
หนาที่ 1

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ
1 012 นางสาว กาญจนา คําสุวรรณ กค.
2 419 นางสาว อาทิตยา พยาบาล ก.ปสจ.
3 203 นาง พุทธิพร พลอยผักแวน นครราชสีมา
4 173 นางสาว พรทิพย นอมนําทรัพย กจ.
5 087 นาง ดวงใจ นพรัตน อุบลราชธานี ***
6 410 นาง อรัญญา วัฒนเศรษฐานันท ศรีสะเกษ ***
7 201 นาง พิศมัย ศรีเมือง สน.คท.
8 204 นางสาว เพ็ญศรี สิกขฤทธิ์ สงขลา
9 327 นางสาว สมพร สําราญ สพบ.
10 406 นางสาว อรจิรา ยงดี สกลนคร
11 057 นาง จีระพร รักเอียด นครศรีธรรมราช ***
12 334 นาง สายฝน แตมบรรจง สุพรรณบุรี
13 007 นาง กฤติยา ศิริสุข สน.คท. ***
14 062 นางสาว จุฬาลักษณ สุริยะเพ็ญ หนองคาย
15 210 นาง ฟาวลัย ศิริวาณิชย บุรีรัมย
16 156 นาย ประสาน ชุมภูอินทร แพร ***
17 122 นาง นารถฤดี วัฒนสุข นครราชสีมา
18 239 นาง รัตนา ย่ังยืน สงขลา ***
19 051 นาง จินตนา เรืองมะเริง ยโสธร ***
20 215 นาง ภาวิตา อภิรัตนานุสรณ ปตตานี ***
21 426 นางสาว อําไพ กิตติเจริญวงศ กค.
22 073 นาย ชูเดช เปสุริยะ ขอนแกน ***
23 420 นางสาว อาภาวดี ไทยเจียม สุพรรณบุรี ***
24 060 นางสาว จุฑารัตน คลังเกษม สน.คท.
25 133 นาง นุชรีญา เสารแดน นาน

( เอกสารแนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    ลงวันท่ี   23   เมษายน  2547)

รายชื่อผูผานการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี   ประจําป พ.ศ. 2547

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ



หนาที่ 2

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

26 056 นางสาว จิราวรรณ ทองประจวบโชค กค. ***
27 296 นาง วิลาวัลย อันทะไชย รอยเอ็ด
28 408 นาง อรอุมา การเกง สน.คท. ***
29 086 นาง ดลพร อาษาพร สระแกว ***
30 005 นาง กรรนิการ วิริยบัณฑร ชลบุรี
31 399 นางสาว หวานใจ บุญครอง ชัยภูมิ ***
32 209 นาง ไพลิน พูนเกษม อุบลราชธานี
33 106 นาย ธีรศักดิ์ คุณทรัพย อุบลราชธานี ***
34 168 นาง ผองพรรณ อุปละกูล ลําพูน ***
35 421 นาง อารี ปงสี กาฬสินธุ
36 018 นาง กานตสกุล เสงี่ยม ลพบุรี
37 046 นาง จําลอง ตะกาบโพธิ์ อุตรดิตถ
38 322 นาง สดุดี ศรีวงคษา บุรีรัมย ***
39 013 นางสาว กาญจนา บุญธรรมรัตน พิจิตร
40 378 นาง สุภาภรณ ยุบลนิตย กาฬสินธุ
41 179 นาง พรพิมล จงใจเทศ นครนายก
42 352 นางสาว สุกานดา กรุตอาชา สน.คท.
43 080 นาง ณัฐกมล โพธิ์ทอง เพชรบุรี
44 052 นางสาว จินตนา สุขธร สตูล ***
45 312 นาง ศิริบูรณ หาญถาวรชัยกิจ กจ. ***
46 319 นาง ศิริวรรณ ไมเล้ียง สิงหบุรี
47 163 นางสาว ปทมา ครวญหา ระยอง ***
48 017 นางสาว กานดา รอดสี ลําปาง ***
49 070 นาง ชะบา วัชรกาฬ สงขลา
50 396 นาง โสภี แพรสุรินทร ปราจีนบุรี
51 006 นาง กรอบทอง ขัติธะเสมา ลําปาง
52 016 นาง กาญจนาภรณ โสภวงค ศรีสะเกษ ***
53 009 นางสาว กัญญา ยะชะระ ตาก ***
54 267 นางสาว วรรณดี กิจกลา พังงา ***
55 282 นางสาว วันทนา ถิ่นวงษแย นครปฐม ***



หนาที่ 3

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

56 416 นาง อัมพร กรมวังกอน เชียงราย
57 284 นาง วาริณี บุบผา ปราจีนบุรี ***
58 269 นาง วรรณภาพร คํากลัด สมุทรสงคราม ***
59 264 นาง วนิดา ไชยภู กาฬสินธุ ***
60 403 นาง อภิญญา พัทธศรี พระนครศรีอยุธยา
61 321 นาง ศุภรา โคตรเมือง อุบลราชธานี
62 382 นางสาว สุรภีพร เกษกําธร กค.
63 096 นาง ธนพร วงศภีรักษ ภูเก็ต
64 224 นาง ยุพวรรณ พรอมตตระกูล นครราชสีมา
65 226 นาง ยุพิน หุมแพง เลย ***
66 227 นาง ยุวนิต แกวบังเกิด สุโขทัย ***
67 271 นางสาว วรรณา เขียวขํา ราชบุรี
68 309 นางสาว ศิดาภา พันธุสุระ ขอนแกน ***
69 077 นาง ฐานิกา จันทรสิงห ยโสธร
70 124 นางสาว นิตยา บุตรพรม รอยเอ็ด
71 028 นางสาว แคทลียา ธรรมาณิชานนท ศรีสะเกษ
72 328 นาง สมพิศ เพชรเอียด นนทบุรี
73 039 นาง จันทรเพ็ญ เปรมปรุงวิทย นนทบุรี
74 020 นางสาว กุญชลี รอดเพ็ชร สมุทรสงคราม
75 412 นางสาว อรุณี โถแกว จันทบุรี ***
76 079 นาง ฐิติรัตน ปลาทองรุงเรือง กาญจนบุรี ***
77 152 นาง ประไพพร นาคีเพด กระบี่
78 187 นาง พัชนี สุขเกษม อุบลราชธานี
79 037 นาง จันทรจิรา ศิริเขตต ลพบุรี ***
80 180 นาง พรรณี ศิริไพศาล ตาก ***
81 325 นาง สมบัติ พิบูลยเศรษฐ กจ.
82 069 นางสาว ชอทิพย ศรีรัตน สน.พส. ***
83 235 นาง รัชนีกร จั่นจีน อุตรดิตถ
84 356 นาง สุชิน ไตรยะพานิช สระบุรี ***
85 240 นางสาว รัตนา ลือชัย ชุมพร



หนาที่ 4

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

86 140 นางสาว บุญยืน วงศสราญรัตน อุทัยธานี ***
87 256 นางสาว ลลดา พุมจําปา ศส. ***
88 395 นาง โสภิต เจริญจิต แพร ***
89 159 นาง ปราณี อักษรดี ปราจีนบุรี ***
90 275 นาง วราภรณ นูกลึง อุดรธานี ***
91 014 นางสาว กาญจนา ปญโญใหญ ตาก ***
92 212 นางสาว ภัสรา วิริยะรัตนพร ชลบุรี
93 141 นาย บุญรอด ประสานธํารงศิริ สมุทรสงคราม ***
94 340 นาง สารี มาลา ตรัง ***
95 134 นาง นุสรา กุลธวัชศิริ กาฬสินธุ ***
96 008 นางสาว กัญจนา รัตนเทพี ระนอง
97 418 นางสาว อัมพร เพชรตีบ ตรัง
98 388 นาย สุวิทย ประภาวงศ พิษณุโลก ***
99 068 นาง ชลนิชา ภุมรินทร จันทบุรี ***
100 332 นาย สัมพันธ หมวดคงทอง อุบลราชธานี ***
101 405 นาง อมรา เชื่องดี อุบลราชธานี ***
102 301 นาง ศรีทอง สายโรจน ตาก ***
103 178 นาง พรพิชชา พานแกว สพบ.
104 279 นาง วัชราภรณ คีรีเวช เพชรบูรณ
105 158 นาง ปราณี หมวดทรัพย กระบี่
106 103 นางสาว ธันยพร สาธุภาค ยโสธร ***
107 220 นางสาว มัลลิกา ประพันธา นครปฐม ***
108 237 นางสาว รัตนะ สุขพร ระนอง
109 129 นางสาว นิลวรรณ สุรียอํานวยพร ศส.
110 123 นาย นําพล ทองคําวงศ ขอนแกน ***
111 263 นาง วนารินทร แสงมณี เชียงใหม
112 083 นาง ณัฐฐิตา พงษกังสนานันท กาญจนบุรี ***
113 387 นาย สุวิทย แกวพรรณา ขอนแกน ***
114 126 นาง นิยดา นาไชยโย กาฬสินธุ ***
115 188 นางสาว พัชรภรณ พงษอารี สมุทรปราการ ***



หนาที่ 5

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

116 228 นาง ยุวรัตน ไกรยะราช หนองคาย ***
117 186 นางสาว พรสวรรค สุขใจ เชียงใหม
118 265 นาง วนิดา มวงจีน สุพรรณบุรี
119 266 นาย วรรณไชย อุทัยชัย ขอนแกน
120 351 นาง สุกัลยา รัตนเรืองจิตร อุดรธานี ***
121 289 นางสาว วิภาเพ็ญ มวงชะค่ํา นครราชสีมา
122 131 นางสาว นุชยา ไรวงษ อางทอง ***
123 132 นางสาว นุชรินทร สีนวล ศรีสะเกษ
124 036 นาง จันทนา อยูอิ่ม อุตรดิตถ ***
125 433 นางสาว อุไร ภาควิชัย ก.ปสจ. ***
126 219 นางสาว มยุรี เวียงวิเศษ ขอนแกน ***
127 281 นางสาว วันดี เอี่ยมจํารัส พิจิตร ***
128 324 นางสาว สมใจ แซอุย ตรัง
129 316 นาง ศิริรัตน หงสทองสกุล ระยอง
130 391 นางสาว เสาวลักษณ ชัยแกว ภูเก็ต ***
131 097 นาง ธนวรรณ ขันธมาลา พระนครศรีอยุธยา
132 093 นาง ทัศสุณี ยังโยมร ชุมพร
133 001 นาง กนกรัตน ศรีสทาน นครราชสีมา
134 439 นาง เอื้อมพร คลองกระโทก นครราชสีมา
135 354 นางสาว สุขพรรณวดี นววงศวิวัฒน สงขลา ***
136 357 นาง สุชิน ออนนอมดี พิษณุโลก ***
137 032 นางสาว จรีรัตน สวัสดี ขอนแกน ***
138 234 นางสาว รัชนี อยูเอีย เชียงใหม ***
139 066 นาง ชฎาวัลย แกวแจมจันทร บุรีรัมย ***
140 414 นาง อังคณา ประไพ ขอนแกน ***
141 027 นาย คัมภีร ประเสริฐวาที กค. ***
142 061 นางสาว จุมพิตา คณาฤทธิ์ สน.พส. ***
143 290 นาง วิภารัตน วัชรภิรมย นครราชสีมา ***
144 392 นางสาว เสาวลักษณ พรหมวนิช พระนครศรีอยุธยา
145 409 นางสาว อรัญญา วลาอัฐ ปราจีนบุรี



หนาที่ 6

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

146 318 นาง ศิริวรรณ เครือวัลย ฉะเชิงเทรา
147 059 นางสาว จุฑามาส ชูญาติ หนองบัวลําภู ***
148 250 นาง รุงสุริยา ปยวัฒนกุล กค. ***
149 283 นางสาว วันเพ็ญ พรมเสนา กาฬสินธุ
150 384 นาง สุวตรี การศรี หนองบัวลําภู
151 252 นางสาว เรไร รัตนานนท นครปฐม
152 102 นาง ธัญลักษณ ขุมทอง บุรีรัมย
153 389 นาง สุวิมล สวัสดิยากร สน.คท.
154 127 นาง นิยาพร เมืองสุวรรณ ตาก ***
155 437 นางสาว เอมอร เสือจร สน.พส.


