
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 5130000001 นายเดชลภ สิมศิริ *

2 2130000018 นายเศรษฐพงษ์ ประเปรียว *

3 2130000014 ร้อยโทสุคนธ์ ศุภสุข *

4 5130000012 นายทรงยุทธ แก้วนาง *

5 2130000122 นายสุธา ประภาพิมล *

6 2130000052 น.ส.กมลเนตร ค าไสย์ *

7 2130000116 นางอาภัสสร เจริญศิริ *

8 2130000016 นายกิจชนะ อยู่สุข *

9 2130000030 นายชาติ เงินจังหรีด *

10 2130000055 นายอภิวรุณ โสมมา *

11 2130000042 นายวินัย มาตรโคกสูง *

12 2130000112 นายสมชาย ลาภประโยชน์ *

13 2130000040 นางวลารัตน์ ปฏิเวศ *

14 2130000049 น.ส.ดารา โลหากาศ *

15 2130000075 นายถาวร เฉลิมจาน *

16 2130000010 นายรังสันต์ โยศรีคุณ *

17 2130000123 นายศุภชัย บุราณ *

18 2130000095 นายอรุณ อ่ิมสง่า *

19 2130000036 นายจุฬา ชาวดอน

20 2130000114 นายปรมินทร์ นาคพันธ์ *

21 5130000010 นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร *

22 2130000043 นายเจริญชัย ล่ามสมบัติ *

23 4130000020 นายสนิท โคตะระ *

24 2130000134 นายเวชวัฒน์ อัตตโน *

25 2130000085 นายอุทัย ทัศนไพร *

26 2130000061 นายอดิศักด์ิ ใชยพรม *

27 2130000007 นายเบญจพล บรรพตะธิ *
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28 2130000051 นายวิรัตน์ สุทธิ *

29 2130000038 น.ส.พิไลพร มลีรัตน์ *

30 2130000071 นายราวี โม้ลา *

31 3130000013 นายเกษม ชัยเพชร *

32 5130000007 นายญดินันท์ แก้วงาม *

33 2130000094 นายเทวินทร์ โตไทยะ *

34 2130000096 นายอัครพล บริกุล *

35 2130000074 ส.อ.ไกรศรี ชิดนอก *

36 2130000066 น.ส.สุวภัทร เกษมสุข *

37 2130000004 นายบุญเรือง แสนโคตร *

38 2130000068 นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ *

39 5130000004 น.ส.สุจิรา ทรรพคช *

40 2130000079 นายอิศรา วรรณสุข *

41 3130000014 นายเรืองศักด์ิ มะโนมูล *

42 2130000076 นายรักสันต์ิ ยางธิสาร *

43 3130000007 น.ส.ณัฏฐิณี หนูจุ้ย *

44 2130000106 น.ส.สิริลักษณ์ พรสุวรรณ์ *

45 2130000088 นายอัมนาฎจ์ เอ้ือกิจรัตน์ *

46 2130000077 นางวิจิตรา คูณขุนทด *

47 2130000086 นางปาณิสรา รองเมือง *

48 4130000004 นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์ *

49 2130000139 นายสมดี ค าภูนอก *

50 4130000007 นายอนันต์ ธรรมทอง *

51 2130000003 ดร.โชติกา ด่านนอก *

52 2130000097 นางอัจฉรา จิกชาตรี *

53 2130000083 นายสราวุฒิ กุลแดง *

54 4130000002 น.ส.ปาลีรัฐ มานะเลิศ *
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55 2130000057 นายเรืองศักด์ิ เสนาะเสียง *

56 2130000037 นางกานต์สินี วิเศษสมบัติ *

57 2130000034 นายสุบัญชา สุระชาติ *

58 3130000011 นายภานรินทร์ ปัญญจรัสกุล *

59 2130000028 นางเยาวลักษณ์ ง่วนสน *

60 2130000103 นางปาลิดา พิมพา *

61 2130000041 นายจิตรกร โคตะวินนท์ *

62 2130000062 น.ส.มัสญา ทองประทับ

63 2130000048 นายสงกรานต์ ค าบึงกลาง *

64 2130000127 นางสุภาพรรณ น้อยเมล์ *

65 2130000064 ว่าท่ีร้อยโทนพพล จันทะพงษ์ *

66 2130000013 นายรังสิมันต์ุ สุระนาถ *

67 2130000023 น.ส.จิรัญญา เสนาฤทธ์ิ *

68 2130000046 นายเรวัตร สุดโต

69 2130000091 นางอรวรรณ ศรีสวัสด์ิ *

70 2130000027 นางอุทุมพร กระพันธ์เขียว *

71 2130000015 นายชัยวัฒน์ สุมี *

72 2130000025 น.ส.อุไรพร บรรพตาธิ *

73 2130000117 นายประหยัด แก้วพิลึก *

74 2130000082 น.ส.โชติวรรณ แพนไธสง *

75 2130000063 นายวีระชิต ค าชมภู *

76 2130000118 นายสุพจน์ ขุนชาญชาติ *

77 2130000045 นายสุเมธ พรมสีดา *

78 3130000016 น.ส.นัฐราพร พิชญากร *

79 2130000056 นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี *

80 2130000109 นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด *

81 3130000004 น.ส.จารุณี ลุนภูงา *
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82 2130000073 นายทรงพล นามปัญญา *

83 3130000017 นางสุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก *

84 2130000005 นายสายทอง เขียวข า *

85 3130000010 นายชัยสิทธ์ิ วงศ์สาคร

86 2130000012 นายแสงบุญ รีพิมพ์ *

87 2130000060 นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ *

88 2130000019 นายศิริชัย ปุริสาย *

89 2130000044 นายด ารง อ่อนอภัย *

90 4130000001 นายวัฒนาพงษ์ กนกแก้ว *

91 2130000090 นายสมยศ แผ่นทอง *

92 2130000059 นายสุรพงศ์ วาลมูลตรี

93 2130000125 นายพีรพัฒน์ พยัคฆพันธ์ *

94 2130000020 นายเฉลียว เมฆบุตร *

95 2130000133 นายกนต์ธร เหล่ากุนทา *

96 4130000019 นางจิราวรรณ หัตถกิจ *

97 2130000140 นายเนตร สุร าไพ *

98 2130000136 นายชุมพร ต้ังประเสริฐวงศ์ *

99 2130000099 น.ส.นฤมล วิทยาวุฒิรัตน์ *

100 2130000131 นายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์ *

101 2130000070 นายมานพ ไชยสันต์ *

102 2130000108 นายไพฑูรย์ ประสมศรี *

103 2130000001 นางอรทัย สุวรรณหาร *

104 2130000130 น.ส.วิภากรณ์ ถ่อเงิน *

105 2130000080 น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ *

106 2130000141 นายอรรถพงษ์ เพ็ชรรัตน์ *

107 2130000035 ว่าท่ีร้อยตรีบุญเย่ียม งามทวี *

108 2130000124 น.ส.กิตติยา ศรีสงคราม *
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109 2130000101 นายพิชิต เนาวพันธ์ุกุล *

110 2130000022 นายสนธชัย ระยับศรี *

111 2130000078 นางจีรพันธ์ โมสิกะ *

112 4130000010 นายชยพล มีชัย *

113 2130000113 ว่าท่ีร้อยโทพิทักษ์ชัย จักรบุตร *

114 2130000104 นายสุริยศักด์ิ ศิลป์บุญประกอบ *

115 2130000102 น.ส.รัตติยา วิเศษพลกรัง *

116 4130000016 นายประจวบ ดีมุข *

117 2130000110 นางสุนิสา ใจใหญ่

118 2130000008 นายชิตพล สุวรรณผา *

119 2130000107 นายจักพร พันหล่อมโส *

120 4130000005 ดร.นภาวรรณ รุ่งจ ารัส *

121 1130000004 น.ส.ปวีณา ใจกระเสน *

122 4130000014 นางบุญเริง อุทัยมา *

123 4130000011 นางลักคณา อ่อนศิลา *

124 2130000039 นางนุชนาถ โคตะวินนท์ *

125 4130000009 นายพงศ์ประพันธ์ุ ทับวัฒน์ *

126 2130000084 นางสุปรีดาภรณ์ ศุภนิตินันทน์ *

127 2130000054 นายณรงค์ แก้วกัญญา *

128 2130000032 นายประเสริฐ จูมลี *

129 2130000021 นายประมวล คิดควร *

130 1130000010 นางพัฒนา สวยงาม *

131 2130000105 นายสุเทพ อ้นอมร *

132 2130000009 นางนิลุบล ภูมิพัชรไชวงศ์

133 3130000003 นางขนิษฐา บุญฉิม *

134 2130000087 นายสุรธัณย์ ดวงกุลวรเสฏฐ์ *

135 2130000058 นายปัญญา ภูม่ัน *
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136 2130000011 นางไอศิการ์ ทุมมณี *

137 3130000002 น.ส.ณทิพย์รดา ทองสุข *

138 2130000135 นายอ านาจ ยอดปรางค์ *

139 2130000029 นายพลชัย โยศรีคุณ *

140 2130000089 นายวิษณุ สาระนันท์ *

141 5130000011 นายธีรศักด์ิ สงเดช *

142 2130000121 นายสนธยา แก้วหาญ *

143 2130000126 น.ส.เพชรวราภรณ์ พิมพ์ศรี *

144 2130000081 นายปฏิวัติ ใจเมือง *

145 5130000003 นางจริญญา เรืองแก้ว *

146 2130000072 นางนวลนิตย์ ถาวงษ์กลาง *

147 5130000005 นางชัญญา สุขสวัสด์ิ *

148 2130000093 นางช่ืนจิตร หมู่สูงเนิน *

149 4130000008 นายเวท คาวี *

150 2130000053 นายพลพรรธน์ ภูสีดวง *

151 2130000065 นางลัดดาพร ศรีทองสุข *

152 2130000006 นายวัฒน์ ทวีโชค

153 4130000003 นายจามรฤทธ์ิ วิรัตน์เกษม *

154 2130000138 นายทรงรัตน์ ยุระตา *

155 1130000003 น.ส.นันท์นภัส บุญยอด *

156 4130000006 นายสุธวัช ศรีอินทร์ *

157 5130000009 นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน *

158 3130000012 นางพรรนิภา เน่ืองสุมาร *

159 2130000067 นายกิจพัฒน์ ยศชาติ *

160 4130000017 นายล าใย อรรคจันทร์ *

161 2130000024 นายน าชัย ปัดชาสุวรรณ์ *

162 2130000069 นายติณณ์ บุญแต่ง *



ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

163 1130000007 นายทัชชัย รอดน้อย *

164 2130000002 นายพินิจ มีค าทอง *

165 1130000005 นายศรายุทธ เมธาธนพูน *

166 2130000111 นางกัญญนันทน์ ปัญญาดา *

167 2130000115 นายประวิทย์ ป่ินทะวงศ์ *

168 2130000132 นางเจียมจิตร สีสันต์

169 3130000005 นายกิติศักด์ิ นาวาโยธิน *

170 4130000012 นางสายชล พลานนท์ *

171 2130000026 นายสมพล สกุลฮูฮา *

172 1130000001 นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก *

173 5130000006 น.ส.กัลยกร บุญน า *

174 2130000050 นายณธัชพงศ์ สัจจะศาสตร์ *

175 1130000008 นายวีระยุทธ คีลาวงค์ *

176 2130000047 นางณุชณาฏ ศิริมณี *

177 4130000022 นายมกรานนท์ โพธ์ิชัย *

178 2130000033 ว่าท่ีร้อยเอกวิทยา เครือทอง *

179 1130000002 น.ส.อรพิน สุภาวงศ์ *

180 1130000011 นายวินัย ทองสุข *

181 2130000017 นางธมณ ชมภูวงค์ *


