
ภาคผนวก 1  แนบทายประกาศเทศบาลตําบลสุเทพ   
เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 

ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ - สกุล หมายเหต ุ
01-001 นายสุรพงษ  จนัทราช  
01-002 นายสุรเชษฐ  ภาคพาไชย  
01-003 น.ส.กฤษฎาวรรณ วรรณรัตน  
01-004 น.ส.นพวรรณ สุทธนู  
01-005 น.ส.กาญจนา  ศักดิ์วงศ  
01-006 น.ส.แอนรญา เอี่ยมเจริญ  
01-007 น.ส.วรรณา  ยาวิละ  
01-008 น.ส.นพวรรณ จันทรติ๊บ  
01-009 น.ส.รสสุคนธ  ทองดี  
01-010 น.ส.ขจีรัตน  เสนางาม  
01-011 น.ส.พรทิพย  สิทธิ  
01-012 น.ส.ธีรนุช  อินผง ** ขาดคุณสมบัติ 
01-013 น.ส.อัญชลี  ตะริโย  
01-014 น.ส.เปมิกา  กติตนวกุล  
01-015 น.ส.เสาวนีย แพรวกลาง  
01-016 น.ส.อรวรรณ  เดชะ  
01-017 น.ส.กนกวรรณ มะโนแสน  
01-018 นางเยาวเรศ  เดชคุณมาก  
01-019 นายอัครเดช  สมเกตุ  
01-020 น.ส.สิริกาญจน ภูดอนตอง  
01-021 น.ส.สุภา  ฤทธิไตรภพ  
01-022 น.ส.พัฒนา  สมาธิ  
01-023 นายเชาววัฒน  บุญยิ่ง  
01-024 นายสุรพันธ  กอนแกว  
01-025 น.ส.อัมพวัน  ขันคํา  
01-026 น.ส.ภันทิลา  แสนคําด ี  



01-027 น.ส.พฤฒิดา  เถาสุวรรณ  
01-028 น.ส.สุกัญญา  จิณะปน  
01-029 น.ส.ธิตินัดดา  สิงหแกว  
01-030 น.ส.อรวรรณ   นันตะ  
01-031 น.ส.หทัยกาญจน  สุวรรณรัตน  
01-032 น.ส.รัตนาภรณ  สายธิ  
01-033 น.ส.นิตยา  ไทยกัน  
01-034 น.ส.นภัสสรน  นามวัง  
01-035 น.ส.เบญจวรรณ วงศสรอย  
01-036 น.ส.นลัทพร สันพะเยาว  
01-037 น.ส.วีรวรรณ  กันทะพิกุล  
01-038 น.ส.วันทนา พวงยอดแกว  
01-039 น.ส.พรพิมล  อินสิงห  
01-040 นายธนกฤต สินเปยง  
01-041 น.ส.กาญจนา  ชมถ่ิน  
01-042 นายพีระชาติ สันธะนันชยั  
01-043 น.ส.รัชนีวรรณ ปญญาชื่น  
01-044 น.ส.พิมใจ  จิโน  
01-045 น.ส.พิกุลทอง  สานุวิตร  
01-046 น.ส.เพ็ญนภา  ใจตะพิงค  
01-047 น.ส.จีราภรณ  สิงหสาคร  
01-048 นายธนกร  ตาจันทร  
01-049 น.ส.วิลาวัลย  อภิวงศเจริญ  
01-050 น.ส.ภควดี ภวภูตานนท  
01-051 นายสุขสันติ์  เปงดวง  
01-052 น.ส.เพ็ญพิศ เรือนมอย  
01-053 น.ส.วารุณี  จอมแกว  
01-054 น.ส.กนกพร  สดับพจน  
01-055 น.ส.ภัทราวรรณ สมณะ  
01-056 น.ส.แสงเดือน อวดสม  
01-057 น.ส.จันทรจิรา จอมแปง  



01-058 น.ส.อนรรฆวี  ปญญา  
01-059 นายธีระยทุธ  กายอด  
01-060 น.ส.ศุภรักษ  บุตรตา  
01-061 น.ส.กรรณิการ รับทองสุขสกุล  
01-062 น.ส.รพีพรรณ  ปนตาคง  
01-063 น.ส.เขมจิรา  ดาวังปา  
01-064 น.ส.ศิรินทรทิพย ผิวตอง  
01-065 น.ส.ญาณพันธุ  กาบคํา  
01-066 นางลัดดาวัลย  แสนสุข  
01-067 น.ส.มลธิชา  อนุหวนั  
01-068 น.ส.สุภาพร  วงแยง  
01-069 น.ส.เสาวนุช  กันแกว  
01-070 น.ส.วราภรณ  พิทักราษฎร  
01-071 น.ส.บังอร  ใจโลกา  
01-072 น.ส.เกศริน  แกวกองมา  
01-073 นางจารุณี  ชิตมินทร  
01-074 น.ส.สายนภา  ดาวแสง ** ขาดคุณสมบัติ 
01-075 น.ส.สถิตภรณ  ชัยวงคเวชวฒันา  
01-076 นางนันธิดา  วรรณฤทธิ์  
01-077 น.ส.กัญญา  เชงกะแช  
01-078 น.ส.วิรัชดา  อาศนะ  
01-079 น.ส.รัชนก  วงคฝน  
01-080 น.ส.ศิริพร  สามใจ  
01-081 น.ส.วิไลรัตน  รินคํา  
01-082 น.ส.นัฐชยาภรณ   นรสิงห  
01-083 น.ส.สุทธิพร  ใบสุขันธ  
01-084 น.ส.จีราภา  ใจหนิม  
01-085 น.ส.นิลุบล  กุลสุพรรณรัตน  
01-086 นายดิฐ  เมืองตุม  
01-087 น.ส.จันทนา  อินวรรณ  
01-088 น.ส.วชิราภรณ  คูหา  



01-089 น.ส.สุวนิจ  ถ่ังซ่ือ  
01-090 น.ส.เกศริน  รมโพธ์ิ  
01-091 น.ส.สุนีย  บุญรัง  
01-092 น.ส.สกายเดือน  ปนตะ  
01-093 นายเชิดพันธ  คงอรรถการ  
01-094 น.ส.ธิดารัตน  คําดวงดาว  
01-095 น.ส.ภัคสุดา  สมพินิจ  
01-096 น.ส.ณัฐริดา  มหานันท  
01-097 น.ส.จุฑาลักษณ  ปะระมะ  
01-098 น.ส.จุฑาภรณ ปะระมะ  
01-099 น.ส.สุไรรัตน  เหมือนสิงห  
01-100 นางรัชนก  ไชยาโส  
01-101 น.ส.นีรนุช  วงคสุฤทธิ์  
01-102 น.ส.บุษยา  กองมูล  
01-103 นายวีรชน  สิทธิฤทธิ์  
01-104 น.ส.คัทลียา  ไชยแดง  
01-105 นายวุฒิพงษ  ยะอาร ี  
01-106 น.ส.ภัสสรา  ธารักษ  
01-107 นายเอนกพงษ  นันทะเสน  

 
 
 
หมายเหตุ ** ไมมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร เนื่องจาก คุณสมบัตฯิ ไมครบ (ศึกษาวิชา
คอมพิวเตอรมานอยกวา 6 หนวยกิต และไมมีใบรับรองผานการฝกอบรมดานการใชคอมพิวเตอร
ระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง) 
หมายเหตุ *** ใหนําบัตรประจําตวัผูสมัครมาแกไขเลขประจําตัวผูสมัคร ณ ศูนยอํานวยการการ
เลือกสรร โรงเรียนบานโปงนอย ในวนัที่ 16 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 – 09.00 น.  
หมายเหตุ **** ใหนําหลักฐานใบรับรองการทํางานจากนายจาง หรือหนวยงานที่เคยปฏิบัติงานมา
ยื่น ณ ศูนยอํานวยการการเลอืกสรร โรงเรียนบานโปงนอย ในวนัที่ 16 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 – 
09.00 น. หากไมนําหลักฐานมายื่นตามวนัและเวลาที่กาํหนดถือวาไมประสงคเขารับการเลือกสรร
ในครั้งนี ้
 
 


