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      ๑. รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป
          ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

๐๐๑ นางสาวศิริรัตน์  วัดโคกสูง
๐๐๒ นางสาวแพรเพชร  ถนอมจิตร
๐๐๓ นางสาวศตพร  วงษ์วิโรจน์
๐๐๔ นางศริญญา  ส าราญทิพย์
๐๐๕ นายณรงค์ศักด์ิ   เกลียวสีนาค
๐๐๖ นางสาวสมาพร หิดเมียงสงค์
๐๐๗ นายภูธเนธ  ตาปราบ
๐๐๘ นางสาวรวิสรา  เลิศสิริบัณฑิต
๐๐๙ นางสาวใบเฟิร์น กองโฮม
๐๑๐ นางสาวพรทิพย์  กล้าหาญ
๐๑๑ นายจักราชัย  ขึ้นนกขุ้ม
๐๑๒ นางสาวศุภพร  นักท านา
๐๑๓ นางสาวนิรชา  พิมพ์ชัยภูมิ
๐๑๔ นางสาวสุกัญญา  ธงภักด์ิ
๐๑๕ นางสาวรวิษฎา  เชื้อมีแรง
๐๑๖ นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์ปรีดา
๐๑๗ นางสาวภรรัช  ป้องขันธ์
๐๑๘ นางสาวจารุวรรณ  ปอสูงเนิน
๐๑๙ นางอาริสา  บูรณธนิต
๐๒๐ นางสาวฐานิดา  ปัดชา
๐๒๑ นางสาวจิราภา  โพธิช์ัย
๐๒๒ นางสาวดวงธิดา  มิ่งภูเขียว
๐๒๓ นายนริศ  จันทรกุล
๐๒๔ นางสาววิยะดา นาทอง
๐๒๕ นางสาวพัชรพร  รักษ์มณี
๐๒๖ นางสาวเทียมจันทร์  มาฆะเซ็นต์
๐๒๗ นางสาวกนกพรรณ ชาภูพ่วง
๐๒๘ ว่าที ่ร.ต.ยุรนันท์  วรรณชัย
๐๒๙ นางสาวโยถิกา  สิมประไพ
๐๓๐ นายชัยวัฒน์  จีบจอหอ
๐๓๑ นางสาวปิยะพร  อภิสุวรรณ
๐๓๒ นางสาวจิราพร  เพชรประไพ

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

   แนบท้ายประกาศจังหวัดชยัภูม ิ ลงวันที ่ ๓๐  มถุินายน ๒๕๖๔
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๐๓๔ นางสาวพีระพร  ไพศาลธรรม
๐๓๕ นางสาวศิริธร  บุญหนา
๐๓๖ นางสาวอภิลาภา  เอกาชัย
๐๓๗ นางสาวมณีรัตน์  เกาะม่วงหมู่
๐๓๘ นางสาวขวัญกมล  พรมผล
๐๓๙ นายสมชาย  ชาวิชัย
๐๔๐ นางสาวสรวีย์  ชยันตรดิลก
๐๔๑ นางสาววัชราภรณ์  นิรัตน์พงษ์
๐๔๒ นายจิตรกร  เหมสิงห์
๐๔๓ นางสาวเสาวรส  แสงสันเทียะ
๐๔๔ นางสาวพัชรินทร์  บาทชารี
๐๔๕ นายชัยณรงค์ มาตย์นอก
๐๔๖ นางสาวสุจิตรา  ฟากวิลัย
๐๔๗ นางสาวศิริรัตน์ สาเกตุ
๐๔๘ นางสาวกัญญาภัทร  พิพิธกุล
๐๔๙ นายนุชากร  พิเศษศรี
๐๕๐ นายปัญญา  พงษ์ถาวร
๐๕๑ ว่าที ่ร.ต.วีระยุทธ  วรรณชาติ
๐๕๒ นางสาวอรอนงค์  ปีจัตุรัส
๐๕๓ นางสาวณัฐสุดา  ใหม่คามิ
๐๕๔ นางสาวพรทิพย์ ลายประดิษฐ์
๐๕๕ นางเกตุสุดา  พงศ์ไพบูลย์
๐๕๖ นางสาวธนาพร  รอดเวียง
๐๕๗ นายเจษฎา  ดิษบงค์
๐๕๘ นายกฤตภาส พรหมอ่อน
๐๕๙ นางสาวภรณ์ทิพย์  ผดุงโกเม็ด
๐๖๐ นายภัคพล  จตุรวิทย์รัตน์
๐๖๑ นายวรธรรม จ่าชัยภูมิ
๐๖๒ นางสาวโสภา  เหลืองวันทา
๐๖๓ นางสาวชรินทร์ทิพย์   เขียวอรุณ
๐๖๔ นางสาวภารดี  ศรีตะ
๐๖๕ นางสาวมัทลินธุ ์ เจริญวัฒน์
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๐๖๖ นางสาวสุวนันท์  มีชัยภูมิ
๐๖๗ นางสาวณัฐธิดา   ฐานวิสัย
๐๖๘ นางสาวอินทุอร  ธงศิลา
๐๖๙ นางสาวชนิษฐา  จรูญพันธ์
๐๗๐ นายไพรวัลย์  ค าศรีทา
๐๗๑ นางสาวนัยนาภรณ์  จันทรา
๐๗๒ นางสาวอังศิยา  เจริญวัฒน์
๐๗๓ นายปิยะพงษ์  ไชยโย
๐๗๔ นางสาวภัทราภรณ์ ธีรพรปัญญา
๐๗๕ นายศรัญญู  กุ๊กสันเทียะ
๐๗๖ นายชาญณรงค์  จันทะโชติ
๐๗๗ นางสาวเจนจิรา  มาตยะโค
๐๗๘ นางสาววนิดา  ป้องขันธ์
๐๗๙ นางสาวญาณิชญา  คุ้มจันอัด
๐๘๐ นางสาวสไบแพร  วนเก่าน้อย
๐๘๑ นางสาวธัญพิมล  ม่วงเพชร
๐๘๒ นายวีระพล  แจ้งไพร


