
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 3122200011 นายอนันต์ หอมทอง *

2 3122200003 นางจารุวรรณ วรรณา

3 1122200007 นางกัลยา บุตรแก้ว

4 2122200016 นางเพชรี สุขประโคน

5 5122200007 นางจุฑามาศ พิณวานิช *

6 3122200009 นางขนิษฐา อุุ่นอ่อน *

7 4122200006 น.ส.ธัญชนก ศรีรัตน์ *

8 2122200011 น.ส.กนิษฐา แสงผา

9 5122200011 นางเกศสิริฤทัย ปานทุ่ม *

10 3122200005 นางรัชนี คงเจริญ

11 3122200008 น.ส.พรทิพย์ ปิยะภัทรกุล

12 2122200007 นางกุลิสรา โพธ์ิเหลือง

13 5122200006 นางนุธิตา ขุนแก้ว *

14 2122200003 นางสุทธิสา พรมวัง

15 2122200012 นางสุกัลญา  โพธ์ิละเดา

16 3122200002 นางจุฑาษร บ ารุงกิจ

17 1122200001 นางนิตยา สายอุปราช

18 1122200015 น.ส.ลัดดา ทองทา

19 1122200010 นายอรุณสวัสด์ิ     ไชยโปธิ

20 4122200011 นางบัญญัติ พรมมา *

21 3122200007 นางพจณี อโนดาษ

22 5122200005 นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ *

23 5122200004 นางนันทา เงินแดง *

24 5122200013 นางอ าภา หอมจันทร์ *

25 3122200019 น.ส.รวีวรรณ อินทรสอาด *

26 3122200016 นางมยุรี ธรรมสกุล *

27 4122200001 นางชัชนิตย์ ดีวิเศษ *

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง.../ ผู้อ ำนวยกำรส่วน...(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับกลำง)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 2122200004 น.ส.รัตติยา สุวรรณศรี

29 3122200014 นางลูกอินทร์ ใจจิตต์ *

30 5122200019 นางณิชาภา วนะรักษ์

31 5122200010 นางอารีย์ ทองจันทร์ *

32 5122200001 นางสมหญิง รัตนะศิริสุวรรณ *

33 5122200022 น.ส.ปิยวรรณ ไชยมล

34 5122200012 นางมะณี สะอะ *

35 5122200002 นางสุปราณี อินสมภักษร *

36 3122200010 นางกนกญาดา อรุณลักษณ์ *

37 4122200007 นางสมพิศ ทองดารา *

38 3122200013 นางธัญลักษณ์ อ้วนแก้ว *

39 1122200013 นางสายใจ ไปรเวท

40 5122200003 นางรัสวรรณ แซ่หลี *

41 1122200004 นายวิชัย เอ่ียมอาภรณ์

42 5122200008 นางสุรัตนา เก้ือวงษ์ *

43 2122200018 นางเพ็ญพัฒน์ สุขแสวง

44 3122200012 นางปิยฉัตร เกษรบัว *

45 4122200008 น.ส.อุดมลักษณ์ สีเผือก *

46 2122200015 นางประภากร ควรรณสุ

47 2122200002 นางกุลกาญจน์ แสงหมี *

48 2122200021 นางจินตนา เช้ืออุ่น

49 2122200001 น.ส.จรรยา แก่นพรม *

50 4122200009 นางนงนุช คงคา *

51 4122200003 นางวริยา เวทวงค์ *

52 4122200010 นางรุ่งนภา แจ้งรุ่งเรือง *

53 5122200023 นางกัญญารัตน์ ก้อนทรัพย์

54 5122200015 นางโสภา จันทร์มณี
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55 1122200005 นางละออ นึกชัยภูมิ

56 5122200021 นายนิติพงษ์ ปะดุลัง

57 2122200013 น.ส.กวินรัตน์ ดีบุรี

58 4122200013 นางกาญจนรัตน์ กูลศัตยาภิรมย์ *

59 4122200002 นางอนุสรณ์ ใจยืน *

60 1122200014 นางระเบียบ เพ็ญต่าย

61 2122200014 นางมุกดา ชัยยศ

62 1122200006 นางอัจฉราพร แก้วทอง

63 2122200010 นางศิวาพร แสงศรี

64 2122200023 น.ส.สุเพ็ญศรี ปัญญาดี

65 1122200009 นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล

66 1122200002 นางประนอม จันทร์วงศ์


