
ล ำดับ เลขท่ีประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล

1 2140000168 ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ สอนสมนึก *

2 2140000013 นายชาตรี คงสมจิตต์ *

3 1140000011 นายนิคม ปัญโญ *

4 2140000079 นายสิริวัฒน์ พงษ์สระพัง *

5 5140000002 ว่าท่ีร้อยตรีจิรทีปต์ ช่วยคง *

6 4140000016 น.ส.วัชราภรณ์ สมพงษ์ผ้ึง *

7 2140000103 นายสงกรานต์ ตะโคดม

8 2140000085 นายนพรัตน์ ทัดรอง

9 2140000065 นายสัญญา ค าวงศ์

10 2140000055 นายอดุลย์เดช พาบุ *

11 2140000338 นางเกษราพร อรุณปิยเศรษฐ์ *

12 5140000001 นางพิมพา หมานเล็ก *

13 2140000212 นายสุรสิทธ์ิ สัญญารัตน์ *

14 2140000142 นางธัญญารัตน์ จงกลรัตน์ *

15 3140000011 น.ส.ปิยะมาศ สิทธิเดช *

16 2140000417 นายรัฐวิทย์ โพธ์ิแสง *

17 2140000111 นายธนัท สมหมาย

18 2140000073 นางณสุดา กฤตเท่ียงกล้า *

19 2140000027 นายพงศกรณ์ นามวงศ์ *

20 2140000094 นายฤทธิศักด์ิ สุวรรณไตรย์

21 2140000016 นายสมเจตน์ ผิวอ่อน *

22 3140000007 นายธวัชชัย บุญเล้ียง *

23 2140000127 นายธานินทร์ บัวเข็ม *

24 2140000081 นายชาติเก่ง ทองเกลียว *

25 2140000058 นายชาตรี อุไลโคตร *

26 2140000256 นายกษิภัท อย่างบุญ *

27 2140000118 นายเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์ *

ลงวันท่ี 10 มกรำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

แนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร

ประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

เร่ือง กำรข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดผู้ผ่ำนกำรสรรหำให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร
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28 2140000091 น.ส.จิตรา มนตรี

29 2140000370 นางรจวรรษ นัยจิตร์ *

30 2140000010 นายวิศณุ เจริญราช *

31 2140000040 น.ส.วรรณิษา กสิผล *

32 2140000124 น.ส.จามจุรี คงตางาม *

33 2140000209 นายยุทธชัย ราชกิจ *

34 2140000246 นายวิรัตน์ นครราช *

35 2140000232 นายปัญญา ชัยนามล *

36 2140000034 นายสิทธานต์ บุดดีเสาร์ *

37 2140000316 น.ส.นพรดา สมใจ *

38 2140000117 นายพนัสศักด์ิ แดงบุญเรือง *

39 2140000046 นายพิชิตศักด์ิ รากเงิน *

40 4140000001 นายโกมินทร์ พิลัย *

41 2140000022 นางสุคันทร บาอินทร์ *

42 4140000081 นายพงศกร มรรยาท *

43 2140000308 นายกิติกร ขันติยะ *

44 2140000337 นายเกียรติศักด์ิ กาทอง *

45 2140000082 นายสุริยา ศรีทุมมา *

46 4140000025 น.ส.พิมพ์มาดา หมวกอยู่จิรัชยา *

47 2140000292 นายสมพร พรมภาพ *

48 2140000133 นายอุทัย เกลือสีโท *

49 2140000307 นางกานต์ญาดา ขุนเดช

50 2140000001 น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีสารคาม *

51 2140000145 นายสันติ ศรีคุณแก้ว *

52 2140000244 น.ส.ลออ จิตรซ้าย *

53 1140000010 นายญาณรพัฒน์ แก้วที *

54 2140000007 นายสายัน พับพิมพ์สัย *
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55 2140000223 น.ส.รัชนี พิทักษ์วงศ์จินดา *

56 2140000277 น.ส.วรัญญา ทองมหา *

57 2140000166 นายพุทธิมนท์ ไชยมัชชิม *

58 3140000022 นายรัชศักด์ิ นาคินชาติ *

59 2140000352 นางอุมาพร รองเมือง *

60 3140000028 นายศักด์ินรินทร์ หนูทา *

61 2140000403 นายประกิต ชูจิตต์ *

62 5140000031 นายสุภณัฐ เนียมรัตน์ *

63 5140000007 น.ส.กรวิกา ทับไทร *

64 2140000031 น.ส.ลัลลนา บัวศรี *

65 2140000052 นางกาญจนาวดี คิดควร *

66 2140000115 นายกวิน บุญสงค์

67 2140000175 นางมยุรัด ปาปะกัง *

68 2140000121 นางณิชนันทน์ สาระบาล *

69 2140000295 นางนภาพร พันธะไชย *

70 1140000032 นางอรวรรณ วรรณสุข *

71 2140000064 นายสุเด่นทวีทรัพย์ ชนะชัย *

72 2140000274 นางดวงใจ พาธาณี *

73 2140000037 นายบุญเหริม พรมมาวัน *

74 1140000035 น.ส.พุทธิมา นันทะกมล *

75 5140000028 นายอภิเชษฐ์ อาศัย *

76 5140000025 นางอุษา ทองแก้ว *

77 2140000406 นายกฤติเดช แก้วศุภรัตน์ *

78 2140000358 นางทิชากร พิมพ์ทอง *

79 2140000343 นายนฤนาท เรือนร่ืน *

80 2140000190 น.ส.พนารัตน์ อัศพันธ์ *

81 2140000436 นางจุรีรัตน์ ภาจันทร์คู *
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82 1140000020 นายจักรพันธ์ กันธวัง *

83 1140000013 น.ส.วรัญญา อุ่นนันกาศ *

84 4140000069 นายกฤษฎา สกุลวิโรจน์ *

85 2140000268 น.ส.สุชาดา คงมะเริง *

86 2140000136 น.ส.นันท์นภัส วรสาร *

87 2140000211 นางธัญญลักษณ์ พรหมคุณ *

88 2140000310 นางสุจิตรา อนันตนมณี *

89 2140000226 นายประพันธ์ คณิตไธสง

90 5140000040 น.ส.จิราพรรณ สุวรรณรัตน์ *

91 2140000112 น.ส.สุวนีย์ พันธ์เพชร *

92 1140000004 นางอัญชลีภรณ์ ฟักบาง *

93 4140000084 นายอ านวย จอดนอก *

94 2140000187 น.ส.ธนพร แก้วสุด

95 2140000061 นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ *

96 5140000013 นายธีระศักด์ิ ไชยชนะ *

97 2140000088 นายประหยัด ช านาญ *

98 4140000028 น.ส.จีราภรณ์ กิมเย้ือน *

99 1140000014 นายชัยวัฒน์ อุทธา *

100 1140000023 น.ส.อรอุมา ฉวีทอง *

101 5140000010 นายเอกพงษ์ บัวจันทร์ *

102 2140000250 น.ส.จารวี ธาดา *

103 2140000028 น.ส.ณิชาภา สุทธิสัย *

104 2140000328 นายศักด์ิฃัย ตาวันดี *

105 2140000220 นางแสงเทียน ประทุมชาติ *

106 2140000340 นายคุณาธิป ชาญนรา *

107 2140000289 นายกิตตินันท์ ชุมวัน *

108 2140000412 น.ส.กัญญารัตน์ ประทุม *
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109 2140000364 นายวรวุฒิ หลักค าพันธ์ *

110 2140000004 น.ส.ลภัสรดา ขจรโมทย์ *

111 2140000202 น.ส.อุษณี วันศรี *

112 2140000334 น.ส.ขนิษฐา หาญเชิงชัย *

113 1140000029 น.ส.ญดาธนันณัฏฐ์ ธรรมจิตรเหมาะ *

114 5140000016 น.ส.ไหมมู่หน๊ะ หนิเร่ *


