
เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

40004 นางสาว กมลพร       อภิเอกโยธิน
40005 นาง กรรณิการ  จันทร
40007 นาง กรวิกา        อินทศร
40017 นาง กาญจนาภรณ  เวียงวีระ
40022 นาย เกริกศักดิ์    เดชไกรสร
40030 นางสาว ขวัญรัตน    คุณจันทรโชติ
40043 นาง จันทรเพ็ญ  ชมพูบุตร
40045 นาง จันทิรา        กาศเกษม
40047 นาง จารุวรรณ   ส่ือกลาง
40051 นางสาว จํารัส           เขาดี
40052 นาง จําแลง         อยูโต
40054 นาง จินดา           อุดทา
40056 นาง จินตนา        เชื้ออุน
40067 นางสาว จุไลภรณ     วิเศษคุณ
40074 นาง ชฎาพร      เสนา
40075 นาง ชนิดา         สังขศิริคุปต
40087 นาง ดงรัตน         แสงโป
40090 นางสาว ดาวรรณ     วงศพูนพิริยา
40092 นางสาว ทรงสุนีย      นิลเทียน
40102 นาง ทิพวัน          เกตุสิริ
40103 นางสาว ทิมาพร        ตันเจริญ
40104 นาง ธมน   ทุนกาศ
40112 นาง ธิติมา  ทองบัว
40118 นาง นงเยาว  สังขนิตย
40125 นาง นอมจิต  ละอองดิลก

ช่ือ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
เพื่อรับโอนมาเปนพนักงานสวนตําบล

ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6
(หน.สวนการคลัง ระดับ 6)



เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
เพื่อรับโอนมาเปนพนักงานสวนตําบล

ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6
(หน.สวนการคลัง ระดับ 6)

40126 นาง นัฎทลี  เทพสมบัติ
40131 นางสาว นิตยา  เพลิดจันทึก
40135 นาง นิรมล  โพธินาม
40145 นางสาว เนติรัตน  รักสวัสดิ์
40157 นาง บุษบา  ทิววัฒนปกรณ
40165 นาย ประกูล  นิลตีบ
40169 นาง ประไพพิศ  บุนนาค
40170 นาย ประยูร    อเนก
40173 นาย ประสาน    หวังอุดมชัย
40175 นาย ปราการ  สุโพธิ์คํา
40185 นาง ปทมา  ชัยมูลวงศ
40186 นาง ปนดร         ทองสังข
40187 นาง ปาณิสรา  ปยะกาญจน
40192 นางสาว ผุสดี  ธรรมวณิช
40197 นาง พรชนก   อินทรประเสริฐ
40199 นาง พรทิพย   พันธุเดช
40221 นางสาว เพชรสุดา  สมนึก
40226 นาง เพ็ญศรี     เมฆทัพ
40232 นาง เฟองฟา  หงสทอง
40241 นาง มยุเรศ  ตราชู
40243 นาง มัชฌิมา  ไทยดํารงค
40254 นาง รตินันท   จันทอง
40256 นาง รวีวรรณ  หร่ังกิจ
40258 นาง รอซีดะห  ยูโซะ
40259 นาง ระพีพรรณ  ฉลาดธัญญกิจ



เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
เพื่อรับโอนมาเปนพนักงานสวนตําบล

ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6
(หน.สวนการคลัง ระดับ 6)

40275 นางสาว เรวดี  หนูสุข
40285 นางสาว วรรณารัตน  ศิริชัยยงบุญ
40287 นาง วรางคณา  จุลวรสกุลชัย
40288 นางสาว วรินทร อินทรบํารุง
40291 นาง วัชรี  ศรีทอง
40292 นาย วัฒนา  ใบสูงเนิน
40296 นาง วาสนา  เทียนแกว
40297 นาย วิจิตร  ปองขันธ
40302 นาง วิภาวรรณ  สุรวัตร
40305 นาง วิศัลยา  พูพัฒนานุรักษ
40306 นาย วุฒิชาติ  จําปาหอม
40310 นาง ศิริกัญญา    ปะกิทัง
40315 นางสาว ศิริพร  สิริทิพากุล 
40318 นางสาว ศิริวรรณ  พีระวรรณ
40336 นาง สมสมัย  รอดรักษา
40342 นาง สังวาลย  ศรีนอก
40343 นาง สังวาลย  สีแพนบาล
40345 นาง สายพิน  นัครามนตรี
40346 นาง สายสุนีย  วาระสิทธิ์
40347 นางสาว สาวิตรี ศรีพัฒนะพิพัฒน
40349 นาง สํารอง  บัวชู
40350 นาย สําราญชัย ขุขันธิน
40351 นางสาว สิรินยา  ศรีพรหมทัต
40354 นางสาว สุจิวรรณ        ฟนเฟอย
40356 นาย สุชาติ   พิมอุบล



เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุช่ือ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
เพื่อรับโอนมาเปนพนักงานสวนตําบล

ตําแหนง  นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6
(หน.สวนการคลัง ระดับ 6)

40363 นางสาว สุธาทิพย  ซุงสุวรรณ
40365 นาง สุนันท     สรวมประคํา
40372 นาง สุพิศ มีศรี
40373 นางสาว สุเพียงพิศ  ลอยเมฆ     
40378 นาง สุภาพร  เจริญนุกูล
40379 นาง สุภาวดี    ฉัตรวรรณชมภู
40381 นาง สุภาวรรณ  ชินทรักษา
40391 นางสาว เสงี่ยมจิต  วสุวัฒนเศรษฐ
40392 นาง เสถียร    พลโยธา
40397 นาง หัสนีย  คําดํา
40401 นาย อนุชา  โตวินัต
40403 นางสาว อัมพร  พานิชยานนท
40404 นาง อรพิน  อินทรขาว
40410 นาง อัจฉรา  ประจงกิจ
40411 นาง อัจฉรา อาจทรัพย
40413 นาง อานีตา  เปาะสา
40421 นางสาว อําไพ        ปญญานิติพันธ
40422 นาง อําไพ         เนาวรัตน
40433 นาง อุใหม          หมัดอาด้ํา
40435 นาย เอกพงษ    ทวีเขตรืกิจ
40437 นางสาว เอ่ียมศิริ     สุริยะ


