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1 3121500126 น.ส.แก้วตา ธนาวรสูตร

2 2121500006 นายทศพร รายา

3 3121500018 น.ส.ทวีวรรณ เทพวงษ์

4 2121500039 จ่าเอกจิรายุทธ แก้วนามอง *

5 3121500171 นายทศพล จงประเสริฐ

6 5121500009 น.ส.มณฑิกา ณ นคร

7 5121500026 ส.ต.ต.ทัศนัย เข็มทอง

8 3121500079 นายเจษฎาภรณ์   หทัยนิรมล

9 3121500178 นางศันสนีย์ หอมจันทร์

10 2121500045 น.ส.เจนจิรา สุค าภา *

11 3121500028 นางดวงเนตร วรเพชรายุทธ

12 1121500154 นายจักรพงศ์ ค าอักษร

13 3121500154 นายชุติพนต์ ถนนทิพย์

14 1121500089 นางกาญจนา กงล้อม

15 2121500054 น.ส.นิตฐินันท์ แก้วสนิท *

16 1121500063 น.ส.สุภาวดี จันตา

17 2121500185 นางกชพร โสดาพรม

18 2121500139 น.ส.อุชุกร ปัญญามี

19 2121500080 นางนงคราญ ละอองบัว *

20 3121500008 น.ส.รัตนาภรณ์ โตพงษ์

21 2121500196 นางรัชนีพร ไกรวาปี

22 5121500032 น.ส.เก็จมณี หม่องพิชัย

23 2121500182 นายอภิเดช สุระมณี

24 3121500136 นายวุฒิชัย ทองค า

25 1121500069 น.ส.สิรินทิพย์  เลิศค า

26 2121500288 นางรัชนีวรรณ บัวใหญ่

27 2121500103 นางสุภาพร ส าราญดี *
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28 3121500091 นางวาสนา ศรีโปฎก

29 1121500115 นายอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์

30 3121500020 น.ส.สุชีวรรณ พงศานิตย์

31 1121500008 น.ส.สายสุณี ภิญโญหิรัณย์กุล *

32 3121500017 น.ส.พภัสสรณ์ ทองรอด

33 2121500138 นางสุดาวดี บุญปก

34 3121500098 นายชูเกียรต์ิ พันธ์เกิด *

35 2121500001 นางพนัชญา บุญแข็ง

36 2121500081 น.ส.รัตนาภรณ์ ไชยมาตย์ *

37 3121500030 นายปริญญา ศรีบุญข า

38 1121500168 นางภัคจิรา นามไธสงค์

39 4121500080 นางเทวิกา ฟองมาศ

40 2121500046 นางจินตนา รัตนวงษา *

41 2121500076 นางสุรางค์รัตน์ ดอนเกิด *

42 3121500137 นางจันทิมา เติมธนะศักด์ิ

43 4121500023 นางสุวรรณา พูลสวัสด์ิ

44 1121500065 น.ส.สุนันทา ศรีวิราช *

45 5121500077 นายวุฒินันท์ หวานนวล

46 2121500061 จ่าเอกภิภพ ดรบ้านเขียว *

47 2121500231 นายวิษกร เคณประคอง

48 3121500025 น.ส.อวิลักษณ์ ค าดี

49 4121500064 น.ส.จิตติมา พ่ึงพิบูลย์

50 4121500056 น.ส.ปิยะวรรณ์ หอมเกษร

51 3121500044 นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม

52 3121500051 น.ส.มานัสรีร์ อินทรศุภมาตย์

53 3121500139 นางมยุรีย์ แก้วปวงค า

54 2121500029 นางเพ็ญศรี เฉวียงหงษ์ *
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55 4121500059 นางพัฒน์ชญา ศรีเทพ

56 4121500052 น.ส.สุวรรณี จันทร์ชนะ

57 4121500060 นางวาสนา โทนใหญ่

58 3121500050 น.ส.ธัญญพัทธ์ สัญญะวิรี

59 2121500119 นางรัตน์มณี สุภิวงศ์

60 2121500025 จ่าเอกพลากร ถอยกระโทก *

61 5121500065 นายสามารถ ล่าด้ี

62 4121500078 นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร

63 2121500094 นางลัดดาวัลย์ ญาณอุบล *

64 3121500022 นายชูเนตร ธวัชชัย

65 2121500032 นางวรันธรณ์ บวรศักด์ิ *

66 5121500108 นางจารุวรรณ วรรณขาว

67 5121500094 นางคนึงนิต พรหมเมศ

68 3121500036 น.ส.สาธินี ผดุงชัยโชติ

69 2121500184 น.ส.นารินทร์ ดูเรืองรัมย์

70 2121500028 น.ส.จีราพร ชาลีงาม *

71 2121500068 นางธีรนันท์ ผานิจ *

72 4121500037 นายภานุพงศ์ ทาประเสริฐ

73 1121500045 นาย จิรวัฒน์ ตันกุระ *

74 4121500030 นางคล้ายจันทร์ ปสุตนาวิน

75 2121500036 น.ส.ประยงค์ พุทธา

76 1121500113 น.ส.สุพรรษา ไทยพาท

77 2121500030 นางบุญจ๋า ชาติช านิ *

78 4121500073 น.ส.รัชญาภรณ์ รัตนเพียร

79 2121500037 จ.ส.อ.อุลัย พรหมบุตร *

80 4121500029 น.ส.ชนากานต์ หิตมูล

81 2121500166 นางอรกมลณ์ ส าราญสม
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82 3121500161 นายยุทตชัย รุ่งเรือง *

83 4121500010 นางสุพิชาญาดา บุญเกิด

84 2121500136 จ่าเอกไสว  ภูค า

85 2121500127 นายสมศักด์ิ ผกากอง

86 2121500010 น.ส.สกาวเดือน ผิวดี

87 4121500058 นางพรณรัตน์ พงษ์ธรอนันต์

88 2121500100 จ่าเอกจีระพงษ์ ราช้อน *

89 1121500092 นางณิชาภัทร เกิดสุขโข

90 3121500116 พ.อ.อ.มนตรี ชมภูวิเศษ

91 2121500112 นายวิศรุต ศรีงามเมือง *

92 2121500256 นางอภิญญา ถ่ินเเสนดี

93 4121500001 น.ส.สุนทรี แขถนอม

94 3121500122 พ.จ.อ.องอาจ กุมมาน้อย

95 5121500056 นายอนันท์ พงศ์นุรักษ์

96 4121500007 น.ส.อรอนงค์ กล่อมเมฆ

97 3121500015 นางณัฏฐา มูลพันธ์ุ

98 2121500163 น.ส.ยุพิน พุทธาผา

99 1121500027 ส.อ.ภายุภัคค์ เสนางาม

100 1121500057 น.ส.เกตุมณี เทพค า

101 5121500098 นางปุณิกา สุวรรณโณ

102 2121500049 นางรุ่งนภา แสนพันศิริ *

103 5121500095 น.ส.พิกุล สงบุตร *

104 1121500039 นายนราธิป ค าแก่น *

105 2121500034 น.ส.สุณิสา หนูทัศน์ *

106 3121500004 พ.จ.อ.ไพฑูรย์ เก้ียวเพ็ง

107 5121500071 น.ส.อภิสรา งามสติมาพร

108 2121500160 น.ส.ณัฐชฎา อยู่หนูพะเนาว์
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109 1121500086 น.ส.นัยน์ปพร ถาตะถา

110 3121500061 นายมนัส วิชิต

111 5121500047 นายสันติพงษ์ ชมช่ืน

112 2121500244 น.ส.โสมศิริ ชิณศรี

113 5121500131 น.ส.อุทุมพร ด าแก้ว

114 1121500033 น.ส.กุสุมา อินแตง *

115 3121500052 นางผ่องพรรณ เศรษฐประเสริฐ

116 5121500001 นางพิสุทธ์ิศรี จิตต์ม่ัน

117 1121500066 นายติพัทธ เมฆพระจันทร์

118 3121500012 น.ส.เกสรา จันเขียด

119 2121500130 นางพัชรา เต็มตาวงษ์

120 2121500145 นางภัทรวดี เวฬุวนาธรณ์

121 3121500082 น.ส.ศศิณี ศรีช านิ

122 2121500289 น.ส.อุลัยวรรณ ส าราญสม

123 5121500137 ว่าท่ีร้อยตรีโอภาส สุขบูรณ์

124 1121500107 น.ส.ณศิภัสร์ จิรพิมลศักด์ิ

125 5121500022 นายธนาศาล   บุญศิริ

126 4121500016 น.ส.ศรีสุดา อัฏฏะวัชระ

127 2121500007 นายเทพวิรุฬห์ แก้วมณีวัฒน์

128 2121500043 นายกฤษณ์ชานนท์ อุทัยเล้ียง *

129 5121500119 น.ส.สายจิตร คนคล่อง

130 2121500073 นายวราวุฒิ ศรีจันทร์ดี *

131 2121500082 น.ส.นิตรติยา จันทร์ภิรมย์ *

132 1121500142 น.ส.วัสสวดี โลมากูล

133 3121500143 นายวิชิต ไชยเดช

134 2121500151 น.ส.ไอรินลดา นาพุดซา

135 2121500142 น.ส.วีรียา ทิพากรวิศิษฐ์
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136 5121500152 นายไมตรี มูสิกะโปน

137 2121500004 นายศักด์ิสกล คลังทรัพย์

138 5121500028 นางมลทิพย์ สุพรรณรัตน์

139 3121500085 นางอรทัย ใจแสน

140 5121500092 นางวิไลลักษณ์ เสนาทิพย์

141 1121500160 น.ส.นีรชา เจริญสุข

142 5121500059 นางวรรณดี มัยยะ

143 1121500128 น.ส.อารีย์วรรณ ศรีปิยะรัต

144 5121500019 น.ส.วณิษฐา สนองคุณ

145 1121500095 น.ส.จรรยา สลีวงศ์

146 5121500013 น.ส.นงนุช แก้วน้อย *

147 5121500053 น.ส.ดาราพร แก้วสุวรรณ

148 3121500125 น.ส.ทรงวรรณ คชเสนา

149 1121500081 น.ส.ณิชาภา สันธิ

150 1121500139 นายเหมณกรณ์ เสมบาง

151 1121500110 นายวิเชษฎ ขาวละออ

152 2121500052 น.ส.ธัญพร วงศ์กมุทธศัย *

153 5121500113 นายชัยวัฒน์ หมวดมณี

154 3121500001 นางชนกานต์ ถาวรายุศม์

155 1121500104 น.ส.รวิสรา นิตสร้อย

156 5121500010 น.ส.สุทิศา สมบูรณ์

157 2121500016 น.ส.วาทินี มูลประสาน *

158 2121500118 นายสมบูรณ์ ฤทธ์ิเลิศ *

159 2121500013 น.ส.ผดุงพร ภาระจ่า *

160 3121500119 น.ส.พรทิพย์ มีศักด์ิ *

161 2121500235 น.ส.ชุติมา รักษาพล

162 1121500101 นายสุรพงษ์ มาตรมนตรี



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนท่ัวไป ระดับต้น)

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

163 4121500086 นางภัทรานิษฐ์ จรุงพันธ์ุ

164 3121500048 น.ส.มะลิวรรณ ธรรมบุตร

165 1121500169 นายฤทธิพงษ์ ถนอม

166 5121500038 น.ส.รมย์ธนิกา  รัตนกุล

167 1121500054 นางปุณฐิชา ธนะขว้าง

168 1121500060 นายอัศวิน แก้วใจวงค์

169 2121500058 นางนัยนา แก้วพะเนาว์ *

170 5121500083 นางพัชรีรัตน์ มาศโอสถ

171 3121500045 น.ส.โปรย วงษ์คล้าย

172 5121500125 นางขนิษฐา สังข์ศิริ

173 1121500010 นางเบญญา บ ารุงพงศ์ *

174 4121500022 นายหิรัญ กล่อมแก้ว *

175 5121500122 น.ส.ปราณี โตก า


