
เลขท่ีประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

2221040001 นำยปรีชำ ฤกษ์มำสกุล

2221040002 นำยเศกสรรค์ คงคชวัน

2221040003 นำยสุภัทร เพ่ิมสิน

2221040004 นำงศิริรัตน์ ทองสำย

2221040005 นำยชยภัทฒ์ เทสินทโชติ

2221040006 นำยจิตรกร อุ่นเรือน

2221040007 นำยชัยณรงค์ สังขพันธ์

2221040008 นำงกนกรัตน์ เลยชัยภูมิ

2221040009 น.ส.พัชรี ใจเบำ

2221040010 นำยไชยภพ   โพธ์ิสวัสด์ิ

2221040011 นำงอรอนงค์ นนธรำช

2221040012 นำงพัทยำ สีหไตร

2221040013 นำยนิธิศ พงษ์มี

2221040014 นำยด ำรงค์ชัย วนำวัลย์

2221040015 นำยธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์

2221040016 น.ส.เกศินีวรรณ ขันนำค

2221040017 จ.ส.อ.ศักด์ิสิทธ์ิ สีสังข์

2221040018 นำงธันฐภัทร์ สุสะเส็ง

2221040019 พ.จ.อ.เอก ภูมิพัฒนโชติ

2221040020 นำยปุญญพัฒน์ ชูแก้ว

2221040021 นำยอรรถพล อุทุมพร

2221040022 นำงดรุณี แก้วโพธำ

2221040023 นำยจักรกฤษณ์ แก้วธรรมมำ

2221040024 นำยเอกชัย ศรีนิลรัตน์

2221040025 นำยกฤตชัย ศรีค ำ

2221040026 ส.อ.ทัศนัย เขียนรัมย์

2221040027 นำยวีระวัฒน์ พัฒโนทัย

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ

รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)
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เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ

รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)

2221040028 น.ส.สิริลักษณ์ ชวำลำ

2221040029 น.ส.รจเรข โตพิทักษ์

2221040030 นำยสมหมำย แสงงำม

2221040031 ส.ต.อ.สมบัติ ยะอุโมงค์

2221040032 นำยอัคเดช สวยงำม

2221040033 นำยวรวัฎ จิตตรง

2221040034 นำยนิพิฐพนธ์ โสภำ

2221040035 นำยณธัชพงศ์  ยะเชษฐำ

2221040036 นำงนันท์ณพัชร์ เมืองธรรม

2221040037 นำงวชิรำวรรณ นิลเกตุ

2221040038 น.ส.สุธำสินี เซ็นกลำง

2221040039 น.ส.ปภัสชญำ สุค ำภำ

2221040040 นำงสุดหทัย ศรีสุวรรณ์

2221040041 นำยเกียรติศักด์ิ ชูรัตน์

2221040042 นำยอำทิตย์ ศรีมงคล

2221040043 น.ส.พิมพ์นำรำ จันทร์เรือง

2221040044 นำยศรีศักด์ิ ตัณฑ์เจริญรัตน์

2221040045 นำยประวิทย์ คุณวัชระกิจ

2221040046 นำยเกรียงศักด์ิ ไทยประเสริฐ

2221040047 น.ส.สุภัชชำ ศิริมี

2221040048 นำยกันตินันท์  ิจิตเลขำ

2221040049 น.ส.นันทิยำ มีบุญ

2221040050 นำยองอำจ ชัยชนะยำนนท์

2221040051 น.ส.กุลยำ โยธำภักดี

2221040052 นำงขวัญใจ พงศ์รัตน์

2221040053 น.ส.พิณพิชญำ บำทขุนทด

2221040054 น.ส.รัตนำ เตยโพธ์ิ
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เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ

รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)

2221040055 พ.จ.อ.พิรภพ แสงเพชร

2221040056 นำยวิรวัฒน์ บัวต๊ิบ

2221040057 ว่ำท่ีร้อยตรีวุธิชัย ค ำพิบูลย์

2221040058 น.ส.จุฑำมำศ กิจนิธีรัศมี

2221040059 นำยเดชอนันต์ กำญจนพำนิช

2221040060 น.ส.เรืองรอง กอกค ำมูล

2221040061 นำงกัลยวรรธน์ ธัญญเจริญ

2221040062 นำยณัฐวุฒิ บุญบรรลุ

2221040063 นำยปิติพัฒน์ ทองหล่อ

2221040064 นำงเกษร สอนสุภำพ

2221040065 นำยรชตะ ยืนสุข

2221040066 นำงโสภำภรณ์ ปำละมำ

2221040067 น.ส.วิไล ปำกเมย

2221040068 นำงสุภำพร อำภรณ์ศรี

2221040069 นำยบรรเจิด ทองชูใจ

2221040070 นำยประเมิน นิลบุตร

2221040071 นำยอัครเดช ชิณวงษ์

2221040072 นำงฉันท์ชนก นำมลี

2221040073 น.ส.ศศิธร อุดม

2221040074 นำงสมำพร กำฬภักดี

2221040075 นำงดรุณี สวนหนองแวง

2221040076 น.ส.ธนิดำ เวชกิจ

2221040077 นำยประเสริฐ สะภำ

2221040078 พ.จ.อ.ปรำโมทย์ ดำทอง

2221040079 น.ส.ธิดำรัตน์ เจริญไทย

2221040080 นำงเครือฟ้ำ พูนทอง

2221040081 น.ส.สุพัตรำ ผสมทรัพย์
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เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ

รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)

2221040082 นำยสัมฤทธ์ิ วรศรี

2221040083 นำยกันตภณ เกิดสวัสด์ิ

2221040084 นำยอำวิรุธ ฤำชำบุตร

2221040085 นำยปฏิภำณ หลักเพชร

2221040086 น.ส.ผุสดี เสำโสภณ

2221040087 นำยสุภโชค  กลมกลำง

2221040088 นำยณัฐพัชร์ แย้มทรัพย์

2221040089 นำยอธิคม แก้วบุญเรือง

2221040090 นำยธนำยุต นิตยสมบัติ

2221040091 นำงรักษิณำ เด่นเวหำ

2221040092 นำงชัญญำภัค สุวรรณดี

2221040093 นำยบรรจง ต๊ะต้องใจ

2221040094 นำงจันทิมันต์ อุทัยนำง

2221040095 น.ส.ศิริกร ค ำชำลี

2221040096 นำยช ำนำญ เฟ้ือแก้ว

2221040097 จ่ำเอกเกษม ชูเมือง

2221040098 นำงวรรณรัตน์ อำจสมโภช

2221040099 นำยสมำน ค ำไสย์

2221040100 ว่ำท่ีร้อยตรีภำคิน ขันติวงค์

2221040101 นำยวีระชัย พละสรรค์

2221040102 น.ส.กฤษณำวรรณ์ สืบสกุล

2221040103 นำยปรีดำ พุทธไทยรัช

2221040104 นำยบรรพต ประสงค์ทรัพย์

2221040105 นำงมนต์ฑกำน ทิพย์บุตร

2221040106 นำยธนำยุทธ ทิพย์บุตร

2221040107 นำยสมใจ สุขโอ

2221040108 นำยปรัชญำพร สุภำ
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เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ

รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)

2221040109 นำงพัทธนันท์ ประสำรกก

2221040110 นำงเครือวัลย์ มรุตัณฑ์

2221040111 นำยวิทูล สุขเพีย

2221040112 นำงพรรษกร พรมอำด

2221040113 นำยธนินทร หลีกภัย

2221040114 นำงแสงดำว วนำสวรรค์

2221040115 จ่ำเอกพงษ์ศักด์ิ ศักด์ิพงษ์

2221040116 นำยวินัย แสนสุข

2221040117 นำยไพศำล หนูเพ็ง

2221040118 จ่ำเอกวีระ ชินเกษม

2221040119 นำยธนิต ณ เชียงใหม่

2221040120 นำยเฉลิมพล ลีลำกีรติกุล

2221040121 นำงนุชจรีย์ ภำรตะวงศ์

2221040122 นำยณภัทร หงษ์สุวรรณ

2221040123 พ.จ.อ.อ ำนำจ ศรีเตชะ

2221040124 นำยสมศักด์ิ ศรีแก่วิน

2221040125 นำยอัณณัส ขุนกำเซ๊ะ

2221040126 น.ส.วัชรำรัตน์ ศักด์ิสุจริต

2221040127 นำยธนวัฒน์ วัชรบุตร

2221040128 นำยไชยวัฒน์ พัฒนพำนิชย์

2221040129 นำยสุริยำ ผลำหำญ

2221040130 นำยเกียรติศักด์ิ บุญแสน

2221040131 นำยวุฒิชัย   แผ่นศิลำ

2221040132 นำงศุภัศร์มำ ย่ีสุ่นศรี

2221040133 นำยสรกฤช ทองอำรยกุล

2221040134 น.ส.ดวงเดือน   สุภำ

2221040135 นำยเดชำชัย ศรีโซ้ง
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เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ

รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)

2221040136 น.ส.สิริมำ  สิลินทบูรณ์

2221040137 นำงส ำเนียง รัตนโกเศศ

2221040138 นำยศักด์ิเพชร นำสิมมำ

2221040139 นำยกฤษฎ์ิธนทัต พงษ์วันมำละ

2221040140 นำงภัทรวดี ปรินแคน

2221040141 พ.จ.ท.ปรีดำ ลำแสง

2221040142 นำยสุภำพ จิตต์หมวด

2221040143 นำยจ ำเริญ ธัญญะ

2221040144 พ.จ.อ.ชัชวำล อำจบันดิษ

2221040145 ว่ำท่ีร้อยโทณรงค์ศักด์ิ ฟักเขียว

2221040146 น.ส.กฤติกำนต์ กันยำประสิทธ์ิ

2221040147 น.ส.ณปภัช เต็งเท่ียง

2221040148 นำยปรัชญำนันต์ ขันสุวรรณำ

2221040149 นำงวิรวรรณ จรรยำดี

2221040150 นำยสมศักด์ิ เหมรักษ์

2221040151 นำยธนัช ไชยเทพ

2221040152 พ.จ.อ.อนุชำ อำรีรัมย์

2221040153 นำยอนันต์ โก่งสำยเงิน

2221040154 น.ส.เกตุกนก จอมจันทร์ยอง

2221040155 นำยนพพร กัลยำสนธ์ิ

2221040156 นำยสุวิทย์ ภูลำยยำว

2221040157 จ่ำเอกธนภัทร สนธ์น้อย

2221040158 น.ส.วัลลภำ ฉัตรบุบผำ

2221040159 พ.จ.อ.สำยันต์ โชคดีทวีทรัพย์

2221040160 นำยวันชัย ค ำมุงคุณ

2221040161 น.ส.จตุรภัทร จันหำ

2221040162 นำยกิตติ ด้วงเหมือน
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เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ

รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)

2221040163 นำงอรัญญำ แก้วกำหลง

2221040164 นำงอรนุช วงษำเวียง

2221040165 นำยอุสมำน                                                         บือรำเฮง

2221040166 นำงสุจิตรำ ไชยคิรินทร์

2221040167 น.ส.สุจิรำ สุขเลิศ

2221040168 นำยธีรเมธ นิลวรรณ์

2221040169 นำงอรพิน วิณรงค์

2221040170 นำงวรำภรณ์ เคนสุวรรณ

2221040171 นำยเมฆิน มะโนแก้ว

2221040172 น.ส.อำรีรัตน์ กำญจนคงคำ

2221040173 นำยเกษม เพ็ชรเลิศ

2221040174 นำงปณิชำพัชร์ ป้ันทอง

2221040175 นำงชำรี บุญมำทัน

2221040176 นำยมูฮำมัดโซฟี หะแวกือจิ

2221040177 ส.อ.คมวิศิษฏ์ิ วงศ์เสนำ

2221040178 นำงกัลยำ ยังอุ่น

2221040179 นำงจินตนำ พิมสิงห์

2221040180 นำยอมร นิลรัตน์

2221040181 นำยพิสิษฐ์ เปรมปรีดี

2221040182 น.ส.กนกณัฐ อนุพงศ์

2221040183 นำยศักด์ิดำ ห้วยหงษ์ทอง

2221040184 น.ส.สุพัตรำ เพียงเกษ

2221040185 นำงศิริจิต จันทยงค์

2221040186 นำยฐติวัฒน์ ธีระอกนิษฐ์

2221040187 น.ส.มำนิตำ แดสำมัญ

2221040188 นำยภัคพงศ์ ปัญจศุภวงศ์

2221040189 นำงมณีรัตน์ สุดสะอำด
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เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ

รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)

2221040190 นำงน้ ำผ้ึง สุกใส

2221040191 นำยทศพล อะทำโส

2221040192 นำยพรวินทร์ หิรัญจิรพัฒน์

2221040193 นำยทวิช ประทุมถ่ิน

2221040194 นำยครองธนัฐ พันไผ่

2221040195 นำยคุณำกรณ์ กอเดช

2221040196 น.ส.วิพำพร คิดกล้ำ

2221040197 นำยเป๊ียก เวียงฆ้อง

2221040198 นำยพีระพงษ์ แดนประกรณ์

2221040199 นำยวุฒิชัย หลักหำญ

2221040200 นำยเสกสรรค์ ป่ีเงิน

2221040201 น.ส.สุภำวดี วรรณกุล

2221040202 นำงธัญญ์พิศำ  รัตนกุลสรัล

2221040203 จ่ำเอกสัญญำ บุญโมง

2221040204 พ.จ.อ.วุฒิศำสตร์ สมพร้อม

2221040205 น.ส.อรภัทร ศรีดุษฎี

2221040206 นำยสมศักด์ิ รอดวินิจ

2221040207 นำยสมมำตร ชูแก้ว

2221040208 จ่ำเอกศุภชัย ต่ิงหมำย

2221040209 นำยวีระศักด์ิ นำมสง่ำ

2221040210 นำยเทอดศักด์ิ ส ำรำญพงษ์

2221040211 นำยสุชำติ สมัครสมำน

2221040212 นำยศุพรัตน์ ศำลำงำม

2221040213 นำงนำงปำริชำติ แสนใจวุฒิ

2221040214 นำยวุฒินันท์ อรรคเดโช

2221040215 น.ส.ณัฏฐวี ประเสริฐ

2221040216 จ่ำเอกสุชำติ บุญอำจ

หนา้ที ่8 / 13



เลขท่ีประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ

รองปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดับต้น)

2221040217 น.ส.วิชุดำ ปรีชำนุกูล

2221040218 นำงล ำแพน ทุ้ยแป

2221040219 นำยสยำม บุญต่อ

2221040220 นำยคุณำสิน ชัยชนะ

2221040221 นำยวิชัย วงค์บุญมำ

2221040222 น.ส.ญำตินันท์ น ำคิด

2221040223 นำยวินัย  บุทธิจักร

2221040224 นำงมณเฑียร แสงศรี

2221040225 นำยปัญญำณัฏฐ์ ปำตู

2221040226 นำยชำตรี จูมจะนะ

2221040227 น.ส.อรอุมำ ไตรภพ

2221040228 น.ส.สุภำพร วงศ์จิรวัฒนกุล

2221040229 นำงบุหลัน สุวรรณธำดำ

2221040230 น.ส.อัลลดำ เจ๊ะเตะ

2221040231 พ.จ.อ.ไพฑูรย์ มีมำก

2221040232 จ่ำเอกวิชยำ ทองเพชร

2221040233 นำยอิทธิกุล สัพโส

2221040234 นำงอรวรรณ รัตนเวลุน

2221040235 นำงสุขใจ แก้วใสย์

2221040236 นำยวุฒิศักด์ิ สำระวิถี

2221040237 นำงรริสรำ ปกรณ์กตัญญู

2221040238 นำงมัลลิกำ วงษ์วำนิช หรือ สมัครสมำน

2221040239 นำยศรวิเชียร บุตรสอนคูเมือง

2221040240 น.ส.อัญชลี   ศิริสิณโท

2221040241 นำงศิริลักษณ์ บุญชู

2221040242 นำยนิธิภูมิ นองสินธ์ุ

2221040243 น.ส.พรศิริ อินเทียร
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2221040244 นำงวีณำ เกล้ียงสง

2221040245 นำงมณิชญำ หนูสวัสด์ิ

2221040246 นำยธนเดช ภูธนพิสุทธ์ิ

2221040247 นำยมีชัย ลือใจ

2221040248 นำยสัมฤทธ์ิ แพรงำม

2221040249 น.ส.วีนัส สุรำฤทธ์ิ

2221040250 ส.ท.จิตรกร พิทองจำ

2221040251 นำงสยุมพร ศรีวังสุ

2221040252 น.ส.กำนดำ ขันตำ

2221040253 นำยสอำด พำกเพียร

2221040254 นำยศุภร ทองศรี

2221040255 น.ส.กำญจนำ รุ่งวรรณรัตน์

2221040256 นำยอนุชิต ครุฑขุนทด

2221040257 นำยเศรษฐพงศ์ จันเทพ

2221040258 น.ส.ปำริฉัตร ศำลำงำม

2221040259 นำยอัศวิน เกตุแก้ว

2221040260 นำยญำณวุฒิ เครือยศ

2221040261 นำยพัฒนศักด์ิ พ้นทุกข์

2221040262 จ.ส.อ.ปรีชำ พลเทพ

2221040263 นำยณรงฤทธ์ อุปจันโท

2221040264 นำยประยูร จินำจันทร์

2221040265 นำงสุจิตรำ สำยแก้ว

2221040266 นำยสินเอ่ียม อุดแก้ว

2221040267 นำยสุภำพ ดำวุธ

2221040268 นำยณธพรหม วงศ์รำษฎร์

2221040269 นำงอ ำไพ ชุ่มหม่ืนไวย

2221040270 ส.อ.สัญญำ วงค์เสือ
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2221040271 น.ส.พยอม  นิลวิสุทธ์ิ

2221040272 นำยศักด์ิดำ จันทร์ด ำ

2221040273 นำงอรนงค์ ชูล ำภู

2221040274 นำยณฐำภพ จิตรภักดี

2221040275 นำงกรพัชรำ เกิดไทสง

2221040276 นำยอภิชัย ล ำพรหมสุข

2221040277 นำยไพบูลย์   บุญโยธำ

2221040278 นำยอันฟำมร์ ศิริโต

2221040279 น.ส.รัตนำ สุขสบำย

2221040280 นำงนุชนำฎ จันทร์ขุน

2221040281 นำยมนตรี แก้วกำศ

2221040282 นำยวำทิตต์ ศุทธำงกูร

2221040283 น.ส.สุภัตรำ แซ่ล้ิม

2221040284 นำยบุญเพ็ง สวนกิจ

2221040285 นำงปัญญำพร ทองเสริม

2221040286 นำยอดิศร โมท ำ

2221040287 น.ส.ปรำณี ศรีวงษ์รำช

2221040288 นำยส ำรวย อนงค์

2221040289 นำงจตุพร น้ ำใจดี

2221040290 นำยกิตติ ค ำบุญเกิด

2221040291 น.ส.พริมำภำ ธนะภัคคุณำกุล

2221040292 นำยอัครพงษ์ พำนิชรัมย์

2221040293 นำยณัฐวุฒิ ทีดี

2221040294 นำงศิริพร มูลศรี

2221040295 นำยคณัสพิเชฐ มิกขุนทด

2221040296 นำยวสันต์ รักถ่่ิน

2221040297 นำยเปำซี หะมะ
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2221040298 นำงมณสิชำ อ่ ำส ำโรง

2221040299 นำยธำนี ศรีชัย

2221040300 นำยสงวนศักด์ิ บุญเรืองศรี

2221040301 น.ส.กำนตรัตน์ มำเอียด

2221040302 นำยขันธ์ทอง กรพันธ์

2221040303 น.ส.อภิรดี   สุขไพบูลย์

2221040304 นำยจตุพล เจริญธัญญำกร

2221040305 นำยสิทธิชัย วันดี

2221040306 นำยสุรชำติ แสงงำม

2221040307 นำยพลพบ เพชรนิล

2221040308 นำยชำนน เนตรพรหม

2221040309 นำงค ำเพ็ญ นนทพัทธ์สกุล

2221040310 น.ส.อุมำพร มุสิกสำร

2221040311 นำงธัญพิมล สำยพิน

2221040312 นำยกำลัญญู อรุณ

2221040313 น.ส.สมหวัง พรหมอยู่

2221040314 น.ส.น้ ำทิพย์ คล้ำยหะนำ

2221040315 ว่ำท่ีร้อยตรีปรีชำ เจริญศิริ

2221040316 นำยกิตติศักด์ิ ปุ๊ดภำษี

2221040317 นำงวีรินทร์ อุทัยดำ

2221040318 นำยดลวัฒน์ เล็กศิริรัมย์

2221040319 นำยร่่งโรจน์  เรืองจันทร์

2221040320 นำยสุระศักด์ิ ค ำอำษำ

2221040321 นำยทรงเกียรติ ศรีกันไชย

2221040322 นำงวิภำวรรณ เจริญสุข

2221040323 นำงสุมำลี พันสนิท

2221040324 นำยประวิทย์ ธรรมกุล
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2221040325 นำงกัญจน์กมล พำภักดี

2221040326 นำงสุพรรณี น้อยอยู่

2221040327 น.ส.ขวัญเรือน  กำพย์ไกรแก้ว

2221040328 นำงศิชญำ แววสุวรรณ

2221040329 นำยนพดล มำนะวงษ์

2221040330 นำยยุทธนำ ปิงชัย

2221040331 น.ส.ปุณรดำ มีระหงษ์

2221040332 น.ส.สุชำดำ ยำหยำหมัน

2221040333 นำยนุวัฒน์ ธรรมสำร์
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