวรัมย๑
2240236 นาง ลัดดา กังวานนวกุล
2240237 นางสาว อรุณรักษ๑ สุขบุญ
2240238 นาง ทองสุข ล้ิมประเสริฐ
2240239 นาง สรัญญา บุพศิริ
2240240 นางสาว พัศจิกานย๑ กําลังมาก
2240241 นาง พนาทิพย๑ หลักรัตน๑
2240242 นาง อัจฉริยา เทศพรม
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2250001 นาง วิไลวรรณ ผลทองย๎อย
2250002 นาง วิภาวรรณ เจริญสุข
2250003 นาง วันเพ็ญ ศิริพันธุ๑
2250004 นาย มาหามะซอรี มาโซ
2250005 นาย ปิยะ แสงรัตน๑
2250006 นาง พิญาดา ขันติยู
2250007 นาง จันดี ทองเอี่ยม
2250008 นาย เมธา แก๎วสุทธิ
2250009 นาย อนุกูล โชครํุงเจริญถาวร
2250010 นาง จันทิมันต๑ อุทัยนาง
2250011 นาง ประไพ นพเก๎า
2250012 นาย แสวง สบายใจ
2250013 นาง หนึ่งฤทัย สุขจันทร๑
2250014 นาง ปรีดา หอมนุํน
2250015 นาย ปรีดา เจริญชัย
2250016 นาง รํุงระวี บัวสงค๑
2250017 นางสาว บุญทิวา เนื้ออํอน
2250018 นาย อภิชัย มาสุข
2250019 นาง จิรารัตน๑ คะภะสุวรรณ
2250020 นางสาว สุภาวดี มงคลสุข
2250021 นาง สุวิมล รัตนวิจิตร
2250022 นางสาว โสระยา บัญชาพัฒนศักดา
2250023 นาง พัชรินทร๑ นุด๎วง
2250024 นาย เสรี มณีกรณ๑
2250025 นาย ชนินทร๑ จันทน๑ขาว
2250026 นาย ฉัตรชัย มธุรศิลป์
2250027 นาง รัศมี พิลาทอง
2250028 นาย ธนกฤต แฝงฤทธิ์
2250029 นาง นิภา ภาสบุตร
2250030 นาง สุภัทรวดี สังข๑ทอง

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2250031 นาย ธนัน ยุทธอาจ
2250032 นาง กันยารัตน๑ คําบาล
2250033 นาง ศิริวรรณ อนันต๑ปรีชาศรี
2250034 นาง บุญรอด ศรีผดุง
2250035 นาย มานะ สําเภา
2250036 นาง สาคร นัคราบัณฑิตย๑
2250037 นางสาว รัชนีย๑ เฉลยพจน๑
2250038 นาย มนตรี สงรอง
2250039 นาง อริยาพร เทพรัตน๑
2250040 นาง ฤทัยรัตน๑ ขัดริ
2250041 นาย แวอูเซ็ง สะรีเดะ
2250042 นางสาว กชพร เหมือนเหลา
2250043 นาย ธีรยุทธ ภูขันซ๎าย
2250044 นาย ไพฑูรย๑ ขันทอง
2250045 นาย สุวิชชา โปรํงฟ้า
2250046 นางสาว อวัสดา ซองศิริ
2250047 นาง พิกุล วิรัชญานนท๑
2250048 นางสาว อุมาพร เพ็งหนู
2250049 นาย ชิตพล สีวาดมา
2250050 นาย สิทธิโชค อินธิแสน
2250051 นางสาว มาลัย การินตา
2250052 นางสาว ธัญปวีณ๑ โภคีเจริญวัฒน๑
2250053 นาย สุวิทย๑ หวัดเพชร
2250054 นาง ธัญพิมล สายพิน
2250055 นาง ธิติวีร๑ คณะใน
2250056 นาย เอกภักด์ิ พรหมพิทักษ๑กุล
2250057 นาย อัครพล พันธ๑ดารา
2250058 นางสาว พนารัตน๑ อยูํเย็น
2250059 นางสาว สรัณภัสร๑ ปิยะจรรยาศิริ
2250060 นาง กัญญาภัทร สีบุญมา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2250061 นางสาว พรศรี ไทรบุญจันทร๑
2250062 นาง วรภาณี กล๎าอาสากิจ
2250063 นาง สุนันต๑ แก๎วฤทธิ์
2250064 นาย สมชาติ ป้อมแก๎ว
2250065 นางสาว ณัฐกานต๑ สินธุวัฒน๑วิบูล
2250066 นาย มงคล ยอดคง
2250067 นาง ทิพวัลย๑ รัตนพันธุ๑
2250068 นาย วิลาศ วุนํแก๎ว
2250069 นาง สลิลพร ภูสํวําง
2250070 นาง สุภาพ พุมํผลึก
2250071 นาง สมศรี เพ็งภัตรา
2250072 นาง แวนะ ลาเด็ง
2250073 นาง พิมพ๑สิริ พรมชาติ
2250074 นาง กชกร จินดากุล
2250075 นาง นพวรรณ ใบสูงเนิน
2250076 นาง รัชนี อริยรักษ๑
2250077 นางสาว วราภรณ๑ มาลี
2250078 นาง ธมลวรรณ ฤทธิศักด์ิ
2250079 นาง เบญจวรรณ รณคนา
2250080 นาง จันทร๑เพ็ญ จุลวานิช
2250081 นาง อรวรรณ แสนสมบูรณ๑
2250082 นาง ไอลดา นวลศรี
2250083 นาย เฉลิมภพ คงกุทอง
2250084 นาย ยุทธพงษ๑ อาจวงษา
2250085 นางสาว จิตนภา กว๎างมาก
2250086 นาย วรรณกร พิพิทย๑โชติกุล
2250087 นาง แจํมศรี ขําทิพย๑
2250088 นาย สมพร วงษ๑แสง
2250089 นางสาว พรพรม ไขชัยภูมิ
2250090 นาง นัยนา สุทธิพงษ๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2250091 นาง บุบผา จันทรมิต
2250092 นาง ผานิต เกียรติวินัยสกุล
2250093 นาง อารีย๑ จันทร๑สําเภา
2250094 นาย สุพัฒน๑ สุวรรณมณี
2250095 นาง กิ่งดาว ชุํมพระวงศ๑
2250096 นาง สุธิรา สวงโท
2250097 นาย จักรกฤษณ๑ หลักหนองบัว
2250098 นาง สุฑาสิณี บํารุงสุข
2250099 นาง เกษศิริรินทร๑ สิริเริงโรจน๑
2250100 นางสาว สุมาลี พิพัฒนสุคนธ๑
2250101 นาย สุเทพ ทาทอง
2250102 นาย นายภิญโญ แสนเฉย
2250103 นาย ชนาธิป เรืองกล่ิน
2250104 นาย สมชาย ทิพย๑รองพล
2250105 นาย นรินทร๑ หลวงปา
2250106 นาง พิชชาภา แหวนชุม
2250107 นางสาว ศิริกร ธรรมสิทธิ์
2250108 นาย ทศพร ดิษบรรจง
2250109 นาย วันสมาน อิลวานุดดีน
2250110 นางสาว ผลิวัลย๑ ขุนทอง
2250111 นาง ศิริรัตน๑ สุขไชย
2250112 นาย มูฮํามัดอาลี มิสุแท
2250113 นางสาว แอนนา มโนวรกุล
2250114 นางสาว ธนภคพร นูกลึง
2250115 นาย เมืองจันทร๑ อินสอน
2250116 นาง สิรภัทร แสนใจวุฒิ
2250117 นางสาว ประพัตตรี รถหามแห
2250118 นางสาว สิรินทิพ คุณากรสกุล
2250119 นางสาว หัทยา วงศ๑ราษฏร๑
2250120 นาย นฤนาท ดาบพลอํอน
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2250121 นาย พิศสมัย เพ็ญธิสาร
2250122 นาง สุจิรัตน๑ วงศ๑พญา
2250123 นาง ทศพร สร๎อยทองหลาง
2250124 นาย ศรวิเชียร  ุบุตรสอนคูเมือง
2250125 นาย สําราญ ถือแก๎ว
2250126 นางสาว กาญจน๑พิวรรณ ขวัญสุวรรณ
2250127 นาย สมพร อัมพวา
2250128 จําสิบเอก มงคล ชุํมวงศ๑
2250129 นาง บานชื่น สมัตถะ
2250130 วําทีร๎อยตรี พัฒนายุทธ เพ็งบุญ
2250131 นางสาว พนมภรณ๑ ศรีชะตา
2250132 นาย กิติพัฒน๑ ไชยศิริ
2250133 นาย วีระพัฒน๑ ฝ้ายขาว
2250134 นางสาว ปุณิกา พํวงทรัพย๑
2250135 นาง กาญจนา พรธีระบูรณ๑
2250136 นาย อติเทพ นาครัตน๑
2250137 นาย ป๓ญญา ไม๎ทองงาม
2250138 นาง รัชนี ทองเกล้ียง
2250139 พ.จ.อ. บุญเลิศ ระวังภัย
2250140 นางสาว อัณศยา พรรณงาม
2250141 นาย นายยุทธพงษ๑ เฮ๎าประมงค๑
2250142 จําเอก กิจธณาพงษ๑ ศักด์ิพงษ๑
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เลขประจ าตวัสอบ
2260001 นาย วิโรจน๑ ฤทธิช์ู
2260002 นาย อิสรพงษ๑ กรงแก๎ว
2260003 นางสาว อุไรวรรณ บุญสํง
2260004 นาง เตือนใจ ตรองจิต
2260005 นาย ชัชวาลย๑ วงศ๑สวรรค๑
2260006 นาง วริศรา แซํโค๎ว
2260007 สิบเอก ทินกร ดอนชัย
2260008 นาง สายสุดา ดํางดี
2260009 นาง อัญชิสา วงษ๑จันฬา
2260010 นาง ฉัตรธิชา หนูน๎อย
2260011 นาง วรวรรณ แก๎ววรรณ
2260012 นาย พงษ๑เทพ เทพวงศ๑
2260013 นางสาว อัจฉรานี ปราบริปู
2260014 นาย พรหมนรินทร๑ มืดอินทร๑
2260015 นาย พิชัย เพ็งนาค
2260016 นาง สุรินธร แสงธูป
2260017 นางสาว เพชรา เนตรวงค๑
2260018 นาง ธิดารัตน๑ จรุงจรรยาพงศ๑
2260019 นาย นุชิต สังข๑ใจ
2260020 นางสาว อภิญญา นพเก๎า
2260021 นาย ตํอพงศ๑ จันทร๑พวง
2260022 นาย สุรพงษ๑ เขียวยะ
2260023 นาย ประภาส ภูต๎องลม
2260024 นาง เครือฟ้า พูนทอง
2260025 นาย ไพวรรณ สุภะดี
2260026 นางสาว สาวิตรี บุญหวา
2260027 นางสาว สุพีพร พนัสเจริญศรี
2260028 นาย ปรมัตถ๑ สิทธิจินดา
2260029 นางสาว ลลิตา พงษ๑บุญฤทธิ์
2260030 นาง ลักขณา เอกรัตน๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2260031 นาย ดํารงค๑ บุญกลาง
2260032 นางสาว วิไลวรรณ วิไลเลิศ
2260033 นาง วนภรณ๑ มหาโชติ
2260034 นาง พัชรี ประสานศักด์ิ
2260035 นาง ลลิดา สายโสภา
2260036 นาง ภัททิรา ศิลาอาสน๑
2260037 นาย สมจิตร ไชยกําบัง
2260038 นางสาว สุชาฏา เบ็ญมาตร๑
2260039 นาง ณัฏฐ๑ธนัญ สถาพรภิญโญ
2260040 นาง สุนทรี สุรินทร๑
2260041 นาง วัลญา สมชื่อ
2260042 นางสาว กัญญาภัค เพียวิเศษ
2260043 นาย ปรัชญา สุขราช
2260044 นางสาว พนารัตน๑ นาโควงค๑
2260045 นางสาว กฤษณา บุญยอด
2260046 นาย ชาญชัย ศิริวัฒน๑
2260047 นางสาว วิไลวรรณ บุตรแวง
2260048 วําที ่ร.ต. จักร๑กรี สาลี
2260049 นางสาว อชินี ชิษสวัสด์ิ
2260050 นาย มานิตย๑ เสวียงชัย
2260051 นางสาว ศุภวรรณ บงแก๎ว
2260052 จําเอก มานะ มูลพิจิตร
2260053 นาง วันวิสาข๑ ทองสอาด
2260054 นาง ปิยะภรณ๑ ดวงมณี
2260055 นางสาว ฟาริดา หลําเบ็ลส๏ะ
2260056 นาย วิวเนตร สายสินธุ๑
2260057 นาง อัชลี บุญอินทร๑
2260058 นางสาว ศศิร๑ภร ชะนะชัย
2260059 นางสาว ชญาณิษฐ๑ ตะลี
2260060 นางสาว สายสุดา สอนศิริ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2260061 นาง ประมูล หมูํโสภณ
2260062 นางสาว ทัตพร สุวรรณรัตนากร
2260063 นางสาว หอมไกล วงศ๑ภาคํา
2260064 นางสาว กาญจนา อินรินทร๑
2260065 นางสาว สิรวี วงษ๑บํารุงจิตร๑
2260066 นาย วิสูตร๑ ดุลยานา
2260067 นางสาว พรรณี เมฆสุทัศน๑
2260068 นาย กาณฑ๑ หมื่นผํอง
2260069 นางสาว กันยกร ดวงตาผา
2260070 นางสาว พัณญาเนศ จินตนา
2260071 นาย เดมิตร ใจบุญ
2260072 นางสาว เลอลักษณ๑ จันทร๑ศิริ
2260073 นางสาว อังคณา ประสิทธิว์ัฒนเสรี
2260074 นางสาว แววขวัญ บุญเจริญต้ังสกุล
2260075 นาย จตุพล เวชพันธุ๑
2260076 นาง กัญหา ทองนุํม
2260077 นาง จรีภรณ๑ เหตุเกษ
2260078 นาย ภัศนัยต๑ ตะถะวิบูลย๑
2260079 นางสาว ปิน่ฤทัย คํารังศรี
2260080 นางสาว จุรีวัญญ๑ เพชรศรี
2260081 นาง สุพัตรา เนียมเครือ
2260082 นาย สุรพล บุญรัตนไพศาล
2260083 นางสาว นันทิยา เอี่ยมเอก
2260084 นาง ภาณุกุล ฉัตรแก๎ว
2260085 นาย อิสรารัฐต๑ ไสยวงศ๑
2260086 นาย อํานาจ น๎อยดี
2260087 นาง อรไพลิน ทักษิณ
2260088 นางสาว กรุณา สุขลาภ
2260089 จําสิบเอก อลงกต โพธิรํุ์ง
2260090 นาย อรุณ อํอนน๎อม
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2260091 นางสาว ศจี พูลทวี
2260092 นางสาว ดุจดาว วัฒนเนติกุล
2260093 นางสาว ชลดา ประยูรโภคราช
2260094 นางสาว ศมนฐ๑ ศรีสุนทร
2260095 นาย ขุนพล วงศ๑เขื่อนแก๎ว
2260096 นาย พฤทธิกร กองต๎ุย
2260097 นาย ฤกษ๑ดี ตันติผล
2260098 นาย ปรัชญา ด๎วงนางรอง
2260099 นาย มานพ เข็มเมือง
2260100 นางสาว สุกัญญา เอี่ยมสิทธิพรกุล
2260101 นาง เยาวลักษณ๑ ป๓ญญาใส
2260102 นางสาว ปภาวินี คําโพนงาม
2260103 นาง กนกวรรณ จันทร๑เนียม
2260104 นาง ปวีณรัตน๑ แสงโทณ๑โพธิ์
2260105 นาง ปณิตา ชินะจิตร
2260106 นาง นันทิยา จันทร๑โสม
2260107 นางสาว ยุราณี นามกร
2260108 นางสาว ไพวัลย๑ พลสุวรรณ
2260109 นาง ขวัญดาว จาดเมือง
2260110 นางสาว หทัย เกษทองมา
2260111 นาย ชินวัตร เป็ดทอง
2260112 นางสาว รัตติยากร คนคม
2260113 นางสาว นางสาวกุลพร มีมูล
2260114 นาย เปรม ยุติธรรม
2260115 นางสาว ศันสนีย๑ ธีระกุล
2260116 นาง บุญรักษ๑ หนึ่งชนะ
2260117 นาง พรรณิภา พิริยะพงศ๑ศักด์ิ
2260118 นางสาว วาสนา เทียมศร
2260119 นาย จุฬา บุญเย็น
2260120 นางสาว สุวารี อํอนลา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2260121 นางสาว ภัทราวรรณ เกิดพิทักษ๑
2260122 นาง บุษรินทร๑ แตงเส็ง
2260123 นาง จินตนา บุญหลัง
2260124 นาย วิทธวัช สิริพงศ๑พันธุ๑
2260125 นาง ชุติมา สมวรรณ
2260126 นาง อัญชลี ธูปบ๎านเซํา
2260127 นางสาว ศาริสา เอกทัตร
2260128 นาย บํารุง จัดพํวง
2260129 นาย ชนะ บุญมณี
2260130 นางสาว จิดาภา การค๎า
2260131 นางสาว นันท๑นภัส คงหอม
2260132 นาย วิน ดีมั่น
2260133 วําที ่ร๎อยตรี ภานุส๑ ศรีไตรเรือง
2260134 นาง ธนาวรรณ วาจายิ้ม
2260135 นาง ฐิตาภา รัตนวิชา
2260136 นาย ธนา แก๎วสองเมือง
2260137 นาง รชาดา หรัญรัตน๑
2260138 นาย ธนพงษ๑ กองพันธ๑
2260139 นาย อํานาจ เขียวเดชวงษ๑
2260140 จ.ส.อ. อนันต๑ นาคกร
2260141 นางสาว ไพริน ทองสัมฤทธิ์
2260142 นางสาว วิรัญชณา บือราเฮง
2260143 นางสาว ทรัพย๑ทวี ราชสีห๑
2260144 นาง ศดานันท๑ สอิ้งทอง
2260145 นางสาว โศภิษฐ๑ เพชรสุวรรณรังษี
2260146 นางสาว ดุจชญา อ๎วนดี
2260147 พันจําเอก เสถียร สร๎อยอุดม
2260148 นาย ธนธรณ๑ ภูสดสูง
2260149 นางสาว ยุพาพัฒน๑ บุพศิริ
2260150 นาย เกํงกล๎า จาดปล้ืม
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2260151 นาง อรุณี ทองไหม
2260152 นาย นววิช เบ็ญสลาหมัน
2260153 นาย นายประชัน สุวรรณโค
2260154 นาง ปนัดดา ชมภูวิเศษ
2260155 นางสาว ณัฐภาส๑ การรินทร๑
2260156 นาย ริขิต ใจรักษ๑
2260157 นางสาว สุภัทรา สุภาพ
2260158 นาง วัชรากร นาคหฤทัย
2260159 นาย พงษ๑นิกร โคตรพูลชัย
2260160 นางสาว ภัทรา อินทรักษา
2260161 นาง จีรายุ บุญสนอง
2260162 นาย บุญธรรม กลีบจําปี
2260163 นางสาว กรรณิกา ถาปาบุตร
2260164 นางสาว อุดมศรี สุขภา
2260165 นาง นราพร เมตตา
2260166 นาย เสกสรร ฤทธิรํุ์ง
2260167 นางสาว นิติภรณ๑ จันทร๑โสภา
2260168 นาย ชัยเดช วัฒนวิไลกุล
2260169 นาง สุพัตรา พันธ๑ดารา
2260170 นางสาว รํุงทิพย๑ พุทธจันทร๑
2260171 นางสาว พนารัตน๑ ขําขจร
2260172 นาย ทวน บุญมี
2260173 นาง จุฑามาศ เรืองดํา
2260174 นางสาว สมเด็จ มณีสุข
2260175 นาย วสันต๑ เหลํานุกูล
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เลขประจ าตวัสอบ
2270001 นาย คํามูล นาสมปอง
2270002 นาง สุวรรณี หอมทรัพย๑
2270003 นาย ดุสิต ทันสมัย
2270004 นาง ปุณยาพร แสนศรีจันทร๑
2270005 นาง สุพัตรา จึงสงําสม
2270006 นาย วรวรรธน๑ ธัญสิริพิสิฐ
2270007 นาง กัลยา สังคหัตถากร
2270008 นางสาว รัตนา ลาภธนาพงศ๑
2270009 นาง อัมพร ชัยจิตวณิชกุล
2270010 นาย บุญเลิศ แก๎วเอียด
2270011 นาง นงลักษณ๑ ฟูประเสริฐ
2270012 นาง พัชรินทร๑ ไชยสุทธิ์
2270013 นาง แววดาว ทองอรัญญิก
2270014 นาย ธีระพันธ๑ จัดพล
2270015 นาย ศิวรัชพณ บุญแก๎ว
2270016 นางสาว บังอร พรหมมินทร๑
2270017 นาง สุมณฑา สําราญพิศ
2270018 นาง วริษฐา พรรณภัทราพงษ๑
2270019 นาย มนตรี คูสุวรรณ๑
2270020 นาย นิยม วิชัยโย
2270021 นาย มานิตย๑ ดีเอื้อ
2270022 นาง กรรณิการ๑ มหาวิจิตร
2270023 นาง ถนิมลักษมิ์ จิตรอารีย๑
2270024 นาย ปิยะพงษ๑ อนุรัตน๑
2270025 นาย พลภัทร โตส๎ม
2270026 นาง บุษบงษ๑ เจียรนัย
2270027 นาย สวัสด์ิ บัวดอกตูม
2270028 ร.ต.อ.หญิง น๎องนุช เอี่ยมเจริญ
2270029 นาย ฉัตรชัย นวลเพ็ญ
2270030 นาง ชัชฎาพร ถาวรวงศ๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2270031 นางสาว สุนทรี มั่นเจริญ
2270032 นาย กิติชาติ ชูสุริแสง
2270033 นาง เอมอร ร ลําปาง
2270034 นาย สาคร การะหงษ๑
2270035 นาง ศิริลักษณ๑ ชาติปฐมรักษ๑
2270036 นาง กิติมา เพียรเจริญศักด์ิ
2270037 นาย ไพรัตน๑ รัตนชมภู
2270038 นางสาว วดี บุษยา
2270039 นางสาว ทิพย๑วรรณ อยูํเกษม
2270040 นาย กฤษฎา ชื่นอิ่ม
2270041 นาย กฤษณะ ไกยสิทธิ์
2270042 นางสาว สุนาวรรณ๑ ภูมิพานิชย๑
2270043 นาง ปภัสสร ชัยนันท๑
2270044 นางสาว จันทร เลิศจันทรางกูล
2270045 นาง นิภา ดอกพิกุล
2270046 นาง รํุงทิพย๑ ผูกเกษร
2270047 นาง ละอองพรรณ กําเหนิดสิงห๑
2270048 นาง สุมนมาลย๑ วรรณแก๎ว
2270049 นาง อภิชดา สุคนธปติภาค
2270050 นาย สมศักด์ิ สิทธิเกรียงไกร
2270051 นางสาว พลาพร สมพรบรรจง
2270052 นาย เดชา จําปาภา
2270053 นาย สุวิชา สุภามา
2270054 นาย ประหยัด วงค๑อ๎ายตาล
2270055 นางสาว ปริศนา โชคพิพัฒน๑
2270056 นาย สมัคร ใจเอ็นดู
2270057 นาง ปานจิต ตฤตียปุตรานนท๑
2270058 นางสาว อรวี บุญกัลยา
2270059 นาย ชาติชาย สังฆฤทธิ์
2270060 นางสาว กัญญารัตน๑ กรีโภค
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2270061 นาย ถิรวัฒน๑ สุวรรณบุตร
2270062 นาง กาญจนา ชํางพูด
2270063 นาง สายสุนีย๑ พันธุ๑พานิช
2270064 นางสาว พิมพ๑ใจ รัตนะ
2270065 นางสาว มาริสา เกียรติศักด์ิโสภณ
2270066 นาง จุรีรัตน๑ เบญจศรี
2270067 นาง สุกานดา เอมะสุวรรณ
2270068 นาง อลิสา ชัยเทียนทอง
2270069 นาง ลําดวน โรจรัตน๑
2270070 นาย ดุสิต ธรรมศิริรักษ๑
2270071 นาย ศักดา มณีนิล
2270072 นางสาว พัทยา มาประเสริฐ
2270073 นาง ศศิธร ศรีวัฒนา
2270074 นาง กาญจนา บริสุทธิ์
2270075 นาง มุกดา อภิปิติวรกุล
2270076 นาง พูลศรี มีเครือ
2270077 นาง อังสุธา อังเรขพาณิชย๑
2270078 นาง กิตติมาพร มหาลี
2270079 นางสาว กนก อารีรักษ๑
2270080 นาย ศักรินทร๑ ทองจินดา
2270081 นาย ชาย ถนอมสัตย๑
2270082 นาย ดนัย สารพฤกษ๑
2270083 นาย จตุพงศ๑ พรมแก๎ว
2270084 นาง พรทิพย๑ จันทร๑ศิริ
2270085 นาย กิตติศักด์ิ กะรัตน๑
2270086 นาง ดวงตา สุวรรณวัฒน๑
2270087 นาย สมชาย ไชยเดช
2270088 นาง จีรนันท๑ ธารไชย
2270089 นาง นิดา นันต๏ะกูล
2270090 นาง กชกร เงินบํารุง
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัสูง)

ชื่อ - สกุล
2270091 นาย ณัฐพงษ๑ เสรัพาณิชย๑การ
2270092 นาง บูรพา ศิริแวํน
2270093 นางสาว ดาลัด เชิดชิด
2270094 นาย สมชาย เอี่ยมเอิบ
2270095 นาย บรรจบ จันทร๑เจริญ
2270096 นาย รังสรรค๑ ฤทธิผ์าด
2270097 นางสาว น้ําเพชร ฉัตรปุญญานนท๑
2270098 นาย ฐนยศ รัตนปรีชาชัย
2270099 นาง พวงเพชร ภาสุรวณิช
2270100 นาย สุชาติ อรุณเมือง
2270101 นาวาโทหญิง อุํนจิตต๑ บุญสม
2270102 นาง จิดาภา มีแตง
2270103 นางสาว สมพร ชัยอยุทธ๑
2270104 นาง นิรัตน๑สร ชุมแสง
2270105 นาย พงค๑กร รัตนประเวศน๑
2270106 นาย ชัยวัฒน๑ ชํวงชัย
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2280001 นางสาว พัฐธญพร ดวงป๓ญญา
2280002 นางสาว วรรณปกรณ๑ สุดตะนา
2280003 นาย วินิจฉัย ฉลาดธัญญกิจ
2280004 นาย ดํารงค๑ชัย วนาวัลย๑
2280005 นาย ประวิทย๑ หุนํเทีย่ง
2280006 นางสาว ภัสสรา ศรีจันทร๑ฉาย
2280007 นาง สุจินดา ขวัญศรี
2280008 นาย พิมล โกษาจันทร๑
2280009 นาง ชะอุํม หนูทวี
2280010 จําเอก ทนงศักด์ิ สดากร
2280011 นาง ฉวี นาระถี
2280012 นางสาว มะลิกรรณ๑ หิรัญธนิกโรจน๑
2280013 นาย พรชัย แก๎วบัณฑิตย๑
2280014 นาย ไพรัช มหาวงศนันท๑
2280015 นาย ภูศิษฐ๑ ศาลา
2280016 นาง นุจรีย๑ ต้ังกอบลาภ
2280017 นาย โกวิท เริงนิรันดร๑
2280018 นาย สมพงษ๑ แสนวงค๑มา
2280019 นาง พิกุล ทองชาวกรุง
2280020 นางสาว อุษา ผลเจริญ
2280021 นางสาว จุฑามาศ โกศล
2280022 นาง นราภรณ๑ เป้าทอง
2280023 นาง เพ็ญภัสสร โอมอภิญญาน
2280024 นาย เจริญ ฟองศรี
2280025 นาง ธิติมา อึ้งประเสริฐ
2280026 นาง อภิชยา ชูเชิด
2280027 นาย สุกิจ ยะมา
2280028 นาง จีรพร หวันแดง
2280029 นาง พัทธนันท๑ เกาสังข๑
2280030 นาย อาณัติ มานะรี

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280031 นาง รัตนา พรชนะรัตน๑
2280032 นาง ธัญพร จดจํา
2280033 นาย วัฒนพงค๑ ถิรภัทรไพบูลย๑
2280034 นาง สตรีรัตน๑ กลํอมเชาวนันท๑
2280035 นาง ณัฐณิชา บํารุงภูมิ
2280036 นาง อารีย๑ ชาติบัญชาพร
2280037 นาย สมบูรณ๑ เสถียรกาล
2280038 นาง ฐิตารีย๑ แตงสุวรรณ
2280039 นาง จิดาภา ภูทิพยวงษา
2280040 นาย ราวินท๑ อินทร๑หา
2280041 นางสาว อัจจพร ผลารักษ๑
2280042 นาง ธันยธร ประลามุข
2280043 นาย ภูดิท สูนาสวน
2280044 นาย สมชาย เมฆขยาย
2280045 นาง ทองคํา หมุดทอง
2280046 นาย สุรพล แก๎วตา
2280047 นาย รัตน๑กัมพลชัย อิ้วสวัสด์ิ
2280048 นาย เดชา ตรีภพ
2280049 นาง จุฑาทิพย๑ จันทรสา
2280050 นาย พิทักศิษย๑ พานิชธนาคม
2280051 นาย วีระ โรจนอาชา
2280052 นาย ประนอม ตาทรายวงศ๑
2280053 นาย นัสรุดดีน วารีสมาน
2280054 นางสาว เสาวนีย๑ ไชยาวรรณ
2280055 นาง พัชรี คงสวัสด์ิ
2280056 นาย ฮาซัน ลูโล๏ะ
2280057 นาย สุทัศน๑ บุตรเวียงพันธุ๑
2280058 นางสาว สุพิชฌาย๑ สุนทรวิวัฒน๑
2280059 นาย มงคล คําแย๎ม
2280060 นาง ลําดวน มะ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280061 นาย นพดล แก๎วมหิทธิ์
2280062 นางสาว ศรัณย๑พร หงศาลา
2280063 นาง สุจิตรา สายแก๎ว
2280064 นาย สมเด็จ มุํงวิชา
2280065 นางสาว รุจิยา สุขมี
2280066 นาย นิรันดร๑ แวจูนา
2280067 นาง ณิชาวีร๑ ศรีวิลัยสกุล
2280068 นาย ปิยะ ฟองศรัณย๑
2280069 เรือเอก วิทวัฒน๑ สิงห๑นาครอง
2280070 นาง ประค่ิน ไชยรุตม๑
2280071 นางสาว สิริลักษณ๑ ชวาลา
2280072 นางสาว ดลยา ล้ิมสงํา
2280073 นางสาว อมรรัตน๑ แก๎วมํวง
2280074 นาง จุฑามาศ ดีสวัสด์ิ
2280075 นาง จินตนา ศรีนิเวศน๑
2280076 นางสาว ศิริจันทร๑ รํุงยิ้ม
2280077 นางสาว อภินันท๑ ชนะศึก
2280078 นาง ณิชาภา สันป่าแก๎ว
2280079 นาย พรชัย สุขสําราญ
2280080 นาย ธนศักด์ิ ชาญเฉลิม
2280081 นางสาว ชลภัสสรณ๑ นฤภัทรสิริวงศ๑
2280082 นางสาว ดรุณี สุดปราง
2280083 นางสาว ทิวาวัลย๑ ภูแซมแสง
2280084 นาง วารุณี ลาดมะโรง
2280085 นาย นภดล พลประถม
2280086 นาย ธนัช ศรีแก๎ว
2280087 นาง พรฉวี ไทยแท๎
2280088 นาย ไพยนต๑ คําใหญํ
2280089 นาย วิลัยศักด์ิ หนองสุธรรม
2280090 นาย ภูมิภัทร ราศรี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280091 นาย ฉัตรชัย ชัยชโลธร
2280092 พ.จ.อ. ป๓ญญา สุจริต
2280093 นาย ปุญญพัฒน๑ ชูแก๎ว
2280094 นาย สุรศักด์ิ ป้องขันธ๑
2280095 พ.จ.อ. จิรัฏฐ๑ สุจริตจันทร๑
2280096 นาย รักศิล ศิริภูธร
2280097 นาย สรพงษ๑ วิชัยคํา
2280098 นาย ยุทธนา คํามงคล
2280099 นาง สุวิดา แสงประดับ
2280100 นาง รดาณัฐ สินสมบุญ
2280101 นางสาว อรชร วรรณพฤกษ๑
2280102 นาง วิไลพร รุจิรารํุงเรือง
2280103 นาง ปุณยนุช พํอไชยราช
2280104 นางสาว สุปาณี กลีบสุวรรณ
2280105 นาง ศิริรัตน๑ นาวาวรกุล
2280106 นาย พีรวิชญ๑ สุทธะมุสิก
2280107 นาง ปฐมา ไวยวุฒินันท๑
2280108 นาย ธวัชชัย กันทะวันนา
2280109 นาย วิชัย เทีย่งจิต
2280110 พันจําเอก บุญเอี่ยม มูลสวัสด์ิ
2280111 นาย สุระ บิลสมล
2280112 นาง นุชนาถ อนันต๑นาถวิรุฬ
2280113 นาย ทนงศักด์ิ มณีรัตน๑
2280114 นาย สยาม บุญตํอ
2280115 นางสาว มณีกานต๑ ทองคํา
2280116 นาง ทวีวรรณ ชุมดาวงษ๑
2280117 นางสาว วารุณี งามพานิชกิจ
2280118 นาย คํานัย บุตรจันทร๑
2280119 นางสาว วาสนา สูนสิทธิ์
2280120 พันจําเอก ปิยปราชญ๑ สิทธิโยธี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280121 นาย เกรียงศักด์ิ เภสัชชา
2280122 พันจําเอก ไชยา สุทธิโภชน๑
2280123 นาย ภุชงค๑ มหาวงศนันท๑
2280124 นาง วิบูลย๑ศรี มุสิทธิมณี
2280125 นาง วิชนันท๑ จุลบุตร
2280126 นางสาว สุวิมล ปานมี
2280127 นางสาว ปทุมพร จ๎ายหนองบัว
2280128 นาย ศราวุธ สายสิงห๑
2280129 นาย ธาดา ตรีเหลา
2280130 นาย สมศักด์ิ เหมรา
2280131 นาง เมธาวี ทองนวลจันทร๑
2280132 นาย กนกพันธุ๑ ไชยฟู
2280133 นาง จุลจิรา ธีรชิตกุล
2280134 นาย อุดร กองแก๎ว
2280135 นาง ปราณีต เรือนเหลือ
2280136 นาง ผํองพรรณ มุริกานนท๑
2280137 นาย นิรันดร๑ ธิปธนา
2280138 นาย ศรีศักด์ิ สมพร
2280139 วําทีร๎่อยตรี ทองสุข วันทอง
2280140 นาย พิเชฐ สุวรรณรินทร๑
2280141 นาง กษญา ชูดํา
2280142 นาง ศิริพรรณ ศิรสุกล
2280143 นาง รํุงทิพย๑ เมฆพัฒน๑
2280144 นาง ปราณี พํวงพูล
2280145 นาย เอกชัย รอดภิรมย๑
2280146 นาย สุริยา เชื้อชํวยชู
2280147 นาย ธีระพล เถระพันธ๑
2280148 นาย บัวภัณฑ๑ คําศิริ
2280149 นางสาว นงลักษณ๑ ณ บางช๎าง
2280150 นาง แจํมจรัส พันธวงศ๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280151 นาย อัมรินทร๑ มโนรัตน๑
2280152 นาง ขนิษฐา พุมํประทีป
2280153 นาง มาลี ยกยํอง
2280154 นาย รถ ศรีสุราช
2280155 นาง ณัฏฐนันท๑ นกพรหมพะเนา
2280156 นาง น้ําทิพย๑ กัณหดิลก
2280157 นาง บัวบาน อูํทรัพย๑
2280158 นาย ชุมพล พละเนียม
2280159 นางสาว ณัฏฐ๑พิชา ดวงพระทัย
2280160 นาง วรนุช ศรีสุวรรณ
2280161 นาย ชุมพล ทองระอา
2280162 นาง ภัฏฐา ทองระอา
2280163 นาย สมอาจ แสงกระจําง
2280164 นาย สุเพชร วงศ๑หมั่น
2280165 นางสาว ยุภาวดี เรืองศรี
2280166 นาย รชต รํุงสวัสด์ิ
2280167 นาง อัญมณี ปอพานิชกรณ๑
2280168 นาง จิราภรณ๑ สมุหเสนีโต
2280169 นาง วราภรณ๑ บุญศรี
2280170 นาง อนงค๑ แสนสุวรรณ๑
2280171 นางสาว ณัฐนชา นินนานนท๑
2280172 นาง สุรีย๑ รตโนภาส
2280173 นาง จรรยา กุลวิศิษฎ๑
2280174 นาย ปรีชา เหมาภากร
2280175 นาง สมพิศ ชวนะภูธร
2280176 นาย ทรงกรด ทองตะนุนาม
2280177 นาย ตนุภัทร นะรานันท๑
2280178 นาง จิราภรณ๑ เสวะกะ
2280179 นาย วิสุทธิ์ ศิริคุณ
2280180 นาย ชุมพล คีรีนิล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280181 นาย นิติธร แสงประทีป
2280182 นาง สุธาศิณีย๑ ภูเํพ็ชร๑
2280183 นางสาว ผกาวัลย๑ พันธ๑ุรัตน๑
2280184 นาง พิณรัฐ พลูน๎อย
2280185 นาง อโนชา กัลยา
2280186 นาย เชลม โพธิแ์จ๎ง
2280187 นาง ภัทรกุล ไฝเครือ
2280188 นาย สุวิทย๑ ปานะชา
2280189 นาง ณิสรา พรมแก๎วงาม
2280190 นางสาว ณัชพร ชาญครไทย
2280191 นาง อวยพร ศุภพันธุ๑มณี
2280192 นางสาว พัฒนา กิจประสงค๑
2280193 นาย ธงธวัช ลูกรักษ๑
2280194 นาง เพ็ญละดา สระแก๎ว
2280195 นาง ชนากาน สิงห๑หลง
2280196 นาย พลสัน แดงสวัสด์ิ
2280197 นาย ยุทธนา รัตนมณี
2280198 นาย กฤษฏา เพ็ชรพันธ๑
2280199 นางสาว วาสนา ชํานาญเวช
2280200 นาย สุรศักด์ิ โหงวเกิด
2280201 พันจําเอก ประเสริฐ สิงห๑พร
2280202 นาง จุฑามาสฐ๑ อังกูรดิษฐพงศ๑
2280203 นาย เสกสรรค๑ เชื้อเมืองพาน
2280204 นาง รัชวดี ฝ้ายขาว
2280205 นางสาว สุธิดา ไชยซาววงษ๑
2280206 นางสาว จันทรา มหาเบญจวงศ๑
2280207 นางสาว มุกดา วิภาจักษณกุล
2280208 นางสาว ณิชาภา ชูพินิจ
2280209 นาง อุไรวรรณ แก๎วไชย
2280210 นางสาว กัลยา วัฒนเกษมเสวี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280211 นาง ยุพิน พานทอง
2280212 นาง มณทิพา ศรีท๎าว
2280213 นาง ราชรุจิ จินดาสวัสด์ิ
2280214 นางสาว สรวีย๑ คําฟู
2280215 นาง ณภาภัช ดําแสงสวัสด์ิ
2280216 นาง ป๓ทมา พวงมาลัย
2280217 นาง นงลักษณ๑ สถิตย๑ธรรม
2280218 นาง วัชรา วงศ๑ฉายา
2280219 นางสาว กาญจนา ชัยมูล
2280220 นาย สหพัฒน๑ พลอยเพ็ชร
2280221 นางสาว พรชนก วงศ๑ผดุงเกียรติ
2280222 นางสาว เดือนเพ็ญ รามางกูร
2280223 นาย มะรอซีดัง สะตา
2280224 นาง พจนารถ ทวิชสังข๑
2280225 นาง ณัฐพัชร๑ ขําเพชร
2280226 นาง นวพรรษ พูลสินทรัพย๑
2280227 นาง พนอ วันมูล
2280228 นาง มุกดา หลีสกุล
2280229 นาย ปฏิวัติ แปลงมาลย๑
2280230 นาย ศุภชัย อธิมา
2280231 พันจําเอก วิโรจน๑ ยํองเหลํายูง
2280232 นาย เกียรติศักด์ิ บุญแสน
2280233 นาง เมธารัตน๑ ทองบุญนาก
2280234 นาง ทิชากร รัตนสุภา
2280235 นาง ทวีวรรณ สนคง
2280236 นาง ชลีกุล วงษ๑ถาวร
2280237 นาย เมืองมน อุํนสิม
2280238 นาง คนึงนิต ธงจันทร๑
2280239 นาย ศุภกิจ สัจกุล
2280240 นาง มณีรัตน๑ สุดสะอาด
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ชื่อ - สกุล
2280241 นาย สุเมธ แสนสิงห๑ชัย
2280242 นาง สุเนตรา กันธิยะ
2280243 นางสาว จิตรา กะลาสี
2280244 นาย ภพพิสุทธิ์ สุทธิพงษ๑
2280245 นางสาว อ๎อมใจ กิจจานนท๑
2280246 นาง นิติพร ถาวงษ๑กลาง
2280247 นางสาว ธนิดา เวชกิจ
2280248 นาง ดวงประณิธี จันทร๑โฉม
2280249 นาง หนูเนตร แสงคํา
2280250 นาย ธีรศักด์ิ มูลงาม
2280251 นาง แสงมณี โพธิก์ระสังข๑
2280252 นาย อภิรักษ๑ ศรเพชร
2280253 นาง ศุภธนิศร๑ ศิริมุสิกะ
2280254 นาย จตุรงค๑ กานต๑กําพล
2280255 นาย ดนัย เชื่อมประไพ
2280256 นางสาว ภัณฑิลา สวํางภพ
2280257 นาย ศิริชัย ใจศิริ
2280258 นาย ทวีศักด์ิ ขวัญหวาน
2280259 นาย ชาญวิทย๑ สัจเดช
2280260 นาง ภคอร ทองสุข
2280261 นาย สุวัฒน๑ชัย สอนน๎อย
2280262 นาง ณิชชา ยี่ตระกูล
2280263 นาย วีระชัย ไชยวงค๑
2280264 จําสิบเอกหญิง จันทรา กล่ันพจน๑
2280265 นาง กรุณา เตยหอม
2280266 นาย วิริยะ เดชผล
2280267 นาย อภิศักด์ิ มังสาทอง
2280268 นาย ธัชพล ปรีเปรม
2280269 นาง อุษณีย๑ นมรักษ๑
2280270 นาง กัญฐิตา บัวสาย
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ชื่อ - สกุล
2280271 นาย กังวาล ครองยุติ
2280272 นาย อับดุลรอฮิม มะดาโอ๏ะ
2280273 นาย อาธร อุคคติ
2280274 นาง อัญนรา ชัยเขว๎า
2280275 นาง โฉมศรี เสียงแจ๐ว
2280276 นาย ชัยรัตน๑ เรือนแก๎ว
2280277 นาง กาญจน๑ศุภางค๑ รํุงวรรณรัตน๑
2280278 นาง บุศรา วรรณมณีโรจน๑
2280279 นาง วรนุช แสงทอง
2280280 นาง ทัศนีย๑ ศรีประเสริฐ
2280281 นาง อุบลรัตน๑ ศิริฤกษ๑
2280282 นาย สมนึก อ๏อดกัน
2280283 นาง วนิดาวรรณ๑ ศิลปางค๑กุล
2280284 นาง กาญจนา มะเด่ือ
2280285 นางสาว ศิลิลล๑ บุญยเตชา
2280286 นางสาว ชมัย ปาลศิริ
2280287 นาง บุษบา จักรพล
2280288 นาง วิรัตน๑ รํวมกระโทก
2280289 นาง จําลักษณ๑ ลาภเกิด
2280290 นาย ประชุม คงสมบูรณ๑
2280291 นางสาว วัลลิกา เหลําบุตรศรี
2280292 นางสาว ฤติมา พรหมเมศร
2280293 นาย สุทธิเมธ ร๎ูชอบ
2280294 นาง สุภาพร ประสานสุข
2280295 นาง ปราณี สุจริต
2280296 นาย ศตชัย พันพิลึก
2280297 นาย ธนพล ตันสุนีย๑
2280298 นางสาว เพ็ญประภา ไสวดี
2280299 นาง ศศิมา เอําเจริญ
2280300 นาง จุฑารัตน๑ ณ นคร
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ชื่อ - สกุล
2280301 นาย นิรันดร๑ ป๓นต๊ิบ
2280302 นาง สะปีเยาะ ดิเลาะ
2280303 นาง หรรษา แก๎วแกมแข
2280304 นาย สมิทธิ์ พุทธวงศ๑
2280305 นาย ธนเดช สุทธิวัฒนาการ
2280306 นาย ปฐมพงศ๑ คํานิล
2280307 นาย ณรงค๑ แสงดิษฐ๑
2280308 นาง ฐิติมา โรจน๑ธนาพงศ๑
2280309 นาย ธนบดี ผ๎าเจริญ
2280310 นางสาว สุดาภรณ๑ ไมตรีวงศ๑
2280311 นาย สัญญา โม๎อ๎อน
2280312 นางสาว แจํมจันทร๑ พลหาราช
2280313 นาง พูนศรี พลพิทักษ๑
2280314 นาย พงศ๑นรินทร๑ จ๎อยปาน
2280315 นางสาว ธนพร กาญจนานนทชัย
2280316 สิบเอก ฑณากร จํารูญศิริ
2280317 นาย ประดิษฐ๑ ทองย๎อย
2280318 นางสาว นัชชา บุญประมวล
2280319 นาง อรพรรณ คันธาวัฒน๑
2280320 นาย สมศักด์ิ นันทะชัย
2280321 นาง วนิดา ควรหา
2280322 นาง ศิริวรรณ วิสูตรโยธิน
2280323 นาย เสถียร ทิพย๑สนเทํห๑
2280324 นาย ฉลาด จิ๋วน๏อต
2280325 นาง นางหทัยพัชร๑ แก๎วประสิทธิ์
2280326 นาง ยุวลักษณ๑ เลิศพุทธิพงศ๑พร
2280327 นางสาว วรรชมล อัญชลิสังกาศ
2280328 นาง รัชนี ศรีชัยวงษ๑
2280329 นาย ประจักษ๑ ภิรมย๑รัตน๑
2280330 นาง วารณี ปีกกลาง

หนา้ที ่319 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280331 นาย ยรรยงค๑ ไทยทอง
2280332 นาย ปิยะ ทรัพย๑ศิริ
2280333 นาย นัฐพล ผายเงิน
2280334 นาง พวงพรรณ บุญชู
2280335 นาง กัญนิกา อินทรกูล
2280336 นาง พจนีย๑ ตุลาธร
2280337 นางสาว พิชรินทร๑ จันทะเบีย้ว
2280338 นาย นรากร เพชรมาตย๑
2280339 นาย วีระชัย ฤทธิเดช
2280340 นาง จุฑามาศ มหัตธน
2280341 วําทีร๎่อยตรี พิศดาร แสนชาติ
2280342 นางสาว ขนิษฐ๑ ควรพันธุ๑
2280343 นาง ดลพร นนทนาคร
2280344 นาง สมลักษณ๑ อวยพร
2280345 นางสาว พัชรินทร๑ สมัคร
2280346 นางสาว นิตยา รัตน๑วิชัย
2280347 นาย ขจรศักด์ิ พวงมาลี
2280348 นาง สุนีย๑ ภิรมย๑พลัด
2280349 นาย ธานินทร๑ อุยยะพัฒน๑
2280350 นางสาว อภิญญา สัตยาภรณ๑
2280351 นางสาว ดาวรรณ๑ ภูเหิน
2280352 นาย ชวลิต สุขเจริญ
2280353 นาง ขนิษฐา ค๎ุมบัณฑิตย
2280354 นาย ปริญญา ราชศิริ
2280355 นาย ก๎องภพ ศรีสุวรรณ
2280356 นาย สาโรจน๑ วิทยชาญวิฑูร
2280357 นาง อรวรรณ อรรถวิลัย
2280358 นาย ชัยวัฑฒน๑ ภูธรรมวัฑฒน๑
2280359 นาง สุฎาภรณ๑ บุญอาจ
2280360 นาง สุนันทา พุมํมาลัย
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ชื่อ - สกุล
2280361 นาง รัตนา สุขอยูํ
2280362 นาย ปราโมทย๑ กัลยาศรี
2280363 นางสาว วิไล ปากเมย
2280364 นางสาว ปิยาภรณ๑ ตันตระการสกุล
2280365 นาย ภานุวัฒน๑ พละสินธุ๑
2280366 นาย กฤติ ศิริกาญจนพงศ๑
2280367 นาง ไปรยาณัฏฐ๑ ดุษฎีพิริยะ
2280368 นาย วุฑฒิเวช เจียระนัย
2280369 นาย ฉลอง โสทัน
2280370 นาง บุปผา เถาว๑ศิริ
2280371 นาย รักษ๑นรินทร๑ แก๎วมีศรี
2280372 พ.จ.อ หญิง กษมาพร บุญมาศ
2280373 นางสาว วิลาวรรณ นาถาบํารุง
2280374 นาย พงศ๑ภีระ ปิน่ทอง
2280375 นาย พัฒนพงษ๑ ภาณุพรพงษ๑
2280376 นาย ประสิทธิ์ บัวเดช
2280377 นาย ชาตรี จันทร๑ตา
2280378 นาย มนัส วงศ๑สร
2280379 นาย วิษณุ ง้ิวงาม
2280380 นาย กฤษดา วงศ๑ภูวรักษ๑
2280381 นาย สราวุธ เขียวเขว๎า
2280382 นาย อํานาจ วํองไวพิทยา
2280383 พ.จ.ท. บุญธี เชื้อประทุม
2280384 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีทอง
2280385 นาย ชัยณรงค๑ แสงพันธ๑
2280386 นางสาว นางสาวดอกเอื้อง บวรสุคนธชาติ
2280387 นาย สุวิช ชูรัตน๑
2280388 นาง เสาวนี แสงชาติ
2280389 นาย ทรงศักด์ิ ดวงสีแก๎ว
2280390 นาย ป๓ญจะ ยาแก๎ว
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ชื่อ - สกุล
2280391 นาย อุทิศ ชมภู
2280392 นางสาว นันท๑นภัส ทองพูน
2280393 นาย ชัยรัตน๑ คงศัตรา
2280394 นาง สมาภรณ๑ กสิพันธ๑
2280395 นางสาว อารินทร๑ ไชยโยราช
2280396 นางสาว มีนา ปะหนัน
2280397 นาย ประจวบ คงอินทร๑
2280398 นาย อุทัยศิลป์ คําศิริ
2280399 นาย วิชา วัฒนาปรีชาเกียรติ
2280400 นางสาว บัญจรัตน๑ โอฐวิไล
2280401 นางสาว พรศิริ อินเทียร
2280402 นาย บันเทิง มํวงศรี
2280403 นาง ณัฐยา เทศถนอม
2280404 นาย ภาสิต ธีระพันธุ๑พิเชฎฐ๑
2280405 นาย ประภัสสร ผลวงษ๑
2280406 นาย สําเนียง เป็นวัน
2280407 นาง สุกัญญา มาลา
2280408 นาย นัฐพงษ๑ จันธิมา
2280409 นาย ณัฐนันท๑ ศรีพรหม
2280410 นาย คณพศ ศรีประภา
2280411 นาย วิจารภพ อํอนหวาน
2280412 นาง ศุภริญ๑ชยา กลําพา
2280413 นาง ณพัฐอร สอาดบุญเรือง
2280414 นางสาว นงเยาว๑ พิทักษ๑ศุริยะราช
2280415 นาย ซูการ๑นอ มะตีมัน
2280416 นาย พรณรงค๑ หอกุล
2280417 นาย ธารินทร๑ งาหัตถี
2280418 นาย ศิริพงษ๑ นาคเวช
2280419 นาง มณีวรรณ เจริญดี
2280420 นาง อินทรา ศรีละวัลย๑
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เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280421 นาย เพิม่พูล ยาสมุทร
2280422 นางสาว ธนดิตถ๑ สินธุ๑สังข๑สกุล
2280423 นาง จตุพร เทศารินทร๑
2280424 นาย รํุงโรจน๑ บุญประกอบ
2280425 พันจําโท สิทธิศักด์ิ แก๎วโพนเพ็ก
2280426 นางสาว ณปภัช ดีบุบผา
2280427 นาย วิญ๒ู มากหมูํ
2280428 นาย ศิระ วีระวงศ๑
2280429 นางสาว ทัศนีย๑ นิรันต๑พานิช
2280430 นาย พิรุฬห๑ ศิริทองคํา
2280431 นาย ทวิชาติ จันทร๑สิงขรณ๑
2280432 นาง นงคราญ กันกา
2280433 นางสาว รัตน๑สุดา ทนันปา
2280434 นาย กณวรรธน๑ เพชรก๎อน
2280435 นาย ดุสิต สุวรรณฉวี
2280436 นางสาว รัศมี ต้ังพงษ๑
2280437 นาย พัฒนพงศ๑ โกประเวศ
2280438 นาง แก๎วใจ แสนโสม
2280439 นาย สมศักด์ิ กิรติภัทรนันท๑
2280440 นาย อนันต๑ศักด์ิ ผลินยศ
2280441 นางสาว จุฑามาส ประเสริฐศิลป์
2280442 นางสาว ญาณิศา คําเขียว
2280443 นาย ศุภกฤต อํอนสิงห๑
2280444 นาย ถนัด งามสนิท
2280445 นาย เชษฐา ศรีปิดตา
2280446 นาง กานต๑พิชชา อุดคํามี
2280447 นาย ธนกร ชิศากรวณิช
2280448 นาย วัฒนา ไชยลังกา
2280449 นาง โสภาพันธ๑ บุญเลิศ
2280450 นาย อาคม แรงกสิวิทย๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ส่วน...
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
2280451 นาย สมทบ ธรรมสรางกูร
2280452 นาง สุรัสนันท๑ กัลยวรรธนะ
2280453 นาง พวงแก๎ว บัวเพชร
2280454 นาง สําราญ วันสุนทะ
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เลขประจ าตวัสอบ
2290001 นางสาว เพ็ญนภา พร๎อมพิมพ๑
2290002 นาย ฉลองชัย ภิรมย๑
2290003 นาง นุจรินทร๑ ปาละโชติ
2290004 นาง ทัศน๑วรรณ พลอุทัย
2290005 นาง รัตนา ภาคสังข๑
2290006 นาย ทวิช ยะปะนันท๑
2290007 วําทีร๎่อยตรี เรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย
2290008 นาง ไพลิน มะลิดา
2290009 นาง พาขวัญวันชนก พาชนิด
2290010 นาย นายบุญชู นารี
2290011 นางสาว กัลยกร การุญ
2290012 นาง ดาเรศ สินสกุลวิวัฒน๑
2290013 นางสาว ชิตาพร เนาว๑นิเวศน๑
2290014 นาง กมลทิพย๑ ชื่นหมื่นไวย
2290015 นาง ชีวารัตน๑ สุฉันทบุตร
2290016 นาย ชะอ๎อน สถิตย๑อยูํ
2290017 พันจําเอก อนุรักษ๑ ขันกําเหนิด
2290018 นาง ระพีพร คํายา
2290019 นางสาว ณัฏฐ๑ภคมน สร๎อยผาบ
2290020 นางสาว ปภาดา โภคสุทธิ์
2290021 นาย จักราวุธ แคล๎วอาวุธ
2290022 นางสาว สายเสนํห๑ วงศ๑เสน
2290023 นาง นฤมล สมบัตินิมิตร
2290024 นาย อดุลย๑เดชา แก๎วกระเศรษฐ
2290025 นาง สลักจิต ศรีสุระ
2290026 นางสาว เตือนใจ สิทธิเวช
2290027 นาย เกรียงไกร ปิมแปง
2290028 นางสาว สุรีรัตน๑ ไชยรินทร๑
2290029 นาง เกษร อิ๋วสกุล
2290030 นางสาว ญาณิศา ตติยประเสริฐ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2290031 นางสาว จันทร๑ทิพย๑ โกศิยะกุล
2290032 นาง กัญญา ก๎าวสมบัติ
2290033 นาย ทศพล นิติอมรบดี
2290034 นาง ศิริลักษณ๑ บัวศรี
2290035 นาย สุธนิต เจียมหทัยรัตน๑
2290036 นางสาว ยุวธิดา พรนิคม
2290037 นางสาว ศศิร๑ธา ค๎ุมกุดขมิ้น
2290038 นางสาว จุฑามาศ ดิเรกโภค
2290039 นางสาว อรทัย สุดตา
2290040 นาย บุญชํวย คําทาง
2290041 นางสาว วารุณี เรือนแก๎ว
2290042 นาย จักรพันธ๑ กรณีย๑
2290043 นาง ชนกพร อาหวัง
2290044 จําเอก วุฒิชัย ผลจันทร๑
2290045 นาย วิจิตร จันทะวงษ๑
2290046 นางสาว สุพรรณี ลาภมูล
2290047 นาง สุชาดา บุญแจํม
2290048 พันจําโท คมสัน ศรีชุมพล
2290049 นางสาว นรารัตน๑ ยืนยง
2290050 นาย คามิน จันทร๑คามคํา
2290051 นาง ขวัญฤทัย รัตนพรหม
2290052 นาย สมชาย ดาวเรือง
2290053 นาง จิณณพัต เพ็ชร๑กุล
2290054 นาย สถิตย๑ มะโนสร๎อย
2290055 นาย นายบุญทรง แจํมศรี
2290056 นาง วิศัลยา เอํงฉ๎วน
2290057 นางสาว ลําดวน โจมพรม
2290058 พ.จ.อ. จตุรภัทร สิมกันยา
2290059 นาง ศุภาพร ศรีกสิกิจ
2290060 นาง ณัฏฐณิชา ปลอดเอี่ยม
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2290061 นาย สุรพล รักพันธ๑
2290062 นางสาว วิไล อัตถาหาร
2290063 นาย ณฐกร เรืองประโคน
2290064 นาย ยุทธกร โสดานิล
2290065 นาง วัลย๑ลิกา ไกรวิริยะ
2290066 นาย มานพ บํารุงวงค๑
2290067 จ.อ.หญิง พรเพ็ญ ศรีกุล
2290068 นาย ณัฐวุธ บุศเนตร
2290069 นาย อุดมพร บุญถึง
2290070 นาง สุกัญญา กองแก๎ว
2290071 นาย นพรัตน๑ มิ่งขวัญ
2290072 นาย ธีรเชษฐ๑ ด่ืนตา
2290073 นาง บุญเรือง เมิดจันทึก
2290074 นาง ดอกไม๎ ทับสมบัติ
2290075 นาย อมรวิทย๑ รักษาพันธุ๑
2290076 วําทีร๎่อยตรี ไพศาล ศิริยงค๑
2290077 นาย นพดล ทวีศรีศักด์ิ
2290078 นาง สุจรรยา ทิพย๑มณี
2290079 นาง ประทุมทิพย๑ ด๎วงเจริญ
2290080 พ.จ.อ. ทรงกรด ซ๎ุยไกร
2290081 นางสาว อาลัชฎาวรรณ สุวรรณะ
2290082 นางสาว สายสุนีย๑ มณีใส
2290083 นาง ยุวนิตย๑ สุรไกรสิงห๑
2290084 นางสาว นิตยา ขันเพ็ชร๑
2290085 นาง ลนาภา แสงทอง
2290086 นาย แมน ขุมทอง
2290087 นาง จิตริณี ทายา
2290088 นาย ศักด์ิชาย แก๎วชนะ
2290089 นาง สุจิตรา นิรัติศยกุล
2290090 วําที ่ร.ต. สมหมาย สืบสี

หนา้ที ่327 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2290091 นาง วยุเรศ บุญญาชัย
2290092 นาง อัญชลี จันทรินทรากร
2290093 จําเอก เศรษฐไชย มีมา
2290094 นาย เอนกสรร วงค๑สาย
2290095 พันจําเอก กังวาลไพร กออินทร๑
2290096 นาย กํอฝาด ผุดผํอง
2290097 พันจําเอก วงกต ชั้นดี
2290098 นาย ประพัฒน๑ สถิตย๑วัฒน๑
2290099 นาง ปราริชาติ มหัทธนพิทักษ๑
2290100 นางสาว สิริกรานต๑ ดํามณี
2290101 นางสาว วิไลลักษณ๑ กุลนันทนนท๑
2290102 นาง สุภาพร ทองวงษ๑
2290103 นาง จุไรรัตน๑ แสนโสม
2290104 นาย อุดมรัตน๑ ศรีนา
2290105 นางสาว กัลยา ลืออุติกุลวงศ๑
2290106 นาย สุรพล ล๎วนวิเศษ
2290107 นาง ร๎ุงลาวรรณ๑ นาสมฝ๓น
2290108 นาย มรกต ศรีสุข
2290109 นาง สวํางจิต บัวป๓ญญ๑สิริ
2290110 วําทีร๎่อยตรี พรรํุง เหมือนพงษ๑
2290111 นางสาว ภัทรวดี ชื่นชิด
2290112 นางสาว ฉวีวรรณ ศรีบุญเรือง
2290113 นาง รัตนากรณ๑ แสนบรรหาร
2290114 นาง ไลยเนตร ผ๎ูภักดี
2290115 นาง กุลิสรา สอนเนย
2290116 นาย พุทธมินทร๑ ภูษิต
2290117 นาย อาณัติ นพเก๎า
2290118 นาง นางประภัสสร ผิวหอม
2290119 นาย รัฐภูมิ ปิจนํา
2290120 สิบเอก สมบูรณ๑ ธนะสิทธิ์
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2290121 นาง ศิวิมล แก๎ววิุุจิตร
2290122 นาง สุวรรณรัตน๑ ครุตรารักษ๑
2290123 นางสาว บุญนาค ป๓ตถานัง
2290124 นาย ประทุม จันทร๑หอม
2290125 นางสาว เสาวภา กิตติวิริยกุล
2290126 พันจําเอก กฤติยา จิตต๑ตรง
2290127 นาง สุภา จิตต๑เทีย่ง
2290128 นางสาว อารีรัตน๑ ศรีเอี่ยมตระกูล
2290129 นางสาว ภัคธดา เมธศุภสิน
2290130 เรือเอกหญิง พิชญ๑สินี ธานีโรจน๑
2290131 นาย ทรงศักด์ิ ศรีมุกดา
2290132 นาง บานเย็น ถาพร
2290133 นาง ธันนิดา กงทอง
2290134 นาย ชยุตพงศ๑ มันห๎วย
2290135 นาง นงนุช ปาเกี๋ยง
2290136 นางสาว ป๓ณณพัฒน๑ คําต๎ุย
2290137 นางสาว อรญา สมศรี
2290138 นาง ปรีดา พรมดี
2290139 นาง กัญจนะ เหลํมนําชัย
2290140 นาย บุญจันทร๑ ผัวะทอง
2290141 นาง จิรัฐติกาล บาตร๑ดี
2290142 พันจําเอก วีระศักด์ิ ซ๎ายโพธิก์ลาง
2290143 นาง สศิธร ร่ืนเวช
2290144 นางสาว อัจฉริยา อยูํประเสริฐ
2290145 นาย ทวีรัชต๑ ชินบุตร
2290146 นาย ประพันธ๑ เชื้อเมืองพาน
2290147 นาง ศรัณยา ปูเตะ
2290148 นางสาว สุวรรณา สุนทรวิภาต
2290149 นางสาว วิชชากร สุระรินทร๑
2290150 นาง พัชรินทร๑ สงเคราะห๑มิตร
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2290151 นาง สิริกร วิเศษดอนหวาย
2290152 นางสาว ภัณฑิราภัส ธนะศรี
2290153 นาย ชัยรัต บุญเนียม
2290154 นาย สายชล ประเสริฐกุล
2290155 นางสาว ไสนับ เปาะโซะ
2290156 นางสาว ศุภกร ใจทัน
2290157 นางสาว ขวัญเรือน ต๎นวงษ๑
2290158 นาง นภสร ตรีรัตน๑พิจารณ๑
2290159 นาย พรประเสริฐ หันดี
2290160 นาง จินดาพร แซํเฉีย
2290161 นาง กัลยาณี อุปราสิทธิ์
2290162 นาย นายปริญญา บุญมานพ
2290163 นางสาว พรรษ๑สุดา ไกํแก๎ว
2290164 นาย อนุกูล ขําคง
2290165 นาง เยาวนา จันทร๑เป็ง
2290166 นาง นลินรัตน๑ ภูริศิริพัฒน๑
2290167 นาย มนัส ภูนาสูง
2290168 นาย วัชร สุวรรณเนาว๑
2290169 นาย ธีภพ สงวนใจ
2290170 นาย คํานวน หงส๑สิงห๑
2290171 นาย คณพศ ภูดอนตอง
2290172 นาย ภูริคุณ สมพันธ๑
2290173 นางสาว กอบเกื้อ ฐานะ
2290174 นาง นนทกร วิไชยวงค๑
2290175 นาย ชวลิต ชุมพุฒิพงษ๑
2290176 พันจําเอก อุดมพร ปะติเต
2290177 พันจําเอก วิจิตร เสสนาเวช
2290178 นาย ภาณุพงศ๑ แพนล้ินฟ้า
2290179 นางสาว นพรดา สายบุญมี
2290180 นาย นราธิป สินโน

หนา้ที ่330 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2290181 นางสาว ณพิชญา ชมภูพืน้
2290182 นางสาว วันเฉลิม วิเศษศิริ
2290183 นาย สมคิด พรรณไวย๑
2290184 นาง จารุวรรณ เมืองสอง
2290185 นางสาว จิราพร จันทร๑สุข
2290186 นาง โสภา สาลียงพวย
2290187 นาย อาคม เชื้อบัณฑิต
2290188 นาง พัชมณ แจ๎งโพธิ์
2290189 จําเอก บุญธรรม บุญสุข
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เลขประจ าตวัสอบ
2300001 นาย อัฏฐชัย ปล้ืมวุฒิวัฒน๑
2300002 นาย วันยุทธ เหล็กกล๎า
2300003 นาย กวี ศิริชาติวาปี
2300004 นาง โซฟีนา อามิน
2300005 นาย ชัยวัฒน๑ วงศ๑วิวัฒน๑
2300006 นาย สาทร ชิงชนะ
2300007 นาย เบิกชัย นิลปานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่งสุขาภิบาล/ผอ.ส่วน... 
 (นักบริหารงานชา่งสุขาภิบาล ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่332 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2310001 นาย วิษณุ สุตระภักด์ิ
2310002 นาง ปิยะนุช ป๓ญจพรรค๑
2310003 นาย ธนัญชัย ชูเดชวัฒนา

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่งสุขาภิบาล
(นักบริหารงานชา่งสุขาภิบาล ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ
2320001 นางสาว แรมณภา เตาะอ๎น
2320002 นาย ลิขิต ประภาหาร
2320003 นางสาว สุภาพร แมนประโคน
2320004 นาย สาธิต เพชรแก๎ว
2320005 นาง ดารา คําวะเนตร
2320006 นาย จรัญ แก๎วํมล

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ
2330001 นางสาว วาสนา มะโนรมย๑
2330002 นางสาว ณัฐวลัญช๑ อนันตเจริญกุล
2330003 นาย สุรสิทธิ์ เวชสิทธิ์
2330004 นาง ณัฐธิชา ณ บางช๎าง
2330005 นาง อุมาพร ทองพันธ๑
2330006 นาย ทรงชัย นาคแป้น
2330007 นางสาว จันทิมา แมงกลาง
2330008 นาง จีรวรรณ ศิริสิงห๑
2330009 นางสาว วลีย๑พัชญ๑ พร๎อมโกมล
2330010 นางสาว ชญานี ไทยภักดี
2330011 นาง วรัญชนก จันทร๑สุข
2330012 นาย ณัตชัย เทีย่งอยูํ
2330013 นางสาว นาถลดา กระจํางศรี
2330014 นาง สุจิตรา นิลฉวี
2330015 นาง กิตติยา ศิลป์ประเสริฐ
2330016 นาง ภภรณ๑รัตน๑ งามการ
2330017 นางสาว แก๎วมณี รัตนศักด์ิมณีกุล
2330018 นางสาว อําพรรณ๑ ดวงเกิด
2330019 นางสาว ทัศนภรณ๑ แก๎วรํวมวงศ๑
2330020 นาย เจตกร เสวิสิทธิ์
2330021 นาย ยศพัทธ๑ เวชมุข
2330022 นาย เลอโรจน๑ เพ็ชรสิทธิ์
2330023 นาย ศราวุธ เกิดพันธุ๑
2330024 นางสาว ชฎารัตน๑ ชัยวัตร๑
2330025 นาย มนต๑รักสยาม เครือสาร
2330026 นาย คมสัน เสนสอน
2330027 นางสาว จมาศขนิษฐา แก๎วนวล
2330028 นางสาว คีตาญชลี สมสาย
2330029 นาง บุญฐิสา ชูชีพวิวัฒน๑ชัย
2330030 นาย ประภาส ประตุมมา

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่335 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330031 นาง ปาลิกา ทัศนพงศ๑ไพบูลย๑
2330032 นาย ชวลิต สุกิมานิน
2330033 นาง พัชราภา เมธาวี
2330034 นาง สุจิตรา หลอมประโคน
2330035 นาง ดวงพร ฟ๓กบุญเลิศ
2330036 นาย ดํารงศักด์ิ นาคกระจําง
2330037 นางสาว ไพรวัลย๑ ไชยนุ
2330038 นางสาว พิชญ๑นาฏ เวชกุล
2330039 นาง จันทร๑เพ็ญ ตันสกุล
2330040 นาง พัสกร บูรณากาญจน๑
2330041 นาง นงลักษณ๑ พุทธโกศา
2330042 นางสาว นัยนา แตงอํอน
2330043 นาง ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักด์ิ
2330044 นาย อิทธิพล แก๎วรัตน๑ชํวง
2330045 นาย นายประพันธ๑ นันทะเพชร
2330046 นาง ป๓ทมพร ลิขิตวาส
2330047 นางสาว จินต๑นิภา อํอนสูง
2330048 นาย จักรชัย ใจหนัก
2330049 นางสาว พัชรินทร๑ ฤทธิโชติ
2330050 นาง นารีนาถ กันหาเวียง
2330051 นางสาว พุฒิตา หวัดสนิท
2330052 นาย นนทกฤชณ๑ ขจรวัฒนากุล
2330053 นางสาว จิตติมา คําฉายทอง
2330054 นางสาว ชฎาภรณ๑ เต็มสี
2330055 นาย รัฐนนท๑ สุดรักษ๑
2330056 นาง พิมนภัทร๑ เพ็งพันลํา
2330057 นางสาว เกศร คําแสน
2330058 นาย ธนพงศ๑ บุตดา
2330059 นาย นิยม บุญรัศมี
2330060 นาง อังคณา แง๎เจริญกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330061 นางสาว พรรณทิพา หงศ๑พันธ๑กุล
2330062 นาย ราชันท๑ สงฆ๑เจริญธรรม
2330063 นางสาว ปาริชาติ หนุนยศ
2330064 นางสาว ดวงพร สุริยะโชติ
2330065 นางสาว โชติกา ใจชํวงโชติ
2330066 นาย ชวกร ชมภูคํา
2330067 นาย ทศพล ดําดิบ
2330068 นาย วัฒยากรณ๑ แนํนอุดร
2330069 นาย อดิศร ประจํา
2330070 นางสาว วิภา มากเกื้อ
2330071 นางสาว ศุภากร ธีระภคพร
2330072 นางสาว ปิยนุช ประเสริฐศักด์ิ
2330073 นาง กัลยาณี สุวรรณสุทธิ์
2330074 นาย เสกศักด์ิ ยาตาแสง
2330075 นาย ฉัตรชัย ภัทรพงศ๑พันธ๑
2330076 นาง พิลาส ชูประยูร
2330077 นางสาว เพ็ชร๑นารา ยอดคําป๓น
2330078 นาย เตชทัต เหรียญเครือ
2330079 นาย สุเมฆ น๎อยสนธิ
2330080 นาง อําพาทิพย๑ ถูกจิตต๑
2330081 นาย ภัทรพงษ๑ เสตะกัณณะ
2330082 นาง กนกวรรณ คชเสนีย๑
2330083 นาย คํานวล ชูจันทร๑
2330084 นาง ยุพา รัตนมณี
2330085 นาง สมจอง สุขสังวาลย๑
2330086 นาย พีรพล แก๎วทอง
2330087 นางสาว อรทัย ศรีพงศ๑
2330088 นาย วิทยา เพชรภิเษกสิทธิ์
2330089 นางสาว ศิริรชตะ โสดาทิพย๑
2330090 นาง ธัญณิชา เรืองเพ็ง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330091 นางสาว ธัญชนก คําชนะ
2330092 นาง ธนันธร พรจําศิลป์
2330093 นาง อารยา บนกลาง
2330094 นาย ธวัช สายวงค๑เปีย้
2330095 นาย ไพรสน อุทธบูรณ๑
2330096 นาย ปริญญา สุธรรมปวง
2330097 นางสาว สายชล ดีพิมาย
2330098 นาย กิตติศักด์ิ คงเกิด
2330099 นาย ธิต๑ติวัฒน๑ ศัพทเสวี
2330100 นาง นางรํุงรวี สถิตย๑พงษ๑
2330101 นาง นฤตย๑ ไวป๓ญญา
2330102 นางสาว กนกพร พูทํรงชัย
2330103 นางสาว ภรภัทร สายทองยนต๑
2330104 นางสาว ธีมาพร กิตชัย
2330105 นาย นิรันดร๑ พงษ๑ประเสริฐ
2330106 นางสาว พรพิมล ปิน่แก๎ว
2330107 นาย กิตติภากร จิตตะ
2330108 นางสาว สุมาลี บัวมาศ
2330109 นางสาว ดารุณี นาคะ
2330110 นางสาว ตรีนุช สินตาวิสุทธิ์
2330111 นางสาว อัญชนา บํารุงวงษ๑
2330112 นาง ภัทราภรณ๑ สีไสว
2330113 นาย ป๓ณณทัต ชัยวินิจ
2330114 นางสาว สิงห๑หาร อุตโม
2330115 นางสาว สิรัชชา วงศ๑ประทม
2330116 นาย ธัญญะ เนียมเกิด
2330117 นาย สุทธิศักด์ิ โฆษิตธนสาร
2330118 นาง พิธุกานต๑ บุญสงค๑
2330119 นาย พีรพงษ๑ คงเรือง
2330120 นาง สุภาภรณ๑ คําแหง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330121 วําทีร๎่อยโท จรัสเพ็ง อุตธรรม
2330122 นาง ธนนันท๑ หมื่นเดช
2330123 นางสาว รัชนี วัฒนกวี
2330124 นางสาว อังคณา วรนุช
2330125 นาง เฉลิมพร รัตนอุบล
2330126 นางสาว พิไลพร พรมบุตร
2330127 นางสาว นันท๑สินี บุญนากร
2330128 นางสาว ชรินทร๑ทิพย๑ อุทัยสาร๑
2330129 นางสาว วราภรณ๑ เกิดมงคล
2330130 นาง พัชรีย๑ เวทประสิทธิ์
2330131 นาย เจษฎา คําเครือ
2330132 นาง จุฑารัตน๑ บุญมี
2330133 นางสาว จารุวรรณ สุระโพธา
2330134 นาย พูนสิน เจือมประโคน
2330135 นางสาว เพ็ญพร ขวัญทอง
2330136 นาย จารุภัทร บุญปถัมภ๑
2330137 นาง เฉลิมพร บุญมี
2330138 นาย ธวัชชัย ศรีสมบัติ
2330139 นาย คมกฤษ คงมั่น
2330140 นางสาว ฐิติอลีนา ใจเพียร
2330141 นางสาว ณฐอร ทีปิวัฒน๑
2330142 นาย ปรัชญา ภูอาษา
2330143 นาย สุรศักด์ิ สงแสง
2330144 นางสาว วิไล รอดถาวร
2330145 นางสาว บรรดารักษ๑ ทิพย๑ลม
2330146 นาง อมรรัตน๑ ศรีคํา
2330147 นางสาว มนทกานต๑ สันอี
2330148 นางสาว พิมพ๑มาดา บุญศิริ
2330149 นางสาว อาภรณ๑ พวงมณี
2330150 นาย ทรงยศ แสนทวีสุข
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330151 นางสาว วรรณศรี ทิวแพ
2330152 นาง สริทธิฌ์าย๑ พัวพันธ๑
2330153 นางสาว นฤตยา นารี
2330154 นาย อมรเทพ ทองอํอน
2330155 นางสาว นันท๑นภัส แลวงศ๑นิล
2330156 นางสาว จันทร๑เพ็ญ ป๓ญโญนันท๑
2330157 นาย วุฒิชัย แสงศรีบุญเรือง
2330158 นางสาว กรกานต๑ มโนจา
2330159 นาย อรรถภูมิ หมัดอะดํ้า
2330160 นาย อาลี เหล๏าะเห็ม
2330161 นาง กรรณิกา โรจน๑วรชวลิต
2330162 นาง จันทร๑เพ็ญ นนทนาคร
2330163 นางสาว รษิกา รุจิคณานนท๑
2330164 นาย ทศพร ทูไ๎พเราะ
2330165 นางสาว อรอุษา ภักดี
2330166 นางสาว โสภาพร ชํานาญเท
2330167 นาง ทัศนีย๑ ศรีทับไทย
2330168 พ.อ.ท. โสภณ กุฎีสุข
2330169 นาย จักรพันธ๑ สาหรํายทอง
2330170 นาง พิมพ๑นิศา บรรเทา
2330171 นางสาว กัณทรัต นวลมา
2330172 นาง พัฒนียา ต๊ิบบุงํ
2330173 นาย ดาษฟ้า อุทรักษ๑
2330174 นาง นันธิกานต๑ แก๎วกล่ัน
2330175 นาย ธนา มาศงามเมือง
2330176 นาย นริศ จิตต๑รักเกียรติ
2330177 พันจําอากาศเอก สมพาน บรรดิษฐ
2330178 นาย อัชดา จึงสวําง
2330179 นางสาว สังวาลย๑ ประดิษฐ๑ทรัพย๑
2330180 นางสาว วาสนา รอดอารมย๑

หนา้ที ่340 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330181 สิบเอก สุริยะ บาลี
2330182 นาย เตียง คําพิลา
2330183 นาย สรณัฐ เตชะป๓น
2330184 นางสาว ศุภางค๑ จรบุรมย๑
2330185 นางสาว บรรจง กาลจักร
2330186 นาง วิรัลพัชร กิจวรรณ
2330187 นางสาว ชัญญานุช บุญวิสูตร
2330188 นาง วัสุญา ขํานุรักษ๑
2330189 นาง อรุณี คําบริสุทธิ์
2330190 นางสาว เยาวเรศ สินพูล
2330191 นางสาว วันดี เขียวคํา
2330192 นาง สุรีพร หล๎าธรรม
2330193 นาง นวรัตน๑ คณะแนม
2330194 นางสาว มัณฑิตา แจ๎งพงษ๑
2330195 นางสาว กันยารัตน๑ ชูดํา
2330196 นาย ณฐพลษ๑ ป๓นแก๎ว
2330197 นาง วรรณา เล็กสุภาพ
2330198 นาง วิลุดา พรมแก๎ว
2330199 นาย ปกาศิต พิศงาม
2330200 นางสาว วัลภา สุทธิโคตร
2330201 นางสาว ฐาณิตา หมุนลี
2330202 นางสาว ศิริรักษ๑ ไตรเนตร
2330203 นาง สุนันท๑ พุมํซํอนกล่ิน
2330204 นาง อัญชิษฐา ลํองสุวรรณ
2330205 นางสาว สุชีพ คงประดิษฐ๑
2330206 นาง นุชนาถ แก๎วสุกัลยา
2330207 นางสาว จุฑามาศ ทะสา
2330208 นาย นิติรัฐ คีรีวรรณ
2330209 นาง ขวัญชีวิต ศิริวรรณ
2330210 นางสาว พิมลรัตน๑ สําเภารอด
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330211 นาง กชพร คําภูเมือง
2330212 นาย กิตติภพ พันธุ๑อ่าํ
2330213 นางสาว อําพรรณ สุวรรณฤกษ๑
2330214 นาง ณัฐกฤตา เจริญโภค
2330215 วําทีเ่รือตรี สินธ๑ชัย นิติดุลยรัฐ
2330216 นาง สุพรรณี ชูศรีวาสน๑
2330217 นาง ฉลวย พงศ๑สุวรรณ
2330218 นาย จรัล บุญตา
2330219 นางสาว สุจรรยา ศรีโมรา
2330220 นาง โสรยา เทียนสํงรัศมี
2330221 นาย เมธาวี ลําลอง
2330222 นาย รัชดา นนทฤทธิ์
2330223 นางสาว กัญญารัตน๑ พันดวง
2330224 นางสาว เกษร กิจปกรณ๑สันติ
2330225 นางสาว บุษบา เชิดชู
2330226 นางสาว รัชกาล ดาวทอง
2330227 นาย จักรพงษ๑ แสงบุญ
2330228 นางสาว วรินิล อิ่นคํา
2330229 นาย ทนงฉัตร ประสงค๑ดี
2330230 นาย ณัฐวุฒิ คงเปีย่ม
2330231 นางสาว อุทุมพร ศิริมงคล
2330232 นางสาว กัญจิรา อินต๏ะกัน
2330233 นางสาว พรพรรณ สวํางกิจวัฒนา
2330234 นาย เทพนคร ทาสีแสง
2330235 นาย พงศ๑พันธุ๑ เพ็ชรอินทร๑
2330236 นาง ชุติญา เทพรัตน๑
2330237 นางสาว ศิริวิมล มงคลกุล
2330238 นาย ฉัตรชัย นรภาร
2330239 นาง ณัฐนันท๑ ภูกํล่ัน
2330240 นาง ยศวดี สีหานนท๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330241 นาย สมยศ ศรีอรรถิกานันท๑
2330242 นาย นายปฎิยุทธ๑ นาคขํา
2330243 นางสาว รัชนีกร รัฐศาสตร๑นาวิน
2330244 นาง วันทนีย๑ ศิริโชติ
2330245 นาง วิมล พิพัฒน๑พล
2330246 นางสาว สมาน ปานสมบูรณ๑
2330247 นาง ธัมมภัทร๑ รักษาแก๎ว
2330248 นาง นวพร อยูํป้อม
2330249 นาย บุญสํง เวชชศาสตร๑
2330250 นาง สุธีรา ทิพย๑รัตน๑
2330251 นาง มาลินี ทีรฆวณิช
2330252 นาย บุญเนตร ศรีมณี
2330253 นางสาว อัญชลี สุวัฒนพิเศษ
2330254 นาย อภิชาติ ศรีเมือง
2330255 นาย ปิยชัย โชคเทอดธรรม
2330256 นางสาว นิชัญญา ธนะมูล
2330257 นางสาว ณัฏฐ๑ชุดา เหลืองจรูญสกุล
2330258 นาง ปาลิดา เกตุรัตน๑
2330259 นาย ฉลอง ชมเส็ง
2330260 นาง พเยาว๑ ศรีเมือง
2330261 นาง วันดี มุสิกวงศ๑
2330262 นาง เปรมฤดี บุญชุม
2330263 นางสาว เสาวภา ปาประโคน
2330264 นาง บุณยานุช เกํงการ
2330265 นาง ศศิวิมล นําผล
2330266 นางสาว อนันท๑ตยา วรรณวงศ๑วัฒนา
2330267 นาง รัตนาภรณ๑ แก๎วใส
2330268 นางสาว รัตติยา เกิดสมนึก
2330269 นาง อุมาพร ระหารนอก
2330270 นาย ภัทรชัย บัวศรี
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330271 นาย สัมพันธ๑ โรจนรัตน๑
2330272 นางสาว อรทัย ตันกระโทก
2330273 นางสาว เพ็ญศิริ พรหมสุวรรณ
2330274 นาย ชานนท๑ สีทัน
2330275 นาย ษรัญพัชท๑ แพงแซง
2330276 นาง วรัทยา เหมมา
2330277 นางสาว โสรีนา ศิริสุข
2330278 นาย วัฒนา กนกณัฐศิวัฒนา
2330279 นางสาว ธนวรรณ วงค๑สุรินทร๑
2330280 นาง นาฎญา นิลประภา
2330281 นาง กาญจนา ทองเจริญ
2330282 นาง พิมพา สุขเหล่ือง
2330283 นาย สมเพ็ชร วิทุน
2330284 นาง นงนุช แสงป้อ
2330285 นาย สุทัศน๑ สุทธิพันธ๑
2330286 นาง กชพรรณ เรืองทอง
2330287 นางสาว ธนาณัติ ขันทะสิทธิ์
2330288 นาง มณฑา เก๎าซ๎วน
2330289 นางสาว อัจจิมา จุลสอาด
2330290 สิบเอก ชัยชาญ พันธุ๑ยุรา
2330291 นางสาว เขมนิพพิชฌน๑ ธนพณัณท๑
2330292 นาย กัษมัน วงษ๑พานิช
2330293 นาง บุญญา นวลออง
2330294 นาย เสมา ผํองศรีงามชัย
2330295 นางสาว กัญญาพัชญ๑ บุญธรรม
2330296 นาย สิทธิณัฐ อัตภูมิ
2330297 นางสาว รัตนา เฉลิมชัยวิวัฒน๑
2330298 นาง กัญญาภา จําพรต
2330299 นาง ภัทรา สินอาภา
2330300 นาย ธงชัย สร๎อยสน
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330301 นาย ปฏิญญา นิธิสมบัติ
2330302 นาย สายัน บุญประกอบ
2330303 นาง ธนัชพร พินิตตานนท๑
2330304 นาง กุลนันท๑ วันดีศรี
2330305 นาย สรรเพชญ๑ อรุณรัตน๑
2330306 นาย ถาวร บุญวิสูตร
2330307 นาย สมเกียรติ วรรณสุทธิ์
2330308 นางสาว มณีรัตน๑ พิมพ๑เชื้อ
2330309 นางสาว พรพิมล ศรีราช
2330310 นาย คาวี นาสินสร๎อย
2330311 นางสาว ชนิตา สมรักษ๑
2330312 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ปภาอนันต๑วัฒน๑
2330313 นางสาว กฤษฎา แก๎วดี
2330314 นาย มัธยม แดนแก๎ว
2330315 นางสาว จันทร๑จิราภรณ๑ สาริวงค๑
2330316 นางสาว พิมพ๑ชนา ธัญรัตน๑เรืองเดช
2330317 นางสาว ณัฐกานต๑ นันตา
2330318 นาง เอื้อมพร ล้ิมตระกูล
2330319 นาง สุจิตรา อนันตกูล
2330320 นางสาว อวยพร สงละออ
2330321 นางสาว รัชณีย๑ คงคาลัย
2330322 นางสาว ศิริวรรณ เพชรคีรีสกุล
2330323 นาง ปทิตตา ไขว๎พันธุ๑
2330324 นาย นายปิยพงศ๑ มีสะอาด
2330325 นางสาว ดาลัด ยาทุมานนท๑
2330326 นางสาว จุฑารัตน๑ กุณฑโร
2330327 นาง ณัฏฐนันท๑ ภัทรวิริยะคุณ
2330328 นาง เตือนใจ แสงนาโก
2330329 นาย พิเชษฐ๑ พรหมเช็ก
2330330 นาง นิออน แย๎มไสย
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330331 นางสาว เบญญาภา อมตเวทย๑
2330332 นาง ฐิตินันท๑ ศรีพอ
2330333 นาย เขตมงคล ปีติวิทยาวัฒน๑
2330334 นาง อัจฉรา เจริญสุระสถล
2330335 นาง ชลิตา จันทร๑ป๓ญญา
2330336 นาย องอาจ อันทะโย
2330337 นาง ณิชรัตน๑ แสนอุบล
2330338 นางสาว ศุภลักษณ๑ บุศดี
2330339 นาง ธัญวรัตม๑ บุญอํอน
2330340 นางสาว ศศิธร แก๎วพรหม
2330341 นาง กัลยาณี กาญจนธานี
2330342 นางสาว จินห๑จุฑา ศุภศรี
2330343 นาง ปณิตา คงทรัพย๑
2330344 นาง กาญจนา นวลสุทธิ์
2330345 นาง กันจนา พุดดี
2330346 นาง จิรารัตน๑ ทาคําวัง
2330347 นาง ทิตย๑ชนีย๑ อุดมศิลป์
2330348 นางสาว นิตยา จันทร๑ศรี
2330349 นาย นายสุชาต อยูํหลง
2330350 นางสาว กษุณา จํานงบุตร
2330351 นาย ยัสถะ พลมี
2330352 นางสาว ปาณิสรา วชิระโภคะกุล
2330353 นางสาว นิวาพร มะดาศรี
2330354 นาย กันตณัช ทีปต๑ทินกฤติ
2330355 นางสาว บูรยา เจริญพืช
2330356 นาย บัณฑิต จิตตะระ
2330357 นาง ยุภาลักษณ๑ สมบูรณ๑
2330358 นาง นภสร แสงแดง
2330359 นาง ณาตยา ชูพันธ๑
2330360 นาง จุฑารัตน๑ เขียนพลกรัง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330361 นางสาว เสาวณี ชนะพาล
2330362 นางสาว สิริพิมล ขุมทอง
2330363 นาง จินตนา สถาปิตานนท๑
2330364 นางสาว รัตนา หมื่นเทพ
2330365 นาย สมบัติ ถิ่นกาแบง
2330366 วําทีเ่รือตรี ศราวุฒิ ถนอมรอด
2330367 นาย ประดิษฐ๑ ขยันดี
2330368 นางสาว อัจฉราภรณ๑ ศิลปะ
2330369 นาง นางกนกวรรณ บุญญวรรณ
2330370 นาย อุปถัมภ๑ ก๎อนธิ
2330371 นาง สุภัทรา ดาวเรือง
2330372 นาย ปรัญญา เอ็ดอินทร๑
2330373 นางสาว อุทัยทิพย๑ ฉิมเรศ
2330374 นางสาว ญาณิศา จิระถา
2330375 นาง ลลิตา แกล๎วกล๎า
2330376 นาย สุพจน๑ ดิษยะกมล
2330377 นางสาว สุวภัทร กุลฑล
2330378 นาง เครือวัลย๑ คลังระหัด
2330379 นาง ธิติกาญจน๑ ศักด์ิแสง
2330380 นาง สุจิตรัตน๑ ศรแผลง
2330381 นาง ฮามีดะห๑ โต๏ะแวอาลี
2330382 นาย ชยา อินทเชื้อ
2330383 พันจําโท จักร๑กฤษณ๑ สุขเกษม
2330384 นางสาว ธิดารัตน๑ คําภามูล
2330385 นางสาว นันทพร สถิรคุปต๑
2330386 นางสาว พัทธนันท๑ บุญญลิตวรานันท๑
2330387 นาง พิกุล เนียมพุมํพวง
2330388 นาง อรทัย บัง้เงิน
2330389 นาง ประภัสสร อุํนกาศ
2330390 นาง อัจฉรา สุทธนะ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330391 นาย ภาณุมาศ มนสิการชัย
2330392 นางสาว วาสนา มาตรศรีหา
2330393 นาง ดารณี ชัยมานะพร
2330394 นางสาว สุไขหน๏ะ ละใบซอ
2330395 วําที ่ร.ต. มาโนด ศรีนุ
2330396 นางสาว นิภาพร คอนสูงเนิน
2330397 นาง รชตะ เจริญพงศ๑
2330398 นางสาว วาสนา สนิทโกศัย
2330399 นางสาว มันทิมา บุญวัฒน๑
2330400 นางสาว โชติกา กลางนนท๑
2330401 นาง ภาราณีย๑ รัชอินทร๑
2330402 นาย วินิตร๑ พลนุ๎ย
2330403 นางสาว บงกช ป๓ญญาพรม
2330404 นาง วนาพร บุญญผลานันท๑
2330405 นางสาว อานิก คลํองแคลํว
2330406 นาง พรรณี ฤทธิรงค๑
2330407 นาง นวลรัตน๑ วังนัยกูล
2330408 นาง วชิรพร คงคา
2330409 นางสาว ศรินทิพย๑ ศรีอําไพ
2330410 นาย ชินพรรดิ ภูลายยาว
2330411 นาง สุภารัตน๑ ภูลายยาว
2330412 นาง ผุสดี บัวสิน
2330413 นาง พวงเพชร จึงเสถียรพงศ๑
2330414 นางสาว ฐิตาภา นาตัน
2330415 นาง อรัญญา พวงสมบัติ
2330416 นางสาว วิลาวัลย๑ แก๎วเกื้อกุล
2330417 นาง เนตรนภา สังขจันทร๑
2330418 นาง สุดารัตน๑ รุจิจินดาวรรณ๑
2330419 นางสาว กมลพร ศรแดง
2330420 นางสาว กรรณิกา ศุภมาศ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330421 นาย อดิศักด์ิ คุณวงศ๑
2330422 นาง สิรินันท๑ ยิบประดิษฐ๑
2330423 นาง ปรีดาวรรณ รักษ๑แก๎ว
2330424 นาง พรรณี จําเป็น
2330425 นาง วันเพ็ญ สลักจิตร
2330426 นาง วนัสรินทร๑ ธรรมวงศา
2330427 นางสาว อัจฉรา บุญยัง
2330428 นาง ศุภลักษณ๑ สีระแก๎ว
2330429 นาง คัมภีรดา ชาตรี
2330430 นาง ฉวีวรรณ ชีวาพัฒนานุวงศ๑
2330431 นาง นันท๑นภัส นิลพัฒน๑สกุล
2330432 นาย กมนทัต วชิรนิมิต
2330433 นางสาว ณัฐชา ภูชัน
2330434 วําทีร๎่อยตรี สวัสด์ิ พรหมอุตม๑
2330435 นางสาว ลลดา ศิริพงษ๑
2330436 นาง บุบผา ถนอมเล็ก
2330437 นางสาว กมัชชา สุภาวะไตร
2330438 นาย ธีระยุทธ คงใหมํ
2330439 นาย สุทธิชาติ แสนจันทร๑
2330440 นาง จริยา สาคร
2330441 นางสาว นารีดา ยา
2330442 นางสาว สุรีวรรณ เกสโร
2330443 นาย โกมล เหมทานนท๑
2330444 นางสาว วราภรณ๑ สัจจสุวรรณ
2330445 นาง อุไร วาปี
2330446 นางสาว กัญจน๑ชญา ชูแก๎ว
2330447 นาง เกศินี ผลาภรณ๑
2330448 นาย ธนกฤต บูลย๑ประมุข
2330449 นาง กานต๑พิชชา มะนิยม
2330450 นางสาว สุขสบาย ไชยวังราช
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330451 นาง ชลธิชา ฆอ๎งเกิด
2330452 นาง รํุงรัตน๑ เส๎งวัน่
2330453 นางสาว เพชรรัตน๑ จันทร๑ภิยม
2330454 นาย วิชัย โตํนวุธ
2330455 นาง สุจินต๑ ใจสันกลาง
2330456 นาง สุภาวดี จอมจุมพล
2330457 นางสาว นิภาวัลย๑ ผิวผาง
2330458 สิบตํารวจเอก พงษ๑เดช มณฑากูล
2330459 นาย จํานงค๑ สองเมือง
2330460 นาง สุภาพร สมศรี
2330461 นางสาว สถาพร เหล็กดี
2330462 นางสาว สุนิสา ปาคาพิทักษ๑
2330463 นาย สามารถ ศิริรัฐภรณ๑
2330464 นางสาว วรารัตน๑ มาดา
2330465 นางสาว อรอนงค๑ มีพร
2330466 นาง นิ่มนวล แสงดี
2330467 นาง สิทธิรัตน๑ แสงห๎าว
2330468 นางสาว ณภัสภรณ๑ แพงพรม
2330469 นางสาว ชรัญญา ศรีสุธรรม
2330470 นางสาว ศันสนีย๑ สุทธิวนาสันต๑
2330471 นาย อภิวัฒน๑ คําเขื่อน
2330472 พันจําโท เจด็จ ทรัพย๑ทวี
2330473 นาย พิสุทธิ์ สารบรรณ
2330474 นาย โกวิท หรีกประโคน
2330475 นาง วชิรา ชํางยา
2330476 นางสาว วัลย๑วศิน เดชเจริญกิจกุล
2330477 นางสาว โสภิญ หาญรบ
2330478 นางสาว จารุนันท๑ อภิชาตวณิชย๑
2330479 นางสาว กัลยา ใจกล๎า
2330480 นาย นิพล จันทนะ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330481 นาง พรภินันท๑ พีรสกุลสิทธิ์
2330482 นางสาว ญาณพัฒน๑ ขวัญญมุนี
2330483 นางสาว ดาราวดี อธิยะ
2330484 นาง จันทร๑ทิพย๑ นาสุข
2330485 นาย ไพศาล หอมเกตุ
2330486 พันจําโท ศุภกฤษ ไชยะโอชะ
2330487 นางสาว ปารวี วัฒนการกิจ
2330488 นาย บริพงษ๑ รัตนศิลป์
2330489 นาง โสมาวดี โสมศรีแพง
2330490 นางสาว วาสนา หนูชูด
2330491 นางสาว ศิวาพร แฉํสูงเนิน
2330492 นางสาว อุทัยวรรณ เทพไชย
2330493 นางสาว ชนันธร จงสุกใส
2330494 นางสาว กาญภัค ภักดีภูมิภัทร
2330495 นางสาว สุนิตา ศรีทารัง
2330496 นางสาว ปรีดา ด๎วงสีนวล
2330497 นาย พัฒนพงศ๑ ชูไทย
2330498 นาย พิษณุ การเพียร
2330499 นางสาว จารุวรรณ เมฆอําพล
2330500 นางสาว สุทิรา ปานเจริญ
2330501 นางสาว พัชรียา นิสีดา
2330502 นาง อรพรรณ จุลภักด์ิ
2330503 นางสาว ขนิษฐา ทองสาลี
2330504 นางสาว ภานิชา นาคินทร๑ชาติ
2330505 นางสาว คัทรียา ศรีมุกดานนท๑
2330506 นาง ยุพา ธาตุไพบูลย๑
2330507 นางสาว สุดใจ เศษสิน
2330508 นางสาว สุกาญจนา อาจวงษา
2330509 นางสาว อักษรา คงสบาย
2330510 นาง กมลพร บุญชํวย
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330511 นางสาว ฐนันท๑ลภัส ไพรวรรณ๑
2330512 นางสาว มณฑาทิพย๑ แซํหยี
2330513 นาง เกษร พรมดี
2330514 นาง ทิพวรรณ กองธนานันท๑
2330515 นางสาว จันทร๑จิรา เพ็งคล๎าย
2330516 นาย จําเอกชัยนาท รัตนทิพย๑
2330517 นางสาว รัชฎาภรณ๑ เมํนฉาย
2330518 นางสาว รัชตวรรณ ศรีแดง
2330519 นาย อรุณ ซํายเซํง
2330520 นาย ธวัชชัย บาตรงูเหลือม
2330521 นาย ณัฐพัฒน อาจนนท๑ลา
2330522 นาง เจษฎากรณ๑ อภิวงค๑งาม
2330523 นางสาว อรณิชชา ศรีมาตย๑
2330524 นาย บรรเจิด เอี่ยมอุไร
2330525 นาง รักชนก สมสาย
2330526 นาย ประเสริฐ จิญกาญจน๑
2330527 นาย สมคิด สินชัย
2330528 นางสาว ณัฐกฤตา บัวหลวง
2330529 นางสาว นอรีต๎า อาแซ
2330530 นาง กานดา ทรัพย๑แก๎ว
2330531 นาย มานิตย๑ จุลพันธ๑
2330532 นาย นันทชัย พันธ๑สุวรรณ
2330533 นาย ชัย ตระกูลฟองทอง
2330534 นาง กรกช อยูํยืนผล
2330535 นาย เทวัญ เอื้อสามาลย๑
2330536 นางสาว มัชฌิมา สุวรรณผา
2330537 นางสาว ศุกร๑ศิริ ฉัตรนริศศศิญา
2330538 นาง อัจลี เพชรคง
2330539 นาย อิสระ อนุจันทร๑
2330540 นาง กนกวรรณ เทศนุ๎ย
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330541 นาย สมบูรณ๑ พงศ๑ผาติ
2330542 นางสาว จินตนา เกรียงเดช
2330543 นาง ฐิติพร ดวงศรี
2330544 นาง อนุสรา มีลาภ
2330545 นางสาว สุกฤตา สุมะนา
2330546 นาง ชนิดา ฮะวังจู
2330547 นาย สุนทร วะปะนัง
2330548 นาง สุวิมล จันทร๑ยอด
2330549 นาย มนูญ สงบุตร
2330550 นางสาว อารยา แก๎วคีรีวรรณ
2330551 นาย ทนงศักด์ิ ลาวตูม
2330552 นาง พรรณี หนํอทอง
2330553 นางสาว ลดาวัลย๑ ยืนนาน
2330554 นางสาว ฐิตารีย๑ ปินตาคํา
2330555 นางสาว อรทัย จัตุรัส
2330556 นาย ธัญญพล สุคันธรส
2330557 นาง นิภาวรรณ อ๎นพวงรัตน๑
2330558 นาย สุริยา สอนบ๎านไผํ
2330559 นางสาว อาภรณ๑ เหลาบ๎ง
2330560 นาง ภรภัทร รามอินทร๑
2330561 นางสาว ภัทรมาศ จันทะสิงห๑
2330562 นาง ไพจิตร เอกอดิธรรม
2330563 นาง สุภาพร สุตพรหม
2330564 นาง รัชฎาภรณ๑ เขียวโพธิ์
2330565 นางสาว พิมพ๑นภา สกุณา
2330566 นางสาว จิตติกาญจน๑ นะวงศ๑
2330567 นาย ศักย๑ศรณ๑ ธนะจักร๑
2330568 นางสาว ผํองศรี โสภา
2330569 นาง วราภรณ๑ มํวงไหม
2330570 นาง รัตติกรณ๑ ทิพย๑ดารา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330571 นางสาว เย็นฤดี พรมรัตน๑
2330572 นาย ณัฐวีณ๑ กันณรงค๑
2330573 นางสาว ปณิตา ชํวยวงค๑
2330574 นางสาว อรุณศรี ป๓ญโณ
2330575 นาง ศิริกานดา ใหญํวงศ๑
2330576 นางสาว ขวัญเรือน สงประสพ
2330577 นาย ธวัช จรูญรัชฎ๑
2330578 นาย สราวุธ นพศรี
2330579 นาง ปิยนัยน๑ นวลวัฒน๑
2330580 นาย ประยูร เพ็ชรรัตน๑
2330581 นาย ภูดิศ แก๎วสุกไส
2330582 นาง สุภา สิริสาโรจน๑
2330583 นางสาว กัญญาณัฏฐ๑ อํอนศรี
2330584 นางสาว ยุดารัตน๑ อาวรณ๑
2330585 นาย พรชัย สังข๑สัจจธรรม
2330586 นาง ญาณิศา บุญแนบ
2330587 นาย สุพจ ชุํมกล่ิน
2330588 นาง สาริกา ทองดํา
2330589 นาย อุทัย ยุติธรรม
2330590 นาง นันท๑นภัส ไชยเขียว
2330591 นาง กวิตา ทับทวี
2330592 นาย อนุวัติ ยาวิชัย
2330593 นาย นพดล โกลาหะฬะ
2330594 นาง กัทลี เอียดเต็ม
2330595 นาย สุชาติ ทองด๎วง
2330596 นาย วิทยา จายุพันธ๑
2330597 นางสาว ศุภลักษณ๑ เพชรประสิทธิ์
2330598 นาย เจนณรงค๑ นามมณี
2330599 นาย ภูว ปานสมบัติ
2330600 นางสาว อภิกษณา ทองรํวง

หนา้ที ่354 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330601 นางสาว สาธิดา อาดุลเบบ
2330602 นาย กระจําง สวนไผํ
2330603 นางสาว ธัญวรัตม๑ เทียบมา
2330604 นาย วิรุฬห๑ วงค๑พุธ
2330605 นางสาว สมหมาย อภัย
2330606 นาย สมเกียรติ อินก๐ง
2330607 นางสาว ดวงพร ชนม๑ทวี
2330608 นางสาว นิวดี ทินวงษ๑
2330609 นางสาว รัตชนี เรืองพุธ
2330610 นางสาว ฐานิดา เฮียงกัน
2330611 นาง พัชรีภรณ๑ จันทรส
2330612 นาง สิมลี วาสิการ
2330613 นาง สุภลักษณ๑ ฝาชัยภูมิ
2330614 นาย ธีรวิศิฏฐ๑ สืบเหลํารบ
2330615 นาง นุชจารี รัตนาธรรม
2330616 นาง นันทนา เกตุอารีย๑
2330617 นาง บุษบา ไสยสิทธิ์
2330618 นาย ปาณรวัฐ อมรคณารัตน๑
2330619 นางสาว อัจฉรา รักษ๑ชน
2330620 นางสาว สุวารินทร๑ ทอดแสน
2330621 นาง จันทิรา เชื้อชาติ
2330622 นาง จริยา ณ พัทลุง
2330623 นางสาว ชาณิตา มํองเร๏ะ
2330624 นางสาว ถนอมรัตน๑ พุทธิป๓ญญา
2330625 นาง สุณิฏฐากรณ๑ ถั่วทอง
2330626 นางสาว สุนัน เพียรทอง
2330627 นางสาว อรปภา โสมสิทธิ์
2330628 นางสาว ทิฆมัพร แสงภูภาส
2330629 นางสาว รมิดา ศรีไชยมูล
2330630 นาง เจนจิรา จุลเขตต๑

หนา้ที ่355 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330631 นาย พัศวุฒิ บุญเดช
2330632 นางสาว ธนัชญกร ปานสังข๑
2330633 นาง ภณิดา วิรัตยานนท๑
2330634 นางสาว สิรีกานต๑ พงศ๑สุภากมลากร
2330635 นาย ศักด์ิดา ผกากรอง
2330636 จําเอก รักษ๑พิเชฐ แสงชาติ
2330637 นาย อํานวย จิระอํานวยเวทย๑
2330638 นาง สุพรรณี หมาดทิง้
2330639 นาย ธนิต แป้งเทา
2330640 นางสาว วาสนา ธรรมดี
2330641 นาง จรรยารัตน๑ ต๋ิวสกุล
2330642 นาง เกศนี มีบุญ
2330643 นาง สุมาลี วรรณราช
2330644 นาย สุทัต หนูมาก
2330645 นางสาว ภัทรนิษฐ๑ วิชัย
2330646 นาง อนุศร พรหมคําบุตร
2330647 นางสาว จันทรา หมัดศิริ
2330648 นางสาว สนม อิ่มใจ
2330649 นางสาว สุกัลยา สมถวนิช
2330650 นาง วรดาณ๑ นันทนะวานิช
2330651 นางสาว สุมาลี คงทอง
2330652 นางสาว พัชรี ปูม่ณี
2330653 นาง นิตยา ใจหาญ
2330654 นาง ชมภัค เหมืองทอง
2330655 นางสาว ภัคจิรา กาวิน
2330656 นางสาว ธัญญพัทธ๑ โรจน๑ธนาศุภสิน
2330657 นาย สัมภาส แก๎วสมวงค๑
2330658 นาง ปวริศา เพชรสุข
2330659 นาง ชลธิชา พูลยรัตน๑
2330660 นาง สุนันทา ชูชื่น

หนา้ที ่356 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330661 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ฤกษ๑ใหญํ
2330662 นาง นิตยา ไทยบัณฑิตย๑
2330663 นางสาว นัยน๑ปพร กองสุวรรณ๑
2330664 นางสาว วิภารัตน๑ ปิตตุภักด์ิ
2330665 นาย วรพล ต้ังสิริพันธกุล
2330666 นาง แสงอรุณ มีบุตรดี
2330667 นาง ธนวรรณ สังข๑ทอง
2330668 นาย ศิริโชค จันนา
2330669 นางสาว สมยศ พิมายรัมย๑
2330670 นางสาว สิริกร ชูมณี
2330671 นาง พรรณี อินทรโชติ
2330672 นาง ทิพยรัตน๑ เรืองมณี
2330673 นางสาว ขวัญดา ยูโซะ
2330674 นาง พรรษมน เกษกิ่ง
2330675 นาย เชาว๑ฤทธิ์ ศรีสุระ
2330676 นางสาว นวรัตน๑ ยอดเสถียร
2330677 นางสาว ลักษณา ทิพยานนท๑
2330678 นางสาว ณัฐวลัญช๑ ใจยาคํา
2330679 นางสาว วรรณภา เป็นสุข
2330680 นางสาว ณภัทร บัวงาม
2330681 นางสาว เปรมใจ มากพงษ๑
2330682 นาย ประสิทธิ์ เวียงสงค๑
2330683 นางสาว เจ๏ะฮานิง เจ๏ุะเล๏าะ
2330684 นางสาว สุธาทิพย๑ ใหมํชุม
2330685 นาง วิภารัตน๑ อํอนแก๎ว
2330686 ร๎อยโท ยุทธพงศ๑ ศรีวรกุล
2330687 นาง อมรรัตน๑ ราชประสิทธิ์
2330688 นาง ยุพิน มะธิปิไข
2330689 นาง ถิรญา ศรีชมชื่น
2330690 นาง ญาณิศา ป๓น้ทรัพย๑

หนา้ที ่357 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330691 นาง ศุภกานต๑ หลําโยม
2330692 นาย สมมาตย๑ สิงห๑ทา
2330693 นางสาว อัญชิษฐา พร๎อมพรม
2330694 นาง วรรณา สํองแสงกล๎า
2330695 นางสาว หนูพิน ภูทอง
2330696 นาย สุรักษ๑กมล ตาหยอง
2330697 นาย สุริยัน คําสม
2330698 นางสาว เมทิกา พุฒพวกดี
2330699 นาง กรกฎ เศียรสมาน
2330700 นางสาว บัวหลง กล่ินหอม
2330701 นางสาว กรรณิการ๑ บุญสํง
2330702 นางสาว พัชชานันท๑ ผลทิม
2330703 นาง ทัศนีกาญจน๑ วีรโชคอุดมเดช
2330704 นางสาว เสาวภา สามารถ
2330705 นาง ฐาริณี สุภโกศล
2330706 นาง พรทิพย๑ แสงคุณ
2330707 นางสาว นัคมน เรืองจรัส
2330708 นาย สุริยกานต๑ ดีโคตร
2330709 นาง ศันสนีย๑ ยั่งยืน
2330710 นาย ณฐกร สอนสกุล
2330711 นางสาว พรรณุภา มหาวี
2330712 นางสาว นกน๎อย ช๎อนแก๎ว
2330713 นาย อภิวัฒน๑ เงินดี
2330714 นาง จําปูน สิงหพันธ๑
2330715 นาง สิริพร อุปถัมชาติ
2330716 นาย ณัฐพงศ๑ บัวผา
2330717 นาง อุไร เข็มสุข
2330718 นางสาว สังวาลย๑ พิมพวงค๑
2330719 นาง หทัยภัทร จูมาศ
2330720 นางสาว หทัยภัทร ชาตอริยะกุล

หนา้ที ่358 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330721 นาย กําธร จินารักษ๑
2330722 จําเอก ปฏิวัติ มณีลํ้า
2330723 นาย อรรถกร อยูํในธรรม
2330724 นางสาว กัญณภัทร ชํานาญดี
2330725 นาย อนุวัตร แสงโพธิ์
2330726 นาย ชนินทร๑ เดชสงค๑
2330727 นาง นันทกา เครือซุง
2330728 นางสาว นันท๑สินี ปรีชาธนรัตน๑
2330729 นาง ป๓ทมา แก๎วนํวม
2330730 นาย วุฒิพงษ๑ พงษ๑วัน
2330731 นาย นายฑีฆพัช ชนะศรี
2330732 นาย กิตต์ิธเนศ สายพร๎อมญาติ
2330733 นางสาว สาลีฮ๏ะ ดารานีตาแล
2330734 นาง วาสนา ใจพราหมณ๑
2330735 นางสาว ดวงเดือน วันทา
2330736 จ.อ. กมลชัย พรหมคุณากร
2330737 นาง นพวรรณ จิตต๑โสภณ
2330738 จําเอก อัครเดช รัตนสิงห๑
2330739 นาง กชวรรณ ชื่นชม
2330740 นาย นพดล ศรีเมือง
2330741 นางสาว ดุษณีย๑ หมัดอาหลี
2330742 นางสาว ณิชรัตน๑ จันทร๑นามเขตต๑
2330743 จําเอก คุณพิศุทธิ ดีเติม
2330744 นางสาว สุภาพร พันธ๑ชะนะ
2330745 นางสาว กุลยา วินัยธรรม
2330746 นางสาว สุกัญญา พงษ๑ไพร
2330747 นาย ศรายุทธ ลํานามน
2330748 นาง ณัฐธรี เพชรรัตน๑
2330749 นาง ธิดากร บุญเพิม่
2330750 นาง พรพรรณ ป๓ญญาไว

หนา้ที ่359 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330751 นาง สุจิน จันทรักษ๑
2330752 นาย นายคเชนทร๑ บุญแท๎
2330753 วําที ่ร.ต. สุชาติ ศรีเฉลิม
2330754 นาย สุรศักด์ิ หมันหลิน
2330755 นางสาว ชนิชา อมรทรัพย๑
2330756 พันจําโท วุฒิพงษ๑ พันธะไชย
2330757 นางสาว บุญยานุช กันแก๎ว
2330758 นางสาว นริศรา หงสกุล
2330759 นาง อารีย๑ ปะจะกุล
2330760 นางสาว นันทนีย๑ มนะสิการ
2330761 นางสาว จีรภัทร๑ พรหมดี
2330762 นาง วิมลรัศม๑ ศุทธิวิโรจน๑
2330763 นาย เอกรัฐ อุทัยเสรี
2330764 นาย เชิดชาย สุขอนันต๑
2330765 นาย สุริยเดช พายุบุตร
2330766 นาง อิงค๑อนงค๑ คณานุรักษ๑
2330767 นาย อนุสรณ๑ สารสม
2330768 นางสาว เกษราภรณ๑ ถนอมสุข
2330769 นาง ดวงพร สิทธิ
2330770 นางสาว สุธิษา วงษ๑จีน
2330771 นาย พรศักด์ิ นิลไพรชล
2330772 นาง กนกลดา วรรณกุล
2330773 นางสาว สิริรัตน๑ ประสารพันธ๑
2330774 นาย ยุทธจักร พิศนอก
2330775 นางสาว ราตรี จันทรวิวัฒน๑
2330776 นางสาว นันท๑นภัส ไชยมงคล
2330777 นาย พิชญ๑ เคร่ืองกัณฑ๑
2330778 นาย ธนวิทย๑ ต้ีภูํ
2330779 นางสาว เขมิกา พันธุ๑วิไล
2330780 นางสาว บุรัสกร เขจรภาพ

หนา้ที ่360 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330781 นาง นุชรินทร๑ ถาวรฤทธิไกร
2330782 นาย ป๓ณฑา ถาวรฤทธิไกร
2330783 นาง มิ่งแก๎ว หนํอนารถ
2330784 นางสาว ฐิติญา ดีพร๎อม
2330785 นางสาว ดรุณี สถิตพิชญานนท๑
2330786 นาง สุภา ชินวงศ๑
2330787 นาย สุระเชษฐ ยอดคํา
2330788 นาง จําเนียร นิลรัตน๑
2330789 นางสาว ราตรี พรานไพร
2330790 นาย ไพโรจน๑ ศรีรอด
2330791 นาง รัตนาภรณ๑ นวลศรี
2330792 นางสาว จุฬาลักษณ๑ มหาแสน
2330793 นาง มยุรีย๑ มะนิยม
2330794 นางสาว อารี แก๎วทรัพย๑
2330795 นางสาว หทัยพร เอียดปราบ
2330796 นางสาว ศิริลักษณ๑ แสงอาทิตย๑
2330797 นาย ศุภสิทธิ์ แวงดงบัง
2330798 นาง ธนกร นัททีเขต
2330799 นางสาว นภิส วิลาสินี
2330800 นาง จิตติมา นาปาเลน
2330801 นาย ภุชงค๑ ชํวงชู
2330802 นางสาว ทิพวรรณ กระแสร๑มิตร๑
2330803 จ.ส.อ. พิศิษฐ๑ ภูทอง
2330804 นาย ชาตรี หอมสํุม
2330805 นาย อวิรุทธ๑ พรหมบุญแก๎ว
2330806 นาย มนูศักด์ิ ดอกกฐิน
2330807 นาย ศุภฤกษ๑ ศรีสุขนาเวียง
2330808 นางสาว มนสิชา สุนทร
2330809 นาง วัชรารักษ๑ วงค๑จักร๑
2330810 นางสาว สัจจา บุญคําภา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330811 นางสาว ศิรินทร๑รัตน๑ แสงเงินอํอน
2330812 นางสาว หฤทัย อุดมวัฒนเจริญ
2330813 นาง กาญจนา ปทุมวัน
2330814 นาย นเรศ เทพรักษ๑
2330815 นาง โสภิดา เวียงแก๎ว
2330816 นาย ชวโรจน๑ นพคุณ
2330817 นางสาว อรอุมา สิงห๑คํา
2330818 นางสาว จิรวรรณ สายชํวย
2330819 นาย วัชระ กุกู๎มาตร
2330820 นาง นงลักษณ๑ เมืองไทย
2330821 นาง วันทนีย๑ อุดมศิลป์
2330822 นาย กันต๑เสฎฐ๑ ธนวัฒน๑ภาคิน
2330823 นางสาว กรกานต๑ ง้ิวราย
2330824 นางสาว วริศรา ต๐องาม
2330825 นาง พัดชา ชาญสอน
2330826 นาง นุชรินทร๑ สกลพรวศิน
2330827 นาย วรวุฒิ รัตน๑อัน
2330828 พันจําตรี บุญทิง จันทเขต
2330829 นาย ศิวลักษณ๑ คันธมาศน๑
2330830 นางสาว ธนัตชนก พรหมอํอน
2330831 นาง วาสนา ต๎นจันทร๑
2330832 นาย ภาณุรุจน๑ ปานหวาน
2330833 นางสาว วนิดา วิบูลกัลยาณกิจ
2330834 นาง วิไลลักษณ๑ ทับเอี่ยม
2330835 นางสาว ปิยธิดา ชมภูแก๎ว
2330836 นาย พานิช พลลํ้า
2330837 นาย เพ็ชร อู๐เมืองคํา
2330838 นางสาว สุกัญญา มํวงโภชน๑
2330839 นาย วิชาญ เชิดชูสุวรรณ
2330840 นางสาว รัฐติกาญจน๑ บุษบา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330841 นางสาว พินทิพย๑ นาคไพจิตร
2330842 นางสาว ศศิธร สันติวิชัยกุล
2330843 นาง วิภารัตน๑ อรุณรัตน๑
2330844 นาย ธกร นาคกระแสร๑
2330845 นาย ชิษณุพงศ๑ กิจอนันต๑
2330846 นางสาว วัลภา เอี่ยมอดุง
2330847 นางสาว เบ็ญจวรรณ๑ ศิริปุรุ
2330848 นาย เสนี วรรณะ
2330849 นาย ธีระศักด์ิ ไชยรุตม๑
2330850 นาง ปราณี ธนะสูตร
2330851 นางสาว ชลพินท๑ สารเจริญ
2330852 นางสาว กรทิพย๑ นวลบุดดี
2330853 นาง วรรณพา ดวงชารี
2330854 นาย ศักดา พรหมมินทร๑
2330855 นางสาว พรพิศ ไวยนาค
2330856 นาย สุรเทพ ยุบล
2330857 นาย รณสิทธิ์ กลํอมใจ
2330858 นาย กล๎าณรงค๑ ดิษฐวิเศษ
2330859 นาย วัชรพล โพธิท์อง
2330860 นางสาว นวรัตน๑ จันทิหล๎า
2330861 นาง อรพินท๑ ไวยสุณี
2330862 นาง ธัญชนก สารานพคุณ
2330863 นางสาว ศิริพร สุดแสง
2330864 นางสาว ธัญญธร เกาะศิริ
2330865 นาย สันติ คํุมเค่ียม
2330866 นาย ณรงค๑ มากบาง
2330867 นางสาว พีรญา พรเอนกสกุล
2330868 นางสาว ดวงกมล เกียรติกวินวงศ๑
2330869 นาย พิศิษฐ๑ หนูชม
2330870 นาย วัลลภ สาโร
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330871 นาย ชัยยันต๑ จันลํองคํา
2330872 นาง ทัศนีย๑ แสงแก๎ว
2330873 นางสาว วราสินีย๑ ต่ิงนางรอง
2330874 นาง พรรนิภา เพ็งคํ่า
2330875 นาย อัครเดช ตันติผล
2330876 นางสาว รํุงณัฐนันท๑ กิจหัตถพร
2330877 นาย กฤษณะ เด็น
2330878 นางสาว ภัทราวรรณ ลัทธิกุล
2330879 นาย สมศักด์ิ พันธุมาศ
2330880 นาย ธันยบูรณ๑ ละม๎าย
2330881 นางสาว ปาลิน พิบูลณัฐชยานันต๑
2330882 นาย ปรีชา สุดงาม
2330883 นาย ทรงยศ เทวเดช
2330884 นาง ธัชสรัญ ครุธน๎อย
2330885 นาย ประจักษ๑ เมฆฉาย
2330886 นางสาว อัศชญา ธนาคาร
2330887 นาง ดวงสมร ราชคํา
2330888 นางสาว จิตติมา เจริญทรัพยานันท๑
2330889 นาย ธีรยุทธ๑ คําไสย
2330890 นางสาว นงค๑นุช อยูํหุนํ
2330891 นาง รินนา ศิริรักษ๑
2330892 นาง วณิชชา ลาดเสนา
2330893 นางสาว อารมจิตต๑ มีบางไทร
2330894 นาง บุญสิตา ศรีลาชัย
2330895 นาย วิชิต วินไธสง
2330896 นางสาว วนิดา รัตนพันธุ๑
2330897 นาง รํุงรัศมี หาญยุทธ
2330898 นาง จุลีพันธ๑ คชาเสด
2330899 นาย กมล นิ่มยี่สํุน
2330900 นาย ปนิกพงศ๑ มะโนใจ
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330901 นางสาว นภัตพร สุวรรณรินทร๑
2330902 นาย สัมพันธ๑ สมมุติ
2330903 นาย สายชล สงวนสินธ๑ุ
2330904 นาง พิมดาว คะยอมศักด์ิ
2330905 นาย สมเกียรติ จรัลรัมย๑
2330906 นาง รัชนีวรรณ มูลหลวง
2330907 นาง ดารารัตน๑ มั่งค่ัง
2330908 นางสาว ธิตราภรณ๑ เหลืองประเสริฐ
2330909 จําสิบเอก ป๓ณณวิชญ๑ กุลสุข
2330910 นางสาว ฐิติกานต๑ เพ็งพะเนา
2330911 นาย สมชาย เดชะคําภู
2330912 นาย ประพันธ๑ อินทรัตน๑
2330913 นาง ภัคกลิณ นรเดชานนท๑
2330914 นางสาว วิจิตรา ศรีสวําง
2330915 นาง พิมพา แดงดํารงค๑
2330916 นาย เอกมล พลับชํวย
2330917 นาย เจษฎา พงษ๑ภูํ
2330918 นางสาว สิริสุดา มหาลวเลิศ
2330919 นาย มานิตย๑ บุญมี
2330920 นาย สุรสีห๑ ศิลาพงษ๑
2330921 นางสาว วรรณี นาคสุวรรณ
2330922 นางสาว เสาวนีย๑ ทองเหล่ือม
2330923 นาง สุมาลัย จําปามาลา
2330924 นางสาว มาริษา นาคะเสถียร
2330925 นาย วิทวัส เพชรลํ้า
2330926 นางสาว สิรินยา ศรีบุรินทร๑
2330927 นาย บุญธรรม ทศพิมพ๑
2330928 นาง นภกช สาคร
2330929 นางสาว รัชดาภรณ๑ ตลับทอง
2330930 นาง นภาพร แก๎วธรรมมา
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330931 นางสาว ศศิฉาย บํารุงพงศ๑
2330932 นาง ชลธิชา กิ่งมณี
2330933 นาย สุเทพ สุภโกศล
2330934 นาย ประพัทธ๑ รัตนตรัยภักดี
2330935 นาย สุทธิพงศ๑ ไกรเนตร
2330936 นาย พันธนา สุขเล้ียง
2330937 นาง ธนัญชนก สาลี
2330938 นางสาว ภัทราธร วิภูษิกุล
2330939 นาย ณัฐพงศ๑ แสงตะคล๎อ
2330940 นาง อรวรรณ ณ พัทลุง
2330941 นาย มาโนชญ๑ แสนตระกูล
2330942 นาง ศิริลักษณ๑ ศรีสมยา
2330943 นาย ปรวรรตน๑ ป่าจันทร๑
2330944 นาย นิคม เรืองศิลป์
2330945 นาย อฌราฝ อะหะหมัดสาและอารง
2330946 นาง ธีรวัลย๑ ตระกูลวัฒนา
2330947 นางสาว อุรารักษ๑ ลําเปิงมี
2330948 นางสาว กิตสุกานต๑ จันทร๑ฉาย
2330949 นางสาว จรรยา อํอนน๎อม
2330950 นางสาว ทัศน๑ชลี ภูเจริญ
2330951 นาง สุภาวดี โพธิกุล
2330952 นาย คําพอง แคนอินทร๑
2330953 นางสาว อุไรวรรณ ธรรมทินนะ
2330954 นางสาว ธนัชพรณ๑ บุญศรีลาภ
2330955 นาง เบ็ญจา ศรีชาย
2330956 นางสาว ปนัดดา กิตติวรารัตน๑
2330957 นาง นพกร ไพรดี
2330958 นางสาว ชุติกาญจน๑ สมคิด
2330959 นางสาว กรรณิกา อิทธิพรชัย
2330960 นาย นพดล ละใบมัด
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330961 นาย โสภณ ดิสโร
2330962 นาย สมชาย หลิวประเสริฐ
2330963 นางสาว สมศรี เอี่ยมสอาด
2330964 นาง อรอนงค๑ สําราญพงษ๑
2330965 นาย ฉลองนพ อัมพรัตน๑
2330966 นาย กฤตภาส ปฐมนุพงษ๑
2330967 นาง อภิญญา แสนสอาด
2330968 นาง จุฑารัตน๑ อินทรพิมพ๑
2330969 นาย สมพร ปิดตาระเต
2330970 นาง จุฬารัตน๑ พันธุระ
2330971 นาย ถวิล จันทะสงคราม
2330972 นางสาว จิรัฐติกาล ยี่สรง
2330973 นาง ทิวานันท๑ เนียมอินทร๑
2330974 นาย สุชาติ ชื่นกมล
2330975 สิบเอก อนุกูล งามขํา
2330976 นางสาว วิไล ค๎ูล๎ู
2330977 นางสาว แสงทอง วรรณธนสุทธิ
2330978 นาง พรรณราย กฤษณเกษกุล
2330979 นาย อิทธิพล สินธรวิมนัส
2330980 นาย ศราวุธ ถิ่นทิพย๑
2330981 นาย สถิระ เพ็ชรจู
2330982 นาย นิพนธ๑ ภมรสูตร
2330983 นาง นรินทร๑พร จันทร๑สุวรรณ
2330984 นาง ปภาดา ฤทธิรัตน๑
2330985 นาย รัฐพงษ๑ วังกาวี
2330986 จําเอก จํานงค๑ มากมี
2330987 นาง วิไล ศรียากุล
2330988 นางสาว เมญาพร เทีย่งตรง
2330989 นางสาว ดารารัตน๑ วังเสมอ
2330990 นางสาว รํุงอรุณ อินทร๑มณี
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2330991 นาย เอกพล ตะนะดี
2330992 นาย พิชัย จันทร๑แก๎ว
2330993 นาย อามะ โด
2330994 นาง ปวัณศินีย๑ มาหะมะ
2330995 นางสาว ยุพิน เป้ามีพันธุ๑
2330996 นางสาว ภัทรพร ทองรอด
2330997 นาย เทวฤทธิ์ รํุงเรือง
2330998 นางสาว วิไลพร ชูปาน
2330999 นางสาว สุวิชญา บุษราคํา
2331000 นาง ไพรวรรณ ทองปาน
2331001 นาง กรรณิกา พินสุวรรณ
2331002 นาย ธเนศร๑ เยาวภักด์ิ
2331003 นาง ยุวดี ทวีโภควัฒนกุล
2331004 นาง อนงค๑ มาศยคง
2331005 นางสาว ธนัชช๑อร วรวัฒน๑พงศกร
2331006 นางสาว สุดใจ รองวัง
2331007 นางสาว ลักขณา ธีระสาร
2331008 นาย จักรเพชร กลํุมกลาง
2331009 นางสาว นฤมล คําเพราะ
2331010 นางสาว ฟารีดา หลีเยาว๑
2331011 นาง โสภิตา คะมา
2331012 นาง กชพันธ๑ จุ๎ยเดช
2331013 จําสิบเอก เฉลิมรัฐ สุวรรณธาดา
2331014 นาย คมน อินเครือ
2331015 นางสาว ชาลิสา สิทธิโชค
2331016 นางสาว ชนัสดา ศิริไกรวัฒนาวงศ๑
2331017 สิบตํารวจโท ฤาชัย สํุมมาตย๑
2331018 นาง เกศินี สิทธิชัย
2331019 นาย สมภพ ปฎิรูปสกุล
2331020 นาย ภูมิชัย ศิริป๓น

หนา้ที ่368 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331021 นาง มัณฑศิลป์ พลสวัสด์ิ
2331022 นาย เศกสรร โสมรักษ๑
2331023 นาง รัชฎา คงธนาธร
2331024 นางสาว นัยนา มาสีดา
2331025 นาย นิเวศน๑ ศรีตะป๓ญญะ
2331026 นาย สุรพร บูรณ๑เจริญ
2331027 นาง พัชรินทร หินนนท๑
2331028 นางสาว ภารดี เนาว๑แก๎ว
2331029 นาง อรนิต กาญจนวิเศษ
2331030 นางสาว บูรณิมา ชินราช
2331031 นางสาว ดาวเรือง มารัตนะ
2331032 นาย วิทยา แก๎วสีขาว
2331033 นางสาว เนตรรัตน๑ ตุงคะศิริ
2331034 นางสาว พิชญ๑สินี พันธ๑ุมณี
2331035 นาย อาทิตย๑ พรหมฤทธิ์
2331036 นาย นุกูล นุํมเออ
2331037 จําเอก ณัฐวุฒิ แทนคํา
2331038 นางสาว พัชรา ทรงเจริญ
2331039 นางสาว สังวาลย๑ บวรชาติ
2331040 นาง พิมพ๑ใจ ตุกังหัน
2331041 นาง เบญจวรรณ ทิพย๑แสง
2331042 นาง ภัคพิมพ๑พิศา รอยหัตถกิจ
2331043 นาย นพกร ป๓ญญาเนติรัตน๑
2331044 นาย ซาฟิอี ลีวาอุดดีน
2331045 นาง จันทร๑เพ็ญ ภูพํันธ๑
2331046 นาย ศราวุฒิ ยืนยง
2331047 นาย บัณฑิต พรอุดมเดช
2331048 นางสาว สุภีวงศ๑ พลมณี
2331049 นางสาว จามรี โพธิท์อง
2331050 นาง รวิภา ปล้ืมสุทธิ์

หนา้ที ่369 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331051 นางสาว ชบา บุญแก๎ว
2331052 นาย อนุพงศ๑ วิจิตรกิ่ง
2331053 นาง พิไลวรรณ ชุมทอง
2331054 นาย สมพงศ๑ เจียมตัว
2331055 นาย เศรษฐอรรถ เศรษฐาธรรศกุล
2331056 นางสาว เมลิสา สีตะระโส
2331057 นาย ภาสกร ยงมงคล
2331058 นาง ปฤษณา ไชยศรี
2331059 นาง วนิดา ศรีวงษ๑ชัย
2331060 นางสาว พัชรี ทองด๎วง
2331061 นาง ภควรรณ ชิณวงษ๑
2331062 นาย เมธี ปล้ืมมงคล
2331063 นาย นันทเดช ตรีศรี
2331064 นาง กัญชลา บุญศรี
2331065 นาง มยุรี ตรีสุข
2331066 นางสาว ยุรีพร คุณสุทธิ์
2331067 นางสาว จิฎาทิพย๑ เย็นยิ่ง
2331068 นาย จักรวุฒิ พุทธิศักด์ิแสง
2331069 นางสาว พัฒนา แก๎วกับทอง
2331070 นาย ภารกร บ๎านใหมํ
2331071 จําเอก สันติ แก๎วมูลตรี
2331072 นาง ฟ๓ยรูซ ประเสริฐศรี
2331073 นาย เฉลิมพล เศษวงค๑แสน
2331074 นาง สิริภัทร ภูหินกอง
2331075 นาย ชีวันธร แผลงฤทธิก์วินท๑
2331076 นางสาว วลีพรรณ สังข๑ทอง
2331077 นาย วีรพล วิจิตพจน๑
2331078 นาง กานดา จินดามงคล
2331079 นาง ชญาดา อังโชติพันธุ๑
2331080 นาย ประเสริฐ รอดพิเศษ

หนา้ที ่370 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331081 นาย อะโนทัย จันที
2331082 นาย องอาจ เสือเหลือง
2331083 นาง ฐิติพร เนื่องเมํง
2331084 นางสาว ธีรารัตน๑ วินยารัตตนานนท๑
2331085 นาย อรรนพ เวียงสงค๑
2331086 นาง วาสนา โสมะภีร๑
2331087 นาย สุพิศ หนูเรือง
2331088 นางสาว พิชชาภา ชะหนู
2331089 นาย อนันต๑ อินไชยา
2331090 นางสาว รํุงสุรีย๑ พลฤทธิ์
2331091 นาย กิตติลาภ ปรินทอง
2331092 นาง ณัฐชกานต๑ ใจกล๎า
2331093 พันจําเอก วิทยา ไทยรัตน๑
2331094 นาย วุฒิกร บริบูรณ๑
2331095 นางสาว ปร่ิมประภา พรมชํวย
2331096 นางสาว สุมาลี โตทวี
2331097 นาย ศิริชัย สํองรส
2331098 นาย เอกชัย ปราบณรงค๑
2331099 นาย ทวีศักด์ิ พิทักษ๑
2331100 นางสาว กรรณิการ๑ คําปาเชื้อ
2331101 นางสาว สายวารินทร๑ แสงสวําง
2331102 นาง วรรณนิศา สายทอง
2331103 นาง เยาวลักษณ๑ ทองดี
2331104 นางสาว กิตติยา ดุจเพ็ญ
2331105 นางสาว ชฎามาศ สังข๑น๎อย
2331106 นางสาว ศริญญา ดวงลาดนา
2331107 นาง ธนัญญา ป๓ญญาปรุ
2331108 นางสาว ณิชาภัทร อํานักมณี
2331109 นาง อรอนงค๑ ไชยชํวย
2331110 นาย สุรพล ธิวงค๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331111 นาย จํารัส ชูปาน
2331112 สิบเอก ภานุ ออมสิน
2331113 นาง ทองสาย ทุมลา
2331114 นาย ธนะกฤษฏิ์ ปานรัชต๑ธันยพร
2331115 นาย สิทธิวัฒน๑ มั่งค่ัง
2331116 นางสาว สุรีย๑พร อันทรินทร๑
2331117 นางสาว สุกัญญา ประเสริฐ
2331118 นาง ชมพูนุท ขุนชํานาญ
2331119 นาย บุญชวน ภูกิ่งเงิน
2331120 นาง พัณณ๑ชิตา เถามานกูล
2331121 นาย ณรงค๑ เจริญผล
2331122 นาย นายทองสุข จงสีหา
2331123 นาง ชลัยรัตน๑ มีชํานาญจิรกิจ
2331124 นาย วีระเดช เกษบุญมี
2331125 นางสาว รินทร๑ลลดา จิราภรณ๑พันธ๑
2331126 นาย ณัฏพัชร๑ นิธิวรรธนันท๑
2331127 นาย พงค๑ศักด์ิ ศิริทัพ
2331128 นาย ปิยะพงษ๑ บุญทันเสน
2331129 นาง กรกนก นนทคําจันทร๑
2331130 นางสาว พรทิพย๑ คงทรัพย๑
2331131 นาง พรณิชา สุตภักด์ิ
2331132 นาย ไพโรจน๑ วณิชชานนท๑
2331133 นาย อาชวิณ ศรีนา
2331134 นางสาว ผการัตน๑ หลังเถาะ
2331135 นาง ทัศนา เทียมโสม
2331136 นาย สมยศ ทองคํา
2331137 นาย ศรีวิชัย ผันสําโรง
2331138 นางสาว เบ็ญจมาภรณ๑ กันทะป๓น
2331139 นาย อภิรักษ๑ เขาวิลาส
2331140 พันจําเอก สุขป๓ญญา เขียวป๓ก
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331141 นาย ธนกฤต ศรีมูล
2331142 นาย ปิยะ พวงพันธ๑
2331143 นางสาว ภิรมณ๑ ไชยเชษฐ๑
2331144 นาย พลวัต รุจิระยรรยง
2331145 นาง ณัฐธภา กลํ่าขําลักษณ๑
2331146 นาย สมเกียรติ พงศาปาน
2331147 นางสาว ศศินิชณัฏฐ ดอนสระน๎อย
2331148 นาง นารีรัตน๑ ป๓ญจพรอุดมลาภ
2331149 นางสาว ภัทรวรรณ เพ็ญสวัสด์ิ
2331150 นาย สําฤทธิ์ หัตประดิษฐ๑
2331151 นางสาว ธมนวรรณ ศักด์ิดา
2331152 นาง กอบกุล เชาวลิต
2331153 นาย สกลเขต ปฐวีรัตน๑
2331154 นาย ดนพงศ๑ สะอาดพันธ๑
2331155 นางสาว โสรญา โชติมิตร
2331156 นาง เกศสุดา สอนแปง
2331157 นาง วัชราภา ลุยจันทร๑
2331158 นางสาว วิภานันท๑ แก๎วศรีทอง
2331159 นาง สุวิมล อินทรวงศ๑
2331160 นาง เนตรชนก ชูเกื้อ
2331161 นางสาว พิมพ๑วิไล สุพรรณ๑
2331162 นาง นฤมล จันมา
2331163 นาง จิราภรณ๑ วรรณชาติ
2331164 นาง กนกวรรณ มุลน๎อยสุ
2331165 นาย สวัสด์ิ เรียกจํารัส
2331166 นาง ณัชชา เส้ียวทอง
2331167 นาง วิภา พงศ๑รัตน๑
2331168 นาย ธนเดช พูลสงค๑
2331169 นาง จีระภา ปานวงษ๑
2331170 นางสาว นิตยา พรหมศิริ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331171 นาย กฤษฎากรณ๑ พุทธวีวรรณ
2331172 นาย พูนผล กุหลาบวงษ๑
2331173 นางสาว กรรณิการ๑ รัตโนภาส
2331174 นาย มะยากี ดอเลาะ
2331175 นางสาว สายชล ชนะสิทธิ์
2331176 นาย กูอารือมิง ตูแวดอเล๏าะ
2331177 นาย ปฐมทรรศณ๑ พรมทองดี
2331178 นาง นุชนภา ทองงามขํา
2331179 นาย พิชญ๑ชาพงศ๑ ลภัสภาสธาดา
2331180 นาย สุทธิรัตน๑ เรือนสูง
2331181 นาย สุระชัย ปรีชาชาญ
2331182 พ.จ.อ. ชํานาญ ศรีทํานา
2331183 นางสาว จามรีย๑ ดําแก๎ว
2331184 นาย ปรีชา ขุนน๎อย
2331185 นางสาว ณิชาภัทร ศรีนวล
2331186 นางสาว เยาวลักษณ๑ ประจันตะเสน
2331187 นาย สถาพร สุขดี
2331188 นาย เกียรติศักด์ิ เฉิดละออ
2331189 นาง ปรีดา จันทร๑บัวคง
2331190 นาย ประวิทย๑ ศรีรัตนอารักษ๑
2331191 นาย สรายุทธ ส่ือสุนทรานนท๑
2331192 นางสาว วริษา มงคลศิริ
2331193 นาย กํอเกียรติ จิตต๑รํุงเรือง
2331194 นาย ตริณพัฏฐ๑ กิจรัตนี
2331195 นาง ธารินี อาจนรา
2331196 นางสาว นุจรี นุสริต
2331197 นาย ชาย เวียงวิเศษ
2331198 นางสาว สุเนตรา พึง่กัน
2331199 นาง พรทิพย๑ ฉัตรทอง
2331200 นาย สด อภัยวงศ๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331201 นาย สํารวม ภิญญะโชติ
2331202 นาย วิรพงษ๑ จันบัวลา
2331203 นางสาว พรนภา ชัยชนะ
2331204 นางสาว ขันทอง ริดพันธุ๑
2331205 นาง ซูวารีย๏ะ บินยูโซ๏ะ
2331206 นาย ชัยวัฒน๑ เป๋าสมบัติ
2331207 นาง วิลาวรรณ เถาว๑โท
2331208 วําที ่ร.ต. ปณิธาน ลาดค๎ุม
2331209 สิบเอกหญิง สุภารัตน๑ จินตกสิกรรม
2331210 นางสาว อุไรวัลย๑ เกล้ียงทอง
2331211 นาย สุชาติ จอมบดินทร๑
2331212 นาง อริสรา ต๎ุยพิมาย
2331213 นาย สุทธินันท๑ ทองนา
2331214 นาง ลภัสรดา สุดสี
2331215 นางสาว พรพิมล เศรษฐวิบูลย๑
2331216 นางสาว สาลินี หลงจิ
2331217 นางสาว สมพิศ ศรีวิชัย
2331218 นาง สุคนธ๑ทิพย๑ อินริสพงค๑
2331219 นาย ก๎องเกียรติ มาลีหวล
2331220 นางสาว นัฐติกาล นิ่มนวล
2331221 นาย ธรรมชาติ ศรีสุวอ
2331222 นางสาว ขวัญเรือน สุพล
2331223 จําเอก กิตติพัฒน๑ สวะกิจ
2331224 นางสาว กอบกาญจน๑ เกิดทอง
2331225 นาง สุวิมล หวลสันเทียะ
2331226 นางสาว มญชรี สินธุรหัท
2331227 นางสาว อิศรารักษ๑ พิมพ๑วิชัย
2331228 นาง จุฬาวลี สายสํุม
2331229 นางสาว ชฎาพร ไพโรจน๑พิบูลย๑
2331230 นาง สุมาลี เคว็จดํา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331231 นางสาว รํุงนภา วุฒิพิมลวิทยา
2331232 นาย ชัชวาลย๑ ชัยศิลา
2331233 นางสาว สุกัญญา ไทยมอญ
2331234 นาย สุชาติ เชาว๑ชะตา
2331235 นาง ฉันทนา จันทร๑อิ่ม
2331236 นางสาว ณัฐสินี พิมพ๑เกิดมงคล
2331237 นาย นายภิญโญ รัตนพิกุลชัย
2331238 นางสาว ปริญญา วงษ๑พานิช
2331239 นาย นิรันดร๑ ชฎาธาร
2331240 นาง สุมามาลย๑ จันทเขต
2331241 นางสาว สุธาทิพย๑ วงค๑จักร๑
2331242 นาย กฤศ รักษ๑แก๎ว
2331243 นางสาว พรรณศธร คําเภา
2331244 นางสาว อุไรวรรณ เปานิล
2331245 นาย วิชัย ชัยดี
2331246 นางสาว ภชิสา แก๎วบุปผา
2331247 นางสาว วรีพร บุญวัฒน๑
2331248 นาย ธรรมรักษ๑ สุดถนอม
2331249 นาง พิมพ๑มาดา นวลมะโน
2331250 นางสาว รัตดาวรรณ๑ สารจันทร๑
2331251 นาง เตือนใจ รชตวิริยะกุล
2331252 นางสาว อัจฉรา ทองรอด
2331253 นาง ณัฐกาญจน๑ วงศ๑ภา
2331254 นาย ธนพล สุระพรรค
2331255 นาย ณัฑกร สุขชาญ
2331256 นางสาว อนงค๑นุช อํองบุญ
2331257 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ บุญทัย
2331258 นาง สุดสายจิต กุํมดวง
2331259 นาย ถาวร ขุนทอง
2331260 นาง รัตติกาล สุดใจ

หนา้ที ่376 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331261 นางสาว กนกอร ทําเนียบ
2331262 นาง ดนุพร แหลํงสิน
2331263 นางสาว กฤษณียา หาระสุข
2331264 นาย กมล บุญเรือง
2331265 นาย อรุณ ศักด์ิขวา
2331266 นางสาว กิติยา กาญจนกังวาฬกุล
2331267 นาย ภัทราวุฒิ หนองเรือง
2331268 นางสาว ชุลี ทองโอ
2331269 นาย ทศพล ชมภูวิเศษ
2331270 นาง ปริชาติ แก๎วภู
2331271 วําทีร๎่อยตรี ตํอตระกูล จุลมณี
2331272 นาง อํานวย หมะอะ
2331273 นางสาว ณิชาภัทร เศษวิสัย
2331274 นาย พิชัย แป้นทอง
2331275 นางสาว ปริชญา ลัทธิวาจา
2331276 นางสาว พิไล กิ่งแก๎ว
2331277 นางสาว สิรินาถ เตโช
2331278 นาย รํุงรัตน๑ หงษ๑ทวี
2331279 นาย สาธิต บุญมา
2331280 นางสาว ยุภาวรรณ๑ ไชยศรี
2331281 นางสาว เพ็ญพักตร๑ ทองไทย
2331282 นาย อภิรักษ๑ เยี่ยมราษฎร๑
2331283 นางสาว ภารณี คิดดี
2331284 นางสาว อชิรญา ชนะโชติ
2331285 นาย พงษ๑พิพัฒน๑ สมจันทร๑
2331286 นางสาว ณหทัย สุวรรณ๑
2331287 นาย ถวิล เมืองสิงห๑
2331288 นางสาว มานิดา ทองแป้น
2331289 พันจําเอก ศรัทธา พันธ๑นิยม
2331290 พันจําเอก จักรภพ นามปากดี

หนา้ที ่377 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331291 นาย วิทยา ป๓จชะ
2331292 นาง จันทนา ศรีวงษา
2331293 นาย ไพบูลย๑ ล้ิมฉุ๎น
2331294 นาง ชนิกา ครองสุวรรณ
2331295 นางสาว ทัศนันท๑ คูวงค๑
2331296 นาย กฤชฐา ลักษณะเพชร
2331297 นาย สมชาย ประทีปแก๎ว
2331298 นางสาว พัชราภรณ๑ สุวรรณหงษ๑
2331299 นาย ปราโมทย๑ ภักดี
2331300 นาง วัลลภา ยาวะนิล
2331301 นาง ดลหทัย โตทองหลํอ
2331302 นาย อินสอน บุญเผือก
2331303 นาง สุภาพรรณ สิทธิสม
2331304 นาย ปริญญา ประลามุข
2331305 นางสาว ชุติมา วีระเดชะ
2331306 นางสาว วรรณศิริ ใจถาวร
2331307 นาง ศิริลักษณ๑ เมฆฉาย
2331308 นาย อภิสิทธิ์ มุหมีน
2331309 นาง ณัฐนันท๑ ชราศรี
2331310 นาย ชุมพล ต๎นกันยา
2331311 นางสาว รัชฎาพร สุพรรณ
2331312 นางสาว ณัฐชยา ทุมพัฒ
2331313 นางสาว สุภาพร ชัยเกษมสกุล
2331314 นาย นายจิระเดช ปราวงศ๑
2331315 นาย วิสุทธิ์ อํวมคง
2331316 นาง นงนาถ คําราพิช
2331317 นาง อมร เพชรทูล
2331318 นาย กุลเทพ เปาวะนา
2331319 นางสาว กิจชญา วีระประภพ
2331320 นาง วิไลวัลณ๑ สุดาทิพย๑

หนา้ที ่378 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331321 นาย ดนัย เหมนุกูล
2331322 นาย พงษ๑ฉาย ผลรักษา
2331323 นางสาว ปริชาติ บุญสิทธิ์
2331324 นาง จินตนา พุทธาภควัต
2331325 นางสาว ธีวรากานต๑ ฐานะวุฒิพงศ๑
2331326 นาย อดิศักด์ิ อินทร๑พรหมมา
2331327 นาย กิตติศักด์ิ แจ๎งเอี่ยม
2331328 นางสาว สิริลักษณ๑ มณีรอด
2331329 นาง วิภารัตน๑ สกุลเกียรติก๎อง
2331330 นาง ภชมล มณีมาตย๑
2331331 นาย ชัชวาล สิงห๑แก๎ว
2331332 นาง จิราพร นารีนาถ
2331333 นาย อรํามพงษ๑ เวียงแก๎ว
2331334 นาย โชคชัย นุํนไทย
2331335 นาย เกียรติศักด์ิ กันทาแปง
2331336 นางสาว ทิพวรรณ จรุงจิตร
2331337 นางสาว วันวิสาข๑ สุดชาดี
2331338 จําเอก พานทอง กันยา
2331339 นาย วสันต๑ วงศ๑มาก
2331340 นางสาว ศิวพร ปราบพยัคฆา
2331341 นางสาว ปิยวรรณ พรหมโชติ
2331342 นาย เอกชัย เพชรประกอบ
2331343 นางสาว พรพรรณ ไชยหอม
2331344 นาย ขวัญชัย พิพัฒนมงคลไชย
2331345 นาง ปรียนันท๑ สิงห๑อินทร๑
2331346 นาง นวพร เพ็ชร๑นิล
2331347 นาง อุษา เนียมรอด
2331348 นาง สุจิตรา หมุกดี
2331349 นางสาว ธัชกร สุโชติธนากร
2331350 นางสาว รวิสรา ศรีเมือง

หนา้ที ่379 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331351 นาย สัมพันธ๑ สดสุชาติ
2331352 นางสาว สุพิชญา โมระโส
2331353 นาย คณัสนันท๑ บุญมาตร
2331354 นาย มนตรี บุญมาตร
2331355 นาง ภาสินี เพียธงษา
2331356 นางสาว รัชนี อารีย๑รักษ๑
2331357 นาง ธัญนันท๑ ป๓ญเศษ
2331358 นาย อนุชิต เซะ
2331359 นาง ณิชากร โตวังจร
2331360 นาง ลลิดา แชจอหอ
2331361 นางสาว ญานิศา ทัง่เนียม
2331362 นางสาว ศุภลักษณ๑ ทมถา
2331363 นาย ธนกฤษ ศิริปรุ
2331364 นาง ณพัชร วรรณวิเศษ
2331365 นาย นายกิตติพงศ๑ ภักดีรัตน๑
2331366 นาย จรัญ ทิพย๑สิทธิ์
2331367 นางสาว จารนัย หงษ๑ศิริ
2331368 นาง สิริพร ทรัพย๑พืช
2331369 นางสาว อภิชญา จิตต๑หมื่นไวย
2331370 นางสาว รัตติยา ทองขาว
2331371 นาง สุนิศา วัจนะลักษณ๑
2331372 นาง สุภากร อุตตมะเวทิน
2331373 นาย พิทักษ๑ พรมชาติ
2331374 นางสาว วาสนา ป้องสา
2331375 นาย ประทีป ป๓ญญา
2331376 นาย สุนทร นูสีหา
2331377 นางสาว กัญญาณัฐ คล๎ายกับคํา
2331378 นางสาว นนทพร รัตนโชติกุล
2331379 นางสาว ชุติกาญจน๑ โพธิห์ล๎าชวพร
2331380 นางสาว กฤติกร บุญจันทร๑

หนา้ที ่380 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2331381 นาง สุรีย๑ โทบุรี
2331382 นาย เจษฎา รํุงชํวง
2331383 นางสาว จินตนา จันทรักษา
2331384 นางสาว สุนิสา เทพพิทักษ๑
2331385 นางสาว ศศิกานต๑ บุญศรี
2331386 นาย พงศ๑ศักด์ิ ศรีจริยา
2331387 นาย ราวิน กวางอุเสน
2331388 นางสาว เกษราวดี เลิศคอนสาร
2331389 นางสาว สําราญ มณีวงศ๑
2331390 นางสาว ป๓ณวรรธน๑ วันเต็ม
2331391 นางสาว กัญญารัตน๑ ปุจโฉ
2331392 นาง ทิพย๑ภาภรณ๑ สิมวิเศษ

หนา้ที ่381 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2340001 นาง อุไรลักษณ๑ ออสปอนพันธ๑
2340002 นางสาว อัญชลี กัณฑะวงษ๑
2340003 นาง วัชรี เสานํวม
2340004 นางสาว อาภรณ๑ ศรีสังวรณ๑
2340005 นาย อดินันท๑ สะเตง
2340006 นาง ศิวพร พรหมประกอบ
2340007 นาง อรอุษา ซ่ือวัฒนะ
2340008 นางสาว วราภรณ๑ เกตุแก๎ว
2340009 นาง ชฎาภัทร๑ ศรีทองคง
2340010 นางสาว โรษิฏา พานิชย๑
2340011 นาง จันทร๑เพ็ญ เพ็ชร๑เอี่ยม
2340012 นางสาว วิลาวรรณ ดอนป๓น
2340013 นาย สุเมธ ป๓ตะโน
2340014 นางสาว ณัฐชา ทรัพย๑มาก
2340015 นาง สุชาริณี สัพโส
2340016 นาง จุรีรัคน๑ สุกรีดิษฐ๑
2340017 นาย สัจจา วิไลวรรณ
2340018 นางสาว นิราภร ทรชํวย
2340019 นาย พลภัทร ชํางสากล
2340020 นาง เดือนเพ็ญ รีบุตร
2340021 นาง กรกนก วิเศษศาสน๑
2340022 นางสาว ศิริภรณ๑ สนธิเดชกุล
2340023 นาง ยุพา มีแป้น
2340024 นาง สุภารัตน๑ แก๎วร๎อง
2340025 นางสาว ณัฐนรี อ๎ายนําน
2340026 นาง เกสร คําอํอง
2340027 นางสาว รัตนาภรณ๑ ไกลถิ่น
2340028 นาย คทาวุธ อํารุง
2340029 นาง ยุพาภรณ๑ ยี่สํุนแย๎ม
2340030 นาง ชุติมา นิ่มน๎อย

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่382 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340031 นางสาว อารยา สวัสด์ิดรงค๑
2340032 นางสาว อาภาภรณ๑ ป๓ตถะพงษ๑
2340033 นางสาว ธัญญ๑นรี เพียรธรรมดี
2340034 นาง สมฤทัย อิ่มเจริญ
2340035 นาง ศิริพร หทัยเทีย่ง
2340036 นาง อุบล รองพล
2340037 นาง ณัฐยา แรํทอง
2340038 นาง บุณยวีร๑ ชนะสิทธิ์
2340039 นางสาว บุญฑวรรณ สุขศรีนวล
2340040 นางสาว สุดารัตน๑ พูนวิชาการ
2340041 นางสาว ชื่นจิตต๑ วงษ๑พนัส
2340042 นาง นัฐกาญจน๑ อินทร๑เมือง
2340043 นางสาว กฤษณี ทองโกมล
2340044 นางสาว พรรณทิพย๑ เล่ือนฉวี
2340045 นาง วิไลวรรณ อามาตย๑เสนา
2340046 นาง อรุณวรรณ เต็มหิรัญ
2340047 นางสาว จารุวรรณ ป๓ญญาเป็ง
2340048 นางสาว ศรีสมร ค้ิวเทีย่ง
2340049 นาง กนกกาญจน๑ เชื้อเพชร
2340050 นาง จําเนียร โชคประสพ
2340051 นางสาว ปิยธิดา บรรณารักษ๑
2340052 นาง วัลย๑ปภัสพร ชิณเกตุ
2340053 นาง ยุพาวดี ปานทองคํา
2340054 นางสาว เกษร ทาโน
2340055 นางสาว อัญชลี พุทธิกาญจนกุล
2340056 นางสาว รสสุคนธ๑ อินทร๑หอม
2340057 นางสาว กนิษฐรินทร๑ เวียงอินทร๑
2340058 นาง วราภรณ๑ อิ่นคําฟู
2340059 นางสาว พันธ๑วิรา พลกล๎าหาญ
2340060 นาง วรรณี พรหมมีฤทธิ์

หนา้ที ่383 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340061 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ทิพย๑ศิริ
2340062 นางสาว ทิฆมัพร คํามา
2340063 นาง สุภาพร โอทอง
2340064 นาย นพฤกษ๑ จงพินิจ
2340065 นางสาว สิริลักษณ๑ พรหมป๓ญญา
2340066 นาง สุพัฒนา พฤทธิสาริกร
2340067 นางสาว อริสรา หมัดเหล็ม
2340068 นางสาว ธัญญพัทธ๑ วรนันท๑หิรัญกุล
2340069 นาง อรณิชา เจนเขตกิจ
2340070 นาง ทิพยเนตร รักษาริกรณ๑
2340071 นางสาว นัทช๑หทัย ศิริสุวรรณ
2340072 นางสาว อรุณี พงศ๑สมบัติสิริ
2340073 นางสาว มนฤดี ใจอยูํ
2340074 นาง อุมาพร มังคละคีรี
2340075 นางสาว ณัฐรินีย๑ แชํมรัมย๑
2340076 นาง เบญจมาภรณ๑ วงค๑ธิดา
2340077 นางสาว เรวดี หิรัญวงศ๑
2340078 นางสาว กรรณธินี ฉลองวงศ๑
2340079 นาง วรรณภรณ๑ โรจนปริทัศน๑
2340080 นางสาว รัตนา สุวรัตน๑
2340081 นางสาว อมรรัตน๑ พานจําปี
2340082 นางสาว อุทัย เพชรพราย
2340083 นางสาว จันทร๑ อรําม
2340084 นาง ศุภาผล สิกขาจารย๑
2340085 นาง วัชรวัลย๑ ไวทยวงศ๑สกุล
2340086 นาง อังสุมา กระแสกุล
2340087 นางสาว ปริชญา วิเศษสุวรรณภูมิ
2340088 นางสาว โสภี ค๎ุมภัย
2340089 นางสาว พรหมพธัย แสงจิตร๑
2340090 นางสาว ธีราพร ภูดานุ

หนา้ที ่384 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340091 นาง มาณิตา ลูกอินทร๑
2340092 นาง ญาณิศา อุตสําห๑ค๎า
2340093 นางสาว จุฑาทิพย๑ มหาพรหมรักษ๑
2340094 นางสาว จรรยา ปิน่เนียม
2340095 นางสาว ประภาลักษณ๑ รัตนศักด์ิหิรัญ
2340096 นาง กายา วงศ๑สายเชื้อ
2340097 นางสาว จุไรรัตน๑ เพ็ชรเจริญ
2340098 นาง จันทร๑ทิพย๑ เรืองประโคน
2340099 นางสาว ปภัสสร สัมฤทธิ์
2340100 นาง ปภัชญา ศิริสม
2340101 นาง นพวรรณ มิตทจันทร๑
2340102 นางสาว วันทนา ศรียุก
2340103 วําที ่ร.ต.(หญิง) จุฑามาศ ดีเลิศ
2340104 นางสาว เบญจมาศ ขนบดี
2340105 นาง ภัทรกร นารถนรกิจ
2340106 นางสาว อัญชิษฐา นิยมกาล
2340107 นาง ชุมศรี สุธีรพจน๑
2340108 นางสาว ปรัชญาภร ยี่สํุน
2340109 นางสาว พรปวีณ๑ ปรุงปรีชา
2340110 นาง วรรณณิกา จินดาทรัพย๑
2340111 นางสาว ดวงนภา ไม๎แดง
2340112 นางสาว ศิริวรรณ โสปิยะ
2340113 นาง ลภัสรดา สุขชุม
2340114 นางสาว พรพรรณ เอี่ยมสมร
2340115 นาง ศิรินภา วิเชียรโชติ
2340116 นางสาว ภัคจิราพัชร๑ เดํนประภัสร๑
2340117 นางสาว จิราภร ไชยณรงค๑
2340118 นาง นนทกร พงศ๑สิทธิคุณ
2340119 นาง เยาวลักษณ๑ แกํนทอง
2340120 นางสาว สุกัลยา หลงหา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340121 นางสาว ชุติรัตน๑ ขุนทองปาน
2340122 นาง เอกอนงค๑ บิลสัน
2340123 นาง ศันสนีย ทองดี
2340124 นาง สมจิต นิลวรรณ
2340125 นาง วราภรณ๑ เถื่อนแก๎ว
2340126 นางสาว ยุพิน เจริญกูล
2340127 นาง รัชฎาภรณ๑ ทะชาดา
2340128 นาง ฉวีวรรณ สีชุมภู
2340129 นาง วันทนา ปานผอง
2340130 นาย วัชรินทร๑ กว๎างขวาง
2340131 นาง ชลลัดดา พึง่ตําบล
2340132 นางสาว พัฒนาวดี ขวัญใจ
2340133 นางสาว นุชนาถ จํานงค๑แก๎ว
2340134 นาง วิยะดา ศรีวิมล
2340135 นาง นฤมล นุํนแก๎ว
2340136 นาง กาญจนา โอดเทิง
2340137 นาย พีรมณฑ๑ หาระคุณ
2340138 นาง ทิชากร สวนาการณ๑
2340139 นางสาว เดือนน๎อย จันทรสาขา
2340140 นางสาว ยุพเยาว๑ เดชขุน
2340141 นาง แสงจันทร๑ ทองสกุล
2340142 นางสาว ธิติกาญจน๑ วิริยะตันติพล
2340143 นาง อัจฉราวรรณ กองพล
2340144 นาง จิรัชยา อินทร๑อ่าํ
2340145 นางสาว พนิตตา อินทชาติ
2340146 นางสาว นุชรี แชํมเล็ก
2340147 นางสาว กรรณิกา ศิระประภาชัย
2340148 นาง อารมณ๑ กิจวิจิตร
2340149 นาง ลัดดาวัลย๑ ขวัญชู
2340150 นาย รณฤทธิ์ ทรัพย๑สุริยา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340151 นางสาว จตุรภัทร ขาวบริสุทธิ์
2340152 นาง อรนุช ดําดี
2340153 นางสาว กุลธิดา พิณวานิช
2340154 นางสาว นุชรากรณ มนุษย๑จันทร๑
2340155 นางสาว นภภัค สมศรี
2340156 นางสาว นูซีลา มะแซ
2340157 นาง กีรติ เอ็ดวาร๑ดส๑
2340158 นาง วรรณา เรืองกูล
2340159 นางสาว วิภารัตน๑ เทพวุธ
2340160 นางสาว ภควรรณ รัตนานันท๑
2340161 นาย ธนัฐ โพธิไ์ทรย๑
2340162 นาง มุจลินท๑ เสือพาดกลอน
2340163 นาง นภาพร อโรคา
2340164 นาง ดารารัตน๑ สุวรรณมณี
2340165 นาง สุมาลี ประทุมถิ่น
2340166 นางสาว ปิติพร หลงหา
2340167 นางสาว สุพัตรา เทียมทิพย๑
2340168 นาง โสภิดา หวํุนจันทร
2340169 นาง พิมพ๑ภรณ๑ ปุย
2340170 นางสาว ปนัดดา วรรณเลิศ
2340171 นาง สุภา เค่ียมการ
2340172 นางสาว ปิน่ปินัทธ๑ โทธรรม
2340173 นาง ไพประพันธ๑ ลาร๑สซุน
2340174 นาง ปราณี ชัยทอง
2340175 นาง ฉายศรี อาทรวิริยกุล
2340176 นางสาว หทัยนุช นันติแก๎ว
2340177 นางสาว รฐิยา เหลาแหลม
2340178 นาง วรณัน ชนะสิทธิ์
2340179 นาง สิณีย๑ คงพล
2340180 นาง เยาวนา ใสเกื้อ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340181 นางสาว ศิรินทรา ฉั่วสุวรรณ
2340182 นาง ศิริกรพร เทพชนะ
2340183 นางสาว พิมพ๑ชนก คูณกลาง
2340184 นาง ชลธิชา เอมชม
2340185 นางสาว ปุญชรัชมิ์ ศรีบุรินทร๑
2340186 นาง สุชัญญา ขันแข็ง
2340187 นาง สุดารัตน๑ สุวรรณรัตน๑
2340188 นาง พัชราพร วัชรพันธ๑ุ
2340189 นาง อรอินทร๑ ไชยแสง
2340190 นาง จินตนา แสนกันดี
2340191 นาง เสาวลักษณ๑ กันธิยา
2340192 นางสาว สุภญา โภชนจันทร๑
2340193 นาง พิทย๑ญาดา พรหมจันทรา
2340194 นางสาว สุดารา เพชรพิมล
2340195 นาง รํุงนภา ธรรมมา
2340196 นาง ธนพร พลอยขาว
2340197 นางสาว วิชุฎา กังสกุล
2340198 นาง สมพร ฉวีรักษ๑
2340199 นาง ณัฐวดี นวลแก๎ว
2340200 นางสาว พิริยา แซํหุนํ
2340201 นาง ป๓ทมินี พรมโคตร
2340202 นาง สุวิภา ยอดรัก
2340203 นาง วรนิศวร๑ เจริญดิลกวัฒน๑
2340204 นาง นารีรัตน๑ เทพวงศ๑
2340205 นางสาว บายฮียะ เจ๏ะด๏ะ
2340206 นางสาว นิตยา สมาน
2340207 นางสาว กันยกร รัศมี
2340208 นางสาว อรวรรณ ค๎ากระโทก
2340209 นางสาว ชฎาพร นวลเพชร
2340210 นาง อินทิรา ไชยรัตน๑ทอง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340211 นาง ธัญชนิศรา ทองสวําง
2340212 นาย ณรพนธ๑ พักตร๑จันทร๑
2340213 นางสาว วาสนา ชําระ
2340214 นาง อรนุช ขําแก๎ว
2340215 นาง ณัฏฐกานต๑ ป๓ญญาแดง
2340216 นางสาว กัญญามณี รสจันทร๑
2340217 นางสาว จิตตานันท๑ กันทาป๓น
2340218 นาย นาวิน ผลาผล
2340219 นาง อุมาพร บุญรักษ๑
2340220 นาง ญาณาวดี พริว
2340221 นาง อารีย๑ ภักดีจิตร
2340222 นาง อุษณีย๑ เอกทรงพล
2340223 นาง อํานวย จิตรเวช
2340224 นาง อรอุมา วงษ๑กาฬสินธุ๑
2340225 นาง มนต๑วิภา พยุหพล
2340226 นางสาว เกศริน กลาทอง
2340227 นาง วัฒนา จัตตุพันธ๑
2340228 นาง มณี แสงสอาด
2340229 นาง ดวงนภา วงค๑แก๎ว
2340230 นางสาว นพรัตน๑ อินทราพงษ๑
2340231 นาง ฝาติหม๏ะ บินดุเหล็ม
2340232 นางสาว จริยา ประเสริฐศรี
2340233 นางสาว ชญานิษฐ๑ แหวนครุธ
2340234 นางสาว กัลยกร พิมพกัน
2340235 นางสาว ขวัญหทัย วงศ๑ธง
2340236 นาง วรรณา พะสริ
2340237 นาง กิจรินทร๑ ธรรมโชติ
2340238 นางสาว ทิพวรรณ นุ๎ยดี
2340239 นาง เต็มดวง แสงสุระ
2340240 นาง เขมจิรา โชติชํวง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340241 นางสาว สุภัทรา ชาติธรรมกุล
2340242 นางสาว อริยา มะลัยกอง
2340243 นาย สาโรช พรหมมาน
2340244 นาง เพียงขวัญ สูงศักด์ิ
2340245 นาย อดุลย๑ นุใจเหล็ก
2340246 นาง ภาวดี ทุมพร
2340247 นาง จิตรา เบ็นกะซันมะหมัด
2340248 นาง เสาวณี ทองด๎วง
2340249 นาง สงบ เพชรประสิทธิ์
2340250 นางสาว สุภาพร ศรีนนทวรนัน
2340251 นาง สุนีย๑ ขาวบริสุทธิ์
2340252 นาง อุไรวรรณ ทะนันไชย
2340253 นางสาว นิตยา รัตนะ
2340254 นางสาว อภัสรี สังข๑ขาว
2340255 นางสาว ดวงใจ ชอบทํากิจ
2340256 นางสาว กัลยาณี แมํนธนู
2340257 นาง นิศารัตน๑ ฉายแสง
2340258 นาง อาภรณ๑ ฮ่ัวล้ี
2340259 นาง สุวพรรณ เชียทอง
2340260 นางสาว กรรณิการ๑ เทพสินธพ
2340261 นางสาว วิภาลักษณ๑ โมราบุตร
2340262 นางสาว ดาวรํุง กาลศิลป์
2340263 นางสาว พรทิพย๑ ขันตรี
2340264 นางสาว สุพรรณี เล่ียมดี
2340265 นาง จารุณี ศรีภา
2340266 นาง นันทนา โภคินมาศ
2340267 นาย ธรรมนูญ เมืองไทย
2340268 นาง มณฑา ปาด๎วง
2340269 นางสาว สุมาลี บุตรกาล
2340270 นาง อรพิน โพธิน์าน
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340271 นาง ทิพวรรณ๑ เทพพรมวงค๑
2340272 นาง นฤมล อรเอี่ยม
2340273 นาง วันเฉลิม จันเทพ
2340274 นางสาว ศุภิสรา กิตติอุดมพันธ๑
2340275 นาย สิทธิศักด์ิ เทือกกอง
2340276 นาง ศิรัณยา นาตา
2340277 นางสาว กนกวรรณ แก๎วนุํน
2340278 นาง กมลแข วงศาโรจน๑
2340279 นาง ยุพิณ มุมบุญ
2340280 นางสาว จันทนา สังขจิตต๑
2340281 นางสาว วนิดา หิรัญพันธุ๑
2340282 นางสาว ประภา ไชยเมล๑
2340283 นาง อําไพ รังสิโยภาส
2340284 นาง วรรณา มณีรัตน๑
2340285 นาง ศราภรณ๑ พิมพิรัตน๑
2340286 นาง สุภาภรณ๑ สุขประเสริฐ
2340287 นาง อรจิรา สรรพศรี
2340288 นาง ป๓ทมา ดิษพงษ๑
2340289 นาง วันดี บริหาร
2340290 นางสาว ตรึงใจ ราชจันทร๑
2340291 นาง ปรานอม คําชั่ง
2340292 นาย อาหมัดเฟนดี สาและ
2340293 นางสาว ฟารีหด๏ะ โตะฮิง
2340294 นาง สมพร ทองปล่ัง
2340295 นางสาว ปณิสยา เกื้อเสน
2340296 นาง ธมลญาณ๑ ด๎วงแก๎ว
2340297 นางสาว พรสวรรค๑ มั่นเข็มมทอง
2340298 นางสาว พัชรี ศรีโยธา
2340299 นาง ญาธิป จันไทรรอด
2340300 นาง ภควรรณ สุเทพภักดี

หนา้ที ่391 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340301 นางสาว เสาวลักษณ๑ ฉายร๎ุง
2340302 นาง ธัญจิรา ทองหลํอ
2340303 นางสาว วันเพ็ญ สมหวัง
2340304 นาง วนิดา นิเดร๑หะ
2340305 นางสาว วรรณภา ศรีอําไพ
2340306 นาง พชรพรรณ ชอบสุข
2340307 นาง วิมลทิพย๑ สัจจรักษ๑วัฒนา
2340308 นาง ภาวิไล นาคถาวร
2340309 นางสาว ดลฤดี ทองย๎อย
2340310 นางสาว สายสุนีย๑ มีใจดี
2340311 นาง นิรมล นาคมุสิก
2340312 นางสาว ปนิตา อดิเรกวรโชติ
2340313 นางสาว สุภาพร แสงปาก
2340314 นาง รัชนี จําเริญสัตย๑
2340315 นางสาว สุทธญาณ๑ กุณฑล
2340316 นางสาว ทิพาพร ป๓ญญาแฝง
2340317 วําทีร๎่อยตรีหญิง เกษรินทร๑ หนํายคอน
2340318 นาง กรรทิมา บุญพูลมี
2340319 นาง จุฬาภรณ๑ งามกิ่ง
2340320 นางสาว ณัฏฐพร แซวใจดี
2340321 นาง วันเพ็ญ สุภาพ
2340322 นางสาว สุรีภร ดาคํา
2340323 นางสาว อาริยา สามัญ
2340324 นางสาว ฮาลีม๏ะ บิสนุม
2340325 นาง ณิชารัศม๑ อนันต๑ธีระบวร
2340326 นาง รัตนา ศรมณี
2340327 นาง ณัฎฐา มาเห็ม
2340328 นางสาว ประภัสสร อยูํสุข
2340329 นางสาว นันทกานต๑ สายป๓น
2340330 นาง ป๓ญจา ภูลายยาว

หนา้ที ่392 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340331 นางสาว วรรณเพ็ญ พรหมแก๎ว
2340332 นาง หทัยพร แซํอ๐อง
2340333 นาง นุสลัน อาบูเล๏ะ
2340334 นาง เพ็ญนภา ทิพย๑บุญทรัพย๑
2340335 นางสาว ปุณฑิวา อัครณรัตน๑
2340336 นาง วีรวรรณ เรืองธรรม
2340337 นาง กสิตรา ดิลกคุณธรรม
2340338 นาง ทิพวัลย๑ กะมะโน
2340339 นางสาว สิริวิมล เทียมเจริญ
2340340 นาย นนท๑ปวิธ อินทร๑ใจเอื้อ
2340341 นางสาว มณีรัตน๑  จมรศิริ โชติการ
2340342 นางสาว ณัฐธิดา สุวรรณะ
2340343 นางสาว ปิยพัชร๑ มากผํอง
2340344 นาง อัญชลี เพลครบุรี
2340345 นาง นิภาพร คมไสย๑
2340346 นางสาว ดวงดาว สุชลธารา
2340347 นาง กาญจนา ดิษรานนท๑
2340348 นาง วาสนา จารย๑สูงเนิน
2340349 นาย จักรวัฒน๑ ติดรักษ๑
2340350 นางสาว สุณี สุภาจันทร๑
2340351 นางสาว ผิวพรรณ ตัวสะอาด
2340352 นางสาว เสาวณีย๑ บุญไชยสุริยา
2340353 นางสาว จารุรัตน๑ รุจวาณิชย๑
2340354 นางสาว เมตตา คําเจริญ
2340355 นางสาว สุรีย๑ ห๎องแซง
2340356 นาง วาสนา ศิริภาค
2340357 นางสาว พรวิสาข๑ ปานเพชร
2340358 นาง รัตนา กีลีมอ
2340359 นาง นิกัสมา สถาวรณ๑
2340360 นาง วธูเนตร ใจพินิจ

หนา้ที ่393 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340361 นาง กุหลาบทิพย๑ กล่ังกลาง
2340362 นาง มยุรา คําสนิท
2340363 นางสาว น้ําผ้ึง สํงน๎อย
2340364 นางสาว นภัสกร สุวรรณคล่ี
2340365 นาง สุจินตนา ชุมทอง
2340366 นาง มณีพรรณ๑ จันทสุริวงค๑
2340367 นาง สุรางคนา คําลํ้าเลิศ
2340368 นางสาว จิราพร ทองจะโปะ
2340369 นาง สุอนงค๑ ปิยะญาติ
2340370 นาย วิเชียร บุญมี
2340371 นาง รัชนีวรรณ มณีกูล
2340372 นาง รัฐนา มุํงตํอกิจ
2340373 นาง วาสนา ดาวบริบูรณ๑
2340374 นางสาว ปิยพร ต๎ุมพงค๑
2340375 นาง ยุภาพร ณัฏฐศิริกุล
2340376 นาง กาญจนา ปานพรม
2340377 นางสาว ชนัญธิดา ดงสันนิวาส
2340378 นางสาว อารีวรรณ๑ ชาญสูงเนิน
2340379 นาง พิมพ๑พรรณ๑ โสภาวรรณ๑
2340380 นาง วัชรี ขวัญทองยิ้ม
2340381 นาง นภัสชญา ช๎างทอง
2340382 นางสาว บุษราคัม มวลมูลตรี
2340383 นางสาว อรนุช สุวรรณเวช
2340384 นาง พรรัตน๑ แก๎วกงพาน
2340385 นางสาว อาพร ชัยงาม
2340386 นางสาว จงจิตร พาอํานาจ
2340387 นาง อรพรรณ เชียงกา
2340388 นาย จักรกริช สุวรรณกูล
2340389 นาย จุมพล โสมทัศน๑
2340390 นางสาว ชนากานต๑ สมไธสง

หนา้ที ่394 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2340391 นางสาว พิมพ๑นิภา อุดมธนะทรัพย๑
2340392 นางสาว ยอดขวัญ ควรสมาคม
2340393 นาง สิริวรรณ สุรวัฒนาประเสริฐ
2340394 นางสาว ปาริชาติ ไชยชมภู
2340395 นางสาว สุจิตราภรณ๑ พุฒขาว
2340396 นางสาว สุมาลี ไชยชนะ
2340397 นาง พัชรี เสนเกตุ
2340398 นางสาว พัชลี ปานคง
2340399 นางสาว ชื่นกมล บัวลา
2340400 นาง สุมนา จันทรางกูร
2340401 นาง นฤมล ไตรแสง
2340402 นาง พัชรี คูหะมณี
2340403 นางสาว ภัทรานิษฐ๑ กาวิรส
2340404 นาง นันทวัน พวงเพ็ชร
2340405 นาง นิตยา มณีโชติ
2340406 นางสาว วาสนา ปากเมย
2340407 นางสาว ภรัณภัทร บุญรัตน๑
2340408 นางสาว สายชล แจํมแจ๎ง
2340409 นาง ชมัยพร ทองคําชุม

หนา้ที ่395 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2350001 นาย สันติภาพ โพธิพงศา
2350002 นาย สราวุธ ไฟกระโทก
2350003 นาย ทรงพร งามขํา
2350004 นาย สมภพ ถิระโชติ
2350005 นาย มนตรี หอมจันทร๑
2350006 นาย นิพนธ๑ ป๓ญญา
2350007 นาย พร๎อมสรรพ นักระนาด
2350008 นาย นฤนารถ สานอก
2350009 นาย จรัล ด๎วงสา
2350010 นาย กฤษณพงษ๑ ขัติยนนท๑
2350011 นาย อัตถสิทธิ์ จุลวรรณโณ
2350012 นาย ธรรมศักด์ิ เรือนมูล
2350013 นาย พัฒน๑พงษ๑ อามาตย๑เสนา
2350014 นาย สุริยศักด์ิ เกิดสิน
2350015 นาย สําเริง คําภาระ
2350016 นาย อภิชาติ บุรีเรือง
2350017 นาย อรุณ เบญจวิวัฒน๑
2350018 นาย รังสี กอร๑ปไพบูลย๑
2350019 นาย เรืองศักด์ิ ชื่นเจริญ
2350020 นาย เอกสิทธิ์ รํุงสุรีย๑แสงทอง
2350021 ส.ต.ท. เกรียงศักด์ิ วัฒนสุข
2350022 นาย ชินโชติ บึงไกร
2350023 นาย ขจร ปิยะโสภาสกุล
2350024 นาง แพรวขวัญ กล่ินขจร
2350025 นาย ธนภูมิ ทําวัง
2350026 นาย กมล บุมี
2350027 นาย ถนอมศักด์ิ จริยาบูรณ๑
2350028 นาย มนู ปิงสุแสน
2350029 นาย บรรเจิด กองพูล
2350030 นาง จิรานันท๑ หมวดใหมํ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่396 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2350031 นาย ธนาธิษณ๑ เตียบน๎อย
2350032 นาย นพรัตน๑ จงรักษ๑
2350033 นาย ตรีชาติ ชูเวทย๑
2350034 นาย สุทิน เรืองทอง
2350035 นาย พรพงษ๑ เอียดเฉลิม
2350036 นาย ธงชัย มหาวัน
2350037 นาย ชัชชัย ใจมั่น
2350038 นาย ศุภวิชญ๑ ตนภู
2350039 นาย จํารัส มีสกุล
2350040 นาย ประจวบ แก๎วงาม
2350041 นาย เกสศักด์ิ ไชยสุวรรณ
2350042 นาย วราฤทธิ์ หลําคํา
2350043 นาย จตุพล วิสุทธิ
2350044 นาย ปิยวิทย๑ จันทร๑ประดิษฐ๑
2350045 นาย กษม ประดับ
2350046 นาย ประดิษฐ๑ ชาญสุธี
2350047 นาย วิสุทธ๑ วิยานนท๑
2350048 นาย วิโรจน๑ แสงเสนา
2350049 นาย นิทาน จันทร๑ต๏ะ
2350050 นางสาว สุจิตรา จงเจริญ
2350051 นาง สมจิต เชี่ยวการค๎า
2350052 นาย ชวกิจ ธรรมรักษ๑
2350053 นาย คมสัน น๎อยแดง
2350054 นาย บัณฑิต ธรรมศาสตร๑
2350055 วําทีร๎่อยตรี บํารุง สมใจ
2350056 นาย เหรียญชัย ปิณจีเสคิกุล
2350057 นาย สุเมธ สินโพธิ์
2350058 นาย พรเทพย๑ สืบสิงห๑
2350059 นางสาว ดาริกา ดวงกลาง
2350060 นาย ชาญวิทย๑ เดชพิชัย

หนา้ที ่397 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2350061 นาย อรรณพ จิตมโนวรรณ
2350062 นาย พันธุ๑ประสิทธิ์ บุญเนาว๑
2350063 นาง หทัยรัตน๑ พุทธาโร
2350064 นาย เอกชัย น๎อยฤทธิ์
2350065 นาย พลภัทร แซํน๎า
2350066 นาย ณราธิป แก๎วแกมจันทร๑
2350067 นาย คณิต เทพสุวรรณ
2350068 นาย กิตติภณ มูลจัด
2350069 นาย คอลิบ ดอเลาะ
2350070 นาย ศักรินทร๑ ภาวะลี
2350071 นาย ศุภากร คันธรักษา
2350072 นาย ประดิษฐ ปทุมวัน
2350073 นางสาว ภนิตา รัตนรามา
2350074 นาย ชาตรี รัตนมีโชคชัย
2350075 นาย ไพโรจน๑ สายสิณะวัฒน๑
2350076 นาย สหรัฐ ทองน๎อย
2350077 นาย ณชพัฒน๑ บัวระพา
2350078 นาย พรเทพ สร๎อยสรรเพ็ชร
2350079 นาย ทวีวัฒน๑ คงวุนํ
2350080 นาย สิทธิเดช คําแพร
2350081 นาย สายันต๑ มณีจักร๑
2350082 นาย พิฑูร ปานเกศรินทร๑
2350083 นางสาว รจวรรณ ยศมัญกิจ
2350084 สิบโท ธิติพัทธ๑ เวชประสิทธิ์
2350085 นาย ศุภชัย จันทิหล๎า
2350086 นาย สถาพร แสนธิ
2350087 นาย ประสิทธิ์ บุญฤทธิ์
2350088 นาย ณัฐพร ไชยจักร
2350089 นาย ประกิจ อุปราสิทธิ์
2350090 นาย อดุลย๑ มะณี

หนา้ที ่398 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2350091 นาย สิริพงศ๑ กฤษแก๎วบุญเรือง
2350092 นาย เจษฎา จุฬาพล
2350093 นาย ภัทราวุธ หานารถ
2350094 นาย ธนภูมิ ละเหลา
2350095 นาย อัครนันท๑ โฉมเนตร๑พงศ๑
2350096 นาย พิสันติ จันทรังษ๏
2350097 นาย ประจวบ พิบูลย๑วัฒนวงษ๑
2350098 นาย นายมนต๑ชัย ศรีเสวตร๑
2350099 นาย วิชิต สําโรงทอง
2350100 นาย ชาคริต พิมาสน
2350101 นาย ดํารง คําภีระ
2350102 นาย สิรภพ นารีรักษ๑
2350103 นาย ธีรพร รอดแก๎ว
2350104 วําทีร๎่อยตรี วีรยุทธ บุญชํวย
2350105 นาย สมบัติ หัสจารย๑
2350106 นาย ฐิติพงศ๑ ทองธรรมมา
2350107 นาย ธนบดี ทองค๎ุม
2350108 นาย อภัย สุพร
2350109 นาย โกสีย๑ บุญสุยา
2350110 นาย นเรศ ทองคํา
2350111 นาย สาธร กล่ินศรีสุข
2350112 นาย นพดล อนุไพร
2350113 นาย วัชระ พิมพ๑คช
2350114 นาย วรุณ หนูแก๎ว
2350115 นาย สุวิทยา สุวรรณโชติ
2350116 นาย สําเนา สดใส
2350117 นาย ธีรพล สุวรรณรัชตกุล
2350118 นาย วิเชียร ข๎องรัก
2350119 นาย เหม กิตติชัย
2350120 นาย สมจิต สุวรรณหงส๑

หนา้ที ่399 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2350121 นาย บุญแทน มานะทวี
2350122 นาย เสาร๑ พะโรงรัมย๑
2350123 นาย ธีระศักด์ิ แสนโสม
2350124 นาย อัครกวีย๑ ศิริญาณ
2350125 นาย ธีรพล ทรายขาว
2350126 นาย บุรินทร๑ สุนทรนันท๑
2350127 นาย สิทธิชัย หวังสุข
2350128 นาย ยงยุทธ สุวรรณศิลป์
2350129 นาย พรศักด์ิ วังคีรี
2350130 นาย ภาณุพันธ๑ พิศวง
2350131 นาย อัชวิน เจริญสิน
2350132 นาย องอาจ ไกรศวร
2350133 นาย เสนํห๑ คงวิสัย
2350134 นาย โกมุท วิชาโคตร
2350135 นาย วัชรินทร๑ สัญญานุวัฒน๑
2350136 นาย รณยุทธ ศรีบุญเรือง
2350137 นาย วรวิทย๑ เข็มทอง
2350138 นาย พรศักด์ิ สนองกัณฑ๑
2350139 นาย นภศูล เบญจมปริญญากูล
2350140 นาย ไชยสมบัติ ทัศนภูมิ
2350141 นาย ปฐมพงษ๑ ระยารักษ๑
2350142 นาย วรวิทย๑ ศรีวิไล
2350143 นาย สุรินทร๑ หวันเหล็ม
2350144 นาย วัฒนชัย วิทยาประดิษฐ๑
2350145 นาย มงคลพัทธ๑ ชะตาเปรียบ
2350146 นางสาว ชมมาดา ศรีนวล
2350147 นาย จักรพงศ๑ อภิไตรสูงเนิน
2350148 นาย รํุงโรจน๑ ทัพผ้ึง
2350149 พ.จ.อ. เรวัตร มานะสันติกุล
2350150 นาย ศุภศักด์ิ ตุงคะมณี

หนา้ที ่400 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2350151 นาย มูหัมมัดซานูซี มาเจ๏ะมะ
2350152 นางสาว อโณทัย แก๎วบรรฎิฐ
2350153 นาย ชูชัย แวสุหลง
2350154 นาย ธนภัทร สุโฆสิต
2350155 นาย ทรงธรรม เนียมวัฒนะ
2350156 นาย ราชันย๑ ไตรวิชชานันท๑
2350157 นาย เกรียงศักด์ิ วังกานนท๑
2350158 นาย บวร ใบพลูทอง
2350159 นาย เสวก อึ๊งอารีย๑วิทยา
2350160 นาย ประดิษฐ๑ นาวี
2350161 นาย นายกฤษดา พรรณหาญ
2350162 นาย นลธวัชญ๑ พลดี
2350163 นาย วิโรจน๑ ชื่นอุรา
2350164 นาย สิทธิพล ด๎วงนอก
2350165 นาย มนัสพี เดชะ
2350166 นาย วิภาคย๑ วงศ๑อินทรัตน๑
2350167 นาย ณัฐรุทธิ์ สุขสัมพันธ๑
2350168 นาย ณัฐพนธ๑ ไชยกิจ
2350169 นาย สันติ หมื่นแคล๎ว
2350170 นาย นพดล จานชมภู
2350171 นาย พีรพัฒน๑ เนตรพิทูร
2350172 นาย เอกชัย ชํางเพชร
2350173 นาย สัฏฐวิชญ๑ สาระพันธ๑
2350174 นาย วรพล อุทัยรัตน๑
2350175 นาย อํานาจ เคร่ืองไชย
2350176 นาย นิคม คุณจินดา
2350177 นาย สมคิด ศิริศักด์ิ
2350178 นาง บงกช พันทอง
2350179 นาย วีระชัย เจริญทรัพย๑
2350180 นาย คทาวุธ เล็กยิ้ม

หนา้ที ่401 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2350181 นาย อาบูต๎อเหล็บ พลนุ๎ย
2350182 นาง ธนัญธร ปลอดครบุรี
2350183 นาย พิริยพงษ๑ พิเรนทร
2350184 นาย สุรพันธ๑ ป๓นศิริ
2350185 นาย อดิศักด์ิ จันทคลักษณ๑
2350186 นาย นรินทร๑ เวียงวะลัย
2350187 นาย ศิระ พวงคํา
2350188 นาย ชนันธร จันทร๑เครือญาติ
2350189 นาย ชาคริต หีมปอง
2350190 นาย อดิศักด์ิ นามพิทักษ๑
2350191 นาย เฉลิมพล สมสุข
2350192 นาย มาโนช บาโลโย
2350193 นาย สมหมาย ล้ิมกุลวราภิวัฒน๑
2350194 นาย สุรพงษ๑ กสานติกุล
2350195 นาง รัตนา ไชยารักษ๑
2350196 นาย ชีวาวิชญ๑ อุทิศเวทศักด์ิ
2350197 นาย ศักด์ิสิทธิ์ จินะวงค๑
2350198 นาย นิคม พานทอง
2350199 นาง พนารัตน๑ โชคนุกูล
2350200 นาย สุรศักด์ิ เพชรสท๎านกุล
2350201 นาย บุญรักษ๑ เนื้อนุํม
2350202 นาย อนัตตรัย ชัยรัตน๑
2350203 นาย ไพจิตร รัตนสําลี
2350204 นาง กุลธิดา บุญสิริชูโต
2350205 นาย จิรพันธุ๑ จิตรสม
2350206 นาย บวร วงษ๑ชม
2350207 นาย นภดล ละมุนเมือง
2350208 นาย ศักรินทร๑ หงษาคํา
2350209 นาย สะอาด เทือกขันตี
2350210 นาย สุทิน ประดับ

หนา้ที ่402 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2350211 นาย ชรินทร๑ เมืองจีน
2350212 นาย อรรถกร ร๎ุงเพชร๑
2350213 นาย รณรงค๑ บุญประสิทธิ์
2350214 นาย ปฐมพร ยังทัต
2350215 นาย จักรพันธ๑ รัตนศรี
2350216 นาย แวอาแซ สาแล๏ะ
2350217 นาย ธีรสิน เหล๏าะเห็ม
2350218 นาย ชํานาญ สุวรรณพูล
2350219 นาย ศุภณัฐ มิรินทร๑
2350220 นาย ลิขิต แข๎โส
2350221 นาย ตํอศักด์ิ คํานึงผล
2350222 นาย ศักด์ิดา พลจันทึก
2350223 นาย อนุรักษ๑ อินทยนต๑
2350224 นาย ดุสิต ศรีสุวรรณ๑
2350225 นาย นายสิทธิศักด์ิ แพงคําฮัก

หนา้ที ่403 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2360001 นาย อุทัย ดีปาละ
2360002 นาง สงกรานต๑ ลาพิมล
2360003 นาง เบญญาภา มาเอียด
2360004 นาง สุทธดา หงอกพิลัย
2360005 นาง ชุติมา อินใจ
2360006 นางสาว ดนุดา ครุธเลิศ
2360007 นาง มนัณยา ยะถา
2360008 นาง ศิริวรรณ ทองบัว
2360009 นาย พรชัย ทิมแก๎ว
2360010 นางสาว วาสนา เรืองแก๎ว
2360011 นาง พิมพ๑พร ภิระคํา
2360012 นาง สายสมร ชัยงามเมือง
2360013 นางสาว พันธญาณี ไชยแก๎ว
2360014 นางสาว ภัชร๑จิรัสม๑ ธัชเมฆรัตน๑
2360015 นาง จิราพร พุมํวิเศษ
2360016 นาย ทัศนะ ประทุมวรรณ
2360017 นางสาว พิไลลักษณ๑ สุโพธิ์
2360018 นางสาว ธัญชนก แสงโชติ
2360019 นาง พิชญ๑พิชา ตันติกาญจนานนท๑
2360020 นางสาว ร๎ุงพร นามผล
2360021 นาง จุฬาพร นาคพรหม
2360022 นาง อรทัย เตชวงศ๑
2360023 นาง ภาวิณี นพพิบูลย๑
2360024 นาง เกศแก๎ว ด่ืมโชค
2360025 นาง จินดาภัท เทียมนาขา
2360026 จําเอก สุภัทร๑ โคหนองบัว
2360027 นาย สุรัตน๑ รอดเรือง
2360028 นาย สุพัฒน๑ จันทรัตน๑
2360029 นาง จิราพรรณ การบรรจง
2360030 นาง ชิดชนก ทองเจริญ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่404 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2360031 นางสาว วรรณา สายลอด
2360032 นาง ผกาทอง อุป๓นโน
2360033 นางสาว สุภาพร แนํนอุดร
2360034 นาย สยาม ชิ้นพงค๑
2360035 นาย ยุทธจักร๑ จุกหอม
2360036 นาย ไกรวุฒิ แก๎วใหมํ
2360037 นาง สุดา ชาติสุวรรณ
2360038 นาง เทียมใจ แสงรํุง
2360039 นางสาว อิสยาภรณ๑ ผาภา
2360040 นาง กชวรรณ มีสงค๑
2360041 นาง จิณพัฒน๑ สุขตาม
2360042 นาง ณัฎฐนิชา เขียวสะอาด
2360043 นางสาว สมสมร เหลํามูล
2360044 นาง นิภาพร จันทร๑แจ๎ง
2360045 นาย สุพจน๑ ใจแก๎ว
2360046 นาย สมพาส แดงมณีกุล
2360047 นาย วิหวา ซุนซัง
2360048 นาง วาสนา เรืองวิลัย
2360049 นาง เนาวรัตน๑ เรือนจันทร๑
2360050 นาง ภัทรภร ฤทธิชัย
2360051 นางสาว ชลธิชา นรินทร๑
2360052 นางสาว ปวีณา จินาตุน
2360053 นาง ชุติกาญจน๑ ดาวดึงษ๑
2360054 นางสาว ปาลินดา ทรงราษี
2360055 นาง ทิพย๑วิภา นามษร
2360056 นาย ภาณุวัฒน๑ แบนเพชร
2360057 นาง ธิดารัตน๑ คงคา
2360058 นาง ปรียานุช บรรบุบผา
2360059 นาย เฉลิมชนม๑ อินท๑สุวรรณ
2360060 นางสาว วรวลัญช๑ ทองขาว

หนา้ที ่405 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2360061 นางสาว อุทัยวรรณ ปานศรี
2360062 นางสาว ณัฐณิชา รัตนธรรม
2360063 นาย ประกอบศักด์ิ สายวารี
2360064 นางสาว สุนิตย๑ตา เทพศิริพันธุ๑
2360065 นาง ธิราวรรณ เนตรระกาศ
2360066 นาง ณัฐสุมน ศิริวงศ๑
2360067 นาย ศักด์ิชัย ธิวงค๑
2360068 นางสาว ศศินันท๑ ภัทรบุญญาพิพัฒน๑
2360069 นาง ปิยะวรรณ เกษรสวัสด์ิ
2360070 นางสาว คนึงนิจ ดาวเวียงกัน
2360071 นาย อรรถพล ผลพูล
2360072 นาง อคิราห๑ รักษากิจ
2360073 นางสาว นพรัตน๑ คงชาตรี
2360074 นาง พรทิพา สุขแพทย๑
2360075 นาง นงค๑ลักษณ๑ แถวสามารถ
2360076 นาย สมเพชร เพชรมณี
2360077 นางสาว นงเยาว๑ ยุรวงศ๑
2360078 นาง สิริรัตน๑ สถิตย๑เสถียร
2360079 นาย จิรเดช ศรีโสภา
2360080 นางสาว ดวงจันทร๑ ยิ่งยงวรชัย
2360081 นาย สวิง คลํองแคลํว
2360082 นางสาว ฐิตานันท๑ อินทร๑ปรุง
2360083 นาย สมหวัง นันตา
2360084 นาย อนุชา สีดาวงษ๑
2360085 นาย ชูศักด์ิ รักเสนาะ
2360086 นาง สลินดา โดดจันทึก
2360087 นาย ภาณุขพงศ๑ ทองภิบาล
2360088 นาง กนกอร ฆอ๎งชัย
2360089 นาย นิรันดร พันธุ๑โยศรี
2360090 นาย บุญลักษณ๑ บุญเรือง

หนา้ที ่406 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2360091 นาง ธิวารัก อธิพงศ๑ถาวร
2360092 นางสาว สิริลักษณ๑ ศุภเศรษฐพงศ๑
2360093 นาง กล่ินผกา ประสิทธิน์ุ๎ย
2360094 นาย วีระชัย โสติประวัติ
2360095 นาง สุภาภรณ๑ คําดี
2360096 นางสาว วิลัยรัตน ทัพเจริญ
2360097 นาย บุญเรือง สารชาติ
2360098 นาง จันทรา แสนจันทร๑
2360099 นางสาว นิภาพร แสนแทน
2360100 นาง วิชชุดา บรุณพันธ๑
2360101 นางสาว สุดา โสภารักษ๑
2360102 นาง เสาวนีย๑ ไหมดี
2360103 นาง อรสา ศรีเทศ
2360104 นางสาว นะรินทร๑ พันทุม
2360105 นาง ฐิตา แจ๎งพันธุ๑
2360106 นาย ชาญณรงค๑ ประจงกิจ
2360107 นางสาว เบญจวรรณ ผิวผํอง
2360108 นาย นันทพงษ๑ บาลประสงค๑
2360109 นางสาว นันธิดา ป๓ญญา
2360110 นางสาว เพียงเพ็ญ ศรีวิโรจน๑
2360111 นาง ศริญญา พันธ๑แสง
2360112 นางสาว วันวิสาข๑ จันทร๑คามคํา
2360113 นาย ปราการ น๎อยสุขขะ
2360114 นาย สินธุ๑ชัย อาจหาญ
2360115 นาง ทองคูณ ไชยคินี
2360116 นาง รํุงเรือง เปีย่มเมตตา
2360117 เรือตรีหญิง ลีนํา รํวมเจริญ
2360118 นาย นุสนธิ ศุขพัฒน๑
2360119 นาง นิภาธร พงศาปาน
2360120 นาง สุชาดา แสนสุข

หนา้ที ่407 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2360121 นาง พรนภา ศรีโพธิ์
2360122 นาย ศุภกิจ บัวมา
2360123 นาง รัตนา หวังสมบูรณ๑ศิริ
2360124 นางสาว จรุงศรี มั่นทองพิทักษ๑
2360125 นาย อดิศักด์ิ มาหินกอง
2360126 จําเอก ณัฐพงษ๑ อํานวยศิลป์
2360127 นาย ศิริยุทธนา ศรีโยธา
2360128 นาง วันทนา ละมํอม
2360129 นางสาว พลอยนภัส นภัสโรจน๑สกุล
2360130 นาย พิษณุ บัวขันธ๑
2360131 นาง กิตติมา สีหะวงษ๑
2360132 นางสาว ปริศนา แสงเอียด
2360133 นาง ดียานา ประจงไสย
2360134 สิบเอก กล โกยชัย
2360135 นาง อนงค๑นิตย๑ สังข๑เพ็ง
2360136 นาย อภิรักษ๑ ดิษฐี
2360137 นางสาว วิไลวรรณ๑ สมใจ
2360138 นางสาว อลิศสา ใจสบาย
2360139 นาง ไลย๑ลา เบ็ญฤทธิ์
2360140 นาง ศรทิพย๑ ดีใหมํ
2360141 นางสาว ขนิษฐา คงเจริญถิ่น
2360142 นาง เดํนนภา พัฒนศิริพงศ๑
2360143 นาย เทอดศักด์ิ ตนะทิพย๑
2360144 นาง ดารารัตน๑ ศรีสมปอง
2360145 นาง สุนันท๑ นาเมือง
2360146 นางสาว ยศสรัล สีน้ําย๎อม
2360147 นางสาว สุวิมล แซํเฮง
2360148 นาย คุณากร มิตรดํารงค๑
2360149 นางสาว อานี แวมะ
2360150 นาง นงค๑นาถ สร๎อยทอง

หนา้ที ่408 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2360151 นาง จตุพร วิเชียรโชติ
2360152 นาง ชลาทิพย๑ จิตรานุวัฒน๑กุล
2360153 นางสาว อภิญญาพร นังตะลา
2360154 นางสาว ขวัญตา สารชาติ
2360155 นาย ปุณวิพัชร๑ อธิพัชระวงศ๑
2360156 นาย อิทธิเดช นาหิรัญ
2360157 นางสาว มัทนียา ขวัญดี
2360158 นางสาว จรัญยา เสลา
2360159 วําทีร๎่อยตรี กิตติศักด์ิ พันธุ๑โพธิ์
2360160 นางสาว ปิยวรรณ๑ แผนค๎ู
2360161 นางสาว สลิลรัตน๑ สงวนญาติ
2360162 นาย ศิรชัช บุณยรัตน๑
2360163 นาง เชอร่ี เพ็ญภินันท๑
2360164 นางสาว พักตร๑วิภา โพธิท์อง
2360165 นางสาว โชติกา สุทธมารถน๎อย
2360166 นาง ทรายแก๎ว โพธิรักษ๑
2360167 นาง อารมณ๑ นวลปาน
2360168 นางสาว ชุติมน ธาดาพรรษวุฒิ
2360169 นาย วีระศักด์ิ สินปรุ
2360170 จําสิบตรี ธีระพงษ๑ พลรักษา
2360171 นางสาว จันทิมา เตชะรังสรรค๑
2360172 นาง จันทนา หนูนุํน
2360173 นาย วรรณ๑ บัวสวําง
2360174 นาง สุภาวดี จารุเศรษฐี
2360175 นาย อดิศักด์ิ ประสาทเขตรการ
2360176 นาย ประเทือง พฤกษาผล
2360177 นาย อนุสรณ๑ แซํขอ
2360178 นางสาว เพ็ญรัตน๑ นุชเจริญ
2360179 นาย ปณิธาน พูลชัยนาท
2360180 นาง มนณกร ภิรมย๑

หนา้ที ่409 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2360181 นางสาว วริษฐา แสงยางใหญํ
2360182 นาง พัฒน๑ธนี ดีเกตุ
2360183 นางสาว นภาพร บุญนาคแย๎ม
2360184 นาย นพรัตน๑ เพชรกลํอง
2360185 นาย กิตติพงษ๑ กวีวัจน๑
2360186 นาง สุณีย๑ ศรีเพ็ชราพร
2360187 นาย จเร ไกรเทพ
2360188 นาง อรพิมพ๑ ดอนคําเพ็ง
2360189 นาง ภัทรจารินทร๑ คุณารูป
2360190 นาย วัธกร วงค๑คําฝ๓้น
2360191 นาง จิราพร ขวัญทอง
2360192 นาง อัญชลี บุลทวีนันท๑
2360193 นาง บุญเรือน ลัดดาพวง
2360194 นาย สามารถ แพรขาว
2360195 นางสาว ศศินา ชิราพฤกษ๑
2360196 นาย รัฐศักด์ิ สันตานนท๑
2360197 นาง จรรย๑พัฒน๑ หนูพันธ๑
2360198 นางสาว เบญจมาศ จันทร๑วัน
2360199 นางสาว พงศ๑ลัดดา เผําศิริ
2360200 นาย ปลวัชร แย๎มไสย
2360201 นาง สายใจ สุพัฒน๑
2360202 นาง เปรมจิต จันทะแจํม
2360203 นาย สุรชัย กุลสา
2360204 นาย บรรลือ นราพินิจ
2360205 นาย ไพวงศ๑ บุญเล้ียง
2360206 นาง ปวีณา ทองทราย
2360207 นาย ไพบูรณ๑ โพธิคํ์า
2360208 นาง โนรฮาวา บิลฮีม
2360209 นางสาว สุธิดา อิสระ
2360210 นางสาว ชัญญนุช นาคศรี

หนา้ที ่410 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2360211 นาย จิรวัฒน๑ มากรักษา
2360212 สิบเอก วุฒิพงษ๑ ตากิ่มนอก
2360213 นาง ธัญรัตน๑ ลภัสรดาศานต๑
2360214 นาง อรอุมา ชัยน๎อย
2360215 นาย อนุชา อยูํสมบูรณ๑
2360216 นาง วารีรัตน๑ สายเกียรติวงศ๑
2360217 นาย อรุณ อุลัย
2360218 นาง จันพาพร เตชะวงศ๑
2360219 นาย วรวิทย๑ รัตนไพรวัลย๑
2360220 นาง จันทร๑ฉาย จันทะเดช
2360221 นาย สิทธิศักด์ิ แสงเรือง
2360222 นาง อาภาภรณ๑ สุเพ็งคํา
2360223 นางสาว พนมพร ปิยะกุล
2360224 นาย วิทยา พรหมมี
2360225 นางสาว รุจิเรศ ขําอํอน
2360226 นาย สุวิจักขณ๑ ทักษิณประเสริฐ
2360227 นางสาว ชาระวี ศรีนนท๑
2360228 นาย บุญมี ทองออน
2360229 นาย โจ สายตา
2360230 นาย อดุลย๑ คาเดร๑
2360231 นางสาว พรอุษา ประสงค๑วรรณะ
2360232 นาง ลักขณา สากํา
2360233 นาย ประมวล กองแก๎ว
2360234 พันจําเอก ประธาน พละโย
2360235 นาง สุธีรา วงค๑สุวรรณ๑
2360236 นางสาว อรอนงค๑ บัวอาจ
2360237 นางสาว ศิรินาถ เนียมภิรมย๑
2360238 นาย สมิทธิ์ สุวรรณรัตน๑
2360239 นาง สุวัชรนีย๑ สุโนภักด์ิ
2360240 นาย พูลศิลป์ โพธิด์ก

หนา้ที ่411 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2360241 นาย อุสมาน แวหะยี
2360242 นาง วีณา มะปะเต
2360243 นาย ชัยสวัสด์ิ อินทร๑วงศ๑
2360244 นาง ปิยะธิดา ทองกุล
2360245 นาง ซูไวบ๏ะห๑ สมานธรรมกุล

หนา้ที ่412 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2370001 นางสาว ปรินทร๑ญาดา วิมุตตา
2370002 นาย นครินทร๑ กล่ินซ๎อน
2370003 นางสาว ปภัทร๑สิริ ธนาโสจิรัตร๑
2370004 นาง สุวภัทร บุญปลูก
2370005 นางสาว ลภัสรดา วรอัศวกุล
2370006 นาง กมลรัตน๑ ขันทองดี
2370007 นาย ประภัทรพล พลวาปี
2370008 นาง ณัฏฐกร วัฒนกูล
2370009 นางสาว ทัศนีย๑ ลิมานันท๑
2370010 นางสาว ลัลน๑ลลิต พรหมแก๎ว
2370011 นางสาว กนกวรรณ สุขสําราญ
2370012 นาง ฐิติพร เชื้อโตหลวง
2370013 นางสาว พรทิพย๑ บัวหลวง
2370014 นาย สิตพล คําสนอง
2370015 นาง ภิญญานี วังธิยอง
2370016 นางสาว เยาวลักษณ๑ จักรคํา
2370017 นางสาว ยุพิน คงบัวเล็ก
2370018 นางสาว สุนันทา จิตรละมัย
2370019 นางสาว ชนิกามาศ แสงดาว
2370020 นางสาว สุชาดา สิงห๑โตทอง
2370021 นางสาว สุดา สะอาดเอี่ยม
2370022 นาย ชาคริต สุวรรณอาสน๑
2370023 นาง นุศรา งามสาย
2370024 นาย อุทัย ขันโอฬาร
2370025 นางสาว อัมรินทร๑ แสงดวงตา
2370026 นางสาว สมบัติ เหลําพันนา
2370027 นาย สายชน ทองแตม
2370028 นาง อุบลวดี เทียนปล่ัง
2370029 นางสาว เยาวภา พันกกค๎อ
2370030 นาย ปริญญา โอภาสพินิจ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2370031 นาย ยุทธพล เทพชนะ
2370032 นาง รุํุงรวี บุญญาวัฒนฤกษ๑
2370033 นาย พัฒนา บุญชํา
2370034 นางสาว พีรดา เทียนป๓ญจะ
2370035 นาง วรินธร บุณยะภูติ
2370036 นางสาว ภาวนา ญาณะโรจน๑
2370037 นางสาว เนตรชนก พันลูกท๎าว
2370038 นาง เอื้อมพร คริสต๑รักษา
2370039 นาง สกาวรัตน๑ ศักดี
2370040 นาง ธนพร บุญมาตร
2370041 นาย ธีร๑วรา เมฆะสุวรรณดิษฐ๑
2370042 นาง อรัญญา อ๎างสกุล
2370043 นาง กมลลักษณ๑ อนุเอกจิตร
2370044 นางสาว กิ่งแก๎ว เทียนวงค๑
2370045 นางสาว โสพิน กล่ินสมบุญ
2370046 นาง กฤตยา แสงเพลิง
2370047 นาง สุภาวดี นามมีฤทธิ์
2370048 นางสาว มยุรี จารีบูรณภาพ
2370049 นางสาว วารุณี แสนสุโพธิ์
2370050 นาย ไพศาล ชายเหตุ
2370051 นาย กวย เคนผา
2370052 นาย เจตดนัย แก๎วไวยุฒ
2370053 นางสาว ลักขณา จันจั่น
2370054 นาย เกรียงศักด์ิ บํารุงธรรม
2370055 นางสาว ปาริชาติ ประเสริฐสังข๑
2370056 นางสาว รัตนาภรณ๑ อินทนานนท๑
2370057 นางสาว พรดา คงแสงชัย
2370058 นางสาว กรัณกรพ๑ หงษ๑ทอง
2370059 นาย วรพจน๑ สาลัย
2370060 นาง ภรณ๑ภัสสรณ๑ สีวิจี๋
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ชื่อ - สกุล
2370061 นาย สิริ สิริเวชพันธุ๑
2370062 นาย ปราโมช อยูํพรหมชาติ
2370063 นางสาว ประภัสสร เตชะสืบ
2370064 นางสาว จริยา ชุมรักษา
2370065 นางสาว ณัชวดี ต๎ุนด๎วง
2370066 นางสาว ฉันทะนา ไขํคํา
2370067 นางสาว พัชรี นุํนรอด
2370068 นาย อับดุลเลาะ หะยีมะ
2370069 นาง อุไรลักษณ๑ ภูดอนโพธิ์
2370070 นางสาว สุปรียา พูลทาจักร๑
2370071 นาย สัญญา พรหมเจริญ
2370072 นาง สุภาพร พันคําภา
2370073 นาย ธีรวัช อะเวลา
2370074 นางสาว รํุงนภา บุญทัน
2370075 นางสาว พรรณนิภา พฤทธิพงษ๑
2370076 นางสาว ดวงฤทัย ชัยรัตน๑
2370077 นาย อธึก รองไชย
2370078 นาย กฤษฏ๑ กิตติธะระพันธุ๑
2370079 นาง ศิริพร ทองเกตุ
2370080 นาง ศศิธร คํากุณะ
2370081 นาย สุขสันต๑ ภาเชียงคุณ
2370082 นาง สมใจ กันหะบุตร
2370083 นางสาว สิรินรตี ต๎นนามล
2370084 นาย สมชัย ด๎วงพล
2370085 นางสาว วิชญาพร นาคทับ
2370086 นาย ประยุทธ นุกูล
2370087 นาง เสาวลักษณ๑ ดําด๎วง
2370088 นางสาว นงนุช โกวิทยากร
2370089 นางสาว นุชจรีย๑ กุ๎ยอํอน
2370090 นางสาว พัชรี จรุงพันธ๑
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ชื่อ - สกุล
2370091 นาง ดวงจันทร๑ มงคลชู
2370092 นาย ณกรณ๑ ศรีแจํม
2370093 นาย ประทีป ภาชนนท๑
2370094 นางสาว สุนิสา ทะนันไชย
2370095 นาย อาทิตย๑ อุปชิตวาล
2370096 นางสาว ภิญญดา มีเสาเรือน
2370097 นางสาว วลัยรัตน๑ มานิตกุล
2370098 นาย ปรเมศ ศรีลําดวน
2370099 นาย มนูญ สมุทรชีวะ
2370100 นางสาว สมเพียร พิกุลศรี
2370101 นางสาว เสาวภา วัดเซ่ียน
2370102 นาย ปิยะวัฒน๑ ปิยะปง
2370103 นางสาว ขนิษฐา คงบรรทัด
2370104 นาย เกษมศักด์ิ ตุพิลา
2370105 นางสาว ปริยากร ศรีโสภาเจริญรัตน๑
2370106 นางสาว วีระวรรณ ไทรพงษ๑พันธ๑
2370107 นางสาว รอยโก๎ สุดตะนา
2370108 นาย ชัยรัตน๑ พัฒนราช
2370109 วําทีร๎่อยตรี ไตรภพ เขียนบรรดิษฐ๑
2370110 นางสาว ธีราภรณ๑ ก๎อนดุก
2370111 นาง ทรงสุดา ราชจินดา
2370112 นางสาว อรุณรัศมี บุญเกิด
2370113 นาย อุทัย วิจิตรวงศ๑
2370114 นาย อนันต๑ เกื้อขะเหร็ม
2370115 นาง พรรณสินี นวลสุวรรณ๑
2370116 นางสาว พัชรินทร๑ ธรรมสัตย๑
2370117 นางสาว แสงร๎ุง หมื่นรักษา
2370118 นางสาว ปาริฉัตร เลํงระบํา
2370119 นาง ชวิษฐา ดีจรูญ
2370120 นางสาว วลัญช๑พิมล อินทร๑อุดม
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ชื่อ - สกุล
2370121 นางสาว วีระยา หัสจันทอง
2370122 นาย ชิษณุพงศ๑ พงษ๑แก๎ววีระกุล
2370123 นาย บุญเกต แสงอรุณ
2370124 นาย พนม  ฺธิสานนท๑
2370125 นาย วรุณ สวนนาค
2370126 นาย กมล สุดจิตร๑
2370127 นางสาว ธิตินัดดา ดียิ่ง
2370128 นางสาว จิราภัค ไอยะ
2370129 นางสาว วราภรณ๑ นิสา
2370130 นาย พิทักษ๑ ฟ๓กประไพ
2370131 นางสาว สุมนา อุทรักษ๑
2370132 นาง นิตยา ธรรมชื่น
2370133 นาง ดวงเดือน ซ๎ายหนู
2370134 นางสาว สุชาดา รุจิชลาดล
2370135 นาย ธนวัฒน๑ ชาญธัญกร
2370136 นางสาว สวีณา ทองศรีนุํน
2370137 นาง นุชวดี ดํานขุนจัน
2370138 นาง ชุติกาญจน๑ อาลีมินทร๑
2370139 นางสาว กฤติกา ไชยอุดม
2370140 นางสาว ณัฐภาส๑ แสงงาม
2370141 นางสาว วิรากร ศรีเพชร
2370142 นาง ราตรี ขยันทํา
2370143 นาง นงลักษณ๑ อํอนลา
2370144 นางสาว ปราณี ยกลํอง
2370145 นาง อุไร จุลพรหม
2370146 นางสาว ปริณดา โนมะยา
2370147 นาง อัญชลี กลอยประโคน
2370148 นาง พัทธยา สุพรรณพงศ๑
2370149 นางสาว ชนิดดา ป้านที
2370150 นางสาว สุดารัตน๑ สายน้ําผุุึง
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ชื่อ - สกุล
2370151 นางสาว วนิดา ดุลนีย๑
2370152 นาง มณฑา กิติแก๎ว
2370153 นางสาว แสงอรุณ ล๎วนศรี
2370154 นาง ยุวดี หงษา
2370155 นางสาว ณัฐวดี ดีด๎วยชาติ
2370156 นางสาว วิกานดา มัทนาภรณ๑สกุล
2370157 นางสาว กิติยา เคนสิน
2370158 นาง ศิริญญา อินทะมาตย๑
2370159 นางสาว สุนิสา ยวงลําใย
2370160 พ.อ.อ. สุธีพงศ๑ ศิริเสถียรรุจ
2370161 นาง อมรรัตน๑ พูนสวัสด์ิ
2370162 นาย พรหมินทร๑ พรหมเพศ
2370163 นาย อุทัย คงเกล้ียง
2370164 นางสาว ชลนภัส ทองสังข๑
2370165 นางสาว ทิพวรรณ ผงอ๎วน
2370166 นาย กมล พลหาญ
2370167 นาง ภัทร๑รัชต๑ ทีฆะ
2370168 นาง พนารัตน๑ รักษ๑มณี
2370169 นาย อําพร ชิณโชติ
2370170 นาย สิริชัย พิศสุวรรณ
2370171 นางสาว กันต๑ฤทัย วิจิตรไพโรจน๑
2370172 นาง จตุพร ภริตพรพันธุ๑
2370173 นาย จรินทร๑ ต้ังตระกูลวงศ๑
2370174 นางสาว ริญญา ชุมภูชนะภัย
2370175 นางสาว หทัยชนก ไวยพัฒน๑
2370176 นาง อัญชิษฐา ไชยมงคล
2370177 นาง ปิยนันท๑ มั่งนุ๎ย
2370178 นาย ชโนภาคย๑ วารินสะอาด
2370179 นางสาว ธิดารัตน๑ คัชมาตย๑
2370180 นางสาว ณพนารัตน๑ สาริการินทร๑
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ชื่อ - สกุล
2370181 นางสาว สุภาภรณ๑ ศิริมา
2370182 นาง สุภาณี ดอนโอฬาร
2370183 นางสาว วลัยลักษณ๑ วิจารณ๑พล
2370184 นาง ชุตาภรณ๑ วิมลชยากร
2370185 นาง พัชราภรณ๑ เครือโชติ
2370186 นาง อรษา ปานทรัพย๑
2370187 นางสาว ดลนภา สืบพลาย
2370188 นางสาว อัญชลีพร รักษพันธุ๑
2370189 นางสาว รัชนีกร แซํโค๎ว
2370190 นาย ธารา สมพงษ๑
2370191 นาง นงนุช เครือเอม
2370192 นาย มรกต พองพรหม
2370193 นางสาว อรวรรณ พรหมหลํา
2370194 นางสาว อัญรินทร๑ สกุลศรีไกรสิน
2370195 นางสาว กนกอร แซํเหล่ียง
2370196 นางสาว สุภาภรณ๑ โฉมฉิน
2370197 นางสาว สรัญญา ตูแวปูเต๏ะ
2370198 นางสาว ฉันทะนา บุญทอง
2370199 นาง ศุจิรัตน๑ แสงแก๎ว
2370200 นางสาว พัชรี สายวงษ๑
2370201 นาง อมรรัตน๑ ภูคงเดือน
2370202 นาย ณัทกฤช รัตนศิริดําริ
2370203 นาง วิไลลักษณ๑ ช่ําชอง
2370204 นาย ไพรสันต๑ โภชนา
2370205 นาง สาธิตา นวลพลับ
2370206 นางสาว นันท๑นภัส เดชคําภู
2370207 นาย รัชเดช จงฤทธิพร
2370208 นางสาว วชิราภรณ๑ สิงหกุล
2370209 นางสาว พรจันทร๑ เชาว๑ดี
2370210 นาง ชนัดดา เรือนสอน
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ชื่อ - สกุล
2370211 นาย ปิยะ คงสมบุตร
2370212 นาย โสภณ โพธิศ์รี
2370213 นางสาว อรุณศรี จารีบูรณภาพ
2370214 นาย สุพจน๑ คะเชนเนียม
2370215 นาง จิตติมา จินนะวงศ๑
2370216 นาย ธนกฤต มูสิกะโรจน๑
2370217 นางสาว จิณัฐตา ปานกลาง
2370218 นางสาว ธีรนันท๑ คะบุตร
2370219 นาย อาหะมะ มะยูโซ๏ะ
2370220 นางสาว ซานีตา อุมา
2370221 นางสาว พัชรี ชูรส
2370222 นางสาว ปณัสยา อาษา
2370223 นาย คมกริช พุมํไสว
2370224 นางสาว สุจิตรา กุลแก๎ว
2370225 นาง ออย เมืองชื่น
2370226 นาง อัจฉรา วงนารี
2370227 นางสาว กนกกาญจน๑ ศิริแฝง
2370228 นางสาว สุภาพร ครุฑคีรี
2370229 นาย ชัยยา อุปพงษ๑
2370230 นาง สุรัสวดี ภายอุํม
2370231 นาย ชรินทร๑ มาศพิทักษ๑
2370232 นางสาว ประเพ็ญศรี รุํงเรือง
2370233 นางสาว พรรณปพร เผือกประพันธ๑
2370234 นางสาว นงนภัส เพ็ชรโสม
2370235 นาง ศุภัคชญา ขาวกุญชร
2370236 นาย สมปอง รามณี
2370237 นาง วรรณวิมล รัตนวิศิษฏ๑กุล
2370238 นางสาว ศิริวรรณ ปิน่ศิริ
2370239 นาย ศิลาวุฒิ เจียมวิจักษณ๑
2370240 นาง สุธาสินี หวังจิตร๑
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ชื่อ - สกุล
2370241 นางสาว วิภาวรรณ เผดิมอรรถกิจ
2370242 นาง เพ็ญนภา มากเลํง
2370243 นาง สุขนิสา สังกะสิงห๑
2370244 นางสาว จารุณี โคตรประทุม
2370245 นางสาว ศรอนงค๑ ศิริรัตนโยธากุล
2370246 นาง อํานวย ป๓ญญาใส
2370247 นาย สมเกียรติ ตํอสกุล
2370248 นาง นิศานาถ อยูํครบ
2370249 นางสาว พรรณวดี พันธ๑แพ
2370250 นาย ไชยเสถียร ชํานิพร
2370251 นางสาว จิตจรุง พิมพ๑พันธุ๑
2370252 นางสาว เพชรรังษี ศรเพชร
2370253 นาย อนุชิต สอนนวล
2370254 นาง ศรวณีย๑ คงบุญ
2370255 นาย พีรเทพ เทพเสน
2370256 นาย ชยพงศ๑ ดอกสวย
2370257 นาย พรเทพ อังโชติพันธุ๑
2370258 นางสาว ศิริพร อินทองดี
2370259 นางสาว สุรัญชณา พระโคตร
2370260 นาย พลกฤษณ๑ บุญชํวย
2370261 นางสาว ชาลิสา นาเมืองรักษ๑
2370262 นาง วิไล ทองศรี
2370263 นาง สุภัทร ไชยสิท
2370264 นางสาว ภิชญาดา เพ็ชรดี
2370265 นางสาว นิภาภรณ๑ กวยสกุล
2370266 นางสาว รัตติกร ประดิษฐ๑
2370267 นาย ปริญญา เอนกรัตน๑
2370268 นาง วนัชพร ยั่งยืน
2370269 นางสาว ฐิตานันท๑ บุบผาชาติ
2370270 นางสาว ลักษณา รัตนพันธ๑
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2370271 นางสาว ฐราภัทร ต้ังธีรภัทร
2370272 นาย บุญลพ ดีสุวรรณ๑
2370273 นาย ประเวศ ครองค๎ุม
2370274 นางสาว พรณิชา สุขยืน
2370275 นาย บัญชา อุทธโยธา
2370276 นางสาว วิภานันท๑ คําก๎อน
2370277 นางสาว ภาสิตา กล๎าทองเพียร
2370278 นาง นันทวัน ทีกาศ
2370279 นาย ธนาวัสน๑ บัวนาค
2370280 นางสาว นันทยา ภิญโญ
2370281 นาง ปาริชาติ ทองคําเจริญ
2370282 นางสาว เบญจมาศ สุขสวัสด์ิ
2370283 นางสาว วันเพ็ญ สุโพธิ์
2370284 นางสาว อุมาพร นาควิเชียร
2370285 นางสาว อมร นามวิเศษ
2370286 นางสาว มาริษา ขําณรงค๑
2370287 นาง แววดาว ชํวยภักดี
2370288 นางสาว กานต๑ดา เหลําเคน
2370289 นาย นายวันชัย เกษมภิรมย๑
2370290 นาง อัยรารวีวรรณ หาญสีหะคชา
2370291 นาย ชัยณรงค๑ วงศ๑ประสิทธิ์
2370292 นางสาว ศิรินภา อยูํรํุง
2370293 นาง เพ็ญพร อรุณศรี
2370294 นางสาว ศิริศุกร๑ แมนมาศวิหค
2370295 นาย ปวงชัย อํานวย
2370296 นาง ภัทรภร โจทย๑กิ่ง
2370297 นาง บัวเงิน กาละพันธ๑
2370298 นาย วัชระ แนวเมือง
2370299 นาย เสมียน ขุมทอง
2370300 นาง สิริกาญจน๑ โกมลวานิช
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2370301 นาย วัฒนา สุริยะลังกา
2370302 นางสาว กาญจนา ภัคพาณิชย๑
2370303 นาย สุวิทย๑ คงปลอด
2370304 นางสาว อัสนีย๑ โต๏ะประดํู
2370305 นางสาว นันทิยา ทีสุกะ
2370306 นาง ดรุณี สังข๑หยู
2370307 นางสาว บุญญาพร บุญมาดี
2370308 นางสาว พิมลวรรณ พันธุ๑ขุนไม๎งาม
2370309 นางสาว ธัญดา คุณาคุณ
2370310 นาย ณัฐพงศ๑ พัฒนสระคู
2370311 นางสาว รักชนก วงษ๑วรรณ
2370312 นางสาว ลัดดาวัลย๑ กาซ๎อง
2370313 นางสาว กฤษณี เรืองฤทธิ์
2370314 นางสาว นภัทร โตมํวย
2370315 นาง นิษกร เศิกศิริ
2370316 นางสาว กัณฐิภา นนทะภา
2370317 นางสาว ขนิษฐา บัติป๓น
2370318 นาย บุเรงนอง พิกุลศรี
2370319 นาง ดวงศิริ แสงนนท๑
2370320 นาย ชัชวาลย๑ุ จันทร๑หอม
2370321 นาย กฤษฎา อรุณบรรเจิดกุล
2370322 นาย ศราวุธ พิลัย
2370323 นางสาว ญาติกา ยิ้มทองหลาง
2370324 นางสาว รัชชุกาญจน๑ จันทร๑ภิรมย๑
2370325 นาย ธนโชติ โพชารี
2370326 นางสาว วริญธร จีนอ่าํ
2370327 วําทีร๎่อยตรีหญิง วิวาห๑ เตชะเสน
2370328 นางสาว ทิติภา ทองแสนคํา
2370329 นางสาว อุมาพร อมรพจน๑
2370330 นางสาว จันทรา ณ พัทลุง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
2370331 นาง ณาตยา ศรีเผด็จ
2370332 นางสาว พิชามญชุ๑ รัตนา
2370333 นาง ปะราลี เล็กสาคร
2370334 นาย กรพิช๒ฺ๑ ติยาภักด์ิ
2370335 นางสาว กัญรินทร๑ อติชาติวาณิช
2370336 นางสาว ธัณยภัค ชํานาญธุระกิจ
2370337 นาง ปทิตตา นิลป๓น้
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เลขประจ าตวัสอบ
2380001 นาง สุทิณา กสิผล
2380002 นาย เอกวัฒน๑ ศรีเกษม
2380003 นาย บุญทวี ฉันทะกิจ
2380004 นาย ชัชวาลย๑ รอดยิ้ม
2380005 นาย นพดล จันทนู
2380006 จําสิบเอก สุวิชชา กระแสสัตย๑

ชื่อ - สกุล

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานประปา ระดบัตน้)
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เลขประจ าตวัสอบ
2390001 นางสาว ปุณณัฐฐา สายแก๎ว
2390002 นาง รุจี แพงแสงไพศาล
2390003 นางสาว ณภัทร โกมลกิตต์ิ
2390004 นางสาว ศุภิสรา มะแซ
2390005 นางสาว กาญจนา วํองทัง่
2390006 นาง ศุภกาญจน๑ กาญจนพัชรกิจ
2390007 นาง ชุติปภา ศิริโสภณ
2390008 นางสาว ดุริยา ชูเชาวน๑
2390009 นาย ไพศาล มีอนันต๑
2390010 นาง อนงค๑ทิพย๑ สงวนให๎
2390011 นาง รสริน ยือเร๏าะ
2390012 นางสาว สาหรําย เสนาศรี
2390013 นางสาว สรัญวรี เพ็งเพชร
2390014 นางสาว กิ่งมณี จันทร๑ประทีป
2390015 นาง เสาวลักษณ๑ แจํมจํารัส
2390016 นาง ก๎องนภา คงศรี
2390017 นางสาว จิรัชยา จุลสม
2390018 นาง นัทธ๑หทัย สุระสะ
2390019 นาย พิสิฎฐ๑ สุทธหลวง
2390020 นาง ชยพร นามโชติ
2390021 นาง กรรณธิมา โชโต
2390022 นางสาว พัทธวรรณ โสภาเจริญ
2390023 นาง ปิยะศิริพร ไทยสถิตย๑
2390024 นาง พิศมัย ศรีสุแล
2390025 นาง วรัญญา วัฒนะนาวิน
2390026 นาย ณพล องควิทยา
2390027 นาย พีรพงษ๑ เวฬุวนารักษ๑
2390028 นาง วรรณภาพร เกํงนอก
2390029 นาง นันท๑นภัส เจอกาศ
2390030 นางสาว ฉัตรภรณ๑ คงมาก

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้

ชื่อ - สกุล
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้

ชื่อ - สกุล
2390031 นาง ใสแสง ทองขาว
2390032 นางสาว จอมขวัญ ทองล้ิม
2390033 นาง พีระนุช ศิริสาคร
2390034 นาง ธิดา จุลตะคุ
2390035 นางสาว สิรินพร สุจริตจันทร๑
2390036 นาง สินีพร อาดํา
2390037 นางสาว พจมาน พรหมเดชะ
2390038 นาย วีรศักด์ิ หวังกะจิ
2390039 นางสาว จารุณี อินทร๑เพ็ชร
2390040 นาย มานพ ชูคง
2390041 นางสาว อัจฉราพร สุวรรณศิลป์
2390042 นางสาว ณิชชา พรหมเจริญ
2390043 นาย สุริยา ทับไธสง
2390044 นาง ยุพาพร ดีด๎วยชาติ
2390045 นางสาว ณัฐิตา ธีฆมัพร
2390046 นาง ประภา ประวันนา
2390047 นาง ธิดารัตน๑ แต๎มเติม
2390048 นางสาว อัญญาณี พลนิโคตร
2390049 นางสาว พัชรี สมนึก
2390050 นาย โชคชัย คําบุดดี
2390051 นางสาว จุฑามาศ บัวเลิศ
2390052 นาง ผํองศรี กันนา
2390053 นาย ธรรมรัตน๑ มณฑาทิพย๑
2390054 นางสาว ญาณิศา วงษ๑มิตร
2390055 นางสาว ฐิภาพรรณ จันทสุ
2390056 นางสาว พุทธิชา แก๎วสวัสด์ิ
2390057 นาง กัญญาพัชร รุนสงค๑
2390058 นาง นิตยา เชียงแสน
2390059 นางสาว ศรีนวล ศรีสวัสด์ิ
2390060 นาง ภคพร ไทยเพ็ชร๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้

ชื่อ - สกุล
2390061 นาย บัญชร กีรติตระกูล
2390062 นางสาว จันทร๑แรม น้ําใจสุข
2390063 นาย วรากร กังวานรัตนกุล
2390064 นางสาว ประภาพร จิตรนารัก
2390065 นางสาว ณปภัช นุตภูติพงศ๑
2390066 นาย วัชระ วรชิน
2390067 นางสาว สมศรี คงพระบาท
2390068 นางสาว เวฬุวัน พูลสุข
2390069 นาง วิภา กิตติชนม๑ธวัช
2390070 นางสาว สายทอง คําเรืองศรี
2390071 นางสาว สุกัญญา กิจบุตราวัฒน๑
2390072 นาง สุพิดา มูสิกิ้ม
2390073 นาง ดาราวรรณ บุราณเกํา
2390074 นาง ชุติกาญจน๑ ทองธรรม
2390075 นาง นูรีย๏ะ มะลี
2390076 นาง หทัยกาญจน๑ ควนจันทร๑
2390077 นางสาว นันท๑นภัส จําปาทอง
2390078 นาง เพชรรัตน๑ กรรณิการ๑
2390079 นางสาว กัลยา อัตชู
2390080 นางสาว นารีรัตน๑ ชื่นแฉํง
2390081 นางสาว นัชนก ทองเกิด
2390082 นาง วิภารัตน๑ ธัญญไพโรจน๑
2390083 นาง ชนันท๑ภรณ๑ นันชาดี
2390084 นาง ยุคลธร อุคํา
2390085 นางสาว จารุณี ทาดี
2390086 นาง ชาลิสา บุญแรง
2390087 นาย ภานุวัฒน๑ เสียงหวาน
2390088 นางสาว พิมพ๑พิชชา บุญสถิตย๑
2390089 นางสาว ชลิตา ชุมชํวย
2390090 นาง ณัฐนันท๑ รุจิระอัมพร
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้

ชื่อ - สกุล
2390091 นางสาว พรทิพย๑ วุฒิพงศ๑
2390092 นาง กัญจนา กิจพิพิธ
2390093 นาง สิริรัตนา เสโลห๑ คันธรักษา
2390094 นาย วิทยา อามะลิ
2390095 นางสาว ศศิวรรณ วิเชียรเพริศ
2390096 นางสาว แสงเดือน อริยภูชัย
2390097 นางสาว สมถวิล สุริยะ
2390098 นางสาว ศรีสุดา เทพา
2390099 นางสาว วีรญาณ๑ บุญวิสูตร
2390100 นางสาว วิกันดา โรจนภาพงศ๑
2390101 นางสาว วันวิสาข๑ นาคีอนุรักษ๑
2390102 นางสาว จีรพรรณ ดีบุรี
2390103 นาย ณัชพล รัตนประดิษฐ๑
2390104 นางสาว ชัญญา เอ๎งฉ๎วน
2390105 นาง วัจณาภรณ๑ รัตนเสนา
2390106 นาง สุกัญญา มูลนี
2390107 นางสาว พิมพ๑วรรณ สุขป๓ญ
2390108 นางสาว ทักษิณา บัวทอง
2390109 นางสาว กาญจนา สุพรรณค๎ุม
2390110 นาง ธิดารัตน๑ คงบุญ
2390111 นาง สุภารัตน๑ กางทอง
2390112 นาย ธนภณ สงศรี
2390113 นาง ธัญลักษณ๑ สมัชชัย
2390114 นางสาว สงกรานต๑ แสงสวําง
2390115 นางสาว จารุวรรณ เรืองระพีพรรณ
2390116 นางสาว ผกากรอง พลโรม
2390117 นางสาว วลัยลักษณ๑ สด๎ุงดี
2390118 นางสาว อนุตร๑ บุญศรีเจริญ
2390119 นาง อิลมี มูํเก็ม
2390120 นางสาว อังสนา พงษ๑เกษมพรกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้

ชื่อ - สกุล
2390121 นางสาว พัณณ๑ชิตา เดํนนราธิวัฒน๑
2390122 นาย อุเทน โตอํอน
2390123 นาง ณัฐนันท๑ จูกระโทก
2390124 นางสาว นรินทร๑วรัตน๑ สุวรรณเวียง
2390125 นางสาว รํุงรัตน๑ หงส๑วิลัย
2390126 นาง จารุวรรณ๑ ยอดแก๎ว
2390127 นาง ตุลลาพร ขาวอินทร๑
2390128 นางสาว พรทิพา ดนุดิษฐ๑
2390129 นาง ชญาภา วรสาร
2390130 นางสาว นภัสสร ภูเํหลือ
2390131 นาย เสนํห๑ โอดพิมพ๑
2390132 นาง ชะบาไพร แสงชมภู
2390133 นาย ทิวากร สุวรรณไตรย๑
2390134 นางสาว พิชาธนัญญ๑ ชูวงศ๑เลิศ
2390135 นาย ภพธร นิยมกูล
2390136 นาง ชุลีกร ปูแ่ตงอํอน
2390137 นางสาว หาลีเมาะ กาเดร๑
2390138 นางสาว รุจิรา มะรูตี
2390139 นาง ฐนวรรณ ชั้นเจริญ
2390140 นาง มารียัม แวนิ
2390141 นาง พรพิมล คําแก๎ว
2390142 นาย ภาวิต สุวรรณกิจ
2390143 นาง ธิดารัตน๑ วรรณประทีป
2390144 นาง นิรมล แวงเลิศ
2390145 นางสาว พจนีย๑ ไรํวิบูลย๑
2390146 นางสาว สุกัลยา คงจิตรค๎า
2390147 นาย สถิตย๑ สายชล
2390148 นาง อะมาทิสต๑ อุทัยรัตน๑
2390149 นาง รุจิสา ขุนแก๎ว
2390150 นาย วิรัช กุญแจทอง

หนา้ที ่430 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้

ชื่อ - สกุล
2390151 นาง สุนันทา เฮํประโคน
2390152 นาย รัชภูมิ กัณหารัตน๑
2390153 นาย ธวัชชัย กุลวงษ๑
2390154 นาง พัสตราภรณ๑ ทองเหลือ
2390155 นางสาว อรทัย นามอํอน
2390156 นางสาว สิรินภัทร หํวงจริง
2390157 นาง ประภัสสร ดวงสินธ๑
2390158 นางสาว พจนีย๑ ศรีสมัคร
2390159 นางสาว เบญจมาศ สังข๑เพ็ชร
2390160 นางสาว จารุวรรณ ถนอมชู
2390161 นาย ณัฐสิทธิ์ ภูเํต็ง
2390162 นางสาว นิตยา สีเอี่ยม
2390163 นาย มงคลชัย สํุมมาตย๑
2390164 นาง จิตติพร แสงสวําง
2390165 นาย ดิเรก คําหวันมี
2390166 นาง แสงจันทร๑ บุญกลาง
2390167 นางสาว กัณหา พินิจนาม
2390168 นาย ฐานมาศ สมวรรณ
2390169 นางสาว จิรัจฌา ชะยุมาตร
2390170 นางสาว วิสุดา กุลวรรณ
2390171 นาง ศิริลักษณ๑ สวนดอก
2390172 นาง สุทธินี มูลวงศ๑
2390173 นาย วัฒนกรณ๑ บุญศร
2390174 นาย จักรกฤช คงรอด
2390175 นางสาว อรกรานต๑ สืบสุนทร
2390176 นาย ธนานิวัฒน๑ จันทร๑สะอาด
2390177 นาย สมจิตร อนุพันธ๑
2390178 นาง ปิยะวดี แย๎มประชา
2390179 นาง สุกันยา บัวเพ็ชร
2390180 นางสาว สุทธิมา ผุสดีโภคิน

หนา้ที ่431 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้

ชื่อ - สกุล
2390181 นางสาว ศิริวรรณ พรสุดาชัย
2390182 นางสาว อุไรวรรณ มูลสมบัติ
2390183 นาง จงดีภัค จินตนกุล
2390184 นาง พิมพ๑ลดา ณัฏฐ๑ธนกุลบดี
2390185 นางสาว อิมตีนาน บือโต
2390186 นางสาว นฤมล ศรีสันติเวศน๑
2390187 นาย กิตติวัฒน๑ ศิริธร
2390188 นางสาว บงกชรัตน๑ มํวงใหญํ
2390189 นางสาว กนกวรรณ ทรงวิจิตร
2390190 นาย สิทธิชัย ยวงทอง
2390191 นาง สิริพัชชา ฉิมครู
2390192 นาง มาลีวรรณ กองอยูํ
2390193 นาย ปรีชา วัฒนะ
2390194 นาง ศิริกานดา เสนาจิตร
2390195 นางสาว สายชล คงสมใจ
2390196 นางสาว กฤติกา พรหมจรรย๑
2390197 นาง ทบพร ฝนธรรมกชพร
2390198 นาย วิจิตร ลายรัตน๑
2390199 นาย อนุชา สัมพันธารักษ๑
2390200 นาง ศิวรรจน๑ บุศวะ
2390201 นาง วรรณทนา ศรีสุวรรณ๑
2390202 นาง รัชนีพร ศรีนพรัตน๑
2390203 นางสาว จิราภรณ๑ เปลํงขํา
2390204 นาย ไกรศร จันทร๑เทพย๑
2390205 นาย สุริยา ขจรสมบัติ
2390206 นางสาว นริศรา คณะโส
2390207 นาย พรชัย เสนาะเสียง
2390208 นางสาว สุวัฒนา คงทัพ
2390209 นางสาว ปาริชาติ ธงเค็ง
2390210 นางสาว ปาลิดา หุนํสร๎อยทอง

หนา้ที ่432 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้

ชื่อ - สกุล
2390211 นาย สมหมาย บุญลอย
2390212 นาย บรรจง บุญชู
2390213 นาง เจษฎา ชัยฉิมพลี
2390214 นาง สุทิษา บุญเมํน
2390215 นาย กรกฎ ทองสกุล
2390216 นางสาว มยุลี ยํอยดวงชัย
2390217 นาง วาสนา ชํวยชู
2390218 นาย แสนศักด์ิ เจริญผล
2390219 นาย ระพินทร๑ ธีระนันท๑
2390220 นางสาว ศศิธร สวัสดิกิจ
2390221 จําสิบเอก จิรศักด์ิ บุญนาค
2390222 นาย เจนณรงค๑ อุํนทุลัย
2390223 นาง ชิณากานต๑ เจริญสุข
2390224 นาง สุวัจรีย๑ ใจเป็ง
2390225 นาง ณัฏฐณิชา หลักดี
2390226 นางสาว รฐา อํอนสลวย
2390227 นางสาว นุชนาจณ๑ เกตกูล
2390228 นาง จารุณี ศุภรพิชญ๑สิริ
2390229 นาง สมพร ปลิงกระโทก
2390230 นาง เกษมา ชาติดวงผจญ
2390231 นาย วชิรา แก๎วบุตรดี
2390232 นาง ชนนิศา จําปาอิ่ม
2390233 นาง อําไพ ชูปาน
2390234 นางสาว พิชญา เต็มวงษ๑
2390235 นาง วิไลลักษณ๑ ชุลวงศ๑
2390236 นางสาว สุพรรษา ทองเจริญ
2390237 นาย จรินทร๑ รินทรึก
2390238 นางสาว นิตยา ศรีจักรโคตร
2390239 นาย ธงชัย โคตรพัฒน๑
2390240 นางสาว ภคมน ชายสิงขรณ๑

หนา้ที ่433 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้

ชื่อ - สกุล
2390241 นาง บุญชนก ภูละมุล
2390242 นาง จินตนา แสงนอก
2390243 นางสาว ยุพิน สังข๑ทอง
2390244 นางสาว พัชราพร บุตรจันทร๑
2390245 นาง สําราญ วรรณวิกรม๑
2390246 นาง อมรินทร๑ อภัยภักด์ิ
2390247 นาย ชนัชชงค๑ วงศ๑เวียง
2390248 นาง สํารวย เจริญสุข
2390249 นางสาว กิตติวรรณ บัณฑิต
2390250 นาง อัสนีพร ทวีวุฒิไกร

หนา้ที ่434 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2400001 นาย เทวากุล จุลมณี
2400002 นาย โชติวุธ พุทธรักษา
2400003 นาย ตะวัน โดํงดัง
2400004 นาย วงกต โอวาทสกุล
2400005 นาย อนันต๑ หอมสนิท
2400006 นาย ชัชวาลย๑ บุญสว๎สด์ิ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานชา่งสุขาภิบาล ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่435 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2410001 นาย ณัฐวุฒิ ธนัญชัย
2410002 นางสาว ธีรวรรณ แหวนวงษ๑
2410003 นาย อาทิตย๑ ลักษณมนตรี
2410004 นาง กชภัส สุทธิกรทวี
2410005 นาง ธนันพัชร๑ ไชยประเสริฐ
2410006 นาง สุพิชญา ประยูรชาญ
2410007 นาง นงนุช เกื้อกอบ
2410008 นาง นิภาพร ด๎อมกลาง
2410009 นางสาว เนตรวิไล โชติรัตน๑
2410010 นาย ขวัญชัย วังคีรี
2410011 นาย ประชัน บุตรดี
2410012 นาย สุทัศน๑ นิลปวน
2410013 นาย อนุพงษ๑ กลางประพันธ๑
2410014 นางสาว กิ่งแก๎ว วงค๑คม
2410015 นาย จิณณวัฒน๑ จันที
2410016 นาย สุขุม รักษาภายใน
2410017 นางสาว วราภรณ๑ ภูมิภู
2410018 นางสาว เสาวลักษณ๑ บุญมา
2410019 นางสาว สุภาพ ปิน่แก๎ว
2410020 นาย ชวัลวิทย๑ เพ็ชรรัตน๑
2410021 นางสาว ชนิดา เกตุแก๎วเกล้ียง
2410022 นาย มวล ประโคศรี
2410023 นาง นภาลัย ป๓ชฌาชัย
2410024 นาย วิศิษฐ๑ ตํุมศิริ
2410025 นาย วุฒิพงษ๑ แสนคํา
2410026 นาง ศรุษา โพธิศ์รี

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานการเกษตร ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่436 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2420001 นาง วรรณพร พุทธ๑เจริญ
2420002 นาย ประกอบ นิละปะกะ
2420003 นาย นิษฐิโชค ชํางสาร
2420004 นาง วาสนา เบ๎านี
2420005 นาง นฤมล พิศมัย
2420006 นางสาว กัญฐณา พรสุพรรณวงศ๑
2420007 นาง ยุภาพร โฆษิตพิมานเวช
2420008 นาง สุภาพร ศรีวงศ๑
2420009 นางสาว กฤตาภรณ๑ เทียมทัด
2420010 นาง ดุษฎี ปิดตะคุ
2420011 นางสาว สุธิมา สุวรรณรินทร๑
2420012 นางสาว พิทยา เมืองไทย
2420013 นาง ขวัญดาว ทาอํอน
2420014 นาง จันทิพย๑ ทิพยสิริโชค
2420015 นางสาว ณัฐพร สุวรรณกนิษฐ
2420016 นาย สิทธิพันธุ๑ พานิชอิน
2420017 นาย เอี่ยมสกุล หมุนลี
2420018 นาย เสกสรรค๑ สนผา
2420019 นางสาว กฤตยา ใจเฉื่อย
2420020 นาย บุญธรรม อํอนวงศ๑
2420021 นาย สุเทพ วันฟ๓น่
2420022 นางสาว สมหวัง รอดไธสง
2420023 นาย วัฒนา ธรรมศิริจินดา
2420024 นาง สุพรรณี ธรรมศิริจินดา
2420025 นาง สายฝน ไทยกรรณ๑
2420026 นาย วิทยา วรรณแสงทอง
2420027 นาย ธนพงศ๑ สุขะ
2420028 นางสาว ปวีณา สนพลอย
2420029 นาย จรูญ ยอดอุโมงค๑
2420030 นางสาว จริยา จันทํามา
2420031 นาง อรรัตน๑ โรจนสุพจน๑
2420032 นาง เมตตา หวานสนิท

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่437 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420033 นาง ภคนันท๑ ชูจันทร๑
2420034 นางสาว อัมพิกา สุวรรณจันทร๑
2420035 นาง สุจิตรา หมื่นพวงศ๑
2420036 นาง รัตน๑รดาวินท๑ เทพศาสตรา
2420037 นางสาว นวพรรณ อินต๏ะวงศ๑
2420038 นาง มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต
2420039 นางสาว นุสรณ๑จิต ธรรมศิริ
2420040 นาง ทองมัน สิทธิกัน
2420041 นาง บังอร ไม๎ส๎มซํา
2420042 นาย อับดุลมายิด ลาเต๏ะ
2420043 นาง นิภาพร จิตรสุวรรณ
2420044 นาง เพ็ญศรี บุญเดช
2420045 นาง สมจิตร ยุพฤทธิ์
2420046 นาง ขนิษฐา ศรีมงคล
2420047 นาย ธรรมวัจน๑ วิลัยพิศ
2420048 นางสาว ทิพวรรณ ชมภูพันธุ๑
2420049 นาย จุมพล อนุรักษ๑ตระกูล
2420050 นาง กัญญา มีนายน
2420051 นางสาว อรทัย กระพีน้อก
2420052 นางสาว เสาวณีย๑ รักษ๑ทอง
2420053 นาง ศิรินันท๑ สถาพร
2420054 นาง กนกภรณ๑ รัตนยิ่ง
2420055 นาย ธนวัฒน๑ สุขสวน
2420056 นาย นพดล คงสุวรรณ
2420057 นาง ภัททิรา ชํากรม
2420058 นางสาว กาญจนา โสมณวัฒน๑
2420059 นาง กาญจนรัตน๑ ทวีศักด์ิ
2420060 นาง สุภัทรา อักกะมานัง
2420061 นาง จงกร รมมูลตรี
2420062 นาย สุพจน๑ ศิริวัฒนธานี
2420063 นาง วัลลดา ตินอาสา
2420064 นางสาว พัชราภรณ๑ อํอนคํา
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ชื่อ - สกุล
2420065 นาย อับดุลซอมะ เจะหลง
2420066 นางสาว ศิริรัตน๑ ชูชีพ
2420067 นาง สุรภา ศรีมุข
2420068 นาง ดาราวรรณ กาชัย
2420069 นาย วีระเชษฐ๑ วรรณรส
2420070 นาย สะมะแอ บินเง๏าะ
2420071 นางสาว ณัฐธยาน๑ สนินัด
2420072 นาย บุญเร่ิม พืน้นวล
2420073 นาย สรรค๑ชัย คําอุดม
2420074 นาง ราตรี ภูมิแสน
2420075 นาย สันตีรณะ นามวงษา
2420076 นาง นิสากร ทรัพย๑ศิริ
2420077 นางสาว เพ็ญนภา สีหาโคตร
2420078 นาย สันติ พันธ๑พุฒ
2420079 นาย เมธาศิน สมอุํมจารย๑
2420080 นาง ระวิวรรณ ดาวเวียงกัน
2420081 นางสาว นันท๑นภัส ลาเต๏ะ
2420082 วําทีร่.ต. จรัล ภิญวัย
2420083 นาง ณาตยา อุทยารัตน๑
2420084 นาง กัญญาพัชร คงคาสุริฉาย
2420085 นาย เกษม อาจเวทย๑
2420086 นาง เมธินี จินเดหวา
2420087 นาง กัญญาภัทร มีเครือ
2420088 นาง โสภิกา คงเจริญ
2420089 นาง กฤติพร รํวมใจ
2420090 นางสาว มยุรา จันทะวงศ๑
2420091 นาง เสริมสิริ เยาวพักตร๑
2420092 นาย โชคอนันต๑ นาคสงวน
2420093 นางสาว นิตยา ศุภพัฒน๑
2420094 นาย ประจงลักษณ๑ บัวกลาง
2420095 นาง กุสุมาลย๑ สมศักด์ิ
2420096 นาย สุรเศรษฐ๑ พิมพ๑สุทธิกุล
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ชื่อ - สกุล
2420097 นาย ภูวดล ชมชํวยธานี
2420098 นาย วิวัฒน๑ โพธิศ์รี
2420099 นางสาว ธัญญ๑กมน ป๓นนที
2420100 นาง นงค๑ลักษณ๑ ดุริยพันธ๑
2420101 นางสาว ศิริรัตน๑ พรหมณี
2420102 นาย สิทธิญา ระยันต๑
2420103 นาย เรวัติ เกื้อสุวรรณ
2420104 นาย สุุเชษฐ๑ อุปลา
2420105 นาย สุรพงศ๑ สุทธิศักดา
2420106 นาย เถลิงศักด์ิ ราชชํารอง
2420107 นาง ศิวพร ยืนชนม๑
2420108 นาง กชณาภร ธนภัทรจินดา
2420109 นาง สุวภัทร พรหมทะสาร
2420110 นาย สุชาติ แสงตะวัน
2420111 นางสาว เกียรติสุดา กาศเกษม
2420112 นาย ชัยพร พรชัยอรรถกุล
2420113 นาง ณภัสสร ชูคล่ี
2420114 นาย อํานาจ หาญสงคราม
2420115 นางสาว ชุมสาย ใกล๎ประยูร
2420116 นางสาว ชุตินธร หัตถพนม
2420117 นาย อดุลย๑ ปรัชญาวุฒิรัตน๑
2420118 นาย ธรรมรัตน๑ อนนท๑
2420119 นาย มัทวะ ฉัตรทอง
2420120 นาย ประชารัตน๑ โนนทนวงษ๑
2420121 นาย สมจิตร ดําริห๑
2420122 นางสาว ศรุดา วงษ๑มหิง
2420123 นางสาว กัญญา จําปาทิพย๑
2420124 นางสาว ณัฐวิณีย๑ สารทอง
2420125 นาง อรัญญา รํุงเรือง
2420126 นาง ศิริลักษณ๑ สุวรรณรัตน๑
2420127 นางสาว ศิวพร ชุมภารี
2420128 นาง ขวัญใจ สีลาสม
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ชื่อ - สกุล
2420129 นาง พิธิญาภรณ๑ พัฒน๑นิล
2420130 นาย ทีรเดช พันทนพิเชฐ
2420131 นาง วาสนา หาญจริง
2420132 นาย ประชัน หาญจริง
2420133 นาง ฐิติพร สิทธิโชคธรรม
2420134 นาง ศรีจันทร๑ ศิริบรรลือหาญ
2420135 นาง ชยุดา ไนยะกูล
2420136 นางสาว นารีรัตน๑ ต้ังประดิษฐ๑
2420137 นาย ชวลิต สีมาพล
2420138 นาย อมรรัตน๑ โตมาก
2420139 นางสาว ปิลันธร คงจุ๎ย
2420140 นาย จักรกฤษณ๑ นนทโคตร
2420141 นางสาว นลินี มีผิว
2420142 นางสาว วันดี โชติศรีพันธุ๑พร
2420143 นาง พัชรี เจริญศรีสุวัฒน๑
2420144 นาย พรชัย บัวเรือง
2420145 นาย บรรเจิด มีกุล
2420146 นาย สนชัย พรหมทอง
2420147 นาง สุณิสา ถันชนนาง
2420148 นาง บุณยนุช บุญป๓ญญาวัฏ
2420149 นางสาว พิมพ๑ณัฐชยา ต๎นพันธุ๑
2420150 นาง เปรมฤดี นาคบริสุทธิ์
2420151 นาย นิยม พานิชกุล
2420152 นาง เสาวนีย๑ นาเมืองรักษ๑
2420153 วําที ่ร.ต.หญิง ภวรัญชน๑ เงาแก๎ว
2420154 นาย สําเนาว๑ รักษ๑ทอง
2420155 นาง เบญจพร ตาทอง
2420156 นาง ภัทรนรินทร๑ แก๎วบุดดา
2420157 นาย วัชรินทร๑ ผมพันธ๑
2420158 นาง ถวิล สมบูรณ๑
2420159 นาง สุชีพ หอมเจริญ
2420160 นางสาว สุวิชา พวงจันทร๑
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ชื่อ - สกุล
2420161 นาย ไพรัตน๑ วังบอน
2420162 นาง กิตติรัตน๑ พฤกษ๑อุดม
2420163 นาง วราภรณ๑ มโนรัตน๑
2420164 นาง วรัญญา มีรอด
2420165 นาย กรกฎ ป๓ญสังกา
2420166 นาง มนพร ปุณยพงศ๑
2420167 นาย มานพ จิตแม๎น
2420168 นาง พิมพ๑ใจ โตหร่ิม
2420169 นาย ฉลองชัย แก๎วประสิทธิ์
2420170 นางสาว ภควรรณ ศรีสุพรรณ
2420171 นางสาว จงกลณีย๑ ยะยําเป้า
2420172 นาง จุฬารัตน๑ ฤทธิพันธรักษ๑
2420173 นางสาว น้ําผ้ึง หมุดเพชร
2420174 นาย พีรพัฒน๑ รํุงเรือง
2420175 นาง จีระวรรณ ศรีบุญยัง
2420176 นาง เกล๎าฟ้า ทองสนธิ
2420177 นาย สันต๑ชัย รามะนพ
2420178 นาย ฑีรพล หนูทา
2420179 นาย สุจฑินันท๑ สุวรรณบุษย๑
2420180 นาย กิตติพงศ๑ จันทร๑วิจิตร
2420181 นางสาว ธัญญารัตน๑ ศรีขํา
2420182 นาย กิตติ กุลธนานพเดช
2420183 นาย ปรีชา ภูชมศรี
2420184 นาง ยุบล ธงวิชัย
2420185 นาย นพเชรษฐ๑ สิริสุริยกมลชัย
2420186 นาย มงคล ใบแสง
2420187 นาย พบเอก พํุมเจริญ
2420188 นาย บุญสํง จงจิตร
2420189 นาง ปาจารีย๑ สระชิต
2420190 นาง ศรีสุดา ศรีจันทร๑
2420191 นาง ภาวินี ไตรศิวะกุล
2420192 นางสาว จงกลนีย๑ โรจน๑ภูริจินดา
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ชื่อ - สกุล
2420193 นาย จิตตะ ระกิติ
2420194 นาง ปรีดา ชํวยสุข
2420195 นาง กุลณัฐฐา มุตะโสภา
2420196 นาง เบญจรัตน๑ เมธะป๓ญญา
2420197 นางสาว เครือวัลย๑ สงเล็ก
2420198 นาย เอกพจน๑ กันภัย
2420199 นางสาว อนัญญา ขุนจ๎อน
2420200 นางสาว วชิราภรณ๑ จุลราลัย
2420201 นาง อภิรดี กลกิจ
2420202 นางสาว ฑัตรัต มั่นรอด
2420203 นาง ณัฏฐนันท๑ ลังการัตน๑
2420204 นาย ยุทธศักด์ิ ไชยสีหา
2420205 นาง สุนิจ โรจนธรรมณี
2420206 นางสาว วิชญา ชุติมากุล
2420207 นาง สิริพร เทียนสวําง
2420208 นาย สุคน ระเบียบโอษฐ๑
2420209 นาย นิพิฐพนธ๑ วงษ๑ป๓น
2420210 นางสาว รสริน กิจพร๎อมผล
2420211 นาง ชนากานต๑ ฮึกหาญ
2420212 นาย ยุทธพงษ๑ คุริรัง
2420213 นาย ชินธรรม พรหมมณี
2420214 นาย ประกิจ ตันเด่ียว
2420215 นาย ถาวร กันยาพรกุล
2420216 นาง สมฤดี หยกประดิษฐ๑
2420217 นาย กาลสิษฐ๑ เพชรคง
2420218 นาย เอกพล แกํนคิรี
2420219 นาย สุพจน๑ อุํนตา
2420220 นาง นางธนิดา ธงสวัสด์ิ
2420221 นาย พรพิรุณ คําเล้ียง
2420222 นาง สุทารัตน๑ ยี่แก๎ว
2420223 นาง พัชราพร ราชโรจน๑
2420224 นาย ศุภชัย ไพโรจน๑พิริยะกุล
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ชื่อ - สกุล
2420225 นาง กรกมล เพิม่ผล
2420226 นาย ขจร ทองไทย
2420227 นาง สุภาวดี อํวมคง
2420228 นาย สุทิน พรมสี
2420229 นาง บังอร อาจวิชัย
2420230 นางสาว พจนีย๑ กุลกัลยา
2420231 นาง จุไรรัตน๑ อุปนันท๑
2420232 นาง ธัญรัค สินทวี
2420233 นาย ประกิจ กิ่งทอง
2420234 นาง วรนุช แซํเด่ียว
2420235 นาง กิ่งแก๎ว ใหมํสุวรรณ
2420236 นาง ธนัฏฐา วุฒิวณิชย๑
2420237 นางสาว ฐิติรัตน๑ ดวงเกิด
2420238 นาง อริศรา พัฒนากูล
2420239 นาง ไพเราะ ใจชื่น
2420240 นางสาว กิตติมา จั่นมา
2420241 นาง จุมรี เฮ๎าปาน
2420242 นางสาว ทิพวรรณ รัตนชูศรี
2420243 นางสาว ลัดดาวัลย๑ วิจิตรจินดา
2420244 นางสาว สิรินพพา คนมั่น
2420245 นางสาว นพภาพร วัฒนสิงห๑
2420246 นาง จุฑาธิบด์ิ ศรีวรัญ๒ุตานนท๑
2420247 นาง วิร๑ธิมา กันยายน
2420248 วําทีร๎่อยเอก บุญเสริม หัดประสม
2420249 นาง เรวดี สีหะวงษ๑
2420250 นาย ราเมศร นามวงศา
2420251 นาง กรรณิกา แก๎วสงค๑
2420252 นาง วารุณี วงศ๑พิมพ๑พระ
2420253 นาง ป๓ญจมน ชุมคช
2420254 นาย ธวัช สิงห๑โต
2420255 นาย อาทิตย๑ สาทา
2420256 นาย สุบิน ทองน๎อย
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ชื่อ - สกุล
2420257 นาย สุพจน๑ จูดคง
2420258 นางสาว นราภรณ๑ คงเหมือน
2420259 นาง ทองใบ วัชระวรากรณ๑
2420260 นาง สรัญญา เวียงใต๎
2420261 นาง สิริพร นวลอิ่ม
2420262 นางสาว อภิรดี กรวยทรัพย๑
2420263 นาย ธงชัย นนทสี
2420264 นาง มนรดา อ๎อจันทึก
2420265 นางสาว ประภาพร อินทร๑แสง
2420266 นาง พชรวรรณ๑ เพ็ชรชุม
2420267 นางสาว สวรส วิชาชัย
2420268 นางสาว ดุจดาว จิตใส
2420269 นาย ไกรศร แก๎วหอด
2420270 นาง ปรียา นวลหอม
2420271 นาย ณกรณ๑ เรืองเพ็ง
2420272 นาง อัญชนา จิตรสวํางทรัพย๑
2420273 วําที ่ร.ต. ไพบูลย๑ นาคนคร
2420274 นางสาว เยาวภา สิมมา
2420275 นาย เพชรรํุง สนั่นไทย
2420276 นาย ประเด็จ แสนเมืองแก๎ว
2420277 นาย บุญยัง พลสงฆ๑
2420278 นาง เอื้อการย๑ ธนะสูตร
2420279 นาง ศุภิดา พิศมัย
2420280 นางสาว จารุชา ฤทธิธ์นกุล
2420281 นาย สุรชัย รักราวี
2420282 นาง สกุณา ป๓น้ทอง
2420283 นางสาว บรรจง น๎อยพันธุ๑
2420284 นาย ศุภโชค แซํบําง
2420285 นาง พัชรินทร๑ พิมพะจันทร๑
2420286 นาง ปาริฉัตร ลีลาเลอเกียรติ
2420287 นาง ธีรดา สืบวงษ๑ชัย
2420288 นาย เกรียงไกร ปริธรรมมัง
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420289 นาง นงค๑รัตน๑ หนูแก๎ว
2420290 นาง วิมลลักษณ๑ ศรีกระจําง
2420291 นาย นิวัชชัย แก๎วน๎อย
2420292 นาง ตระการตา พิสุทธิไ์พศาล
2420293 นาง กัญศรี มณีรอด
2420294 นาย กฤษฎา เอมเจริญ
2420295 นางสาว ทิพวัลย๑ กุลสอนนาม
2420296 นาย เกษมสินธ๑ุ สอนสุข
2420297 นาง พินพิมพ๑ดาว ไชยพลี
2420298 นาย พิสิทธิ์ ศรีจันทร๑
2420299 นาง อรวรรณ๑ สุวรรณดี
2420300 นาง สุวภา หมะสะอะ
2420301 นาย ไพฑูรย๑ พันโนลาด
2420302 นาง ธัญญ๑นภัส วิรัตน๑เกษม
2420303 นาย มนตรี สิริทัตสุนทร
2420304 นางสาว วราภรณ๑ ใหมํสุวรรณ๑
2420305 นาย ดิถดนัย พลีพูล
2420306 นาย เอกลักษณ๑ ขาวผํอง
2420307 นาย ภานุวัฒน๑ เหล็มขุน
2420308 นาง เยาวลักษณ๑ มาส๎มซํา
2420309 นางสาว วิศัลย๑ศยา พาพรหม
2420310 นาง ศิริพร ปานประเสริฐ
2420311 นางสาว สิริมา งามศุภกร
2420312 นาง ชนัญทิพย๑ ภูวัชร๑พิบูล
2420313 นาย ศุภชัย งามเมือง
2420314 นาง สุขจิตต๑ อินทรักษา
2420315 นาย รัชศักด์ิ พลายชุมพล
2420316 นาย สมศักด์ิ อาแว
2420317 นาง ศิริรัตน๑ ทับเจริญ
2420318 นาย นิวัฒน๑ กู๎เขียว
2420319 นาย อารุณชัย ดาเด๏ะ
2420320 นาง สินีนาฏ มะลิลา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420321 นาง สวิชญาพร ถุงพลอย
2420322 นาย พรชัย ผดุงสุข
2420323 นาย วิรัตน๑ แดงยั่งยืน
2420324 นาย ดิเรก สุขศิริ
2420325 นาย จักรกฤษณ๑ ถินคําเชิด
2420326 นาง ลัลน๑ทริมาล วงศ๑บุรี
2420327 นาง อารมย๑ หมุนขํา
2420328 นางสาว ชญาภัช สุขสบาย
2420329 นาย ธีรพัฒน๑ ง๏ะสมัน
2420330 นาง เกษมศรี ราษี
2420331 นาง อรัญญา พิสุทธากุล
2420332 นางสาว สิริกร สืบสงัด
2420333 นาง พิศมัย ไตรค๎ุมดัน
2420334 นางสาว สิรินทร โกฎฐา
2420335 นาง รํุงฤมล สวัสด์ิพันธ๑
2420336 นาง รัชกร ชีช๎าง
2420337 นาง วิไลวรรณ กองชนะ
2420338 นาย สมเกียรติ หิรัญสาลี
2420339 นาง วัชรี คําเดช
2420340 นาง ภัททิรา สุวรรณรัฐภูมิ
2420341 นาง กชพร แสงเรืองวรกุล
2420342 นาย ทวิชากร หลวงวงค๑
2420343 นาย นราธิป บุญมา
2420344 นาง ศศิณัฏฐ๑ ชัยศร
2420345 นาง โสภา สีลาแยง
2420346 นาย สมพร ณ พัทลุง
2420347 นางสาว อําไพ ทิมแก๎ว
2420348 นางสาว กนิษฐา อ๎นจันทร๑
2420349 นาย โชติพงษ๑ อ๎อเอก
2420350 นางสาว ดวงใจ ศิริรส
2420351 นาง รัตติยา ณ หนองคาย
2420352 นาง ฉันทรุจี พรมเกตุ
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420353 นาย เอกรินทร๑ ศรีจันทร๑
2420354 นาง ทวาย อินต๏ะนันต๑
2420355 นาง อัมพวัน สายใหม
2420356 นาย พนม พรหมมา
2420357 นาย จักริน เขียวมูล
2420358 นาง ป๓ญจาภรณ๑ ตันทนิส
2420359 นาย นพพร ใจเทีย่ง
2420360 นาย  ิกิตติพงษ๑ โพธิม์าตย๑
2420361 นาง ทนัสดา อุํนตา
2420362 นางสาว พิมพิกา จันทไทย
2420363 นาง กัลยา ป๓ญญาวัฒน๑ธนกุล
2420364 นางสาว อโณทัย จิระดา
2420365 นาย พัลลภ วัฒนะชาติ
2420366 นาง ชวนพิศ รุจิระยรรยง
2420367 นาง มลฤดี อัครจันทร๑
2420368 นาย กรเอก มีสมบัติดี
2420369 นาย นายสมบูรณ๑ พันธุ
2420370 นาง วรรณทนี คุปหิรัณย๑
2420371 นาง กัญกร จุลเพชร
2420372 นางสาว กาญจนา คอนทรัพย๑
2420373 นาง อารญา ระดมเล็ก
2420374 นาย อดิเรก เฉลียวฉลาด
2420375 นาย วิชัย ทัดเทียม
2420376 นางสาว ศิริกุล หํอกุล
2420377 นาง ศศินันท๑ สิทธิเ์มธีปรีชา
2420378 นาย สมพร สุดสุวรรณ๑
2420379 นางสาว ธนนันท๑ เสนํหานุกูล
2420380 นาง อัมพร ตันติรัตนโอภาส
2420381 นาย ปราโมทย๑ แตงแก๎ว
2420382 นาง ศุภมร ชมภูมิ่ง
2420383 นาย ปริญญา รัตนเพ็ญ
2420384 นางสาว สุกัญญา จีนเกิด
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420385 นางสาว วารี บํอพืชน๑
2420386 นาย สุภาษิต กัณฐสุทธิ์
2420387 นาย อุดมทรัพย๑ อัยรา
2420388 นาง วิรารัตน๑ คงราช
2420389 นาง พัทยา สาธิพา
2420390 นางสาว เบญจมาศ ชมชื่น
2420391 นางสาว สุพานี ชื่นชิต
2420392 นางสาว ร่ืนฤดี แจํมใส
2420393 นาง เพียงพิส โสพิกุล
2420394 นาย ชรินทร๑ เวชโอสถ
2420395 นาง เพ็ญศรี กัลยาณกิตติ
2420396 นาย ชาตรี บุญไทย
2420397 นางสาว ศิริญาพร เวียงสมุทรช๑
2420398 นาง สุมาลี คุณสารวนิช
2420399 วําทีร๎่อยตรี ปรีดี สมสังข๑
2420400 นาง อภิญญา ชํวยสกุล
2420401 นาย วิเชียร นามสมุทร
2420402 นาง สุธันยพร ทองอาจ
2420403 นาง อําไพ วาศนราศรี
2420404 นาง วิมลพรรณ หลวงแก๎ว
2420405 นาง ปิยากร อินต๏ะมุด
2420406 นาง ภาธิณี พลีใหญํ
2420407 นาย สินชัย สุวรรณดี
2420408 นาง ยุวลักษณ๑ ชาติชํานาญ
2420409 นาย เฉลิมศักด์ิ ภารดิลก
2420410 นาง ซัลวานา ราชมุกดา
2420411 นาง เปรมฤดี พลเกษตร
2420412 นาย สุภวิชญ๑ จันทป
2420413 นาง ศศิธร ปิยพฤทธิ์
2420414 นางสาว พิศ ไชยพลงาม
2420415 นาย สราวุฒิ นรมัตถ๑
2420416 นาง สวรรยา ศิริกิจวัฒนา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420417 นาง พัลลภา ศิริพงษ๑
2420418 นาง พจนีย๑ สุขบุญเพ็ญ
2420419 นาง กัญญาภัค สิงหธวัช
2420420 นาย สกันฌ๑วุฒิ เศรษฐีกมล
2420421 นาย สุพีร๑ พวงวราพันธ๑
2420422 นาง จิรัญญา หง๎าฝา
2420423 นางสาว อินทร๑ริตา ยาวิชัย
2420424 นาง ศิริพร พุมํแก๎ว
2420425 นาง ถนอมจิตร ชาญบัญชี
2420426 นาง สนธยา สํงศรี
2420427 นางสาว สุทธิพร ภิญโญ
2420428 นาย กมลพงษ๑ ทองดีนอก
2420429 นาย ไตรรงค๑ คัมภีร๑พงศ๑
2420430 นาย ชวิศ ปานันท๑
2420431 นาง อรัญญา ธนาวุฒิ
2420432 นางสาว วีณา ทองดีเพ็ง
2420433 นางสาว ณัฐชยา แก๎วคง
2420434 นางสาว สุจิตรา ทองวารี
2420435 นางสาว อรพินท๑ สินธุเศรษฐ
2420436 นาย อัคคณัฐ ทศศะ
2420437 นาง หทัยรัตน๑ ด๎วงอินทร๑
2420438 นาย กิตติพล ดวงแก๎ว
2420439 นาย กิตติศักด์ิ ดวงแก๎ว
2420440 นางสาว เยาวลักษณ๑ ทองอรําม
2420441 นาย ยงยุทธ พรหมมินทร๑
2420442 นาง จุฑาพร ปานมณี
2420443 นาย วีรพันธ๑ พุมํกุมาร
2420444 นาย ไสว โพธิว์ิเชียร
2420445 นาง ภาริณี ผํองแผ๎ว
2420446 นาย ศุภฤกษ๑ จันทร๑ดาประดิษฐ๑
2420447 นางสาว อังคณา มาศเมฆ
2420448 นาง พัชรดา ปุณภาสกุล
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420449 นางสาว บุษยพรรณ๑ แสงไชยพัฒน๑
2420450 นาย กฤชพิจักษณ๑ ประทุมทอง
2420451 นาง บุญศรี บรรเลงการ
2420452 นาง เกสรินทร๑ แสงศรี
2420453 นาง ธนัชพร โอวรารินท๑
2420454 นาย สุนทร ชื่นแก๎ว
2420455 นาย วรวุฒิ อันป๓ญญา
2420456 นาง กัลยา ปรีชากุล
2420457 นาย จรัญ เจดีย๑รัตน๑
2420458 นาย ธีระวัฒน๑ อ๎นทองทิม
2420459 นางสาว ศศิธร อภินันทโน
2420460 นาง เพ็ชชรี อ๎นทองทิม
2420461 นาย สุรกิจ วงศ๑สุวรรณ๑
2420462 นาง บุุญสง เสียงหวาน
2420463 นาง อมรศรี ดําชุม
2420464 นาย นายอุกฤษฏ๑ เต็งมีศรี
2420465 นาง จิณารี ชมจินดา
2420466 นาง รัจนา รัตนวารี
2420467 นาย สมเชษฐ๑ ชูสง
2420468 นาย วัชรา บุญคง
2420469 นาย เฉลิมเกียรติ ส๎มเกิด
2420470 นาง จารี ส๎มเกิด
2420471 นาย ศิริชัย สุโภชน๑
2420472 นาง จันทิมา หลากจิตร
2420473 นาย นพพร ยํองใย
2420474 นาย สุริโย จุลมณฑล
2420475 นาย ไมตรี บัวจันทร๑
2420476 นาง อัมพร จันทนะเปลิน
2420477 นาย ธนศิษฐ๑ เริงฮัง
2420478 นาย บุญนํา เกษรินทร๑
2420479 นาง ราตรี เจริญพืช
2420480 นางสาว ชรัฏพร จิตชาญวิชัย
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420481 นาย มานพ ถมยา
2420482 นาง เมษา แก๎วเสน
2420483 นาย อภิชาติ ทรายแก๎ว
2420484 นาง กุหลาบ สุทธิภูล
2420485 นาย ไพสิฐ ศรีสมุทร
2420486 นาย ไพรัตน๑ คําเล้ียง
2420487 นาย กําพล ชัยวิชิต
2420488 นาง โนรี คําวิชิต
2420489 นาย อภิรักษ๑ นํวมศิริ
2420490 นาง อรอุมา แป๊ะสกุล
2420491 นาง นฤมล เลิศรัตน๑พัฒนา
2420492 นาง รัชดาภรณ๑ พรมจุ๎ย
2420493 นาย พิษณุวัฒน๑ ศรีเทพ
2420494 นาง ประภาพร กุลตา
2420495 นาย สําราญ ราตรีหวําง
2420496 นางสาว ภรพิศ มธุรส
2420497 นางสาว เกษราภรณ๑ วงค๑กํอ
2420498 นาง ทิพย๑วรรณ กันทะสอนศรี
2420499 นางสาว ชุติมา ทองศักด์ิ
2420500 นาย ประภัทร๑ ยิ้มสรวย
2420501 นางสาว จันทนา วราภรณ๑วิมลชัย
2420502 นาย จิรายุทธ บุญแลบ
2420503 นาย พรศักด์ิ อยูํคง
2420504 นาย นพดล บุญบุรี
2420505 นางสาว อภิญญา อิ่นแก๎ว
2420506 นาย อนันต๑ สีบัว
2420507 นางสาว วรรณภา หล๎าหิบ
2420508 นาง ดารารัตน๑ สมบูรณ๑สิน
2420509 นางสาว ปิยนุช ไตรทอง
2420510 นาย ประสิทธิ์ ชุษณะวัคคีย๑
2420511 นาย กฤษฎา ใจหล๎า
2420512 นาง บุญญิสา ชูแก๎ว

หนา้ที ่452 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420513 นาย วัชระ ไชยวงษ๑
2420514 นาง ปุณณภา สุทธิสาคร
2420515 นางสาว สุกัญญา สุวรรณระ
2420516 นาง ณัชชา รักนุํม
2420517 นางสาว รัชนี เชื้อบุญมี
2420518 นาย สาล่ี อารีย๑ราษฎร
2420519 นาง นวพรรณ วชิรเขื่อนขันธ๑
2420520 นาง อัญญรัตน๑ นาเมือง
2420521 นาง สุดา ไทยเกิด
2420522 นางสาว ทัศวรรณ บัวหลวง
2420523 นาย เสกสรรค๑ คนไว
2420524 นาย วิภาส บุญประคอง
2420525 นาย ณรงค๑ จันทะธรรม
2420526 นาย ภูมินันท๑ ชาติชํานาญ
2420527 นาง สุพร เดชะพันธ๑
2420528 นาง อภิญญา เนตรภักดี
2420529 นาย นิรันดร๑ เนตรภักดี
2420530 นาง ชุติพร สุระกําแหง
2420531 นาย มะอูโซะ ดือเระ
2420532 นางสาว ปุณิกา อินทจันทร๑
2420533 นาง อมราพร บุญให๎
2420534 นาง เจริญวรรณ มงคลจีระอุทัย
2420535 นาง อินทิรา ปงลังกา
2420536 นาย ธนากร รัฐถาวร
2420537 นาย พนา เตียเจริญ
2420538 นางสาว ขนิษฐา สีสมุดคํา
2420539 นาย ธีรพัฒน๑ ศรีบุบ
2420540 นาง บงกช ปิงเมือง
2420541 นาง ทัศนีย๑ ทองสีเหลือง
2420542 นาย ธเนศพล ต๊ิบศูนย๑
2420543 นาง พนัตฎาร๑ เทีย่งปา
2420544 นาย นายอนิรุทธ บุญภูงา
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420545 นาง สุมาลี จันทา
2420546 นาย ดาวธง พวงเพชร
2420547 นาย อลงกรณ๑ นาเมืองรักษ๑
2420548 นางสาว ศศิมา รํุงสินวนิช
2420549 นาง พาณี ยอดรัตน๑
2420550 นาง ดุษฎี สังข๑ขวัญ
2420551 นาง สุชะฎา โสพลพันธุ๑
2420552 นาย อธิป เจ๏ะเล๏าะ
2420553 นาย อับดุลเลาะ แวหะหมัด
2420554 นางสาว ชุติมา บิญรัตน๑
2420555 นาย พูนศักด์ิ วิเศษแก๎ว
2420556 นาง นิฏฐิตา ทิวาวรรณกรณ๑
2420557 นางสาว บุญชํวย เกตุคง
2420558 นาย ทวี ทรัพย๑รักษา
2420559 นางสาว สุรัชญา อํวมแย๎ม
2420560 นางสาว ปิยนุช ปกครอง
2420561 นาง นฤมล ดวงพรมทอง
2420562 นาย ชนินทร๑ ยิ้มยํอง
2420563 นาย สมศักด์ิ สุทธิพงศ๑เกียรต์ิ
2420564 นาง สุฑิษชา สวัสดี
2420565 นาย เทพพิทักษ๑ พลสวัสด์ิ
2420566 นางสาว สุนันทา ภักดีไทย
2420567 นาง จิรัฐิกา สมณา
2420568 นางสาว วรรณภา เนื่องชุมพล
2420569 นาย จรินทร๑ ขันติพิพัฒน๑
2420570 นาง พรรษา คลังจันทร๑
2420571 นาย พิเชษฐ๑ ตนะวัฒนา
2420572 นาย สุรพล พันธุ๑ทอง
2420573 นาย ธงชัย เมฆแดง
2420574 นาย ประดิษฐ๑ วงษ๑คูณ
2420575 นาง จารุวรรณ บุญศร
2420576 นาย วิชาญ ไทยแท๎
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420577 นาย เสรี ป๓ญญา
2420578 นาง ปริตา ฐิตะธรรมกุล
2420579 นาง ศุภรัตน๑ ทรายทอง
2420580 นาง เบญจรัตน๑ ศิริประเสริฐ
2420581 นาย ธัชธรรม ศรีทา
2420582 นาย นายนิทัศน๑ ศุภดล
2420583 นาง สุธิดา เนียดพลกรัง
2420584 นางสาว ชุติกาญจน๑ สุทธสม
2420585 นาย เฉลิมพงษ๑ พิลึก
2420586 นาย สมชัย ธิติพงศา
2420587 นาง อรวรรณ ธิติพงศา
2420588 นาง ผาณิตา สุวรรณหงษ๑
2420589 นาย ทศพล บุญมีลาภ
2420590 นาง อัจฉรา กองแก๎ว
2420591 นาย มนกฤต มาระเพ็ญ
2420592 วําที ่ร.ต. โกสินทร๑ ไทยจํานงค๑ศิลป์
2420593 นาย ศราวุธ มนต๑สวรรค๑
2420594 นาย วิทวัส สมสกุล
2420595 นางสาว สุพิชญา ชูสกุล
2420596 นางสาว นฏกร ปิน่สกุล
2420597 นาย ทนงเดช สิงห๑สุวรรณ
2420598 นาง รัสรินทร๑ ภูดิศจุลเศรษฐ๑
2420599 นาย ณัฐวุฒิ มาจันทึก
2420600 นาง เบญญาลักษณ๑ ชูแก๎ว
2420601 นาย สมิทธิ์ เกื้อคลัง
2420602 นางสาว ขนิษฐา มาร๑โล
2420603 นาย ชาติ หมีเอี่ยม
2420604 นาย ขวัญชัย สติประมาณสกุล
2420605 นางสาว กรพินธุ๑ เจียมวิจิตร๑
2420606 นาย จิรเมธวน๑ คลังทอง
2420607 นาง กิตตยา ทองโชติ
2420608 นาย วิทยา ดวงสินธ๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420609 สิบเอก นิรันดร๑ เล๎าเจริญ
2420610 นางสาว อรสา มิ่งฉาย
2420611 นางสาว เนาวรัตน๑ กาญจนถึง
2420612 นาง พิมลรัตน๑ อินจิ๋ว
2420613 นาย หัสชัย บัวชุม
2420614 นาง วรางคณา วุฒิ
2420615 นาย จักรพงษ๑ วรรณขันธ๑
2420616 นาง นวพร เป้าทอง
2420617 นางสาว พเยาว๑ สุดรัก
2420618 นางสาว รัศมี สุวรรณไตร
2420619 นาย ธีระนัน พิรุณสุนทร
2420620 วําทีร๎่อยเอก สุวิทย๑ พรหมหมวก
2420621 นาย บุญชัย บุญโสภณ
2420622 นาง กรรณิกา จันทร๑ลาย
2420623 นาย ประพันธ๑ จิกจักร
2420624 นาย สมภักด์ิ สมศิริ
2420625 นาย เฉลิมชาติ รุจิเชาว๑
2420626 นาย ทรงพล มาลาสุข
2420627 นาย คณพศ วิลามาศ
2420628 นาง นาตยา ฤทธิธรรม
2420629 นาง วิไลวรรณ พบูประภาพ
2420630 นาย บุญธรรม วันไกล
2420631 นาง ณัฐรี เนียมเงิน
2420632 นาย ขจร คนลํ้า
2420633 นางสาว กฤษฎาพร พรหมจักร
2420634 นางสาว พินัน รัตนสุภา
2420635 นาง ไพรวัลย๑ กัญญพันธ๑
2420636 นาย ภูวนัย นิสยันท๑
2420637 นาง ปิยะมาศ ปะรักกมานนท๑
2420638 นาย ยงยุทธ ชัยทอง
2420639 นางสาว ปริญา ศิริวงศ๑
2420640 นางสาว พัทยา พันยา
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420641 นาย เอกชัย สาโรจน๑
2420642 นาย ชาคริต หอมตระหลบ
2420643 นางสาว รมิดา เมฆฉาย
2420644 นาย อภิวิชญ๑ ตันตุลา
2420645 นาง อมรรัตน๑ อิงคนินันท๑
2420646 นาง วัฒนระเบียบ ชัยพฤกษทล
2420647 นาย เสนํห๑ สุขขนาน
2420648 นาง อุทัยวรรณ พาเทพ
2420649 นางสาว ธัญชนก สํงด๎วง
2420650 นาย จักรพันธ๑ เศษสรรพ๑
2420651 นาย บรรยง ดิษฐรักษ๑
2420652 นาย เชิดศักด์ิ เพชรา
2420653 นาย ฉัตรพล เวฬุการ
2420654 นางสาว พิไลวรรณ ซาวบุญตัน
2420655 นาย สุริยา หลานสัน
2420656 นาง ชนันรัตน๑ วิจิตรโท
2420657 นางสาว วิไล บุญญานุวัตร
2420658 นาย ไตรวัฒน๑ ตรีสัตยพันธุ๑
2420659 นาง อินทิรา เพ็ชร๑ทอง
2420660 นาง ศรีประพร วงศ๑กมลาไสย
2420661 นางสาว ดวงฤทัย เกิดฉาย
2420662 นาง ภัสราภา ทะหมุน
2420663 นางสาว ณัฏฐนันทน๑ สีหะวงษ๑
2420664 นาย ศรายุทธ อินทร๑ทูน
2420665 นางสาว เบญจมาส เสือสอาด
2420666 นาง วิภารัตน๑ สิโรรส
2420667 นาย อภิวัฒน๑ จตุรพันธุ๑สถาพร
2420668 นางสาว นุชนารถ บรรลือหาญ
2420669 นางสาว ขวัญตา เจริญศรี
2420670 นาง อรนุช เชาวนปรีชา
2420671 นาย ประจักษ๑ พรมหนู
2420672 นาง ธภัสธร มิ่งไชย
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420673 นาย ณัฏฐ๑วณิชย๑ ศรีจํานอง
2420674 นาง บุษบัน ทัว่จบ
2420675 นาง ราตรี ปราบพล
2420676 นางสาว ศรินทิพย๑ วัชฤทธิ์
2420677 นาง กรภัค ยิ้มแย๎ม
2420678 นาย ภาคิน สติรักษ๑
2420679 นางสาว พวงรัตน๑ ขัดวาน
2420680 นาย นพดล โตอดิเทพย๑
2420681 นางสาว พนารัตน๑ ท๎วมเกตุ
2420682 นาง ปุญญาพร มีสัตย๑
2420683 นาง กาญจน๑สุดา นิลสาคู
2420684 นาย ปกรณ๑ เทพา
2420685 นางสาว ธันยพร บุญรักษา
2420686 นาย อธิวัฒน๑ ทาเป๊ก
2420687 นาง วศินี พิเดช
2420688 นาย สมนึก อุํนพิมพ๑
2420689 นาย ทัศนัย สายแสง
2420690 นาง นิรมล ศิริหล๎า
2420691 นาย ขวัญชนะ กิจนุกร
2420692 นาง ธัญพร ธนภัทรไกรกุล
2420693 นาย บุณชนะ เกิดความสุข
2420694 นาย อนุวัฒน๑ พรเหลืองชมภู
2420695 นางสาว จามจุรี คงตางาม
2420696 นาง ธมลพรรณ บุญกอ
2420697 นาย ถาวร เชี่ยวชาญ
2420698 นาง วราภรณ๑ นามบุตร
2420699 นาย ศิโรตม๑ หลงใจ๏
2420700 นาย ธราพงษ๑ ถวิลการ
2420701 นางสาว มาเรียม ลูกสะเดา
2420702 นาง พัชรินทร๑ วงค๑สงํา
2420703 นางสาว วริศรา ศรีแสง
2420704 นางสาว จันทรักษ๑ พลวงค๑
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เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420705 นาย กิติศักด์ิ นาวาโยธิน
2420706 นาง นฤมล ศิริวรรณ
2420707 นางสาว จําเนียร จูเจริญ
2420708 นาย สนธยา แตงโม
2420709 นาง ประพันธ๑ บุพศิริ
2420710 นาย กําพล โสนาค
2420711 นางสาว พัศธีมา ไทนิธิฑีฆพัศ
2420712 นาย อุเทน วางหา
2420713 สิบเอก สุรพรชัย เกิดมงคล
2420714 นาง อรัญญา พุฒทอง
2420715 นาง ลักขณา คันธสม
2420716 จําเอกหญิง วัชรี โชติรัตน๑
2420717 นางสาว อารี หนูฉ๎ง
2420718 นาง อารมย๑ การมนตรี
2420719 นาง นงพรรณ วิหารพรหม
2420720 นาย มณฑล กํองขันธ๑
2420721 นางสาว พิมพ๑มาดา บุญทา
2420722 นาย พศิณ เนตรนี
2420723 นาง สายวสันต๑ โฉมไสว
2420724 นางสาว พรพนา โพธิแ์ก๎ว
2420725 นางสาว จันทร๑เพ็ญ จริงจิตร
2420726 นาง จีรภา ขุนประเสริฐ
2420727 นาย สุพจน๑ วงศ๑ทองดี
2420728 นางสาว ภาณิศ๑กาญจน๑ ชูสกุล
2420729 นาง ณิสุชา เหลําชาติ
2420730 นาย มณฑล ถาวรยิ่ง
2420731 นาย ชยเดช เนียมวีระ
2420732 นาย ป๓ญจงรักษ๑ บุญยืน
2420733 นาง รัตนา เนียมวีระ
2420734 นาย ชนะพล ไชยประเสริฐ
2420735 นาง สุวิชชา ตรีนาจ
2420736 นาง ปรัชญาภรณ๑ หล๎าก่าํ

หนา้ที ่459 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420737 นาย คมสันต๑ บุญสิทธิ์
2420738 นางสาว สุมา สามเพชรเจริญ
2420739 นาง ประภาศรี ศรีอรรคจันทร๑
2420740 นาย สังคม คําศรี
2420741 นางสาว สาวิตรี เส็งคานนท๑
2420742 นาย สามารถ ไชยวรรณ
2420743 นาย วสันต๑ ปรีดานันต๑
2420744 นาย ไพศาล งามโสภา
2420745 นางสาว ขนิษฐา เดชอุดม
2420746 นาย ศักดาเดช หมื่นสาย
2420747 นาง ศิริพร ไม๎ใหญํเจริญวงศ๑
2420748 นางสาว ประนัดดา วนวาล
2420749 นาย โอภาส ประภาสโนบล
2420750 นางสาว ชนม๑ณกานต๑ แก๎วสุริยาภรณ๑
2420751 นาง ภัทนียา ประภาสโนบล
2420752 นาง วราณี สุภาตรี
2420753 นาย ชาญศักด์ิ ราชโยธา
2420754 นางสาว วรรณวิภา พันธ๑อ๎น
2420755 นาย ฐานพัฒน๑ ป๓กการะเน
2420756 นางสาว สุนันทา แสงศรี
2420757 นาง วิภาดา ศรีลาศักด์ิ
2420758 นาง สําราญ จิตต๑ชนะ
2420759 นาย มนู พรหมอินทร๑
2420760 นาย กัมปนาท แพงถิ่น
2420761 นาย สุทัศน๑ นาคเวช
2420762 นาย เจริญโรตม๑ บุญเรืองศรี
2420763 นาย มงคล คงหนุน
2420764 นาย สันทัด ปลํองทอง
2420765 นาง อุทัยวรรณ บรรจงปรุ
2420766 นาง วราภรณ๑ ทองมา
2420767 นางสาว วันนา สมใจ
2420768 นาย มนต๑ชัย โจ๎งจาบ

หนา้ที ่460 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420769 นาย สุนทร ทวีการไถ
2420770 นาง อัญลิปิการ๑ เทียมณัชพลกรัง
2420771 นาง นฤพชร อินทรวิเชียร
2420772 นาย วัชระ น๎อยบัวทอง
2420773 นางสาว นาตยา หวังมั่น
2420774 นาง ดาเรศ หิมวาห๑
2420775 นาง พิทยาภรณ๑ พิชญวงศ๑กุลชัย
2420776 นาย ชัยฤทธิ์ จิตสงค๑
2420777 นาย ธีระศักด์ิ ไชยชนะ
2420778 นางสาว จันทร๑จิรา ศรีบัวโรย
2420779 นาย วิสุทธิ์ แซํอึ้ง
2420780 นาง ศิริรัตน๑ คําเกล้ียง
2420781 นาง รัชดาภรณ๑ วงษ๑ชา
2420782 นาง ฐาณิญา คําศรีโสด
2420783 นาง สุภารัตน๑ ไถลเพ็ชร
2420784 นางสาว วัชรา รํุงรัตน๑
2420785 นาง เรวดี แสงเรือง
2420786 นางสาว รุจิพัชร๑ หิรัญเลิศสุรกิจ
2420787 นางสาว ธีราพร จึงรัศมีพานิช
2420788 นาย สุทัศน๑ จีนกลาง
2420789 นาย เชาวลิต สีแนน
2420790 นาย ศิริศักด์ิ ใหมสกุล
2420791 นางสาว อุไรวรรณ ปล๎องไหม
2420792 นาง ฟาติน เจะโกะ
2420793 นาง ชุติมา นิธิพงษ๑
2420794 นาง วิรัลพัชร นันทินบัณฑิต
2420795 นาง ธัญพร หาแก๎ว
2420796 นาง ประนัดดา วงศ๑ถิรวรรธน๑
2420797 นาง รุจิรา คําตลบ
2420798 นาย วีระวัฒน๑ แดงบุดดา
2420799 นาง ณัฐรนันท๑ จันทร๑นวล
2420800 นาย วัชรพล ณ นําน
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เลขประจ าตวัสอบ

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
2420801 นางสาว วัฒนิยา ทองแผ๎ว
2420802 นาย กิตติชัย อักษรเจริญ
2420803 นางสาว สิริพิชญา พรมมา
2420804 นาย ชินนุวัฒน๑ วงศ๑อริยโสภณ
2420805 นาง นันท๑พร รํุงรัตน๑
2420806 นาง นวรัตน๑ หํานนิมิตรกุลชัย
2420807 นาย ราชัญ สมทบ
2420808 นาง นลินี สุวรรณโชติ
2420809 นาง ณิฏญา สีดา
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เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑
2430002 นาย ภณ ทิพย๑เสน
2430003 นาย นายสุกรรณ ทองแบบ
2430004 นาย สมสินธ๑ รักบุญ
2430005 นาง พวงผกา ขันทะสีมา
2430006 นาย วิชาญ มากอยูํ
2430007 นาย เกียรติวสันต๑ เขื่อนแก๎ว
2430008 นาย ศตวรรษ เอี่ยมสําอางค๑
2430009 นาย ชัยพลวัฒน๑ หิรัญวงศ๑
2430010 นาย ไพศาล ศรีมาศ
2430011 นางสาว รัชนี คล๎ายทอง
2430012 นาง จันทร๑ทิมา รํุงเรือง
2430013 นาย ฉัตรชัย สืบทรัพย๑
2430014 นางสาว วรรณภา ชัยชลอ
2430015 นาง ชลัยรัตน๑ สองสี
2430016 นาย พรชัย นาใจนึก
2430017 นางสาว กนกวรรณ มุทธากาญจน๑
2430018 นาง นวลละออง จิรานันท๑สิริ
2430019 นาย มนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ๑
2430020 นาย สุวิทย๑ ศิริรวง
2430021 นางสาว ศุภศิริ พฤกษะศรี
2430022 นางสาว ศศิกานต๑ เอื้อประเสริฐ
2430023 นางสาว ศศิธร ฤกษ๑อ่าํ
2430024 นาย วิเชษฐ เทียนทอง
2430025 นาง ปรียา เย็นวัฒนา
2430026 นาง พิขญธิดา สมิง
2430027 นาง ธัญญลักษณ๑ วิริยะไกรกุล
2430028 นางสาว สุทธภา ไชยมี
2430029 นางสาว อณัญญา อังสุวัฒศิริโสภา
2430030 นาง วราภรณ๑ กาญจนเคหะ
2430031 นาง ชํอผกา ลาภมูล

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

2430032 นางสาว ชัชฎาภรณ๑ ถาดทอง
2430033 นาง วรวลัญช๑ จันทร๑โน
2430034 นางสาว ลลิตา สิงห๑ขจรศักด์ิ
2430035 นาย พรรษา ป๓ทมปราณี
2430036 นาง กรรณิการ๑ มุกขันธ๑
2430037 นาง พิกุลทอง สนิทอินทร๑
2430038 นางสาว วลัย ดําคง
2430039 นางสาว ณัฐธิดา ตาสําโรง
2430040 นาย อัศวิน แสนวงษ๑
2430041 นาย ภวัฐ ภุมรินทร๑
2430042 นาย ธวัชชัย เจริญวัฒนวิญ๒ู
2430043 นาย สมัคร คําภา
2430044 นางสาว ปาริชาต สิริบรรสพ
2430045 นางสาว เตือนจิต มะเริงสิทธิ์
2430046 นาง จุไรรัตน๑ สุนันทราภรณ๑
2430047 นาง เสาวภา สังขชัย
2430048 นางสาว พิมลมาศ สุทธิสอาด
2430049 นาย ถาวร เตือนจันทึก
2430050 นาย อมรเทพ คําเพชร
2430051 นาย ชัยวัฒนา ดีใหมํ
2430052 นาย คมสัน เทพกลาง
2430053 นาย เฉลิม โคตรรัตน๑
2430054 นาง คําภู โคตรรัตน๑
2430055 นาย เสฐียรชัย ศรีสุแล
2430056 นางสาว ฮาลีมะฮ๑ มะมิง
2430057 นาย ชินพัฒน๑ นาคผา
2430058 นาง วาสนา บูระพา
2430059 นางสาว ลัคนรา โตทรัพย๑
2430060 นาง สุดา คงจันทร๑
2430061 นาง สายป๓ญญา ประกิระสังข๑
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เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

2430062 นาย วัชระวิชญ๑ พสิษฐ๑กุลเวช
2430063 นาย ถาวร ไทยเจริญ
2430064 นาง เพ็ญนภา เป๊ะชาญ
2430065 นาย อัครัช อุกอาจ
2430066 นาย โชคชัย ชัยประเสริฐ
2430067 นางสาว ยุธิยา แซํล่ิม
2430068 นาย ธาตรี มุํงคํูกลาง
2430069 นาย บรรลังษ๑ ลังการัตน๑
2430070 นาย เอกรินทร๑ รัตนกาญจน๑
2430071 นาย นพรัตน๑ คงเมือง
2430072 นาย อาคม กิจการ
2430073 นางสาว ฐิติพันธ๑ุ จันทร๑แก๎ว
2430074 นาง กุลจิรา ด๎วงเกื้อ
2430075 นาง ละไพร โอวาททัศนีย๑
2430076 นาย อาทิตย๑ โชยรัมย๑
2430077 นางสาว หนึ่งฤทัย แก๎วกันเนตร
2430078 นาย ธนเสฏฐ๑ ภีมธนารัชต๑
2430079 นางสาว ผกามาศ เทียนงาม
2430080 นาย สิทธิชัย พิมพ๑ทอง
2430081 นาง กิตติมา สุขมา
2430082 นาง ณมน กุลวริยากร
2430083 นาย พิภพ ชาวเหนือ
2430084 นางสาว ศิริรัตน๑ เทียมเลิศ
2430085 นาย กํอเกียรติ พุฒหอม
2430086 นาง สุกัญญา แดนคําสาร
2430087 นางสาว นฤดี ชัยโฉม
2430088 นางสาว อรุณวรรณ ยืนยาว
2430089 นางสาว พวงเพ็ชร มีมา
2430090 นาง ประภาพิม จันทร๑เขียว
2430091 นาง สุพรรณี วันษาดา
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เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

2430092 นางสาว นัยนา พุทธรังษี
2430093 นาง วริษา พลรักษา
2430094 นาย จิตวิสุทธิ์ สุขอยูํ
2430095 นาย ธีรทัศน๑ วิเศษฤทธิ์
2430096 นาย ประเวศน๑ ดีเพ็ชร
2430097 นางสาว อาทิตยา หมอหล๎า
2430098 นาง พัฒนากร ชิณหงส๑
2430099 นาย วีระพงษ๑ กองพรม
2430100 นาย ณัฏฐ๑ ปรางค๑น๎อย
2430101 นาง นิรดา นาถมทอง
2430102 นาง สุภาวดี รักษามั่น
2430103 นาง วราภรณ๑ สังขรัตน๑
2430104 นาง ประไพวรรณ ละอินทร๑
2430105 นางสาว วิไลวรรณ๑ ปินตาเป็ง
2430106 นาง จูวิต๎า เบ็ญสนิ
2430107 นาย ประสิทธิ์ ชัยศิริ
2430108 นางสาว อรพิน ดีปานา
2430109 นางสาว รํุงทิวา จุลกนิษฐ๑
2430110 นางสาว วารี วิเชียรชัย
2430111 นางสาว ปาลิดา ยางงาม
2430112 นาง จรัญญา จินะกาศ
2430113 นางสาว พรนิชา เลสัก
2430114 นาง ทิพย๑วรินทร๑ ภัทธาธรดิษกุล
2430115 นาง กนกพร ขําเกิด
2430116 นางสาว ชนกรณ๑ เอียดแก๎ว
2430117 นาง สมพิศ สองสี
2430118 นางสาว สาวนี คํุยเจริญ
2430119 นางสาว ณัฐวรา จําเริญรักษา
2430120 นางสาว กล่ินประทุม แสงสุระ
2430121 นาง สุรารีวรรณ มั่นยวน
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เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

2430122 นาย เกรียงศักด์ิ ล้ิมพิพัฒน๑ชัย
2430123 นางสาว ศศิประภา หวานวิน
2430124 นาย กนกศักด์ิ บัวทอง
2430125 นาย ภานุรัตน๑ นันตา
2430126 นาย อนุวัตร เจือจันทร๑
2430127 นางสาว ชุตินันท๑ พํวงดี
2430128 นาย นพวิทย๑ รํุงรวีอัครนนท๑
2430129 นาง สุรัตน๑ แปรงทอง
2430130 นาง ศศิธร เทพรัตน๑
2430131 นาง จิราพร ทัศนสุวรรณ
2430132 นาง กฤตพร วัตรสติ
2430133 นาย บุญเกิด สระสี
2430134 นาย สมพร ผิวอํอน
2430135 นาย ขันติ เมฆไธสง
2430136 นาง เบญจรักษ๑ เขื่อนพันธ๑โชค
2430137 นางสาว จันทรจิรา เพ็ชรทองชํวย
2430138 นาง นางวิไล แก๎วอรสาณ
2430139 นาง ภณิตา พรมเหลา
2430140 นาย สิทธิศักด์ิ อูปแก๎ว
2430141 นาง นวลอนงค๑ บาฮา
2430142 นาง อมรรัตน๑ เฮงษฎีกุล
2430143 นางสาว ธันยพัฒน๑ พงษ๑ชัยธรรม
2430144 นาง สุนันทา อุชาดี
2430145 นาย อัครเดช สละชีพ
2430146 นางสาว วลัยลักษณ๑ ยอดมงคล
2430147 นาง ปิตุพิมพ๑ วัลแอ
2430148 นาย ใบศรี พิมพ๑หาร
2430149 นาย วัชรพงษ๑ ทองสะอาด
2430150 นางสาว ชุดาภัทร๑ ยืนยง
2430151 นางสาว ศรารี นาคสุรินทร๑
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ชื่อ - สกุล

2430152 นางสาว ร๎ุงเพชร จิตร๑รังษี
2430153 นางสาว ณิชานันท๑ ศรีสุข
2430154 นางสาว ระดับศิลป์ บุดดี
2430155 นางสาว นายิกา วัฒนกุล
2430156 นาง รัชนันท๑ อ๎นเกษ
2430157 นางสาว เยาวลักษณ๑ โสภาจันทร๑
2430158 นาย ธนภัฏ ร๎ูสมัย
2430159 นาย กูสมาน กูหลง
2430160 นาย อริย๑ธัช ภาธรธนฤต
2430161 นางสาว ชุติมา แก๎วคําแสง
2430162 นาย วุฒิชัย สุวรรณ๑
2430163 นาง ประภาพร บุณยโพธิ
2430164 นาย กลยุทธ เปียอยูํ
2430165 นางสาว พัฒน๑นรี ทุติ
2430166 นางสาว ทรายทิพย๑ ธีระเดชพงศ๑
2430167 นาย ดาวลอย พิมพิบาล
2430168 นางสาว สุรีย๑ พยายม
2430169 นางสาว ศิริลักษณ๑ หมุดเชื้อ
2430170 วําที ่ร.ท. จอมเจตน๑ ปวีร๑กุลวัฒน๑ ร.น.
2430171 นางสาว นิราพัชญ๑ พิบูลย๑วงศ๑
2430172 นางสาว ศิวพร ค้ิวไธสง
2430173 นาย อุดม การะพัตร
2430174 นางสาว อัจฉรียา ทองมา
2430175 นางสาว อมรรัตน๑ สารบัญ
2430176 นาย สันติ เสนาใจ
2430177 นาย สมคิด มาวงศ๑
2430178 นาง ยุพาพร ทานา
2430179 นางสาว สุดใจ เล้ียงอยูํ
2430180 นาย สุชาติ นาแก๎ว
2430181 นางสาว จิตรกาล อินเสมียน
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ชื่อ - สกุล

2430182 นางสาว วชิราภรณ๑ พรมนาทม
2430183 นางสาว นันทวรรณ คงสีปาน
2430184 นางสาว สุภัชชา เชยจ๎ุย
2430185 นางสาว จุฑารัตน๑ สุแสงรัตน๑
2430186 นาย สดุดี วีระพจนานันท๑
2430187 นาง อํามรา วีระพจนานันท๑
2430188 นางสาว แพรพลอย ตัวเจริญ
2430189 นาง พรรณกร นนทะการ
2430190 นาง พรปวีณ๑ วรรณคํา
2430191 นางสาว จิราวรรณ เชื้อคมตา
2430192 นาย ชัชพงศ๑ วงศ๑ษาแก๎ว
2430193 นางสาว รํุงทิพย๑ พัฒนศิลป์
2430194 นาย ธาวิน หมื่นนรินทร๑
2430195 นางสาว กรรณภัทร หีดน๎อย
2430196 นางสาว วรรณี เชื้อสมัน
2430197 นาง กาญจนา ชาติรัมย๑
2430198 นาย ณรงค๑ศักด์ิ สุวรรณวงษ๑
2430199 นาย สาธิต กองฟ๓น่
2430200 นาง ทัศนีย๑ กองฟ๓น่
2430201 นางสาว ราณี ชูขํา
2430202 นาย ณภูผา โพธิมา
2430203 นาย เฉลิมชัย คงชุม
2430204 วําทีร่.ต. เสถียร ทามัง
2430205 นาย นิติศักด์ิ จินาพันธ๑
2430206 นาย ชาลี ทองย๎อย
2430207 นาง นภัสนันท๑ แก๎วคํา
2430208 นาง พิมล โชติธนอธิวัฒน๑
2430209 นาย อภิรักษ๑ แสงอรพินท๑
2430210 นาย คุณาวัฒ ปิน่สงคราม
2430211 นาง เกศกนก ซ๎ายขวา
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ชื่อ - สกุล

2430212 นางสาว จรัสศรี นิลเขียว
2430213 นาย วรพจน๑ มั่งสิน
2430214 นาย ธนูชัย บุตรเต
2430215 นาย กฤษณะ เหลืองทอง
2430216 นาย นที นุชนนท๑
2430217 นางสาว กัญญณัช แซํต้ัง
2430218 นางสาว สยุมพร ปิจมิตร
2430219 นาย ภุชงค๑ แก๎วมะดัน
2430220 นาง กมลทิพย๑ พันธ๑แดง
2430221 นาย สุรชัย กกแก๎ว
2430222 นาย พิสิษฐ๑ สอนน๎อย
2430223 นางสาว กมลพร ธานี
2430224 นางสาว ปาณิศา เหมือนอุย
2430225 นาง เยาวภา สารเทพ
2430226 นาง ศุภวารี วงศ๑พรหม
2430227 นาง จิราภรณ๑ ถ๎ายงํวน
2430228 นาง อุมาภรณ๑ ชื่นแก๎ว
2430229 นาย อัสนัย เพชรใส
2430230 นาง ปุญชรัสมิ์ สมปอง
2430231 นางสาว ญานทิพย๑ พนายิ่งไพศาล
2430232 นางสาว จุฑามาศ เสมอเชื้อ
2430233 นาย สุพัฒน๑ เจือจุล
2430234 นาย เสริมวุฒิ ศิริมาลาตัง
2430235 นาง วันเพ็ญ พานพิกุล
2430236 นาง มะลิ สามิภักด์ิ
2430237 นาง กัญญาณัฐ ลิไธสง
2430238 นาง หนึ่งฤทัย จันทร๑มาลา
2430239 นาง อ๎อมสร๎อย ทิพย๑ล๎ุย
2430240 นางสาว พิมพ๑ญาฎา นูพิมพ๑
2430241 นาง เสาวลักษณ๑ กล่ินพิกุล
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ชื่อ - สกุล

2430242 นาย กฤตภาส วงศ๑วาทยากร
2430243 นาย ชโนทัย บุญเนื่อง
2430244 นาง สุวดี ทิพย๑สิริสกุล
2430245 วําทีร๎่อยตรี ธงชัย หวลถึง
2430246 นาย สุรชัย เลอเกียรติ
2430247 นาง ปารย๑รวี เรืองชํวย
2430248 นาย เสกสรรค๑ แนบกลาง
2430249 นาย ประนอม รักประทุม
2430250 นาง นงลักษณ๑ วัฒนพิทักษ๑พงศ๑
2430251 นาง จารุรัชต๑ กาเดช
2430252 นาย บรพิษ วงษ๑มั่น
2430253 นาง ขันเงิน วงษ๑มั่น
2430254 นาย มโนปกรณ๑ รุญจํารัส
2430255 นาง สุชาดา บุญสร๎าง
2430256 นาย เกษมศักด์ิ ศรีทอง
2430257 นางสาว เบญจวรรณ ใจปล้ืม
2430258 นางสาว มณฑิรา ไชยเผือก
2430259 นาง มยุรี พานชัย
2430260 นาย เกื้อกูล แก๎วจันทร๑
2430261 นางสาว เอื้อมเงิน นวลมณี
2430262 นาง จันทร๑จิรา เมธาจิโนทัย
2430263 นาย ยงยุทธ กิ่งก้าํ
2430264 นางสาว วรรดี บัวทอง
2430265 นาง สมใจ คําโท
2430266 นาง ดาว ศิริอนันต๑
2430267 นางสาว อนุสรา ขัติทะ
2430268 นาย วรวิทย๑ วรฉัตร
2430269 นาย ณัฐภาส แสนผล
2430270 นาง ศิริรัตน๑ สุวรรณระ
2430271 นาย อาณัติ เอี่ยมพิพัฒน๑
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ชื่อ - สกุล

2430272 นาย ภูวิทย๑ กนกฤทธิไกวัล
2430273 นางสาว พิมพ๑ใจ สมคเณ
2430274 นาง สายฝน สุวรรณวัฒนะ
2430275 นาง วีรวัลย๑ เครืออิ่ม
2430276 นาย อติชาติ จันระวังยศ
2430277 นาง ธีราพร จันระวังยศ
2430278 นาย ธีรพล คงมีผล
2430279 นางสาว ปริยากร พินกฤษณ๑
2430280 นาง สุกัลยา วัฒนะ
2430281 นาย พงศ๑ภัทร๑ สุภประเสริฐพง
2430282 นางสาว ธัญชนก เรืองจิตต๑
2430283 นาง สุนัน อังคษร
2430284 นางสาว ปุณณัตถ๑ ไชยคํา
2430285 นาย บุญยืน รัตนบุรี
2430286 นาง จุฑามาส ศรีแก๎ว
2430287 นางสาว พิมพิกา รัตนพันธ๑
2430288 นาย ชูเกียรติ เมืองกรุง
2430289 นางสาว นฤมล สีหโรจน๑ภูวดล
2430290 นาง อุบล มีแสง
2430291 นาง สุชาดา สายจีน
2430292 วําทีร่.ต. วีรทัต ปรินายวนิชย๑
2430293 นาง พัชรินทร๑ ทินกร ณ อยุธยา
2430294 นาย เอกรักษ๑ ชัยวงค๑
2430295 นาย พรรษา จุดาบุตร
2430296 นาง กมลธร จุดาบุตร
2430297 นาย อัฟฟ๓นดี เจ๏ะมะ
2430298 นาง พรดารา พุทธจักรศรี
2430299 นาย เดวิทย๑ ไกยผําย
2430300 นาย พล พลราชม
2430301 นางสาว อัญญารักษ๑ ไพศาล
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ชื่อ - สกุล

2430302 นาง นงรัก ไตรยาลักษณ๑
2430303 นาง ศรุดา ไวยศรีแสง
2430304 นาย ดนัย สังมีแสง
2430305 นาย วุฒิพงศ๑ ชูเสือหึง
2430306 นาย นาวิน ผดุลย๑ศิลป์
2430307 นาง พัชรี สิริทรัพย๑ทวี
2430308 นางสาว ชลธิชา โตลาภ
2430309 วําทีร๎่อยตรี เกษตรชัย บํารุงธรรม
2430310 นาง นัตธิณี จงรักษ๑
2430311 นาย สุรชัย บุญยงค๑
2430312 นาย ชาญณรงค๑ เพ็งโนนยาง
2430313 นาย สุบรรณ สีลารัตน๑
2430314 นางสาว อรกาญจน๑ ฉีดเสน
2430315 นาย ณัฐกิติ ก๐งทอง
2430316 นาย ชวลิต ทองทา
2430317 นาย ธีรพงค๑ จินดาวัลย๑
2430318 นางสาว ดุจดาว ทองตัน
2430319 นาย นรเทพ สังข๑วรรณะ
2430320 นาย สัญญา บุญหยาด
2430321 นาง ภัสสราภา พิลาหา
2430322 นาย พินิจ จันทร๑งาม
2430323 นางสาว กนกวรรณ บุญทวี
2430324 นาง สุรางค๑ จันทร๑ผกา
2430325 นาง โสภา มูลชัยสุข
2430326 นางสาว สุรีภรณ๑ พวงแก๎ว
2430327 นาง รัชนีวรรณ ธรรมวงค๑
2430328 นาย สัจจะ แสงตะกัน
2430329 นางสาว นันทิยา ดองดอกมูล
2430330 นาง กัญญาณัฐ ใจต่ืน
2430331 นาย อาณัติ สายสลาม
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ชื่อ - สกุล

2430332 นาย มนตรี จันทะแจํม
2430333 นาง อรุณ ธรรมกีรติ
2430334 นาย ชาตรี วิเชียรสวําง
2430335 นางสาว อัจฉริยา มาสูงเนิน
2430336 นางสาว มยุรา ศรีสมุทร
2430337 วําทีร๎่อยเอก ณัฐพงศ๑ วงศ๑น๎อย
2430338 นาย สมปอง มากรักษ๑
2430339 นาย ภัทรพัฒน๑ ชัยภาคภูมิ
2430340 วําทีร่.ต.หญิง โสภา ทองบัว
2430341 นาง ณิชชนาฎฐ๑ ภานุพัฒน๑นิธิยา
2430342 นาง ณิชกานต๑ วรรณสินธ๑
2430343 นาย จิรวุธ บุญราษฎร๑
2430344 นาง สุรัสวดี ญาณศิริ
2430345 นาย ศรัณยู เกี้ยวกลาง
2430346 นาย ธัญวุฒิ แก๎วฉาง
2430347 นาย ประวิทย๑ศิลป์ อินจําปา
2430348 นาง อัมพร ภูบุญอ๎วน
2430349 นาย โกศล จําปาดี
2430350 นาง รํุงฤดี นนทภา
2430351 นาง วิภาสินี เมืองทรัพย๑
2430352 นาย ภาณุพงษ๑ โพธิดอกไม๎
2430353 นางสาว รัชฎาพร วรสาร
2430354 นางสาว สุนันทา พํวงทอง
2430355 นางสาว จันจิรา ตันติศิรินทร๑
2430356 นางสาว ศุภรัตน๑ สกุลพรามณ๑
2430357 นาง เมธิณี บุดดาเพศ
2430358 นางสาว นิพัตรา ศรีดี
2430359 นาย สมัคร ฮวบอ่าํ
2430360 นาง กาญจนา ณ รุณ
2430361 นาย พงศ๑พิวิช หอมจันทร๑

หนา้ที ่474 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

2430362 นาง ปิยะดา โทพล
2430363 นาย พรชัย ตระกูลโอสถ
2430364 นาง ณัฐยา เกษงาม
2430365 นาย พนมไพร พิมพ๑ที
2430366 นาย ชัยวุฒิ จันต๏ะนาเขต
2430367 นาย ธนวัฒน๑ ศาลางาม
2430368 นางสาว ประภาศรี ลมูลพงษ๑
2430369 นางสาว พิมล วีระพงศ๑พร
2430370 นางสาว นทจร ธึุรป๓ญญาภรณ๑
2430371 นาง ภาสุรี ฮามวงศ๑
2430372 นางสาว นภาพร ปินตารักษ๑
2430373 นางสาว จันทร๑เพ็ญ แดงใหญํ
2430374 นางสาว อิสราวดี จันทร๑แปลง
2430375 นางสาว พรหทัย ต๎นสาลี
2430376 นางสาว อิสรีย๑ แรงครุฑ
2430377 นาง พัฒน๑นรี อินทร๑อํอน
2430378 นาง เพ็ญนภา แซํล้ิม
2430379 นาย สมพร หมั่นบ๎านต๎อน
2430380 นาย วรกัรต๑ ศรีสุวรรณ
2430381 นาย กิตติวัฒน๑ ธนพัฒน๑โยธิน
2430382 นาย กลวัชร สุขศรีใส
2430383 นาย ภูมินันท๑ ธนเจริญพิบูลย๑
2430384 นาย พิทักษ๑ บัวทอง
2430385 นาย ไกรวิทย๑ ดีไทย
2430386 นาย สุรสิทธิ์ แซํพัว
2430387 นางสาว ขวัญพธู อัครจันทร๑
2430388 นางสาว กาญจนา สุวรรณยศ
2430389 นางสาว สุกัญญา วงษ๑ประภา
2430390 นางสาว นาราชา ปฏิโชติ
2430391 นาง ทัสมา สุทะป๓ญญา

หนา้ที ่475 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

2430392 นาง สุริเยศ แกํนจําปา
2430393 นาง บุตรชรี ปรีดาศักด์ิ
2430394 นาย ดุสิต สายปินตา
2430395 นาง พิสุดา วีระกิจ
2430396 นางสาว ธนิฏฐา ซาเสน
2430397 นางสาว ทิพย๑ธารีย๑ ยิ้มเมือง
2430398 นางสาว เตชินี สถิตย๑เดช
2430399 นาง สุภาวดี ประสพศักด์ิ
2430400 นาง ศรีสุดา สมจิตต๑
2430401 นาย โชคชัยชนะ ชาวดร
2430402 นาย จะแล จะพือ
2430403 นางสาว อัญชลี ต๊ังศรีเมืองทอง
2430404 นางสาว ณฐกร แจํมศรี
2430405 นาง นิตยา ไชยเล้ียว
2430406 นาง พรนภา ทองโคตร
2430407 นางสาว จิราภรณ๑ สังสุมาตร
2430408 นางสาว สุดารัตน๑ หนูหลง
2430409 นางสาว พรรณี มํวงน้ําเงิน
2430410 นาง พชตวรรณ สุขถาวรวัฒนะ
2430411 นางสาว ชลียา กัลโยธิน
2430412 นาย สมเจตน๑ ผิวนวล
2430413 นาย สวัส รัศศรี
2430414 นาย ภูสิทธิ์ โบบทอง
2430415 นาย จีรศักด์ิ จินพุทธ
2430416 นาง ดวงฤดี โบบทอง
2430417 นาง กนกลักษณ๑ ผลแก๎ว
2430418 นาย นพคุณ นาคทอง
2430419 นางสาว รชภัคร จิรศักดิกร
2430420 นาย ณัฐพล หงทะนี
2430421 นางสาว วลัยลักษณ๑ จิตประพันธ๑

หนา้ที ่476 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

2430422 นางสาว สุทัตตา บุญเล้ียง
2430423 นาง สุภัค กันจะนะ
2430424 นางสาว กฤติยา มานะเปรมชัย
2430425 นางสาว ราชกุมารี ดูเบย๑
2430426 นาย ชุมพล แก๎วสด
2430427 นางสาว ณัฏฐ๑จิรา กวินภพชุติสิริ
2430428 นาย ศุภชัย ยุวเรืองศรี
2430429 นาย การุณ ฤกขะวุฒิกุล
2430430 นางสาว จรินทร ศุภดิษฐ๑
2430431 นาย ศิริชัย หาเมธี
2430432 นาย สุวินัย กล๎านา
2430433 นาง ธีรนันท๑ เฟือ่งฟูกิจการ
2430434 นางสาว บุษบง คงศิริ
2430435 นาง วิลาวัลย๑ ประสงค๑เงิน
2430436 นางสาว พัชราภรณ๑ โตแก๎ว
2430437 นางสาว พนารัตน๑ สนิทรักษ๑
2430438 นางสาว กนกวรรณ มูลเมือง
2430439 นาย อลงกรณ๑ มะโนธรรม
2430440 นางสาว ชยาภรณ๑ หมั่นถนอม
2430441 นาย นิวัฒน๑ ไม๎ใหญํเจริญวงศ๑
2430442 นาง กิตติยา บุพศิริ
2430443 นางสาว เกล๎ารจิกา ถวัลย๑เสรี
2430444 นาย อนุสรณ๑ อิฐสุวรรณ
2430445 นาย พินิจ มณีประดิษฐ๑
2430446 นาง ภัทรานี เกตุสังข๑พันธ๑
2430447 นางสาว อารียา เมืองโคตร
2430448 นางสาว อาทิตยา นามเสนาะ
2430449 นาง กัลยา นาวา
2430450 นาง ปุณิกา ขํายมําน
2430451 นางสาว พิชชาภา ภูงามนิล

หนา้ที ่477 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

2430452 นางสาว วรปภา โพธิสุ์
2430453 นาย พรชัย ชุวานนท๑
2430454 จําสิบโท ธํารงยุทธ พรหมพร
2430455 นาย ศตพล จิรกฤตกุลธน
2430456 นางสาว เพ็ญณี ส๎มเอม
2430457 นาย ปรเมศร๑ มิ่งประเสริฐ
2430458 นางสาว ศิริลดา จันทรัตน๑
2430459 นาย สมเด็จ มันทราช
2430460 นาย อัครวัฒน๑ อัครธรรมฤทธิ์
2430461 นางสาว อุมาพร พวงดอกไม๎
2430462 นาย เชษฐ๑ ไชยกูล
2430463 นาง ทองเหรียญ อินต๏ะพิงค๑
2430464 นาย กฤษณพงษ๑ พระไตรยะ
2430465 นาง จิราภรณ๑ พุฒตาล
2430466 นางสาว ติญชมา สุนทรนนท๑
2430467 นาง นิศารัตน๑ จิตสงค๑
2430468 นาง สุนิษา พรหมนุ๎ย
2430469 นาย ชัยยศ แบํงลาภ
2430470 นางสาว วาสนา สีเทีย่ง
2430471 นางสาว กรชญากาญจน๑ มากสมจิต
2430472 นางสาว คําแก๎ว อิศรางกูร ณ จําปาศักด์ิ
2430473 นาง บุษราคัม ทองกุล
2430474 นาง สุภรา ช๎างพลายงาม
2430475 นางสาว สิรินทรา เกี้ยวสุวรรณ๑
2430476 นางสาว วิจิตรา ขยันชุมนุม
2430477 นาง นายีบ๏ะ ราชนิยม
2430478 นาย เนติวัฒน๑ กิจบรรทัด
2430479 นาย ธีรวุฒิ กางกรณ๑
2430480 นางสาว ยุวลี ทองแม๎น
2430481 นางสาว ศิริพร โชตะนา

หนา้ที ่478 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2430001 นาง ธีรยา กาญจนานันท๑

เทศบาล
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

2430482 นางสาว ศิริพร แก๎วประจุ
2430483 นาย ธนัยวัฒน๑ ตาจันทร๑อินทร๑
2430484 นาง สุรัติยาพร ทวีการไถ
2430485 นาง ศศิเนตร๑ กาละวัง
2430486 นางสาว กชพรรณ แกํนคง
2430487 นางสาว กรรณิการ๑ สุขจิตร๑

หนา้ที ่479 จาก 480



เลขประจ าตวัสอบ
2440001 นาย สุรศักด์ิ จันตรัสดี
2440002 นาง กรรณิกา นิธิพานิช
2440003 นางสาว กาญจนา สามวัง
2440004 นาย อับดูลลาเต๏ะ มะนิ
2440005 นาง กําไร อรุณประชารัตน๑
2440006 นาย ไพฑูรย๑ ตรากูล
2440007 นาง จิระกุล ปะมา
2440008 นาย พรศักด์ิ มูลศาสตร๑
2440009 นางสาว สวนิต กฤษณานุวัตร
2440010 นาง อาชิรญาณ๑ นฤนาทนิธิพัฒน๑
2440011 นาย ปวีร๑ แกล๎วกล๎า
2440012 นาย ประสาน เพชราภรณ๑
2440013 นาย สรวิศ กุศล
2440014 นาย นุวัฒน๑ ธรรมสาร๑

เทศบาล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตวัประชาชน 

(นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่480 จาก 480


