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1 2121200012 นางบุญสุดา แก้วกระจาย *

2 3121200001 นางสุภาพร สุขเกษม

3 2121200059 น.ส.รัตนนัย บ ารุงเมือง

4 3121200024 นางอรอุมา สุธาทรัพย์

5 3121200010 น.ส.นฤมล สุขกลัด

6 1121200027 น.ส.กัลฑริดา  ลลนาธีรกุล

7 2121200013 นายปฏิพัทธ์   จ าปาทิพย์

8 3121200009 นายจรัสพงษ์ สระแก้ว

9 2121200014 นางประเทือง บุญชะเน

10 3121200045 นางพิมพ์รพัทธ์ ยุทธกิจกิตติกร *

11 2121200037 นายตรี ดวงสา

12 4121200017 น.ส.สุภัสสร รังสินธ์ุ

13 3121200036 น.ส.ทัศนีย์ โชติกเจริญสุข *

14 3121200007 นางสุจินดา พันธ์สาคร

15 3121200023 น.ส.อัชลี ไวยบท

16 2121200018 จ.ส.อ.สามิตร ศรีสองเมือง

17 4121200021 นางรัชนี ฉิมพาลี

18 3121200031 นางพัชรี เคร่งครัด *

19 4121200002 นายสัญญา ศรีเทพ *

20 3121200026 นางสุรางคณา คุ้มครอง

21 3121200029 จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์

22 3121200019 นางมาริสา วัยธนวัฒน์

23 2121200052 นางมณฑา ศรีชัย

24 2121200076 น.ส.สุประวีณ์ สาวงษ์

25 2121200061 นายกุญชร เลือดสกุล

26 4121200011 นางเกษรา ศรีไชย

27 1121200016 น.ส.พวงทอง โยธาใหญ่

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565
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28 2121200007 นางวราภรณ์ สุทธิแพทย์

29 2121200055 นายบุญมี ไชยพิมพ์

30 3121200018 นางพรสุนีต์ิ อินทสุวรรณ์

31 1121200007 น.ส.บุญญาพร นาคนิล

32 5121200026 นางสายสุนีย์ บัวขาว *

33 2121200001 น.ส.จีรภัทร์ สมเทพ

34 1121200013 นางอริศรา อินยาศรี *

35 2121200033 จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง

36 2121200026 นางไพจิตร ไชยนา

37 4121200007 น.ส.วรรณดี เมืองแก้ว

38 4121200013 น.ส.กฤษณา โตทอง

39 3121200060 จ.ส.อ.วรพงศ์ ต้นสอน *

40 4121200023 น.ส.จารินี กรวยทรัพย์

41 4121200004 นายสมโชค ประยูรยวง

42 4121200012 น.ส.ประทุมทิพย์ ตันเจริญ

43 4121200010 นางชาลีรัตน์ พูลจวง

44 4121200001 น.ส.นารี เทพสุภรณ์กุล

45 2121200022 จ่าเอกผดุง เพ็ชรภา

46 5121200005 นายวาสนา รองพล

47 1121200030 น.ส.ปนัดดา พวงมาลีประดับ *

48 3121200057 นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ *

49 5121200039 นางราณี บัวแก้ว *

50 5121200007 นายทรงยศ วันเพ็ญ

51 4121200022 นางพินนรา เปรมเจริญ

52 1121200001 นางธนารัตน์ จันทร์เทพ *

53 1121200018 ดร.วุฒิพงษ์ ศรีศิลป์ *

54 1121200010 น.ส.ทิพวรรณ วงค์ดี
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55 2121200082 นายสังเวียน วระไวย์ *

56 3121200027 น.ส.เสาวลักษณ์ แสงน่ิม

57 5121200004 นางลักษณะวดี คงชูศรี

58 1121200042 น.ส.อรทัย กิจสินชัย

59 2121200091 นายวิสุทธ์ิ บุญการกิจ

60 3121200006 นางพัชรภร แก้วรัตน์

61 2121200010 นางปรารินดา พรมดี

62 5121200006 นางนลธพรรณ สังฆโต

63 3121200033 น.ส.วรรณา บุญส่ง *

64 2121200088 นายบุญมี ราญมีชัย

65 3121200004 นางไพจิตร สุขภูตานันท์

66 5121200015 น.ส.มัลลิกา พันธภาค *

67 2121200019 นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย

68 2121200073 นายวิเชียร บิดาทุม

69 2121200058 ว่าท่ีร้อยตรีกรัสนัย ผลสนอง

70 1121200024 นางจุรีภรณ์ สุภาแก้ว

71 5121200019 นายจิตกร แก้วนุ้ย *

72 3121200003 นางศิริวรรณ ชนะวงษ์

73 5121200022 นางสุภาณี วรจินต์ *

74 3121200054 นางวรนุช ทรัพย์สมบูรณ์ *

75 1121200011 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ *

76 5121200016 นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ *

77 5121200025 นางมณฑา สมมาตย์ *

78 2121200094 นายนิรันดร์ ชูจิต

79 1121200006 นางสมพร กาไวย์

80 1121200031 นางประภาภรณ์ วิมลพันธ์ *

81 2121200049 นางโสภี สวายชุม
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82 2121200070 นางอัญชลี แก้วใส

83 4121200019 นางณิชาพร คุ้มท้วม

84 5121200028 นางอรศศิร์ เวชกุล *

85 1121200021 น.ส.เพ็ญพรรณ ฐีตานนท์ *

86 3121200021 นางรุจิรา ม่ันเขียว

87 2121200079 นางลัดดาวรรณ พิกุลศรี

88 5121200042 นายสมชาย ปานสมุทร *

89 5121200045 นายทวี ปุย *

90 2121200063 นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี

91 5121200033 น.ส.อัยรินทร์ สุวรรณรัตน์ *

92 5121200003 นางสุทิมาศ   จิตต์ม่ัน

93 1121200025 นายนพดล เวียงนาค *

94 5121200023 นางอ้อมเดือน ผิวทอง *

95 1121200009 น.ส.เนืองนิตย์ ชัยภูมิ

96 5121200010 น.ส.ชไมรัตน์ ชุมทอง

97 2121200016 นายเสกสรรค์ อารีเอ้ือ

98 3121200055 นายวรุต อยู่พันธ์ *

99 1121200008 นางศรีพรรณ์ หินสวน

100 3121200008 นางปิยะฉัตร ค าปันทิพย์

101 1121200020 นางทิพากร ณ  น่าน

102 3121200005 น.ส.ธัญรัตน์ เข็มทอง

103 2121200071 นางวนิดา อ าภรณ์

104 3121200040 น.ส.ประภาพรรณ กล่ินสมหวัง *

105 3121200020 น.ส.ปิยชนก สุดมุข

106 1121200036 นางล าดวน ใจแก้ว *

107 1121200003 น.ส.ปราณปรียา โพธิเลิศ *

108 1121200014 น.ส.กนกอร สินธวิจิตร
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109 4121200014 นางวรรณา อู่วิเชียร

110 3121200028 น.ส.จิราภรณ์ มณีกาศ

111 3121200052 นางณภัทร ฉายแก้ว *

112 5121200029 นายสุพจน์ นเรนทราช *

113 3121200066 น.ส.วรัชยา ทองมา

114 1121200044 นายเกียรติศักด์ิ มาภักดี

115 3121200002 น.ส.วัชรินทร์ กิจบ ารุง

116 5121200020 นายสง่า คงสุทธ์ิ *

117 1121200019 นางจิตรา เกตุสุริวงค์

118 2121200084 น.ส.ใจดาว จันทร์ทัน

119 5121200018 นางศุภานัน อาขารักษ์ *

120 5121200027 นางกัญญา เพ็ชรสุก *

121 5121200021 นายบุญเลิศ อบทอง *

122 4121200015 น.ส.สุวรรณา มาดี

123 1121200022 น.ส.มาลัยวรรณ จันทร์ผง

124 2121200092 พ.จ.อ.วรรลพ แสนแก้ว

125 5121200009 นางอุทุมพร บุญชุม

126 3121200022 น.ส.สมหมาย วัฒนะจิตพงศ์

127 2121200089 น.ส.สุกัญญา จุมพลักษณ์

128 1121200026 นายประเสริฐ สุวรรณบงกช

129 2121200060 นางอมลรชา ศรีเนตรกูล

130 1121200033 นายพิเชิด กองบุญเรือง

131 5121200013 น.ส.ณัจฉรา ทองจันทร์

132 3121200015 นางอารมณ์ มณีโชติ

133 1121200035 นายสมศาสตร์ ประชุมของ

134 3121200047 น.ส.กัญญ์ฐพิมพ์ เจริญผล *

135 1121200012 นายวิวัฒน์ ธงชัยเลิศ *
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136 2121200015 จ่าเอกนิยม ศรีชะตา *

137 3121200030 นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์

138 3121200043 นายนิรัญ พูลโต *

139 2121200075 นายเทพมงคล ประดาพล

140 4121200003 นางวาสนา จ๋ิวส าอางค์

141 3121200037 นางบุณฑริกา เดชอุ่ม *

142 1121200037 นางบุญถี สอนเจริญทรัพย์ *

143 1121200023 นางเบญจวรรณ   สกุลกวีพร

144 5121200041 นางนิตยา ศรีวิทัศน์ *

145 2121200004 นายประดิษฐ์ รัตนเจริญ *

146 2121200086 นางประสงค์ สิงห์ผักแว่น

147 3121200059 นายพาสน์ มงคลชัยพัฒน์

148 2121200067 นางอุบลศิริ ไชยแสง

149 5121200011 นางพรทิพย์ ศรีคง

150 2121200008 นางภัสธารีย์ ธีรเสรีวงศ์

151 5121200002 น.ส.นุสราภรณ์ เกิดคง

152 1121200046 นายคมสันต์ ชมภูใส

153 1121200038 นายพิเดช จันทร์ศิริ

154 2121200017 นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ

155 2121200095 นางประทีป ถ่ินโคกสูง

156 3121200056 นายสนธยา วัฒนมีแก้ว *

157 3121200034 นายนนท์ธวัช ผลาผล *

158 3121200013 นางธัญวรรณ ชาญพานิช

159 4121200016 นางภัทรภร อุฬารวิจิตร

160 5121200040 นายอนันท์ จันทร์ด า *

161 5121200046 นางจินตนา กาญจนรัตน์ *

162 5121200035 นางปิยาภรณ์ ห่อบุตร *
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องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด/ ผอ.กอง.../ ผอ.ส่วน...(นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับกลำง)
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163 1121200005 นายจีรภัทร สมควร

164 3121200035 นางนพรัตน์ ไชยมงคล *

165 3121200065 นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์

166 1121200015 น.ส.พิมณพรรธน์ จินดาขัด

167 2121200011 นายพิสุทธ์ิ สีนอเพีย

168 2121200080 นางนิภา แขนรัมย์

169 2121200009 นายวีรพงษ์ พูนในเมือง

170 2121200031 นายบุญกว้าง เนตรเสนา

171 1121200017 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา *

172 2121200042 นางกนกพร แก้วเท่ียง

173 5121200014 น.ส.อุศนา หนูชัยแก้ว *

174 5121200012 นายเสรีชัย ซ่ือต่อตระกูล *

175 3121200038 นางจริญญา หมวกแก้ว *

176 3121200053 น.ส.เกษร หนูด า *

177 2121200083 นางนันทิชา มองเพชร

178 3121200014 น.ส.ประไพพร กล่อมไสยาสน์

179 1121200043 นายทรงศักด์ิ ทิอ่อน

180 2121200068 นายพืชมงคล เสนาจันทร์

181 2121200054 นางพีรยา บัวหนอง

182 2121200056 นายธ ามรงค์ ทิพย์อักษร

183 2121200040 นางพิมพ์รภัส สินธุระวิทย์

184 5121200047 น.ส.จุติพร พิทักษ์ *

185 5121200032 นายศุภวัฒน์ ตรีพงศ์ *

186 2121200044 นางดรุณี กุลวงค์

187 1121200041 นายสันติ ปันต๊ิบ

188 1121200040 นางสายสมร ทิพย์โพธ์ิ

189 4121200005 น.ส.คนึงนิตย์ กมุทชาติ
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190 4121200008 นางธัญวรัตน์ อัฒจักร

191 3121200050 นางอโณทัย พรหมธีระวงศ์ *

192 2121200023 น.ส.ชนนิกานต์ สิทธิวงศ์

193 3121200025 น.ส.รจเรศ สุริยาวงษ์

194 5121200017 น.ส.สุภรณ์ รอดสิน *

195 1121200032 นางมยุรี เหมหิรัณย์

196 2121200043 น.ส.จิดาภา กันหะคุณ

197 3121200042 น.ส.วิภาวรรณ กิตติธเนศวร *

198 5121200008 นางดวงแก้ว ล่ิมสกุล

199 1121200028 น.ส.อ าไพ ปัญญานิติพันธ์

200 2121200048 นางภารดี เอ็งวาณิชสกุล

201 2121200003 น.ส.รัชนีย์ เค้ามิม

202 3121200011 น.ส.อารีย์ นามนวล

203 3121200048 นายมาโนช ปิยนันท์จรัสศรี *

204 5121200054 น.ส.รัตติยา ดอฮะ *

205 4121200020 น.ส.เบญจรัตน์ ฐิติวร

206 3121200041 นายจ าลอง แสงสว่าง *

207 2121200081 นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์

208 2121200025 นางมนต์ฤดี ป่ินโสภณ

209 2121200069 นางพรเพ็ญ แพเกาะ

210 2121200045 น.ส.ชนาพร โสธรรมมงคล

211 2121200002 นายพันธ์ุธัช ศรีหาพล

212 3121200058 นายพิชัย ชุติธนธีระกุล *

213 2121200034 นางอัญชิสา ศรีวิชา

214 2121200006 น.ส.ประนอม พลเกตุ *

215 4121200009 นางดุษฎี ไชยพินิจ

216 2121200096 นายอัครพล ตังตา
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217 1121200034 น.ส.จิดาภา เสนศักด์ิ

218 5121200037 นางอุไรวรรณ เกษมสมาน *

219 2121200072 นางสุจิตรา จองโพธ์ิ

220 5121200031 น.ส.วันทิวา นิพนธ์วิทย์ *

221 4121200006 นายกิตติศักด์ิ ต๊ันตระกูล

222 5121200044 นางสารี แท่นประมูล

223 2121200020 นางชมภู่นุช ก้อนชัยเสริฐ

224 2121200028 นางพัชภร สุรสิทธ์ิ

225 5121200051 นายวริทธิ วิริยะพาณิชย์ *

226 2121200053 นางสัญญา สิทธิมา

227 2121200050 นางล าดวน พรเรืองวงศ์

228 2121200027 น.ส.กาบแก้ว ต้นภักดี

229 2121200030 นางแสงเดือน ทิพยธร

230 2121200032 นายสุพัฒน์ พิมพา

231 2121200024 นางธัญญ์กมน เสนานุช

232 2121200047 น.ส.นงพงา จ าเริญสรรพ์

233 2121200029 นางภคกร ทองเลิศ

234 2121200041 นายยุทธทิวา นาเมือง

235 2121200036 นายประดิษฐ์ ดิลกลาภ

236 2121200039 นางก่ิงกาญจน์ ลุ่มนอก *

237 2121200035 นางกมลวรรณ นามวงษ์

238 2121200021 นายสมบัติ ภูศรีฤทธ์ิ


