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1 2224100018 น.ส.น ้ำเพชร ฉัตรปุญญำนนท์

2 3224100007 นำยสมศักด์ิ ศรีเพ็ง

3 3224100022 นำงมยุรีย์ เสนะโลหิต

4 2224100009 นำงจุรำภัส รูปดี

5 2224100002 นำยเทพชัย มำพิทักษ์ *

6 2224100007 นำงนัฏฐิยำ โยมไธสง *

7 3224100001 น.ส.ภรัณยำ มังกรณ์

8 5224100022 นำยถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร

9 2224100001 นำยชยพล ฉิมพลี *

10 3224100023 น.ส.ดำรำรัตน์ พงศ์รัตนำมำน

11 3224100004 น.ส.ลัดดำรัตน์ เพชรเฉลิมเกียรติ

12 4224100003 น.ส.ตยำภรณ์ สุนทรช่ืน

13 3224100016 นำยสมัคร ใจเอ็นดู *

14 1224100016 นำยดนัย สำรพฤกษ์

15 1224100007 ว่ำท่ีร้อยตรีจิตเกษม ประสิทธ์ิอยู่ศีล

16 3224100028 นำงกิตติมำพร มหำลี

17 1224100001 นำยประหยัด วงค์อ้ำยตำล

18 1224100022 นำยเดชำวุฒิ เข่ือนรอบ

19 3224100010 นำยเพ่ิมพงษ์ พุ่มวิเศษ

20 2224100022 นำงอัญชลี ชุมนุม

21 5224100002 นำงนำฎน้อย ศรีแสง

22 4224100010 นำงธนำวดี กิตติคุณธรำดล

23 3224100005 นำยธีระพันธ์ จัดพล

24 4224100001 นำงสุภณำฎ ธนำวรรัตน์

25 2224100010 นำยสมชำย ไชยเดช

26 3224100031 นำยถวิล ทองสิน

27 1224100004 นำยปิยวัฒน์โชติ พรมมีภำกร
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เทศบำล

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ...(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดับสูง)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 5224100019 นำยศักรินทร์ ทองจินดำ

29 3224100019 นำงอลิสำ ชัยเทียนทอง

30 3224100014 น.ส.บุศรำ จันทร์กล้ำ

31 3224100017 นำยบุญชอบ ทับไกร

32 3224100029 นำยวรวรรธน์ ธัญสิริพิสิฐ

33 1224100011 นำยชำย ถนอมสัตย์

34 1224100010 นำงปภัสสร ชัยนันท์

35 1224100014 นำงสำยสุนีย์ พันธ์ุพำนิช

36 2224100004 นำยชัยวิทย์ รักษำพวก

37 3224100020 นำงไสว หิงสันเทียะ

38 5224100007 นำงมณฑำ ไชยงำม

39 1224100002 นำงอมรรัตน์ หำญต๊ะ

40 2224100016 นำยมนตรี สุพรหมอินทร์

41 2224100025 นำงพูลศรี ศรีเข้ม

42 2224100023 นำงภำวิณี โสมณวัฒน์ *

43 3224100006 นำยชยพล ช ำนำญวำด

44 4224100016 น.ส.จริยำ กล่ินอุดม

45 1224100020 นำยมิตร พลสยม

46 3224100011 นำงกรรนิกำร์ พูลสวัสด์ิ

47 1224100006 นำยสำคร กำระหงษ์ *

48 2224100008 นำยทัศนัย ประจวบมอญ

49 1224100023 นำยสุพล กันทำสม

50 5224100010 นำงกิติมำ เพียรเจริญศักด์ิ

51 5224100005 น.ส.รัตนำ ลำภธนำพงศ์ *

52 1224100017 นำยอนุชำ ปุญญมัย

53 3224100015 นำยวิเชษฐ จินำนุรักษ์

54 3224100027 นำยนรังสรรค์ บุญสรรค์
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55 2224100014 นำยนิยม วิชัยโย

56 2224100019 นำงนพพร บูระพันธ์ *

57 1224100008 นำยเศกสันต์ สมิทธิภิญโญ

58 1224100015 นำยไพรัตน์ รัตนชมภู

59 5224100006 นำยปิยะพงษ์ อนุรัตน์

60 3224100021 ร้อยเอกชฎำรัตน์ สมวี

61 3224100026 นำยวรพจน์ ขำวผ่อง

62 4224100005 น.ส.สุนทรี ม่ันเจริญ

63 2224100013 นำยประชำ ศรีเวียง *

64 2224100017 นำยเดชำ จ ำปำภำ *

65 4224100015 น.ส.ปภำดำ สุทธิกิตติวรกุล

66 2224100005 นำยไตรรัตน์ ชูกล่ิน

67 1224100012 น.ส.จันทร เลิศจันทรำงกูล

68 3224100032 น.ส.เรณู เอ่ียมโซ๊ะ

69 1224100003 นำยวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี

70 2224100028 นำยรังสรรค์ ฤทธ์ิผำด *

71 3224100034 นำงสำยฝน ตรีเนตร

72 2224100012 น.ส.สมพร ชัยอยุทธ์

73 4224100012 นำงจีรภำ สุขสวัสด์ิ

74 5224100014 นำยพิทักศิษย์ พำนิชธนำคม *

75 5224100004 น.ส.วดี บุษยำ

76 3224100012 น.ส.รภัสศำ   จอนบ ำรุง

77 4224100006 นำงพัชรินทร์ ไชยสุทธ์ิ

78 2224100011 น.ส.สุนำวรรณ์ ภูมิพำนิชย์

79 5224100018 น.ส.อภิชดำ สุคนธปติภำค

80 4224100002 ร.ต.ท.หญิงชรัลดำ เจริญพิภพ

81 4224100004 นำยมำนะ กมลธเนศ
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82 4224100011 นำยดุสิต ธรรมศิริรักษ์

83 2224100021 นำยจตุพงศ์ พรมแก้ว

84 5224100008 นำงอังคณำ สืบวิเศษ

85 4224100009 นำยสัณหวัจน์ พรหมลิขิต

86 4224100017 นำยสมบัติ ศิลำ

87 5224100012 นำงจินตนำ พันเดช

88 2224100006 นำงกำญจนำ ช่ำงพูด

89 5224100023 นำงนิรัตน์สร ชุมแสง

90 5224100024 น.ส.มำริสำ เกียรติศักด์ิโสภณ *

91 4224100018 นำยณัฐพงษ์ เสรีพำณิชย์กำร

92 4224100014 นำยสุรพจน์ มำณพ

93 3224100033 น.ส.วิรำภรณ์ ทองยัง

94 5224100017 นำยอัณณัส ขุนกำเซ๊ะ

95 5224100009 นำยบุญเลิศ แก้วเอียด

96 1224100018 นำยพงษ์สรรค์ ปูยอดเครือ

97 5224100015 นำงพรทิพย์ จันทร์ศิริ

98 5224100020 นำยศักดำ มณีนิล

99 2224100027 นำยวิชำกร ควรรณสุ

100 2224100024 นำยพิบูลย์ศักด์ิ กงศรี


