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1 2227300013 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรดาพร เสาปา

2 2227300044 นางสมพร โยธานันท์

3 2227300098 นายพัสกร เรืองเจริญ

4 2227300004 นางสมนึก นนทวงศ์

5 3227300007 นางจ าปา สวายแมว

6 2227300079 น.ส.อรวรรณ์ จันทร์สมบัติ

7 5227300004 นางมณฑ์จันทร์ อ่อนเกล้ียง

8 2227300017 น.ส.สุภาพร ผลรักษา

9 2227300041 นายสุรชัย ประดับศรี

10 5227300002 นางอัญชลี เพชรทองด้วง

11 5227300007 นางวรรณา สุขสวัสด์ิ

12 2227300102 น.ส.ดนิตา นอมพะเนียด

13 2227300016 นายปัฏฐวีร์ วันนาค า *

14 2227300007 จ่าเอกภาณุวัฒน์ ประสาร

15 1227300003 น.ส.ณัฐชลิดา เอ่ียมท่า

16 1227300019 น.ส.ธัญชนก เรืองจิตต์

17 1227300037 น.ส.อรพรรณ ทองหล้ิม

18 1227300022 นางภรภรณ์ ท่อนทองแดง

19 2227300065 นางศิริกุล คัดสูงเนิน

20 1227300046 น.ส.นิสากร ม่วงนาสอน

21 2227300001 น.ส.ปนัดดา สัพโส

22 2227300034 นางยุพิน ศรีคันธะรัก

23 1227300031 นายภาคิน มหาเดชาไชย

24 2227300092 นางจิระดา สุยะรา *

25 1227300016 นายอดิสรณ์ ท าสวย

26 1227300028 นางสุพรรณา เชียงหนุ้น *

27 2227300074 น.ส.มารินทร์ ป้อมอาษา
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28 1227300040 น.ส.ปุณยานุช จุตตะโน

29 2227300014 น.ส.นริรินทร์ นุชัยรัมย์

30 2227300003 นางธัญญาวรรณ คล่องดี

31 2227300080 น.ส.ทัศนีย์ ก าเนิดสิงห์

32 2227300047 นางศุภิสรา จองมี

33 2227300062 นายวัชราวุฒิ สมแก้ว *

34 2227300010 นายเชวงศักด์ิ เทวะสิงห์

35 2227300050 นางสุดารัตน์ จันทร์เรือง *

36 3227300017 น.ส.จารุพิชญา ตลับนาค

37 2227300071 นายพงษ์พรรณ ไวว่อง

38 2227300058 นางเสาวนีย์ ค าเสนาะ

39 2227300077 นางอัจฉริยา เทศพรม

40 4227300015 น.ส.ปัญญา อินทศรี

41 3227300020 น.ส.ปภาภัทร ณัฐภาสธนาธร

42 2227300006 นายพรชัย ตรีรัตน์

43 2227300059 นางพัทญา ครบสุวรรณ

44 4227300009 นางทักษิณา พงษ์วารินทร์

45 1227300048 น.ส.ขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง

46 3227300029 นางณิชชาอร เอกเจริญบุญกร

47 2227300025 นางจารุวรรณ วิธุระ

48 1227300001 น.ส.นวราห์ เรือนค า

49 2227300095 นางวราภรณ์ พรมโสภา

50 2227300002 น.ส.กาญจนา ศรียากุล

51 3227300014 นายณภัทร ธนเตชาภัทร์

52 1227300007 นายณัฐวุฒิ พุทธวงศ์

53 2227300040 น.ส.สุพัตรา จัยสิน

54 1227300013 นายทวี แปงปัน *
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55 2227300105 นางธัญวรัตน์ ธีระนันท์

56 3227300023 น.ส.ศุภรดา เกิดขาว

57 1227300023 นางวรางคณา ศรีประเสริฐ *

58 1227300004 นายพิพัฒนะ ซาวค าเขต

59 1227300034 นายดนัย ย่ีเผต๊ิบ

60 2227300086 น.ส.พลอยปภัส เมธีพัฒนานันท์

61 2227300081 นายสุวิทย์ ศุภวัฒน์

62 2227300051 นางวีรนันท์ โทนะพันธ์ *

63 2227300056 นายฉัตรชัย จันทร์แดง *

64 2227300019 นายเมธี ชัยเจริญ

65 2227300029 นางศิรดา ศรีพรหมษา

66 5227300016 น.ส.บุพผา นิลทะรัตน์

67 2227300048 น.ส.อุษณีย์ นาสวนจิก *

68 1227300044 นายศักด์ิดา ทิมัน

69 2227300083 นางเพ็ญพรรษา อ่ิมแผ้ว

70 1227300051 นางวราภรณ์ ดังก้อง

71 5227300010 นางมัฏฐิญา ชุมปถัมภ์

72 1227300032 นายกฤตฐกลล์ วงศ์ไชย

73 1227300011 นางระกัน แซ่เตีย

74 5227300018 น.ส.สุวิภา เหมาะสมสกุล

75 1227300014 ว่าท่ีร้อยตรีนัทธพงศ์ สุวรรณธัช

76 3227300012 น.ส.นันธ์นารินทร์ ดิลกเมธานนท์ *

77 1227300021 น.ส.จุฑารัตน์ ภูริวัฒนากร

78 2227300099 น.ส.อัมพร บุราสิทธ์ิ

79 3227300026 น.ส.จิณะนดา แสนสุข

80 3227300008 นางเกษมณ พลรักษา

81 1227300030 นายพิสิฎฐ์ สุทธหลวง *
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82 2227300026 นางอุไล สีดาวงศ์

83 1227300020 น.ส.วิไลวรรณ ปันปิง

84 2227300030 นางอุทุมพร วงค์ไชยา

85 2227300038 น.ส.อนัญญา เขียนโพธ์ิ *

86 2227300018 จ่าเอกประดับ สุขนวล

87 1227300015 น.ส.ธีริศา บุญช่วย

88 4227300007 น.ส.คณิฎฐ์ษา สลีอ่อน

89 3227300006 นางเมธนากานต์ ทองศิริ

90 1227300018 นางสาวิณี งามช่วง *

91 1227300033 น.ส.ศุภกาญจน์ รัตนพรหม

92 2227300089 นายณัฐวัฒน์ เจียงวงค์

93 2227300031 น.ส.นพรัตน์ ณ กาฬสินธ์ุ *

94 2227300072 นายชัยยา เก่าพิลาด

95 2227300021 นายพนมเทียน นะราช *

96 5227300019 น.ส.สุณีย์ อิสริยนรา

97 2227300101 นางบัวทอง พรสวัสด์ิ

98 1227300027 นางธิตินันท์ กุยรัมย์ *

99 2227300103 นายก่อการ ฝอดสูงเนิน

100 1227300029 น.ส.อรกัญญา ชัยสอน

101 5227300005 นางสมจิตร ธรรมเศก

102 2227300075 น.ส.มาลี พิลามา

103 2227300066 นายธัชชัย สอนหาจักร

104 2227300028 นางชัชฎา ศรีทองสุข

105 2227300060 น.ส.วนิชยา ถึงนามลี

106 2227300045 นางอังคณา จันทร์หนองหว้า

107 3227300015 น.ส.อรศิริ ธีรอภิศักด์ิกูล

108 2227300052 นางจินตนา วรรณโพธ์ิกลาง
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109 1227300017 น.ส.นันท์นภัส ใจมะสิทธ์ิ

110 2227300049 น.ส.อนงค์ นิลไสล

111 1227300049 นายธนวัฒน์ อรรถชัยพานิช

112 5227300013 น.ส.โชติกา หากมุสา

113 5227300021 นางพัชรลักษณ์ บัวทิพย์

114 4227300012 นายวุฒิชัย บุญรอดรัมย์

115 2227300054 น.ส.นวลใย อุสาพรหม

116 2227300037 นางเพ็ญจันทร์ พิสมัย

117 1227300047 นางมนัสนันท์ หม่ืนสวัสดิกูร

118 2227300008 นายนิคม ศรีลาห้อย

119 3227300021 น.ส.นราวดี สุระค าแหง

120 2227300005 น.ส.สาวิตรี จีนะสอน

121 2227300042 นางวิภานันท์ สัตถาผล *

122 4227300001 น.ส.ดาวใจ ดีล้น

123 3227300035 นายณรงค์กร เอ่ียมจันทร์

124 1227300006 นายบัญดล เสาร์แบน

125 1227300009 นางทิพยาภรณ์ ใจใหญ่

126 2227300093 นายฉัตรชัย เรียนพิศ

127 2227300063 นายประพันธ์ เสรีวัฒน์

128 3227300004 ว่าท่ีร้อยโทอภิชาติ วงษ์บุญส่ง

129 5227300022 นายประยูน หนูเทพ

130 2227300011 นายธีระพงษ์ เวชบรรพต

131 3227300002 นางหน่ึงฤทัย รูปสม

132 2227300082 น.ส.สุวรี ภูบุตตะ

133 3227300016 น.ส.ชุติมา ทัศจันทร์

134 2227300084 นางศรัณยา นะราช

135 3227300034 น.ส.นงค์นุช ไชยศร
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136 2227300032 นางนภาพรรณ บรรดิษฐ *

137 5227300008 นายพงศ์เทพ มณีพงษ์

138 1227300026 น.ส.กาญจนา แก้ววรรณ

139 5227300020 นางซารีนา อิสหัส

140 1227300036 นางกนกธัญ รัตนอุบล

141 2227300061 น.ส.สุภัสสร นาเจริญ *

142 2227300064 นางพิมพ์แก้ว บุญบุตตะ

143 5227300012 น.ส.ปิยวรรณ แสงจันทร์

144 5227300001 นางธิดารัตน์ ชูแก้ว

145 2227300027 น.ส.ไปรยา หาญมนตรี

146 3227300018 น.ส.มัลลิกา ชาญวิการณ์

147 4227300010 น.ส.สิริกาญจน์ พงษ์พาลี

148 3227300013 น.ส.ปณัฐนันทน์ สร้างความดี

149 1227300005 นายพงศกร กันสุทธิ

150 1227300045 นางประคอง อ ่าพูล

151 1227300025 นางชุติกาญจน์ ทองธรรม *

152 4227300008 นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม

153 2227300035 น.ส.มยุรี สุดชา

154 2227300073 นายบัญชา เบ้าพงษ์

155 5227300009 น.ส.อัจจิมา มวยดี

156 2227300043 นางอ่อนน้อม ข าสีนวล

157 4227300004 นายอภิชาติ พิมพิสาร

158 2227300020 นายวิฑูร เหล่าเมืองเพีย

159 1227300002 น.ส.จาริยา เจนจบ

160 3227300024 น.ส.สุภัทรา มาตรจรัสเพชร

161 5227300003 นางฐิติรัตน์ อมรมณี

162 2227300012 นางรุ่งทิพย์ ศรีแสนยง
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แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำพนักงำนเทศบำล

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงำนเทศบำลผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

163 3227300022 นายอรรถกฤช ศรซี

164 5227300025 นายประพันธ์ จันทโชโต

165 5227300023 น.ส.จรรธิรา อัยราคม

166 3227300036 น.ส.ฐิภา ศรซี

167 3227300030 นางลักขณา กลอนกลาง

168 2227300070 นางมยุรี ไสยวรรณ

169 4227300005 น.ส.วรรณพร คงตระกูล

170 5227300006 นางโสภิส การแข็ง *

171 1227300035 นางสุภนิดา จินาอิ

172 3227300019 น.ส.สุธามาส ป้อมภกรรณสวัสด์ิ

173 4227300014 นางสายชล โนวฤทธ์ิ

174 5227300011 นางรุุ่งรัตน์ อักษรรัตน์

175 4227300003 น.ส.ดวงนภา เสมทับ

176 3227300031 นางวิจิตรา ไผ่สุรัตน์

177 1227300039 นายนพดล เตียวตระกูล

178 3227300027 นางศรีรุ่ง กุลวัตร

179 2227300088 น.ส.จันทร์ทิพย์ พนารักษ์ *

180 3227300037 น.ส.กฤตยา รัศมี


