
ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
เร่ือง รายซ่ือผู้ข้ึนบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) 

ของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์

ตามท่ีสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลเพ่ือข้ึนบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดลำดับผู้ประสงค์จะ 
เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขึ้นบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ โดยวิธีการ 
จับสลาก เมือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔โดยเรียงบัญชีรายซ่ือตามลำดับก่อน-หลังจำนวน๑๐๐รายณห้องประชุม 
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้ัน ๑ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ น้ัน

บัดนี้ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดลำดับผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทน 
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) ของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามบัญชีรายซ่ือแนบท้ายประกาศน้ี 
จำนวน ๑๐๐ ราย โดยบัญชีรายซื่อนี้มืกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศหรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์จะพิจารณาจัดสรร 
สลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ข้ึนบัญชีสำรองฯ ตามประกาศนี้ตามลำดับ ในกรณีท่ีมืสลากคงเหลือเน่ืองจากตัวแทน 
จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ขาดคุณสมบัติ และไม,ปฏิบัติตามสัญญา 
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ขึ้นทะเบียนบัญชีสำรองรายใด 
ขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ขอสงวนสิทธ้ิในการถอนรายซ่ือ 
ออกจากบัญชีสำรองๆ และให้ประกาศหรือการวินิจฉัยของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นท่ีสิ้นสุด

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันที}]ะ !(/ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๔

(นางศรีประไพ จิตดี)
นักวิขาการคลังขำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

คลังจังหวัดอุตรดีตถ์



รายซื่อจากการจับสลาก

บัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุดรดีตถ ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์ ช้ัน 1

หน้าที่ 1



ลำดับท่ี หมายเลขลงทะเบียน คำนำหน้า ซ่ือ-สกล หมายเหตุ

23 645 นางสาว ลำพ สาดสี

24 1047 นาย ลำราญ มาหลวง

25 358 นางสาว วราภรณ์ แบีบเพ็ซร

26 955 นาง อัจฉราภรณ์ ดีน้อย

27 508 นาย วัชรพงษ์ โลกเล่ือง

28 129 นาย เภา นามนา

29 167 นาย กิตติชัย เกิดเจริญ

30 19 นาย จีรวัฒนํ ย้ิมเจริญ

31 1155 นาย อภินันท์ ดวงเท่ีเอง

32 1099 นาย ซวนชัย เธียรเจริญ

33 891 นางสาว นํ้าน่าน เงินพล

34 27 นางสาว รัตนาภรณ์ คงนิล

35 970 นาง อนันต์ คำสวรรณ

36 835 นาง ทองคำ ขุนทอง

37 754 นาย สมบัติ ศรีอ้าย

38 593 นางสาว นวรัตนํ เขียวใส

39 103 นาย นณยงต์ พวนคิริ

40 685 นาง สรินทร์ เมฆพงษ์

41 1127 นาง กานดา แดงแม่พล

42 314 นางสาว ซ่อนกล่ิน ขุนด่าน

43 278 นาย ภาคภูมิ บุตรบุญ

44 765 นางสาว ปิยนันท์ กิจแก้ว

45 369 บางสาว ซนัฐฮา ม่วงมา

46 472 นาย คราวุฒิ จงบริบรณ์

47 1005 นาง ถนอม วิระปีง

48 1100 นาย ขุยธร เธียรเจริญ

หน้าที่ 2



ลำดับท่ี หมายเลขลงทะเบียน คำนำหน้า ซ่ือ-สกุล หมายเหตุ

49 394 นาง ทองวัน สักสิงห์

50 678 นาง เสบียง อินดวง

51 324 นาย สวาท บุญกุศล

52 928 นาง ซอ้อน เกิดกอ

53 689 นางสาว กรรณพรรณ รวยอบกล่ิน

54 265 นาง บุญช่วย ดักเตือน

55 67 นาง จันทร์หมาย ทาต่อย

56 860 นาง ภัทรลภา แจ่มสวัสด๋ึ

57 66 นาย สะติง ทาต่อย

58 656 นาย กฤษณะ อยู่ม่ันใจ

59 1010 นาง ก่ิง เงินพล

60 360 บางสาว นิรมล แบีนเพ็ซร

61 522 นาง หนูน้อย มั่นธรรม

62 777 นางสาว สมอง พูลเกตุ

63 683 นาง จุฑารัตนํ ศาลา

64 252 นางสาว ภาณุมาศ โจ่มาลา

65 63 นาง รัตนา จีนหน่อ

66 615 นาง จินตนา แก้วสอน

67 1056 นาง สวาท คงเลิศ

68 1080 นางสาว อัณณ์รภัส รอดทิมวสุโขค

69 556 นาง ดาราวรรณ ท้วมยัง

70 1066 นาง สายใจ พันทอง

71 738 นาย จีรวัฒน่ จันทร์เขียว

72 138 นาย ขัยวัฒนํ อ่อนคำ
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73 1119 นาง จารุณี ทองแย้ม

74 885 นาย ประกาศ สดนามอญ . ’'m u ii

หน้าฟ้ 3




