
เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3010001 3401800022515 นาย พุทธรัตน์ พวงสมบัติ

3010002 3101701889246 นาย รัฐรพี ต่อกิจเดชาพงศา

3010003 3440900967294 นาย ภูมินทร์ ฟ้าสว่าง

3010004 3250200474521 นางสาว วาสนา รอดตา

3010005 3460700649841 นาย วีระยุทธ คงไมตรี

3010006 3460900173166 นาย ยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์

3010007 3920100794641 นาย เจริญพร เยาว์ดํา

3010008 3460100271538 นาง นิ่มนวล อําภวา

3010009 3440200034708 พันจ่าตรี รุ่งนาวี ภูชุม

3010010 3480700125931 นาย บริรักษ์ วาจนสุนทร

3010011 3510500023140 นาง บุญเยี่ยม นาทองไชย

3010012 3320100389751 นางสาว ผ่องศรี เสาเกลียว

3010013 3710500065924 นาย ธีรพล เลิศวิชัย

3010014 3102000426526 นางสาว ศิริทิพย์ นิยมศิลป์

3010015 3959900012484 นาย มานิตย์ ชุมห้อง

3010016 3709900291580 นางสาว จันทร์เพ็ญ ทองตระกูล

3010017 3930100102154 นาย อุทัย อินแดง

3010018 3342100107251 นาง สุดารัตน์ เจริญสุข

3010019 3421000186815 นาย ฉัตรพล พุทธจันทร์

3010020 3330300407965 นาย สงัด สายลุน

3010021 3720901109701 นาย อุปถัมภ์ ปฏิทัศน์

3010022 3210100631765 นางสาว ใกล้ร่ง จิตตรง

3010023 3769900296697 นาย สีหชัย นิลสุข

3010024 3340400899151 นาย องอาจ กอแก้ว

3010025 3620300446186 นางสาว จิณภัค แจ้งไพร

3010026 3840100028729 นาย ปารเมศ ศรีรัตนกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล

3010027 3549900046862 นางสาว ดวงสมร ต้ังประเสริฐ

3010028 3100502350311 นาย อิศรา งามประดิษฐ์

3010029 3160400796451 นาง อภิญญา ชุ่มฤทธิ์

3010030 3489900045905 นาย รัตน์ติกรณ์ จีนบุตร

3010031 3311100020642 นาย ณรงค์เดช ปองวัฒนกุล

3010032 3420100434623 นาย บัญชา จันทะเสน

3010033 3550100261914 นาย วุฒิ น้องการ

3010034 5460500011696 สิบตํารวจเอก รุ่งโรจน์ โชติร่ืน

3010035 3660100532691 นาย ไกรวิชท์ ทองมา

3010036 3490500066702 นาย ฑวัตพงษ์ สารีศรี

3010037 3430600110525 นาย มารินทร์ เคนทรภักด์ิ

3010038 3200600439120 นาง ณัฐธภา อรุณชาติ

3010039 3520100904360 สิบตํารวจเอก สมชาย จันทร์อินตา

3010040 3400900482061 นาง นุชยดา แก้วดวง

3010041 3170300061238 นาย พฤก ขําจันทร์

3010042 3200101390303 สิบตํารวจโท สุพัฒน์ บุญชิต

3010043 5550500033869 นาย สมัย สีหบรรพต

3010044 3719900297294 นาย ทิฆมัพร คุ้มวงศ์

3010045 3920600706539 นาย สัมพันธ์ เลิศประดับพร

3010046 3770600213526 ส.ต.อ. มนู คําทอง

3010047 3350400434115 นางสาว ภัคจิรา หงษา

3010048 3240300050880 นาย มนัส มนูรีม

3010049 3940200047431 นาย สุริยะ ศิลปมณี

3010050 3160100250151 นางสาว วีรสุดา สังข์สุวรรณ

3010051 3341000022775 นาย ประวิทย์ จันทะเกษ

3010052 3920400017373 นาย ร่อศล ตู้ดํา
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ชื่อ - สกุล

3010053 3839900357041 นาย พิบูลย์ อันชะนะ

3010054 3961100312281 นาง สมจิตร์ พันธ์โภชน์

3010055 3340400482861 นาย วินัย โกการัตน์

3010056 3130600597443 นาง วรายุภัสร์ ละมัยจันทร์

3010057 3320800019972 นาย อิสรพงศ์ วงศ์ฉลาด

3010058 3102101339297 นาย อัครเดช สอนประสิทธิ์

3010059 3801200591795 นาง ล้ินจี่ ภาชนะกาญจน์

3010060 3540300071957 นาง ศิริวรรณ รสเข้ม

3010061 3610100117979 นาย สัญชัย ด่านเจริญ

3010062 3250600122932 นางสาว รัตติยา ดอกฐิน

3010063 3959900071634 นางสาว เมธาวี ทิพย์มณเฑียร

3010064 3400700002686 นาย อาร์คม อ่อนอินทร์

3010065 3480300141468 นางสาว ทานตะวัน ศรีวรสาร

3010066 3809900037933 นาย วรานนท์ กรุงแก้ว

3010067 3530100343546 นาย เทพพนม สีสด

3010068 3420900234823 นาย ศิลา นามุ่น

3010069 3720400363826 นาย บรรจบ แก้ววิชิต

3010070 3571200309511 นางสาว บุญแทน ศิริกุล

3010071 5570390005301 นาย จตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ

3010072 3530800245253 นาง คุณากรณ์ อยู่บาง

3010073 3940100051932 นางสาว ยามีละห์ เจะเตะ

3010074 3320700118006 นาง ธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

3010075 3679900005383 นาย กิตติศักด์ิ สายแก้วดี

3010076 3140600355849 จ.อ. พีระยศ วรรณเผือก

3010077 3740300903381 นาง บุญน้อง พรหมสาส์น

3010078 3480500243426 นาย อาคม อรรคนิตย์
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3010079 3401900250625 นาย พนม พรมมี

3010080 3100200646889 นาย สมนึก ฤดีอเนกสิน

3010081 3810100223246 นาง บุษบา แวหะมะ

3010082 5800190018171 นาย บัญชา คงชู

3010083 3770600470383 นาย ชัยชาติ เค้าโคน

3010084 3101701652599 นาย วิทยา เพิม่ผล

3010085 3570500576092 นาย มานิต ยะเรือน

3010086 3100600039998 นาย เฉลิมพล โกศลสมบูรณ์

3010087 3309800282116 นาย คมพสิษฐ์ คิดการ

3010088 3421000190286 นาย วีระพงษ์ ครสิงห์

3010089 3210100633831 นาง แสงเดือน วิลัยพันธ์

3010090 3570500021074 นาย อนุสรณ์ ป๎นธิ

3010091 3920600317826 นาย วาณิชย์ แซ่ล่ิม

3010092 3360100604252 นาย จารบุตร สมัตถะ

3010093 3909900280454 นาย เอกเทพ เอกทัตร์

3010094 3660300039581 นาย สุรินทร์โรจน์ ศรีสังข์

3010095 3520100479219 นาย ชลิต สุริโย

3010096 3149900008701 นาย ไพศาล มุ่งทวีเกียรติ

3010097 3260300061024 นาง ศรัญญา สารพา

3010098 5640190019188 นาง อสุนี ชามั่ง

3010099 3100100520395 นาง ศิรพัชร์ ขุมทอง

3010100 3801300045873 นาย วิโรจน์ แก้วเจ้ย

3010101 5900399009798 นาย ชญานนท์ ชุมปถัมภ์

3010102 3909800942331 นาย ธีรศักด์ิ แสงทอง

3010103 3401600173072 นาย สถาพร โสภา

3010104 3470500378798 นาย วัชรวิชย์ กาญบุตรธนรัตน์
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3010105 3410101664894 ส.ต.ท. ไชยพร อนันต์

3010106 3670500067138 นางสาว ณัฐชณิกาญจน์ อํารุง

3010107 3451000176658 นาย ศิริธนาคร มูลศรีแก้ว

3010108 3640600221198 พ.จ.อ. สุพจน์ แสงทอง

3010109 3101801237801 นาย กิตจาณุพงศ์ ขันวงศ์

3010110 3341300483361 นาย ธวัชชัย ชัยภูมิ

3010111 3909800806209 นาย ธนภัทร นวลเจริญ

3010112 3200400103373 นาย ทรงวุฒิ ประกอบธรรม

3010113 3760100231843 นาย ดํารงค์ สังวาลย์เพ็ชร

3010114 3300100173243 นาง กิตติมา อารยสมโพธิ์

3010115 5100200031732 นาย ธีรศักด์ิ วรชัย

3010116 3540700100334 ส.ต.ท. ณัฐวัฒน์ ภัทรเมธีสุวกุล

3010117 3200700376839 จ่าสิบตํารวจ ประชัน แก้วรุ่งเรือง

3010118 3800900031724 นาย บุญเลิศ ชูบุญศรี

3010119 3200500107541 นางสาว พิมพ์นิช ศรีสิริพรพันธ์

3010120 3340400308659 นาง นงคราญ เทพมุสิก

3010121 3101400169163 นาย ชยุต ภาชี้เชียร

3010122 3240800008661 นาย ธวัช รัตนไพบูลย์

3010123 3700100512991 นางสาว นิตยา บัวแย้ม

3010124 3302000622404 นางสาว วรรณภา คําจันทึก

3010125 3240500117996 นาย วัลลภ ขจรฤทธิ์

3010126 3909900009688 นาย กิตติศักด์ิ เพชรพรหมศร

3010127 3440500258971 นาย สุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร

3010128 3401700872282 นาย เทพฤทธิ์ มงคล

3010129 3229700041223 นาย วรเทพ มัจฉาชีพ

3010130 3300900037000 นาย จักราวุธ ยังสันเทียะ
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3010131 3330700542771 นาง ณุชานันท์ จารุรัศมีวงศ์

3010132 3320100863762 นาย วัชเรนทร์ เหมือนหมาย

3010133 3361200031239 นางสาว ถิรดา กําเนิดบุญ

3010134 3760100491063 นางสาว นุชนาฏ นพวิจิตร์

3010135 3310500238911 จ่าสิบเอก สุมิตร สุมนนอก

3010136 3730200656374 นาย สมปราชญ์ พันธ์มี

3010137 1350800166553 นาย เฉลิมวุฒิ อุคําพันธ์

3010138 3320900831431 นางสาว ยศพร อินทรารักษ์

3010139 3750100433993 พ.จ.อ. อรุณ ภมร

3010140 3660800394738 นาง ทัศนีย์ ศรีอํานวย

3010141 3709900359168 นาย เฉลิมพันธ์ ถิ่นมธุรส

3010142 3349900728426 นาย รัชชัช ศิลาบุตร

3010143 3440200157362 นาง กรุณา คํายา

3010144 3540600395090 นาย พีระ ยุกตะทัต

3010145 3860100638462 นาง บุญสม ถึงถิ่น

3010146 3101401010826 นาง นพวรรณ สุขจรัส

3010147 3950300186181 นาย อนวัช พลอยบุศย์

3010148 3700900087275 นางสาว สุภาวดี มณีศรี

3010149 3670301105609 นาย นิกุล หรูประเสริฐรัตน์

3010150 3320200420765 นาย บุญเกิด วรรณสุทธิ์

3010151 3940500353669 นาง ซัยนุง ยะโกะ

3010152 5910100002784 นาย ชาญชัย ชูนวล

3010153 3100504119595 นาย ธนพล สุวรรณรอ

3010154 3209900176998 นาย เกษม ไวยกูล

3010155 3101701592367 นางสาว จันทรจิรา ขําดวง

3010156 3740300504746 จ่าเอก โยธิน จันทรินทรากร
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3010157 3941000259061 นาย แวอับดุลรอแม มะยีแต

3010158 3101000285425 นาย ธัชยุทธ ทองเล็ก

3010159 3720900637739 นาย อัครพนธ์ สุภาพันธุ์

3010160 3820500005815 นาย เกรด ธารจักร์

3010161 3461300488728 นาย ชัยพร ภูถี่ถ้วน

3010162 3570300269285 นาย จตุพล อินต๊ะสงค์

3010163 3470700047400 นาง ดารุณี เหมะธุลิน

3010164 3101701519180 นาย รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์

3010165 3720200074341 พันจ่าโท ธนกร คล้ายนาค

3010166 3950600449854 นาย รูสลัน ดาราแม็ง

3010167 3949900170861 นาง รอซีดะห์ ยูโซ๊ะ

3010168 3720600293864 นางสาว ส่องศรี กสิกิจพาณิชย์

3010169 3609900093045 นาย อนุวัฒน์ อังศธรรมรัตน์

3010170 3320901257763 นางสาว เอกมณี ดีทัว่

3010171 3480300701501 นาย ธรรมรัตน์ สิงห์ศรี

3010172 3670301310440 พันจ่าเอก จํารัส ฤทธิร์อด

3010173 3309800123999 นาย โยธิน พฤกษพิทักษ์

3010174 3610100296822 นาย ณฤธร อินทวงศ์

3010175 3720400676590 ส.ต.ท.หญิง พีรภาว์ อุทัยพิบูลย์

3010176 3220500382819 สิบตํารวจโท พิรุณชัย วัฒนุชชา

3010177 3320700376005 นาย รณภพ ทองประดับ

3010178 3169800031280 นาย สมโภช กะตุดเงิน

3010179 3101403587560 นาย นิพนธ์ พรหมจารี

3010180 3400900822873 นาย กนก จันทะโคตร

3010181 3470400034841 นาย กฤษพงศ์ วงค์วิชิต

3010182 3479900045859 นาย สมหมาย รักษาขันธ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010183 3470500132365 นางสาว กมลภรณ์ ไพรีรณ

3010184 3860100019525 นาง รัชนีวรรณ พรมเล็ก

3010185 3729800076652 นางสาว ริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง

3010186 3801300850482 นาย เกียรติพงศ์ พรหมณะ

3010187 5100500054908 นาย ชาญ สําโรงบริบูรณ์

3010188 3100201903460 ว่าทีร้่อยตรี สมชาย วันพนม

3010189 5450390004089 นาย รัฐสยาม แสงโสภา

3010190 3190100562110 นาง วลัยรัตน์ พุดวิเศษ

3010191 3250100338715 นาง เปรมมนัส ฤทธิร์อด

3010192 3220100286073 นางสาว สุวพิชญ์ เตาะเจริญยิ่ง

3010193 3220600270427 นาง อมลณัฐ เจริญวนกูล

3010194 3320900384834 พ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี

3010195 3800600253977 นาย สถิตย์ ทิพย์รักษ์

3010196 3829900062610 นางสาว สุรีย์ วนะกรรม

3010197 3700900094832 นางสาว ศรัญญา วิริยะไพสิฐ

3010198 3101403023208 นาง ปิยะดา ขึ้นกลาง

3010199 3840800195547 นาง มาลินี แก้วสะอาด

3010200 3310100606760 นาย บุญมี เครืองรัมย์

3010201 3620101975995 นางสาว วลัยลักษณ์ อธิปุญญานนท์

3010202 3309700058389 นาย ป๎ญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร

3010203 3419900126115 นาย ไพบูลย์ มณีอนันต์สุข

3010204 3460500184594 นาย ศรเพ็ชร ไชยขันธ์

3010205 3800700435414 นาย เจริญ ชุมดํา

3010206 3801600267685 นางสาว บุษยา ดวงอรุณ

3010207 3349900582553 นาย เกรียงศักด์ิ แก่นลา

3010208 3900500267584 นางสาว ชีวาพร แก้วรงค์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010209 3340300218356 นาย ประเวส หอมชื่น

3010210 3500100330614 นาย วรพงศ์ มันทเล

3010211 3302001006391 นาย ปรีดา แซะจอหอ

3010212 3320300754771 นางสาว เนาวรัตน์ แก้วตา

3010213 3249900328241 นาย นัฏชัย จันทร์สีหราช

3010214 3309800031911 นาย อนุพงศ์ ปราสัย

3010215 3760200144551 นาย ธนพรรณ เมืองธรรม

3010216 3901100789177 นาย ไพจิตร ยัสโร

3010217 3449900234872 ดร. ณพวัศกช์ เดชชาตรี

3010218 3760700447448 นาย พิทักษ์ บัวสุ่น

3010219 3580400131455 นาย กิตติภูมิ สวาสด์ิญาติ

3010220 3940700101604 นาง นัสรีญา สาแลแว

3010221 3550400005654 นาย ธนู ต๊ะสาร

3010222 3460101106492 นางสาว รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง

3010223 3170500135464 นาง รัฐกานต์ แย้มขยาย

3010224 3100500346171 นาย ปองพล ทองเหลือ

3010225 3730300345192 นาย วีระศักด์ิ พงศ์สุภา

3010226 3141400272185 นาย อมรพันธ์ ตรีเมฆ

3010227 3969900187195 นาย ณรงค์ มูสิกสุวรรณ์

3010228 3260100510941 นางสาว นภัสชญาฐ์ แจ่มขาว

3010229 3659900307479 นางสาว ธีรอาจรีย์ พงษ์พานิช

3010230 3250100637119 นางสาว อรชร เจียมจักร

3010231 3720100710512 นาง พิริยาภรณ์ พัฒนนุสินธุ

3010232 3101400648681 นาง ลักขณา วัฒนาพร

3010233 3600400608692 นางสาว วราภัสร์ ลอยขจร

3010234 3102400039074 นาย วงกต กะลัมพะนันทน์

หนา้ที ่9 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010235 3100101128481 นาย บุญโชว์ ข่ายม่าน

3010236 3461300274892 นาง จารุณี ธนิตกุล

3010237 3310700068513 นาย ศิรพงศ์ อินประโคน

3010238 3230100522346 นางสาว อาภรณ์ รัตนธรรม

3010239 5961199007547 นาย สะอารี ดีมูเละ

3010240 3101700512173 นาย วิศิษฏ์ จันทร์ฉาย

3010241 3860100445222 นาย บุญยัง พจนพิมล

3010242 3340300021595 นาย สุริยา ป๎ญญาคง

3010243 3770300065599 นาย ประทีป เณรตาก้อง

3010244 3100601250447 นาย เจริญ ไวย์สูงเนิน

3010245 3110100397976 นาย รุ่งรัตน์ ทรงพลวารินทร์

3010246 3101202177488 นาย ธานินทร์ ดําริห์กล้า

3010247 3900100913900 นาย สมมาตร์ ย่องเซ่ง

3010248 3909900274217 นาย สืบศักด์ิ กระด่ี

3010249 3300800100583 นาย ชัชวาล ชาญพิทยา

3010250 3800400048059 นางสาว ศิวพร ชินาพันธ์

3010251 3760200218768 นาย สันทัด สนเทศ

3010252 3800100449864 นางสาว นิจยา เลิศบุรุษ

3010253 3100101080381 นาย พีระพงษ์ นวลศรีใส

3010254 3860500126965 นาย ปริญญาฉัตร ไฝขาว

3010255 3120500250247 นางสาว ดวงกมล ก๊กอึ้ง

3010256 3169900234034 นางสาว วิสาลักษณ์ นันทวีชัยกุล

3010257 3100903973077 นาย อรรถสิทธิ์ มณีปุระ

3010258 3940200303232 นาย ธีรวัฒน์ คงทน

3010259 3759800042740 นางสาว ณัฐพร นุยา

3010260 3600101040198 นาย วิทยา อัมพุช
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010261 3940900300546 นาย อุสมาน เวาะมะ

3010262 3361200113405 นาย ธํารงศักด์ิ ธรรมโชติ

3010263 3100904406621 จ่าเอก นาท ดวงสุข

3010264 3419900387652 นางสาว ศิราณี สุทธิประภา

3010265 3120600110528 นาย ชาญเดช อินทวิชัย

3010266 3220100352696 นาย วินัย ศรัทธาธรรม

3010267 3320500096874 นาง จุรี พัฒนศิริวงศ์

3010268 3311101138604 นาย วิจักษ์ คันธะมาลย์

3010269 3601000118028 นาย พรศักด์ิ ผะอบทิพย์

3010270 3769900098836 นาย จักรพันธ์ พานิช

3010271 3800101479091 นาย กิตติศักด์ิ อมรลักษณ์

3010272 3100504424975 นาย ปกรณ์ ศิริพันธุ์

3010273 3450101284412 นาย ศักดา ตรีทศ

3010274 3540200093410 นาย นภดล ใจนันท์

3010275 3240900220301 นาย สมบัติ นรวรา

3010276 3600101225538 นาย กิตต์ิธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์

3010277 3460500122467 นาย เมธา นนทมาตย์

3010278 3100502880248 ว่าทีร้่อยตรี กิต์ิไกรสีห์ เขียวหวาน

3010279 3449900313365 นางสาว บุญวณิช บุญวริชชนานันท์

3010280 3901100166587 นาย ชินโชติ แร่ทอง

3010281 3110102435115 นาย ชวัลวิทย์ แจ่มขํา

3010282 5620100122898 นาย นายจํารุณ สกุลพอง

3010283 3700800455213 นาย อํานวย ไทยประเสริฐ

3010284 3302200063085 นางสาว สุกัญญา ด่านกระโทก

3010285 3340100437623 นาย วรพล รัตนกุล

3010286 3409700009131 นาย ประภาส ปรีชาเลิศ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010287 1940900012650 นาย มาหามะ ดาราแม

3010288 3200100069838 นาย สมพงษ์ จํานงค์ผล

3010289 3341901046674 นาย กิตติพันธ์ เศรษฐิพรพล

3010290 3579900268059 นาย อรุณ ชัยประเสริฐ

3010291 3412000126953 นาย นพพล โพนพุฒ

3010292 3190300209201 นาง ไพรินทร์ บุญสิทธิ์

3010293 3330400554951 นาง จรัญญา กันยามัย

3010294 3740100997455 นาง ภัสสร นิลมณี

3010295 3411200864418 นาย ดําเนิน แก้วประทุม

3010296 3100202231414 นางสาว คัทลียา จันทรเวช

3010297 3570900609737 นาย สมบูรณ์ มาลารัตน์

3010298 3860100242194 นาย ถวิล ยังมี

3010299 3841500201259 นาย นราวิชญ์ สิขิวัฒน์

3010300 3910500100752 นาย อิศรา มณีโสะ

3010301 3930100529361 นางสาว นิสา สว่างรัตน์

3010302 3510600143961 นาย ยืน กันทะมูล

3010303 3360300202808 นาย คณิช ทิพย์ชาติ

3010304 3770100235253 นาย วิศิษฐ์ สังข์สุวรรณ

3010305 3600100845061 นาย พร้อมรบ บําเพ็ญรัตน์

3010306 3200600078780 นาย วิฑูรย์ เส็งเฮ้า

3010307 3102001790388 นาย ธิติพันธ์ บูรสินสถาพร

3010308 3100600003284 นาง กิ่งดาว คณะเจริญ

3010309 3720600101817 นางสาว จิรภัทร ขาวโต

3010310 3440300749041 นาย วุฒินันท์ รัตนเพชร

3010311 3839900447341 นาย สุชล บํารุง

3010312 5341800023560 นาย ภูริพัฒน์ จรัสสาธรวัฒน์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010313 3160300676275 นาย ประดิษฐ์ สมพงษ์สวัสด์ิ

3010314 3809800089575 จ.อ. ภิรมย์ ป๎น้วงศ์

3010315 3140700130962 นาย เกรียงไกร ถนัดพานิช

3010316 3340500240479 นางสาว นวพรรณ มังคละพลัง

3010317 3409900429801 นาย พงศักด์ิ สมสมัยพงศ์กุล

3010318 3409900649622 นางสาว สุปาณี ศรีใหญ่

3010319 5260300022793 ว่าที ่ร.ต. สุวัฒน์ ศรีสงวน

3010320 3710600465240 นางสาว มยุรา มะโนรมณ์

3010321 3719900276386 นาง พณิชย์ตา อุดมสินประเสริฐ

3010322 3320100012436 นาย วสันต์ ดวงศรี

3010323 3670500040281 สิบเอก วินัย ยูรขุนทด

3010324 3101500813781 พันจ่าอากาศโท โสภณ สินธุน์อง

3010325 3860100693935 นาย ชาตรี มีจีนา

3010326 3940200246875 นาย เฉลิมชัย ขุนทอง

3010327 3130100138741 นาง สุรีรัตน์ กณาพันธุ์

3010328 3410102132772 นาย วิทยา รัตนกาญจนากุล

3010329 3630300107641 นางสาว ละมัย อิ่มแสน

3010330 3250600208128 นาย โอภาส ยืนทน

3010331 3949900101550 นาย กริช อุปวงษ์

3010332 3341100212061 นาง อัฉญา วงศ์วุฒิยางกูล

3010333 3200400515272 นาย ฉลอง กองอังกาบ

3010334 3720101036262 นาย อัครเดช มโนธรรม

3010335 3619900086821 นาย สาธิต พันธ์ชอุ่ม

3010336 3419900117850 นาย รุ่งโรจน์ จันทะบูลย์

3010337 3220300144281 ว่าทีร้่อยตรี ธนพนธ์ แย้มศิริ

3010338 3901000387042 นาย ภักดี นิเต็ม
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010339 3841100040991 นาย วรชัย ทาระบา

3010340 3740200275052 นางสาว พิชชาภา หีบท่าไม้

3010341 3100502000191 นาง ทิพย์ชรินทร์ พูลเพิม่

3010342 3640500431123 นาย จักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์

3010343 3720100283916 ว่าที ่ร.ต. บัณฑิต รักการดี

3010344 3720200106943 นาย ไชสิทธิ์ กิจประชากร

3010345 3319900206900 นาง นิธินาถ ไผ่ดีนุกูล

3010346 3250100695046 นางสาว วรนิษฐ์ ดีจริง

3010347 3480600069193 นาง มนัณญา เยาว์ธานี

3010348 3301200994827 จ่าสิบเอก นพดล ฤทธิมนตรี

3010349 3800900229281 นาย สาโรจน์ รัตนสุคนธ์

3010350 3539900117344 นาย ธราธร ใจกล้า

3010351 3100602018637 นาย สุรศักด์ิ นาคอุไร

3010352 3720100608777 นาง ปพิชญา โพธิท์อง

3010353 4260300001291 สิบตํารวจเอก ปิยะ แป้นแก้ว

3010354 3600500775621 นางสาว ปริษา จันทร์ศร

3010355 3710100449482 นาย สมรัก บุตรดี

3010356 3320800422572 นาย สมจิต พิมพ์น้อย

3010357 3900900608672 นาย วรรธน ศิริวัฒน์

3010358 3100903874770 นางสาว จีระวรรณ อุปติ

3010359 3940400072501 นาย อนวัช เพชรวิโรจน์

3010360 3360101476053 นางสาว ปริศนา วรรณทอง

3010361 3509900203178 นาย มิ่งภพ ศรีชะบา

3010362 3900800153665 นาย สนิท เอี่ยมเศวต

3010363 3311100796373 นาย ธรรมนูญ แสนสนาม

3010364 5129900018427 นาย ศิวรักษ์ บรรโท
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010365 3720900260147 นาย เกรียงศักด์ิ วงศ์ศรีสังข์

3010366 3710501020797 นาง พิกุล เยี่ยมสวัสด์ิ

3010367 3309901102954 นาย สายัณห์ ล้ิมเจริญพรชัย

3010368 3961000119480 นาย สุรพงศ์ จันทรัตน์

3010369 3961100194696 นาง ฮุซนี ดือเร๊ะ

3010370 3200700778287 นาย พีรเชษฐ์ พรชนะธนมาศ

3010371 3201000034944 นาง วรันต์ภรณ์ นาวีรัตนวิทยา

3010372 3250800095785 นางสาว สุพรรณี ธุระพันธุ์

3010373 3360200159846 นาย หรรษา หล่าแสนเมือง

3010374 3769800116816 นางสาว ลักขณา เรืองทับ

3010375 3800400764536 นาย สุรพงค์ คงสุวรรณ

3010376 3240200228181 ส.ต.อ. สมบุญ นพกวด

3010377 3450200790693 นาง สุกัญญา นนทวาสี

3010378 3539900100646 จ่าสิบเอก บุญนาค แหบคงเหล็ก

3010379 3260300009952 นางสาว ชมพูนุช เปรมบํารุง

3010380 3520101471254 นาย สุริยา ฝ้๎นสืบ

3010381 3300101302781 นางสาว วันเพ็ญ พงษ์ตระกูล

3010382 3110100741782 นาย รัตนชัย สัสดี

3010383 3461000569714 นาย ชาติ พรชะตา

3010384 3800100109338 นาย ดํารงค์ อักษรกาญจน์

3010385 3340701747091 นาย เชาวลิต ศาลาน้อย

3010386 3340400709955 นางสาว นัชนัญ พรมลี

3010387 3540200360183 ว่าทีร้่อยตรี นิเวช แก่นเรณู

3010388 3301300488699 นาย ณัฐนนท์ สมนอก

3010389 3960300001165 นาย ฟาอีส เบญญามีน

3010390 3501900084040 นาย วรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010391 3800100067171 นาย โสภณ ส่งเสริมสกุล

3010392 3220400008036 นางสาว ประภาพันธ์ ป๎น้ชู

3010393 3450900289075 นาย ศุภกร สมผล

3010394 3770500172879 นาง ทิวาพร สุวรรณหงส์

3010395 3810100350213 นาย ประกอบ มาศโอสถ

3010396 3210200181761 นาย สมยศ นาคีสถิตย์

3010397 3310600447440 นาย วุฒิไกร คงนันทะ

3010398 3302000384821 นาย นิธิพงศ์ เพ็ชรจันทึก

3010399 3700100866083 ว่าที ่ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ์

3010400 3450100846824 นางสาว ช่อแก้ว กุดโอภาส

3010401 3320800121505 นาย วัฒนา เรียบร้อย

3010402 3110200177358 สิบเอก อาทิตย์ ไข่เพชร

3010403 3700700279782 นาย พีรวิชญ์ อาจป๎กษา

3010404 3509901446899 นาย ดนัย แสงอรุณ

3010405 3320800082615 นาย กฤตภาส ขุมทรัพย์

3010406 3411800092408 นาย มานะ พิมพ์ดี

3010407 3920400436821 นาย วรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง

3010408 3320101753952 นาง ยุพิน ธรรมเทีย่ง

3010409 3801300698818 นางสาว สุจิตรา เทพเมือง

3010410 3311000448802 นาย วีรพงษ์ จําปามูล

3010411 3770600251509 นางสาว เพ็ญพักตร์ คุ้มภัย

3010412 3959900194540 นาย มะตอเฮ บากา

3010413 3259900203324 จ่าเอก จรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา

3010414 3910500157193 นาย วินัย สําเร

3010415 3250100288670 นาย วิโรจน์ พรมบุตร

3010416 3340900385237 นาย เนียมประดิษฐ์ พิเดช
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3010417 3419900627467 นาย สรศักด์ิ คีรีสุวรรณกุล

3010418 3101800416095 นาย ภูมิพงศ์ ไพศาลศิริเลิศ

3010419 3331000937161 นาย ปุนวัชรพล กากแก้ว

3010420 3770200151728 นาย สมนึก ตกค้าง

3010421 3419900377746 นาย ธวัชชัย ศรีพล

3010422 3100200678691 นาย สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ

3010423 3220300383366 นาง พรรณี คุ้มวงษ์ดี

3010424 3200900307890 จ่าเอก ปริญญา นกสุนทร

3010425 3110101822425 นาง นางจินต์ฐิตา แสงทอง

3010426 3320700503155 นาง กิติมา สุขบท

3010427 3411900639883 นางสาว นิภาพร ทักษิณธานี

3010428 3100202224108 นาย ถวัลย์ ทมไพร

3010429 3950500164548 นางสาว ฟาราณัท อาเส็น

3010430 3229800011571 นาย สุภาพงศ์ จันทรกูล

3010431 3959900329577 นาย สุกิจ สายสิงห์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3020001 5160600030831 นาย สามารถ ศรีทรง

3020002 3930100289891 นาย สมใจ พรหมยานนท์

3020003 3670600263834 จ่าเอก ชําเลือง ศรีวิไล

3020004 3361000058834 นางสาว รักเก้า ชาญเดช

3020005 3471100063006 พันจ่าอากาศเอก อุเทน จามน้อยพรหม

3020006 3700701079027 นางสาว ชวนพิศ เชฐบัณฑิตย์

3020007 3361000817794 นาย กันตภณ น้อยลา

3020008 3809900135641 นาย นายกิตติพงษ์ บุญญานุพงศ์

3020009 3601101496460 นางสาว อุไรวรรณ วงษ์ที

3020010 3250300207223 นางสาว พรทิภา ตันมาก

3020011 3311100655087 นาง ธัญวรัตน์ ภูมรา

3020012 5342100019447 นาย พีระพัฒน์ วงศ์สุวรรณ

3020013 3730200655815 นาย สุชาญ เอี่ยมพิทักษ์พร

3020014 3400100837523 นาง ดรุณี ริตตา

3020015 3471200867468 นาง พิกุล ตุ้ยศักด์ิดา

3020016 3329900178671 นางสาว อมรรัตน์ ศรีไสว

3020017 3250300641748 นาง ฉัตรชนก หัตถกรรม

3020018 3141100189479 นาย ถนอม เรืองนิมิตร

3020019 5499990000911 นาง รัชนี พัสลังก์

3020020 3920600080681 นางสาว รติกาญจน์ แต่งเอี่ยม

3020021 3570500842183 นางสาว รุ่งนภา บุญทาทอง

3020022 3600300066685 นาง เกศินี ปานสมัย

3020023 3450100276572 นาย ศุภกร สุภารี

3020024 3411100837401 นาย ภิญโญ ภวภูตานนท์

3020025 3480700767151 นาย ชาติ อินธิราช

3020026 3311300293367 นางสาว วงเดือน เนินไธสง

ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3020027 3311100884515 นาย ศุภสันต์ ราชศรีลา

3020028 3311000721819 นางสาว วิไลวรรณ หมื่นหาวงศ์

3020029 3630700019072 นาง วราภรณ์ ไม้สนธิ์

3020030 3601101022140 นางสาว ธิดารัตน์ เบ้าเงิน

3020031 3400800007001 จ่าเอก ไพบูลย์ สอนดงบัง

3020032 3101501301482 นาย วิชยุตม์ ภาณุพจน์

3020033 3310102055531 นางสาว สุภาพร ศรีสัตยานุกูล

3020034 3660101176928 นาง กุสุมา มังคะโชติ

3020035 3900800009521 นาง ยุวดี ชูเกิด

3020036 3969900106829 นางสาว อนัญลักษณ์ ยะโกะ

3020037 3670700326714 นางสาว พิมพกานต์ สุทธิธรรมานันต์

3020038 3760100622486 นางสาว บุญส่ง คลํ้าพงษ์

3020039 3490200222059 นางสาว พิมพ์ชนก พร้อมไธสง

3020040 3430500077259 นาง วิภาพร อุทัยแพน

3020041 3560700026746 นาย สุรพงศ์ การินทร์

3020042 3330800524006 นาย ดําเนิน ศิริเทศ

3020043 5800890005765 นางสาว อารีย์ ธีระบัญชร

3020044 3340400432228 นาย ฐาปกรณ์ อรอินทร์

3020045 3350100252682 นาย ป๎ญญา หาไชย

3020046 3540400129272 นาย นายดิลกธรรม สารดี

3020047 3160200382393 นาย ณฤพน พรมมานอก

3020048 3101200531926 นาย ธรรมศักด์ิ เสือนาค

3020049 3430300609591 นาง นงนุช บรรณบดี

3020050 3240900094560 นาย พิตรพิบูล เสาวกุล

3020051 3409900377827 นางสาว สุมนมาลย์ สาสุนันท์

3020052 3240600376586 นาง ศิริวิราภรณ์ นิลสยาม
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3020053 3779900091149 นาย เอกชัย ขําเกิด

3020054 3570501030743 นาย ณัฐวุฒิ ยามเย็น

3020055 3361200257822 นาย รณฤทธิ์ จันทร์นาม

3020056 3540400122812 นางสาว นงลักษณ์ จินดาเสน

3020057 3620500614821 นาง พูลศิริ ผิวเผือก

3020058 5540490000840 นาง รินรดา เวียงนาค

3020059 3480600199241 นาง มะลิวรรณ์ ธ.น.หล้า

3020060 3770700080005 นาย วิชัย พวงสุวรรณ

3020061 3480900380706 นาย ธีรศักด์ิ บุนนท์

3020062 3471400095183 นาง ณัฐปภัสร์ แผงนาวิน

3020063 3451000252401 นาย นิคม พรมลาไชย

3020064 3719900042491 นางสาว จิราภรณ์ รัตนกุสุมภ์

3020065 5720199004051 นาย เอกพงษ์ เทศวิรัช

3020066 3430900715481 นาง สบันงา วงจันทะ

3020067 3520200149440 นาย สมพงษ์ มณีทิพย์

3020068 3430300504935 นาง ลลิการ ยลยุบล

3020069 3360300033623 นาย นิติ ต่อพันธุ์

3020070 3430900791269 นาง ดาราพร สาลีโส

3020071 4301200006275 นางสาว เดือนเพ็ญ เสียมไธสง

3020072 3310900468892 นางสาว ศิริวรรณ แสนนอก

3020073 3350100148923 นาง วาสนา ถูกธรรม

3020074 3510500074208 นาย ตะวัน แก้วหนัก

3020075 3520300392559 นาง จรัสศรี สุขป้อม

3020076 3629900011910 นาย ปวีณ วารีนิล

3020077 3311400083569 ว่าทีร้่อยตรี อภิสิทธิ์ ขุนนามวงษ์

3020078 3720100712094 นางสาว จิราพร พันธุรักษ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3020079 3900500006934 นาย ถิรพิรัชย์ หัสรินทร์

3020080 5550500140541 นาย เอกชัย เพชรพราว

3020081 3340700464346 นาง ธีระนุช น้อยคําพวง

3020082 3420900563894 นาย นรสิงห์ อบมา

3020083 5340700049817 นาง อาภรณ์ บุญทา

3020084 3710100608971 นาง อัชรา พลายละหาร

3020085 3260300244323 นาย ศุภสวัสด์ิ รุ่งเรือง

3020086 3309700002693 นางสาว นิธิมา ประกอบนันท์

3020087 3430600093019 นาง จารุณี หาญสุริย์

3020088 3550600017206 นาย ปรเมศร์ จําเริญกิจไพศาล

3020089 3480900255031 นางสาว ภัทราภรณ์ สิทธิ

3020090 3400800006276 นาย สาธิต มหาหิงค์

3020091 5800900020133 นาย วุฒิพงค์ สมจริง

3020092 3411700620283 นาย ภักดี พึม่ชัย

3020093 3340700387953 นางสาว ขนิษฐา ปาทอง

3020094 3320700971647 นาง ปิยะรัตน์ พุดจีบ

3020095 3430600309712 นาง วชิรญา ทองเพชร

3020096 3350400653143 นาย บุญมี ไชยวิเศษ

3020097 3220300202434 นาย ชูฉัตร สิทธิวงศ์

3020098 5721000016191 นาย อุกฤษ เกล้ียงทองคํา

3020099 3501500111805 นางสาว เปรมใจ บัวไสย

3020100 3709900309144 นาง ปล้ืมจิต ลาภอุดมเลิศ

3020101 3940200124621 นาง นิธิรา สองเมือง

3020102 3440500040126 นาง จิราพร ดาวยันต์

3020103 3350300103257 นางสาว นริศรินทร พันธเพชร

3020104 3760400286481 นางสาว ชมนาด สํารวย
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องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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3020105 3190400172104 นาง ทัศน์มน ภูพ่านิช

3020106 3311000117504 นางสาว พิกุล อภินันท์

3020107 3460500078999 นาย สงัด พันธุโพธิ์

3020108 3960300277055 นาย สะอารอนิง เซ็งมิง

3020109 3401200587716 นางสาว นพศร ศรีชัย

3020110 3341800066866 นาย สมานมิตร วามะลุน

3020111 3410102271420 นาง ชุติมา อัคราช

3020112 3610400416521 นาง ชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล

3020113 3340700164342 นาง กวินารัตน์ ต้ังยิ่งยง

3020114 3470101318104 นาง จีระกิตต์ งอยจันทร์ศรี

3020115 3160600176626 นางสาว วิไลลักษณ์ หนุนทรัพย์

3020116 3460700048040 นาย สถิตย์ เฉยไสย

3020117 3349900852062 นางสาว ศศณัท ศุภกุลวิชัย

3020118 3920600295750 นาย ประกิจ รุณแสง

3020119 3430300923768 นาย ยุทธศาสตร์ จันทลีลา

3020120 3251100358199 นางสาว นิตยา สมัคคดี

3020121 5521000008840 นาย เชาวลิต แสวงศิลป์

3020122 3580400032741 นาง อังคณา จิตระกูล

3020123 3210300371490 นาง ภิญญดา พูศิ่ริถิรพร

3020124 3310400479780 นาย จิระศักด์ิ กมลจิตร

3020125 4620100007870 นาง วรรณวิสา อ่วมทิพย์

3020126 5331600007242 นาง กัลณารัตน์ ชินบุตร

3020127 3600300021801 นางสาว หทัยกาญจน์ บัวทรัพย์

3020128 3650700247911 นาง ธมลวรรณ เทียนทอง

3020129 3620500769604 นาง จุฬาลักษณ์ ตุงคํา

3020130 3760600119503 นาย ศิริศักด์ิ พูลสุข
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3020131 3110101693081 นาย กฤษณะ อยู่สุข

3020132 3310900002851 นาย สันทัด เสียบไธสง

3020133 3300200706103 นาย นันทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ

3020134 3560100806996 นาย ยุทธศาสตร์ กลมมา

3020135 3229700012347 นาย บัณฑิต บุญพิทักษ์

3020136 3311400174653 นาย ระพีพงศ์ วิเศษนคร

3020137 3200100395964 นางสาว ธนพร บํารุง

3020138 3910100126070 นาย ซาฟีอี กาสา

3020139 3501500493775 นางสาว เกษร สายฝ้๎น

3020140 3940200392430 นาง อารีย์ แก้ววิจิตร

3020141 3730600747521 นางสาว นุสรา พึง่ไชย

3020142 3320700419774 นาง บุบผชาติ สุจินพรัหม

3020143 3601100737978 นาย เอกฤทธิ์ จันทมาศ

3020144 3430501115685 จ่าเอก เพลินจิต ศรีภักดี

3020145 3340700776445 นาย ลอราช สารพัฒน์

3020146 3940100240191 นาง ฟารีละห์ เดหนิ

3020147 5440490003173 นาง บังอร พรนิคม

3020148 3360200028415 นาง วราภรณ์ สารพัฒน์

3020149 3190400114881 นางสาว กาญจนา แก้วแกมเกตุ

3020150 3720100155985 นาง พัชรี ศรีหร่ังไพโรจน์

3020151 3940200241971 นาง สารีป๊ะ ศรีสวัสด์ิ

3020152 3360100764918 นาง สายสุนีย์ จันทร์สม

3020153 3570101630280 นาง สิรินภร อุทุมภา

3020154 3800800753418 นางสาว ปริศนา สามารถ

3020155 3900500060777 นางสาว พิณรัตน์ อารักษาโรจน์

3020156 3510300074867 นาง วัชราภรณ์ งามสม
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3020157 3411300657384 นาย นิคม สมใจ

3020158 3801600314900 นางสาว ชวนพิศ แซ่ฮ่ัน

3020159 3430300181508 นาง กรรณิการ์ บุษราคัม

3020160 3500900706970 นางสาว การะเกศ ไคร้จาย

3020161 3570100136613 นาย อําพล นันทชัย

3020162 3450500631671 นาย ศรีศักด์ิ เวียงนนท์

3020163 3150600632443 นางสาว วรรณภาภรณ์ วงษ์ประยูร

3020164 3640300429460 สิบเอก อธิป อ่อนปาน

3020165 3580100147348 นาย เสรี แพร่ทอง

3020166 3330500558304 นางสาว สุภาพร ดวงอินทร์

3020167 3620200407545 นางสาว รวิสุดา ทับทิมเทศ

3020168 3300700466128 นาย ณัฐพร หน่วงกระโทก

3020169 3840600065011 นาย จเร ใยฤทธิ์

3020170 3480400118301 นาย สุเชษฐ์ แวงโสธรณ์

3020171 3480200383290 นาง สุภาภัค ดรุณพันธ์

3020172 3310300182424 นาย กฤษณ์ สุขสําราญ

3020173 3450900356490 นาย สุริยา ถิรวิชัยกุล

3020174 3800300017470 นาง กชพร แก้วขวัญ

3020175 3401200253508 นาย บุญฤทธิ์ สิงห์ศรี

3020176 3401000551611 นาง พานิจ ทําสีทา

3020177 3342100029179 นาย สุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา

3020178 3440200089006 นาย ยุภาพร แก้วมาลา

3020179 3960600275872 นาย ภาณุ ลาเต๊ะ

3020180 3620100513301 นาย บุญเกิด มรชัยภูมิ

3020181 3501600138977 นาย อมฤต ประทุมมา

3020182 3720900265661 นาง กัญญาพัชญ์ บัวมี
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3020183 3930500223439 นาย ประเสริฐ หนูมาก

3020184 3471200396201 นางสาว บัวใส คุณสมบัติ

3020185 5440300054758 นาง สุวรรณิภา กล่ินขจร

3020186 3320300476401 นาง จิรภา แก้วปุม่

3020187 5560300017771 นาย ธงชัย เตวิน

3020188 5841600017456 นาย มั่น คงดี

3020189 3350800977841 นาย ชาญวิทย์ จันทร์สุข

3020190 3409900171951 นาง สิริยากร นิทัศน์

3020191 3141300079596 นางสาว ปรานอม ฤกษ์สมจิต

3020192 3920700044341 จ่าเอก ไพบูลย์ แสนสุข

3020193 3700500765870 นางสาว วีณา อรรถอนันต์

3020194 3160200032473 นาย จิรเมธ พร้ิงเพราะ

3020195 3440500540994 นางสาว สายรุ้ง โสภาราษฎร์

3020196 3321001151218 นาง สุรวิภา ธุรารัตน์

3020197 3410100616608 นาย ศุภวิช เชี่ยวสงคราม

3020198 3551100028790 นาง ธันย์ชนก เทพคําราม

3020199 3470500122874 นาย ไพโรจน์ พรหมพินิจ

3020200 3770500028271 นาย สมบัติ กิจวีรวุฒิ

3020201 5330100001783 นาง วิภาภรณ์ ทองเบ้า

3020202 3330300739062 นางสาว ชวรีย์ จันทร์ตรี

3020203 3330300181312 นาง วรารัตน์ ไชยสิทธิ์

3020204 3160100052154 นาย ดนัย คําคุณ

3020205 3901000008530 นาย กิตติศักด์ิ สุวรรณรัตน์

3020206 5660300016617 นาย จูมพล ชูตะกูล

3020207 3340900159091 นาง อรณภัทร ณรงค์ชัย

3020208 3340900420253 นาง สุรียา ชิงชนะ
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3020209 5330900024788 นาย สุพิช สืบสิงคาน

3020210 3960100402956 นาย อนุศักด์ิ พัฒนอุดมศาสตร์

3020211 3940200271241 นางสาว สูไวบ๊ะ บือราเฮง

3020212 3199900029406 นาง พัณณิตา วันแว่น

3020213 3100300336903 นางสาว ธัญวัลย์ กัลยาณพันธ์

3020214 3860100791848 นางสาว ปาณิสรา อิทธิพัทวรโชติ

3020215 3620100671038 นาง ณิชานันท์ อินบัว

3020216 3349800297474 สิบเอก กฤษฎา วิศรุตากุล

3020217 3410400333369 นาง ณัฐกานต์ ราตรี

3020218 3960700114731 นาย อับดุลเล๊าะ นาวา

3020219 3240300231744 นางสาว เนาวรัตน์ เสาธงใหญ่

3020220 3302000074679 นาง นัฎชมน ป๎ญญา

3020221 3330400902291 นางสาว ภูริชญา ทาระพิมพ์

3020222 3302000169084 นาง สมนึก ทุง่กลาง

3020223 3730600336962 นาย พลรัตน์ คูสมบัติ

3020224 3310400066191 นางสาว พัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

3020225 3320101240521 นางสาว ณัฏธิดา ยืนยง

3020226 3340700753569 นาง จตุพร จูเกษม

3020227 3400500656445 นางสาว ชญาภา คําหนองไผ่

3020228 3360400059918 นางสาว พรพเยาว์ คชลัย

3020229 3800500278749 นาย เชาวลิตร ระย้า

3020230 3440800384998 นาย จักรวาล ยุตสธรรม

3020231 3730300512323 นาย อุเทน กอวงษ์

3020232 3551000124282 นาง กาญจนา ฟูบินทร์

3020233 3600100419801 นาย ปรีชา ไทยขํา

3020234 3440200221231 นาย วิฑูรย์ ทับพิลา
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3020235 3141200324688 นางสาว รัตนา คําจูมจัง

3020236 3949900316246 นาย วิระชัย กิติชัย

3020237 3260200179856 นาย ขวัญชัย พรฐิตานนท์

3020238 5361100001024 นาง บุษกร อินทวดี

3020239 3340200375158 นาย วีระพล ชํานาญเวช

3020240 3329900217456 พันจ่าอากาศเอก กฤษ กรกฤติเดช

3020241 3240400361330 นาย มนู น้ําเหนือ

3020242 5310100059129 นาย สุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา

3020243 3901200132986 นาย วิสูตร์ กาญจนะพิน

3020244 3570800010523 นางสาว รพีพรรณ มุลวิไล

3020245 3711000001111 นาย วชากร บุญวงศ์

3020246 3410200287347 นาย เกณฑ์ชนาสิทธิ์ ย่อสิทธิสนธิ

3020247 3411300794594 นางสาว ชวัลพัชร แต้มชัยภูมิ

3020248 3310400164177 นางสาว จิตรา ภักดีพินิจ

3020249 3601000001872 นาง ปิยะนาถ เผือกจีน

3020250 3320400250081 นาง อัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น

3020251 3310800020938 นาย ศุภโชค พลเสน

3020252 3301900022691 นาง นุสรา ไตรรงค์

3020253 3910400094726 นาย นายอับดลรอสัก รอเกต

3020254 5340700024920 นาง เยาวรัตน์ ศรีพราย

3020255 3170500068023 นางสาว กัลยา บุตรนิล

3020256 3430300317451 นาย สิทธิศักด์ิ กว้างวงษ์

3020257 3330300303167 นาย ประวิทย์ บุญศักด์ิ

3020258 3419900681682 ว่าที ่ร.ท. ฉัตรชัย แสนสุข

3020259 3330500877710 นาย นฤทธิ์ กาเมือง

3020260 3110300847428 นาย สีนิล เฉยมีศักด์ิ
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3020261 3670300229070 พันจ่าเอก ธงชัย มีศิริโรจน์

3020262 3220300314780 นาย ธงชัย จันทสิทธิ์

3020263 3540100849334 นางสาว ธนาภา ถิ่นสุข

3020264 3920400356496 นาย เสวก พลหลา

3020265 3620101316011 นาย อุบล แสงสว่าง

3020266 3140700182695 นางสาว สมพร มีวงษ์สม

3020267 3660600672246 นาย นที กุลธรรม

3020268 3610100218783 นาย ไพศาล อ่าํทอง

3020269 5360400034211 นางสาว ธิมาพร หอมบุญ

3020270 3601000231738 นางสาว นารากร บุญอ่อน

3020271 3960300194656 นาย นิซูใฮมิง สาคอ

3020272 3620500002508 นาย พีรเพ็ชร เพลียโคตร

3020273 3600200038361 นาย วิทูรย์ บุญยะเกตุ

3020274 3310401279270 นางสาว สิริญญา แสวงพร

3020275 3720500431785 นางสาว นิตยา สุจริตผลจํารูญ

3020276 3430400359848 นาย วิชัย สุรทัด

3020277 5900200002786 นาย สัณห์ฒิพล ทิพรัตน์ประภา

3020278 5301200079360 นาง อมร ชูกล่ิน

3020279 3569900016254 นาง จีรพรรณ ภูก่ล่ัน

3020280 3360100926675 นาง ศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล

3020281 3401500100405 นาย นายชาญศักด์ิ ทุรันไธสง

3020282 4309900014944 นางสาว จิตรา แตงเส็ง

3020283 5950500001530 นางสาว ณัฐวรา กูดือราแม

3020284 3330700271564 นาง เปรมกมล โชตินอก

3020285 3350100205714 นาง ศศิตาภา คลองงาม

3020286 3401500175278 นางสาว ปโยธรา สวัสด์ิลออ
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3020287 3580400032864 นาย ศรายุทธ ไชยภารมณ์

3020288 3920500146736 นาง พรสิรินทร์ ล่ิมอรุณ

3020289 3310200443790 นางสาว อัฒชฎาพร ปะโสทะกัง

3020290 3559900095081 นางสาว พิมพ์ชนก อะทะวัน

3020291 5550500666870 นางสาว พวงลักษณ์ อะทะจา

3020292 3551100006923 นาย สุภาพ ป๎ญญา

3020293 1810100004017 นาย สุเทพ ปฏิมินต์

3020294 3800400834437 นาง สกาวเดือน สุดแก้ว

3020295 3600600075477 นาย เกษม ฟ๎กพันธุ์

3020296 3461300002311 นาย สมบัติ ไชยคิรินทร์

3020297 3141300126829 นาย นุกุล สนธิ

3020298 3849900281711 นาย ชาติชาย เต็มชื่น

3020299 3410300460806 นางสาว กัญญาณัฐ ไชยราช

3020300 3550600090698 จ่าเอก วโรชัย ใหม่ตา

3020301 3321000021086 นาย ชาติศิริ ส่งเสริม

3020302 3841500163365 นาย สุวรรณ มณีอ่อน

3020303 3320700841271 นางสาว วิรัลพัชร จันทร์ไผ่

3020304 3629900170597 นาย เทีย่ง สมโภชน์

3020305 3401700375131 นาง วรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล

3020306 3730101555189 นางสาว ตวงรัตน์ พวงศรีทอง

3020307 5500790003666 นาย วรจักร วงศ์ลังกา

3020308 3660300129580 นาย ธัญเตชิษฐ์ ภูพุ่ม่

3020309 3321300180201 นาง ขวัญบงกช แก้วดี

3020310 3650800995715 นาย ทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ

3020311 3360400068577 นาย เฉลิม เผ่าหัวสระ

3020312 3330401055410 นาย สุภาที แก้วสง่า
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3020313 3720700706087 นาย ภูริพัชร บูชา

3020314 3400101683821 นาย วันชัย ดอนกัลยา

3020315 3580200020471 นาย พิมล โกสุม

3020316 3349900978368 นางสาว กฤติยาธรณ์ รีพล

3020317 3610400002077 นาง  ้เรณู สุวรรณ์

3020318 3350600161961 นาย วิเขียร สมรักษ์

3020319 3411200687761 นางสาว อัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน

3020320 3250100383109 นาง วรดาภา สืบวงษ์

3020321 3249900220938 นาย ปาริชาติ แย้มกล่ิน

3020322 3470600255426 นาย รําไพ โคตะมา

3020323 3300100452720 นางสาว ภิญญาพัชญ์ คีรี

3020324 5330500047322 นางสาว กฤติยา ประถมป๎ทมะ

3020325 3110101856206 นางสาว ณัฐณิชา กลํ่าแสง

3020326 3860200184595 นางสาว จันทิมา นาคพิรุณ

3020327 3600800257277 นาย อํานาจ แก้วสอาด

3020328 3170300215952 นาย จักรี สีดาตม

3020329 3800900973878 นาง จรรยา ศุทธางกูร

3020330 3941000613514 นางสาว รูซณาณี ลือแบซา

3020331 3500900304600 นาย มานพ ภัทรวัตวรกมล

3020332 3460100326723 นาย เอกชัย ปรีจํารัส

3020333 3450400534496 นาย ศราวุฒิ วรรณสุทธิ์

3020334 3410102596795 นาย บุญจันทร์ ฝ่ายสูน

3020335 3560400029693 นาย ฉลอง อาสา

3020336 3401600222847 นาย ณัฐวุฒิ อติรัตนวงษ์

3020337 3930300061672 นางสาว สุภา คงทอง

3020338 3320300005719 นาง ยุวดี ปะจะนัง
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3020339 4360500002576 ว่าทีร้่อยตรี สมศักด์ิ พรมเด่ือ

3020340 3402000030832 นาง วิราภรณ์ หาญญา

3020341 3640500279291 นาย ประจวบ อินมา

3020342 3739900212418 นาย ปรเมศร์ ธานีรัตน์

3020343 3320500983544 พันจ่าเอก ไสว สัชชานนท์

3020344 3449900172311 นาย ชวลิต ศรีสารคาม

3020345 3440901011747 นางสาว สุณีรัตน์ จันทวะฤทธิ์

3020346 3430100530754 นาง เครือฟ้า แสงพันธ์

3020347 3949900019128 นาย แวฮามะ แวยูนุ

3020348 3320900660459 นางสาว สารภี บุญโกศล

3020349 3149900138191 นาย ทรงวุฒิ หยกหิรัณย์

3020350 3300200023600 นาย มงคล หกกระโทก

3020351 3910500159811 นาย กูดนัย ราเหม

3020352 3530400293501 นาง อรณิชชา แฝงจันทร์

3020353 3320300733196 นาย สุดใจ ซ่อนกล่ิน

3020354 3601101146698 นางสาว ภูษชา พวงรัตน์

3020355 3521300107227 นาย ทรงพล เครือคําหล้า

3020356 3301500416403 นาย อารี ยาพิมาย

3020357 3560700145745 นางสาว รุ่งเรืองทรัพย์ ทรัพย์มาก

3020358 3160301166521 นางสาว เสาวลักษณ์ จิตจํานงค์

3020359 3700100712779 นางสาว นิภาพร แป้งหอม

3020360 3540100023843 นางสาว ณัฐนันท์ รอดสี

3020361 3450101186364 นาย ศุภวัฒน์ การประกอบ

3020362 3420700036661 นางสาว วราภา บุดดา

3020363 3910500141688 นาง สุภาพร นราจิต

3020364 3830100030987 นาย บุญญฤทธิ์ พรมแดน
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3020365 3650400630264 นาย ธวัช อินเกตุ

3020366 3440300335441 จ่าเอก สินธ์สมุทร์ รักษาเคน

3020367 3450200483014 นาย ศิริชัย ทองบุ

3020368 3330401514945 นาง ธารญา วงศ์เศษ

3020369 3959900199339 นาย ณัฐภัค ธรรมสะโร

3020370 4102100058918 นาย พงศ์ภูชิชย์ เพ็งขุนทด

3020371 3949900331954 นาง ราณี ดือราแม

3020372 3719900080414 นาง ทิวาดา สังวรณ์

3020373 3330301079848 นางสาว วาสนา กิ่มเกล้ียง

3020374 3600300274831 นาย สุนทร วีเงิน

3020375 3440500370703 นาย ทองสุริยะ อันทะป๎ญญา

3020376 3520300310978 นาง สุภาพร พุทธวงษ์

3020377 3940300328652 นางสาว อามีเนาะ ดือราแม

3020378 3430300557834 นาย อัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์

3020379 3750300552660 พ.จ.อ. สยาม แพทยารักษ์

3020380 3940600070588 นาย อําราญ เจะมะ

3020381 3580500183864 นาย ประจวบ อินทรัตน์

3020382 3431000088121 นาง ณิชกุล ยนต์พันธ์

3020383 3430100824880 นาย ภูวนัย หัสสา

3020384 3730500494418 นาย สําอางค์ วงษ์บุญตรี

3020385 3301000475915 นางสาว พุทธิดา พูลศักด์ิ

3020386 5730600005156 นางสาว ลักขณา ภูท่อง

3020387 3401700041984 นาย ชาญลิตร อนัคทัศน์

3020388 3190200499941 นางสาว ศิริขวัญ สารีนนท์

3020389 3190200068419 นางสาว กัลยารัตน์ อํานาคะ

3020390 3310400537755 นาย ปฐมฌาน จงประเสริฐ
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3020391 3120100316119 นาย ชูเกียรติ สังข์ศร

3020392 3100601953073 นางสาว ปาริชาติ นาคะป๎ท

3020393 3220300657202 นาย สมเอก หอมเกษร

3020394 3310600154591 นาย ธนกฤต พิโรจน์รัมย์

3020395 3920400387944 จ่าเอก วชิราวุทธ์ เจริญฤทธิ์

3020396 3900200439720 นางสาว เกตสรี ชูแก้ว

3020397 3410102254738 นาย วีรยุทธ นงคะวาส

3020398 3909900007961 นางสาว วาสนา สุวรรณมณี

3020399 3302100704631 นาง ปาลิดา สายทอง

3020400 3520100859208 นาง จุรีรัตน์ อินทิยศ

3020401 3150600306635 นางสาว พิไลวรรณ โตสวัสด์ิ

3020402 3601000017191 นาง พรวรินทร์ พรรณภักตรา

3020403 3440700113470 นาง นุกุล ผะแดนนอก

3020404 3940100391555 นาง ชลชญา อยู่ทอง

3020405 3679900137425 นาย อดุลย์ ทองน้อย

3020406 3330501041640 นาย ชัยฤทธิ์ จินดาวงศ์

3020407 3220300314372 นางสาว ชเนตตี วงค์แก้ว

3020408 3349900520981 นางสาว สาริศา ทมาศเก้ง

3020409 3900900475567 นาย ศิวกร แก้วลอย

3020410 3800700757802 นาย นรินทร์ เหลือสม

3020411 3410800259034 นางสาว สุภา ยวนจิต

3020412 3450100683721 นาง พัชรินทร์ มลาไสย์

3020413 3949900232310 นาย แวมามะ แวหะมะ

3020414 3949900334881 นาง นูมาเยาะ แวหะมะ

3020415 3919900069991 นาง ปิยะมาศ วงศ์อํานาจ

3020416 3440600789536 นาย สถิต เปภักดี
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3020417 3860400406133 นาย กฤษฎา รอดบุญคง

3020418 3110300847401 นางสาว สุทิศา เฉยมีศักด์ิ

3020419 3570400846837 นาย สมัคร ราชเมืองมูล

3020420 3471000467261 นาย ชัยยา บุตรละคร

3020421 3441000175856 นาย ก้องเกียรติ พวงศรีเคน

3020422 3440100003959 นางสาว ยุวธิดา แก้วโยธา

3020423 3430400158311 นาย อภิศักด์ิ จันทรโคตร

3020424 3479900043627 นาย ศุภวัฒน์ สหะจิตตา

3020425 3150390000276 ว่าทีร้่อยตรี วีระพงษ์ เพ็งแจ่มศรี

3020426 3210300196574 นางสาว ฐิติรัตน์ เสน่ห์

3020427 3940300083081 นางสาว อมรทิพย์ ลายพรหม

3020428 3801200381090 นาง สิทธินี สุวรรณรัตน์

3020429 3401000091253 นาง ประภัสสร คุณพรม

3020430 3350800463929 นางสาว พิมพ์ชนก วงศรีแก้ว

3020431 3421100183303 นางสาว ณัชพร ชนะสิมมา

3020432 3640400441437 นาย จิรวัฒน์ เขียวเหลือง

3020433 3349900368624 นาย สมชัย อิศระภิญโญ

3020434 3250700042744 นาย ชเรนทร์ พงษ์เจริญ

3020435 3400800170611 นางสาว อังคณา พันทาอามาตย์

3020436 3360600204954 นางสาว ปนัดดา เอราวัณ

3020437 3350800754915 นาย วีระพงษ์ พิบูลย์

3020438 3560500355231 นาย สุขประเสริฐชัย ไชยวงค์

3020439 3310200068557 นางสาว สุธาสินี ทบวัน

3020440 3360300221438 นาย จิรภัทร เจนชัยภูมิ

3020441 3801300688545 นาง วิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร

3020442 3490500074896 นางสาว เพ็ญแข ราชชมภู
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล
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3020443 3450400249066 นาง สมพร พันธุช์ัย

3020444 5550500242158 นาง วลาพร รัตนอนันต์

3020445 3460300397446 ว่าทีร้่อยตรี นิสันต์ ศรีเสนพิลา

3020446 3130400118614 นางสาว กนิษฐา เส็งมา

3020447 3341400009512 นาย นายปรีชา แผงงาม

3020448 5520190004939 นาย โสภณ โลมาแจ่ม

3020449 3419900194889 นาย ธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล

3020450 5341500086345 นาย จําลอง ผ่องใส

3020451 3630800054775 นาง จีระพา มีบุญอนันต์

3020452 3349700075437 นาง ทิตยาภรณ์ สุพรรณ

3020453 3330501265963 นาง สุจิตรา ทรงกรด

3020454 3841700181081 นางสาว ธัญวลักษณ์ จันทร์รอด

3020455 3140500203141 นางสาว ลัดดา สหาวัตร

3020456 3310200135939 นาย ทัตธน ศิริจันทร์

3020457 3809700206049 นาง รัตนา พรหมเพศ

3020458 3310100698044 นางสาว กนกวรรณ์ วงศ์เมือง

3020459 3550400182891 จ.ส.อ. ธงชัย ใจดอนมูล

3020460 3960800294757 นาย แวอูเซ็ง แวดือราแม

3020461 3479900135408 นาง พิชยา ฤทธิฤ์าชัย

3020462 3940900323350 นาย สันติรัญ ดาโอะ

3020463 3960600304929 นาง ฟารีด๊ะ มะรอนิง

3020464 3620600534307 นางสาว สายบัว นาคสวัสด์ิ

3020465 3950100327041 นาง น้ําอ้อย ศรีพัฒน์

3020466 3450501039814 นางสาว ธัญญารัตน์ ไชยราช

3020467 3301800535998 นาง เจนจิรา ชูเกิด

3020468 3141200388082 นางสาว รัชนีย์ ยิ่งยง
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3020469 3460700615220 นาง ดวงใจ ปีกลม

3020470 3359900031875 นางสาว ณฤวดี บุญทศ

3020471 3610700093990 นาง ถิรนันท์ สุพรรณคํา

3020472 3720900073401 นาย ธนรุจน์ แดงแตง

3020473 3719900291971 นาย ธิติวัฒน์ พรรณธนะพัฒน์

3020474 3800101422404 นาย วรรณรัตน์ มณีโชติ

3020475 3400101111453 นาง วรรณรัตน์ ขันสุวรรณา

3020476 3101000651154 นางสาว จรรยาศิริ เดชปภา

3020477 3720700875661 นาย มนตรี พุทธโอวาท

3020478 3330100212516 นาง ชํามะนาต ศุภกรพาณิชย์

3020479 3430100922245 นาย สุระเชษฏ์ พันธุวร

3020480 3570501282076 นางสาว ศิริพรรณ จันทร์เขียว

3020481 3770600468915 นาย สุรศักด์ิ บัวนิล

3020482 3310100403249 นาง รักตาภา รักษาวัฒนะ

3020483 3520600121186 นาย กฤษณพงศ์ มีลาภ

3020484 3440800958781 นาย ภาณุวัฒน์ มิทราวงศ์

3020485 3259700012029 นางสาว วิภาพร ชื่นสงวน

3020486 3940700106207 นางสาว ภัทรญา ภิญญาจิรกุล

3020487 3240300017629 นางสาว สุภลักษ์ รัตโน

3020488 3700100306118 นาง จุฑามาศ องค์วาณิชกุล

3020489 3700100439045 นาง ปราณี ขําโขนงงาม

3020490 3340600267883 นางสาว อังศุธร นามตรง

3020491 3340600238913 นาง อรดี โคตคํา

3020492 3170600215907 นาง นฤภร ภิญโญ

3020493 3770700081061 นางสาว จําเนียน นิลสวัสด์ิ

3020494 3330600115471 นาย ภูวดล พวงยอด
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3020495 3460500624446 นาย ประวัติ ยางธิสาร

3020496 3410600549004 นาย โฆษิต ศรีป๎ญญา

3020497 3959900469115 นาง กอบแก้ว บุญวงศ์

3020498 3301700971915 จ่าเอก บรรจง ชาติพันธ์จันทร์

3020499 3411300651955 นาย ชลอ บุญเพ็ง

3020500 3301000004602 นางสาว พัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์

3020501 3620300347862 นางสาว เสาวนีย์ อัปมะนัง

3020502 3340200050445 นาย สนทยา จักรศรี

3020503 3800700132187 นาย สมชาย นาบาล

3020504 5401599007875 นาย นพดล แก้วคุณ

3020505 3499900174535 นาย เรืองศักด์ิ ศรีสมยา

3020506 3500700222456 นางสาว ศิริกานดา รัตนงาม

3020507 3340400185760 นาง นฤมล ย่าพรหม

3020508 3580500019762 นางสาว บุษกร ดวงเพ็ชร

3020509 3450700529714 นาย ไทยอารี บุระพวง

3020510 3580400144727 นาง จีรพัส ภัทรพีรวัจน์

3020511 3410100020535 นาย ประกิจ ปิยะศรี

3020512 3801600240612 นาย จรูญ บุญชูวงศ์

3020513 3700701028147 นางสาว ธารา บุญเกตุ

3020514 3449900169418 นาย ทวี ภูครองตา

3020515 3960500532750 นาย มูฮําหมัด สมะแอ

3020516 3250100589114 นาง วรรณนภัส ประสังสิต

3020517 3102002165754 นาย วรเชฏฐา ทองปาน

3020518 3310101760207 นาย ศักด์ิชัย เภสัชชา

3020519 3601100634729 นาง พนารัตน์ เดชป๎น้

3020520 3700100600164 นาย เสนีย์ ภูละมุล
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3020521 3330501146531 นาง กฤษณา ลือชา

3020522 3639900099957 นาย วรา เสมาทอง

3020523 3311001115351 นางสาว อรญา แก้วนาพันธ์

3020524 3550700418334 นาง อุบลพรรณ วัฒนศิริ

3020525 3920100701228 นาย ประวิทย์ ฮกทา

3020526 3400100150811 นาย นเรศ ชมจันทร์

3020527 3550100021212 นาย ศิรศักด์ิ วงศ์ชัย

3020528 3901000465159 นาย อุดม รัตนะเพ็ง

3020529 3551000065065 นาย อรุณ ตันธนะวรกุล

3020530 3600700903371 นาง ทิพย์ธญา พจน์จลองศิลป์

3020531 3349800094255 พันจ่าเอก สุรชัย ศรีสมบูรณ์

3020532 3300200705921 นาย สราวุต กลํ่ากลาง

3020533 3341500883273 นาย สุวโรจน์ บุดดาวงศ์

3020534 3550400216175 นาย พงศธร ผาสิงห์

3020535 3341100045122 นาย พงษ์สันต์ิ เสตพันธ์

3020536 3550700492755 นางสาว บุศราภรณ์ สมบัติป๎น

3020537 3240500268072 นางสาว เมตตา แก้วอุดม

3020538 3340400433976 นาย เกรียงไกร จันทป

3020539 3240200168137 นาง สุรีรัตน์ แต้ฮะเฮง

3020540 3440900050641 นาง สุดารัตน์ อ่อนทุม

3020541 3209900300737 สิบเอก วสันต์ ขันธ์สุวรรณ

3020542 5909899025847 นาย ณัฐกฤตย์ ทรัพย์สุข

3020543 3310700678702 นาย วัชรินทร์ ปุยะติ

3020544 3960100289831 นาย นครินทร์ อาแว

3020545 3330900277108 นาย สุริเยศร์ สุระโคตร

3020546 3301300555213 นาย นิคม ช่างเกวียน
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3020547 3730100284807 นาง โสภี อังกูรเกียรติ

3020548 3501200939042 นาย อรรนพ จันทร์เขียว

3020549 3800700222992 นาง เพชรรัตน์ กมัณฑา

3020550 3901000553007 นาย ณัฐเชษฐ์ ชูเมือง

3020551 3170400246418 นาง ภัณฑิลา ปานเพ็ชร์

3020552 3941000341689 นางสาว ศุภรดา ศิริรัตน์

3020553 3430200257651 นาง ไพฑูรย์ ชาวชายโขง

3020554 3960100077125 นาย สุเมธ เพ็ชรรัตน์

3020555 3640400299410 นางสาว ปาณิสรา ปล้ืมใจ

3020556 3480300779039 นาย จักรภพ นาวงศ์หา

3020557 3341400463370 นางสาว นิตยา ประทาน

3020558 3470800303050 นางสาว สมจิตร ผิวยะเมือง

3020559 2440400287148 นาย สุริยา โพธิศ์รี

3020560 3410600152210 นางสาว นพรัตน์ หาญนาดี

3020561 3411700512073 นางสาว ยุภาภรณ์ สุขณรงค์

3020562 3160101072264 นางสาว สําเนา น้อยตง

3020563 3401600237941 นาย มรกต ศิริจันทร์

3020564 3900600255499 นาย รอสาลี เลาะดีเยาะ

3020565 3600500061555 นาย จักษ์ บุญป๎น้

3020566 3800101086331 นาย สําราญ ทองเสภี

3020567 3400900324750 นาย ธีรยุทธ สุมาตรา

3020568 3480700725076 ดาบตํารวจ สุพัฒน์ เชื้อดวงผูย

3020569 3960700073503 นาย ฮาวารี เปาะสา

3020570 3920200197297 นาย ป๎ญญา แดหวา

3020571 3649800019099 นาย อนุชา แผดศรี

3020572 5300600053294 นางสาว ณภัทร คล่องสืบข่าว
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3020573 3540200179446 นาย อักษร วิริยะพงศ์

3020574 3401700868161 นาย วิเชียร สมกุล

3020575 3340200081499 นาย วัชรกุล วิเศษชลธาร

3020576 3840900028961 นางสาว นฤมล จิตรสม

3020577 3330301148734 นางสาว ณปภัช วันดีรัตน์

3020578 3250200362201 นาง บุญญรัตน์ แรกชํานาญ

3020579 3610100046966 นาง ธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์

3020580 3412000210296 นาง แก้วมณี แก้วไธสง

3020581 3840200369056 นาง จิรานันท์ ทองหวัน่

3020582 3950500270712 นาย รังสิมันต์ ดีแม

3020583 3470101230410 นาย ชมฉกรรจ์ บุญวงศ์

3020584 3460800153520 นาง อภิรดี จันโทริ

3020585 3650100917118 นาย อดิศักด์ิ คชนิล

3020586 3540600344975 นาย เมธาวรรธน์ คําปาแฝง

3020587 3600500100551 นางสาว จันทนา พันธมิตร

3020588 3410100078631 นางสาว ปภิญญ์พัทธ์ เสนาพล

3020589 5560190016805 นางสาว นวพร เมืองวงษ์

3020590 3800600035384 นางสาว สุรีรัตน์ ชายวงศ์

3020591 3860100758883 นาย ถานันทร์ ไกรทอง

3020592 3430700162691 นางสาว นันท์นภัส พลทองถิ่น

3020593 3720700768821 นางสาว ยุวดี อินทโชติ

3020594 3600900145578 นาย พิทักษ์ธรรม สร้อยจําปา

3020595 3200300099439 นางสาว บุญชนิภา บุญธนภาคย์

3020596 3600200008152 นาย สุพจน์ พูลสาริกิจ

3020597 3471201568880 นาย สุรวุฒิ นามจันทร์

3020598 3350800704403 ว่าทีร้่อยโท วิทยา มุลานนท์
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3020599 3340100885278 นาย ภาณุมาศ ภาคสีดา

3020600 3410400043581 นางสาว ขวัญตา สุขรมย์

3020601 3570900391936 นาย วิทยา ถุงแก้ว

3020602 3929900180956 นางสาว ณพัชญ์ปภา เกรียงไกรศักด์ิ

3020603 3180300281513 นาง ศุภธัญญกาญน์ นิลฉ่ํา

3020604 3800101696687 นาง สริดา เส็นหล๊ะ

3020605 3210500047238 นาย สรวิชญ์ เพชรนคร

3020606 3301500813682 นาย อมร คิดเห็น

3020607 3720200635628 นาง จิตรา วรอรุณ

3020608 3480600363857 นาย ณรงค์ สุขรี

3020609 3501100114386 นาง สุภาวดี แสนวิเศษ

3020610 3101501052482 นางสาว ณัฐชลัยย์ สดใส

3020611 3461400157375 ว่าทีร้่อยตรี นฤปนาถ ศิริษา

3020612 3330400976538 นาง อรทัย บุปผาสังข์

3020613 3411900840988 นาย ธนากร หอนงาม

3020614 4300300009968 ว่าทีร่.ต.หญิง นันท์ภาอร ฉิมประเสริฐ

3020615 3900200196819 นาย นัฐวุฒิ สมัครพงศ์

3020616 3500700017402 นาย ดิลกรัฐ สงวนสัตย์

3020617 3360700003268 นาง จิตนภา เลาหะนาคีวงศ์

3020618 3430100372679 นาย ชมภู ชัยจันทร์

3020619 3311400200905 นางสาว ลดาชาติ แพงแสงไพศาล

3020620 3260200180706 นาย วรพจน์ เเสวงนิล

3020621 3730601002588 นางสาว ลภัสรดา ชูสุวรรณ

3020622 3411600436804 นางสาว อัญชรินทร์ คําโคกสี

3020623 3461000564411 นาย ปิยะ ป๎ญจิต

3020624 3440600696368 นาง บุญธรรม ป๎กกาโต
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3020625 3570400287111 นาง วิมลรัตน์ วันร้อง

3020626 3949900057054 นางสาว เสาวลักษณ์ ณ สงขลา

3020627 3240300589037 นาย กฤตชัย กล้าอาสากิจ

3020628 3440500747891 นาย อรุณ วงละคร

3020629 3960300011756 นาย มูฮัมหมัดมุคตาร ยูโซ๊ะ

3020630 3709800235467 จ่าเอก สมชาย เพ่งสวัสด์ิ

3020631 3940500232501 นาย มะซาตา แยแล

3020632 3529900182031 นาง มาณี จันทร์จอม

3020633 3461200310943 นางสาว มยุรี ภูนบทอง

3020634 3479900118554 นาย จีระศักด์ิ ศิริสานต์

3020635 5431100011878 นาย วุฒิชัย ญาณเดโช

3020636 3301100260406 นางสาว วิไลวรรณ เหล็กคงสันเทียะ

3020637 3410800004184 นาง จิราพร จันฝ่าย

3020638 3401900102634 นาย สมนึก ชื่นอิสรา

3020639 3460300055871 นางสาว อรสา นาชัยลาน

3020640 3441000190383 นาย เสรีชัย ปิติทะโน

3020641 3430100530746 นาง เทียนทอง กลางท่าไค่

3020642 3141300116238 นาย สุริยา ธีราธรรม

3020643 3769900045414 นาง ลภัสรดา ลมลอย

3020644 3660400004860 นาง วิมล ปาณะดิษ

3020645 3251100194536 นาย เทอดเกียรติ พัฒนนิติศักด์ิ

3020646 3450400026059 นาย รณกร บุญศรีทุม

3020647 3720400161921 นาย พิเชษฐ์ ทาสีรงค์

3020648 3170300214867 นางสาว ดุษณีย์ รองกลัด

3020649 3940500115121 นาย อิสมาแอ เวาะมะ

3020650 3220100315308 นางสาว ปิยะมาศ ขุนชัย
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3020651 3570600001768 นาย ธนัท อธิภัทร์กุล

3020652 3941000268256 นาย มูหะมะ สาแล

3020653 5341490004066 นาย ศาสนะ ประทาน

3020654 3960400203991 นางสาว พาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

3020655 3430300635380 นางสาว บัวเรียง ไพศาล

3020656 3440800457324 นางสาว โชติรัตน์ บุญพระธรรม

3020657 3841100099040 นาง ทิพวรรณ เดชมณี

3020658 3440800783604 นาย บุญส่ง สานไธสง

3020659 5670100077477 นาย ประสิทธิ์ เสียงไพเราะ

3020660 3320101168855 นาย พรเทพ เจริญศิริ

3020661 5959800001177 นาง อรอุมา สวนจันทร์

3020662 3640500827795 นาย เกื้อ แพ่งเมือง

3020663 3190600313526 นางสาว เกษร นาคสุทธิ์

3020664 3620101516648 นาง จุ๊บแจง อ่อนพรม

3020665 3301300707412 นาย วิทูลย์ คุ้มสุวรรณ

3020666 5301500065852 นาย ศุภสวัสด์ิ อาจหาญ

3020667 3200101239630 นาย กัมปนาท ระวังพันธุ์

3020668 3341200145544 นาย เฉลิมพันธ์ กล่ินล่ันทม

3020669 3670300142543 นาง มนต์ทิพย์ โกวิทพันธุ์

3020670 3960400089960 นาย สือดี ยูนุ

3020671 3969900067025 นาย เจ๊ะยะยา บินกลิน

3020672 3960400142348 นาย มะยัมรี บีรู

3020673 3730300305387 นาย ชัยวัตร์ มีทรัพย์หลาย

3020674 3540500014183 นางสาว เทพสรินทร์ เบีย้จรัส

3020675 5119999016022 พ.จ.อ. สมชาย ธัญญเจริญ

3020676 3440500757993 นางสาว เข็มพร สิงห์ทรงพล
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3020677 3200300023262 นางสาว วรกาฬ กําแพงแก้ว

3020678 3330800299258 นาย นายสุพิน บุญตา

3020679 3141000252578 นาย นิรุตต์ิ โกมลวานิช

3020680 3450101636696 นาง กิตติมา แก้วกิตติ

3020681 5530800022820 นาย นพรุจ เชียงส่ง

3020682 3950500105339 นาย มาหะมะสายดี อาลีสาเมาะ

3020683 3330400909610 นาย ภัทรกร คํามอน

3020684 3630100492559 นาย ชัยวร ป๎ญญาอ่อง

3020685 3141100254203 นางสาว อุดมลักษณ์ เกิดปราชญ์

3020686 3480400141541 นาย ไผทพัฒน์ มีบาง

3020687 3310900341396 นาย พิสิทธิ์ ปติตานัง

3020688 3320300269830 นาย ไพฑูลย์ ป๎ญญาเดชานนท์

3020689 3450100781609 ว่าทีร้่อยตรี สุรัตน์ น้อมระวี

3020690 3730200280706 นางสาว พรระวี แก้วแดง

3020691 3520101351321 นาย วัชรพงษ์ ตะนะเกตุ

3020692 3301300134765 นาย สมวาส พรมกมล

3020693 3609900681818 นาย รัชพงษ์ เพ็ชร์ประยูร

3020694 3350700207033 นาง นิรดา พรมกมล

3020695 3450600052509 นางสาว ปณัสพรท์ อาจอุดร

3020696 3550100489346 นาง นิศาชล ดอนจันทร์ทอง

3020697 3440400521823 นาง แขเพชร พิมโสม

3020698 3700600020141 นาย กฤษณะ เรืองฤทธิ์

3020699 3560100473504 นาง ประภัสษร เรืองเดช

3020700 3800500092998 นางสาว วาสนา พิบูลย์

3020701 3471200873999 นาง วัชรา พันธะสา

3020702 3340300236354 นางสาว พิศมัย จันพิรักษ์
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3020703 3310600189866 นางสาว ณัฎฐพัชร ผาเงิน

3020704 3330300713811 นาย อุทิศ สังลา

3020705 3471500277241 นาย สมคิด อุทัยวัฒน์

3020706 5800400053393 นาย นันทวิทย์ รัตนะ

3020707 8471288000334 นาย ธวัชชัย ธัญพิชชา

3020708 3670500062811 นาง รัตติยา ตาเวียน

3020709 3639900195999 นาย สมชาย ตาเวียน

3020710 3450200061951 นาง สุคนธา สุขกําเนิด

3020711 5330590014721 นาย โสภณ ดวงอินทร์

3020712 3620101331605 นาย อนุชิต มะลิลา

3020713 3600600156086 นาย ธวัช วาสิกานนท์

3020714 3320400239215 นาย อุทิศ เจริญยิ่ง

3020715 3349900151277 นาย สุเมธ ดาราคํา

3020716 3249900062879 นางสาว สุกัญญา ต.หิรัญญากร

3020717 3440800522215 จ่าเอก สุขสมหวัง ภักดีการ

3020718 3341100992768 นาง สมพิศ ช่วยสุข

3020719 3730101679252 นางสาว ศรีรัตน์ หัสชู

3020720 3411400737720 นาย ศุภวิชญ์ ยาพันธ์

3020721 3770300242644 นาย การุณย์ ห้วยหงษ์ทอง

3020722 3310700881559 นางสาว บวรลักษณ์ ธันยพิพัธน์

3020723 5250100001997 นางสาว บุษกร ทาสี

3020724 3770400203438 นาย เลิศชัย สร้อยทอง

3020725 3430900024438 นาย พัฒนา บรรพจันทร์

3020726 3400100194061 นาย ธวัชชัย ชาตรี

3020727 3740100571733 นางสาว ทิพย์วรรณ อู่สกุล

3020728 3700800158634 นาย ป๎ญญา วัฒนาพร
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3020729 5410400041551 จ่าเอก จุมพล ศิริโยธา

3020730 3930100098521 นาย ประชา จูดคง

3020731 3419900617836 นาง รัชนีวรรณ กุตระแสง

3020732 3349800270126 นาง วชิราภรณ์ พรหมรัตน์

3020733 3710100948381 นาย นําโชค เจริญภักดี

3020734 3901000193302 นาย ปรีชา บริสุทธิ์

3020735 3770100333034 นางสาว เกตุสุนีย์ คชชะ

3020736 3341400322121 นางสาว รติรัตน์ สีแดง

3020737 3102000552696 นาย สมภพ ธนิกกุล

3020738 3930500288808 นาย สาโรจน์ ชูใหญ่

3020739 3400700801791 นางสาว ดวงตาวัน โคตรประทุม

3020740 3960200204293 นางสาว วิชิตา ขุนพรม

3020741 5570100015111 นาย กฤษฎา เกษมญาติ

3020742 3260100625030 นาง จํานงค์ มีเจริญ

3020743 3249800001789 นางสาว นพวรรณ ฉัตรไชยพรกุล

3020744 3460700385992 นาง สุทธิดา ภูแย้ม

3020745 3130300143994 นาย อํานาจ สว่างพร้อม

3020746 3930400159682 นาย รวิภัทร ซุ่นเส้ง

3020747 3950600331128 นาย มะตอเฮ มะแนซายอ

3020748 5961299001320 นางสาว มุกดา สุทธวีร์กูล

3020749 3410800097883 นางสาว จิดาภา อุดมฤทธิ์

3020750 3900600011816 นางสาว มัญจนา กาเล็ม

3020751 3809800048747 นาง กมลทิพย์ จงจิตร

3020752 3960600344874 นาย ตูแวรอมือลี รายอหะมะ

3020753 3540400387298 นาง มยุรา วรรณเกตุ

3020754 3730300372769 นาย เจษฎา สรนุวัตร
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3020755 3609900593714 สิบตํารวจเอก กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์

3020756 3349800075064 นาย พสิษฐ์ วิทยาขาว

3020757 5470600002109 นาย ธีระพล ทาทอง

3020758 5490100038724 พันจ่าอากาศเอก ประวิทย์ สิงห์ศร

3020759 3320400399271 นาย สันติ สิริสุข

3020760 3470500123170 นาย วัฒนากร กลางชาติ

3020761 3400100139788 นาง ดาหวัน ละน้อย

3020762 3800101271881 นางสาว อภิญญา ทรงสุรางค์

3020763 3550100665659 นาง พลับพลึง วงศ์ธานี

3020764 3311400059846 นางสาว สายยนต์ พางาม

3020765 3900500199732 นาง เหมือนฝ๎น ขาวผ่อง

3020766 3480900249961 นาย ปราโมช ขําคํา

3020767 3600800544527 นางสาว พัชรีย์ พุม่เจริญ

3020768 3470101016655 นาย วัชรินทร์ อุดมศาส์นติ

3020769 3340300038595 นาย อาทิตย์ คําเนาว์

3020770 3411800318384 นาย สมบุญ บุญขาว

3020771 3450400068908 นาย สิทธิพงษ์ แก้วภูมิแห่

3020772 3720700458962 นาง วาริน จันทวาท

3020773 3640300207572 นางสาว พัชราภรณ์ ครุฑจู

3020774 3411700594576 นาย ประยูร เดชไชย

3020775 3720100109835 นางสาว พิมพ์พรรณ จันทร์รูปงาม

3020776 3400700647521 นาย สุรพงษ์ บัวจันทร์

3020777 3720800386505 นางสาว ดวงพร เพ็ชรวงค์

3020778 3860100062935 นางสาว วิไลลักษณ์ เสวก

3020779 3860700435830 นาย สุคนธ์ นุ้ยพ่วง

3020780 3361300301033 นาย ปฐพล ศรีสวัสด์ิ
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3020781 3461000295738 นาย คินกรณ์ บุตรวัง

3020782 3411900228786 นางสาว ขวัญนภา เวียงอินทร์

3020783 3440900613671 นาย วิทยา นนทะคําจันทร์

3020784 3600100179168 นาย อภิชาติ เสมาทอง

3020785 3700501041239 นาง กาญจนา ชื่นชวน

3020786 3310300463288 นาง ลลินา ก่ายแก้ว

3020787 3620600210901 นาย ศิริโรจน์ สุวรรณเจริญ

3020788 3410300448296 นาย จรูญพัฒน์ สุบินเกษมสิริ

3020789 3801600331511 นางสาว ธรรศา รอดมินทร์

3020790 3941000128420 นางสาว แวนูรไอนี แวหะยี

3020791 3720100304808 นาย สาโรจน์ ชาวเมืองทอง

3020792 3450600430805 นาย อดิศักด์ิ แว่นใหญ่

3020793 3619900077015 นางสาว มาลีรัตน์ สุคโต

3020794 3450600433332 นาย คําตัน หลุบเลา

3020795 5340400104049 นาย มงคล ผลไม้

3020796 3430300926864 จ่าเอก ศิริพงษ์ จันทร์อ้วน

3020797 3339900201827 นาย นิพนธ์ เรืองรอง

3020798 3150600156153 นาย ชัยพร คําแก้ว

3020799 3401500290221 จ.ส.อ. เพิม่ศักด์ิ ไทธานี

3020800 3430700204971 นาง สุจิตรา ศรีเคน

3020801 3430500014834 นาย คําพันธ์ ศรีจันทร์

3020802 3340700067053 นางสาว พิมพ์ธณิชา สอระพิมพ์

3020803 3330700374266 นาง อภิชา ขาวสะอาด

3020804 3401700808274 จ่าเอก ยุทธศักด์ิ บุษนาม

3020805 3340100676008 นางสาว เตรียมจิตร อมรสินทร์

3020806 3509901393388 นางสาว นิธิมา ศรีโยทัย
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3020807 3461300381273 นาย วายุภัทร ราศรี

3020808 3920700011834 นางสาว จิราภรณ์ พลเดช

3020809 3480900244993 นาย ประกอบกิจ คําชนะ

3020810 3301500600026 นางสาว ศิริพันธ์ บุญญานุสนธิ์

3020811 3801300652109 นาย จตุรงค์ เทวเดช

3020812 3600500137632 นาง วันเพ็ญ รัตนพวงทอง

3020813 3900700638551 นางสาว สุภาพ ถึกป้อง

3020814 3670500020174 นางสาว รภัสสา คําซ่ือตรง

3020815 3411000042937 นาย ธนภูมิ โพธิหล้า

3020816 3301600161512 นางสาว เครือวรรณ์ ยุทธกิจเสรี

3020817 3709900423915 นาง กาญจนา เหล่างาม

3020818 3800900049020 นางสาว อาภรณ์ จันทร์เมืองไทย

3020819 3440300213230 นางสาว ประภาพร ศิริมูล

3020820 3930600384990 นาย มานพ คงพูล

3020821 5330400026927 นาย บรรจง ยั้งใจ

3020822 5440300059890 นางสาว ลัดดารา รัตน์รองใต้

3020823 3339900143002 นาง กชพรรณ พิมลนอก

3020824 3401500347311 นางสาว เฌอเอม มูลเทพ

3020825 3401500347303 นาย อภิชาติ สินทพ

3020826 3930300017533 นางสาว ทิชากร เพ็งโอ

3020827 3720101101277 นาย สุภาพ ฉัตรโสภณ

3020828 3660700313329 นางสาว นวพรรณ ใจหาญ

3020829 3650800716590 นาย ธาตรี พรหมมา

3020830 3730500095599 นาย กิตศุวิชญ์ จิตประสงค์

3020831 3361300039495 นาง ศุภานัน ภูมิคอนสาร

3020832 3450300315113 นาย ไชยวัฒน์ โคตุทา
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3020833 3610300134133 นาง กมลพร ชาญถิ่นดง

3020834 3301700193068 นางสาว ปรียารัตน์ แก้วพิมพ์

3020835 3480100257489 นางสาว จีรฉัตร สารวรรณ์

3020836 3321300155461 นาย วิชัย ฉิมงาม

3020837 3620200334971 นาย ชัยยุทธ เทศเขียว

3020838 3301600281208 นางสาว ทัศนีย์ โพธิจ์ันทร์

3020839 3199800112531 นางสาว ดุจสดี บัวแพง

3020840 3630400295007 นาย สุชาติ ผาแสนเถิน

3020841 3440700282433 สิบเอก ดิเรก ปะวะเสริม

3020842 3340701432260 นาย เนติพงษฺ์ วงษ์สิงห์

3020843 3349700071369 นาย มรกต รงค์โยธิน

3020844 5341590015248 นาง ผ่องผกา คําผง

3020845 3930100983037 นาย ภานุมาศ บัวเนียม

3020846 3420100275126 นาย สุพัฒน์ บุตรวิไล

3020847 3700500603918 นาย พลกฤต ธนศุภวณิชชากุล

3020848 3310700599853 นางสาว ปิยนุช ปอแก้ว

3020849 3700600049092 นาง สุรีย์ สุดเสน่หา

3020850 3330700271513 สิบเอก ตะวัน เดชาพรหมพิทักษ์

3020851 3471200447205 นางสาว อนันท์ อรัญป๎กษ์

3020852 3450600092055 นาง อารี ชาวไร่

3020853 3349900109254 นาย เชาว์วรรธน์ บัวใหญ่

3020854 3440700282816 นาย วิญํู ลาดเหลา

3020855 5470190008412 นาย ชุมพล คําตลบ

3020856 3960400062301 นาง ยามีละ ลาเต๊ะ

3020857 3520800214331 นาย วรเดช ทิพย์แดง

3020858 3361000053310 นาย เทพฤทธิ์ วุฒิป๎ญญานุกุล

หนา้ที ่50 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3020859 3710500246601 นาย ศุภชัย ชื่นเเสง

3020860 3560600314278 นาง นงลักษ์ อํามาตย์

3020861 3320701118336 นางสาว ศศิธร บุญสรรค์

3020862 3330200250193 นาย บัณฑิต นามวงษ์

3020863 3720500567555 นาย ภิรมย์ แก้วปาน

3020864 3471300063352 นาง จินดาภรณ์ ลาลด

3020865 3441000176011 นาย ธนโชติ สอนจันดา

3020866 3480600150527 นาย คชนท์ ธน.ทอง

3020867 3401200226772 พ.จ.อ. สายชัน พันธ์ดงยาง

3020868 3469900189451 นาย สิงหา มณีศิลป์

3020869 3300600442677 นาง กัลยา สวนพริกไทย

3020870 3480500446904 นาย สมคิด ตะวังทัน

3020871 3160600014197 นาย อัครเดช พุม่บ้านเซ่า

3020872 3250300292336 นางสาว ดลยา พละเดช

3020873 3759800071821 นาง สิณีณาฏ เพิม่โต

3020874 3901000039877 นาย ราเชน หมะหมัด

3020875 3730200205658 นาย พิทักษ์ เดชป้อง

3020876 3801300659944 นาย เกียรติศักด์ิ ธานีรัตน์

3020877 3450500065366 นาง วรัทยา พรมชาติ

3020878 3340500605981 นาย ปริทัศน์ พิมษร

3020879 3560200200925 นาย เผด็จ ปะโนรัมย์

3020880 3600100656721 นาย ปราโมทย์ ชัยชอุ่ม

3020881 3180100270771 นาง ชุติมา อาจแก้ว

3020882 3960400148630 นาย โมฮัมหมัด หะยีสะอะ

3020883 3310400030146 นาง วีรวรรณ ศรีทน

3020884 5440900029665 นางสาว ธันยพร ประนัตนัง
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3020885 3120200569779 นาย สาโรจน์ นาคสุขปาน

3020886 3719900306005 นาย มนตรี จิตรธรรม

3020887 3309901165824 นาย สุรคุปต์ สิทธิสุธี

3020888 3800600507898 นาง วณิชยา ภักดีชน

3020889 3301200256435 นางสาว เพทาย พันธ์ทอง

3020890 3950400111736 นางสาว ซารีนี กูวิง

3020891 3720500573067 นาย ปราโมทย์ มะกรูดอินทร์

3020892 3520700080996 นาง นางเกษรา พิพัฒน์รัตนากร

3020893 3480500270148 นาง ธัญพร อภัยโส

3020894 3510200147684 นาย มนตรี แก้วกาศ

3020895 3660400391162 นาย บุญเจตร์ เลิศจันทร์

3020896 5450690008551 นางสาว ธนิการ์ แท่นศิลา

3020897 3930700074348 นาง นริศรา นุ่นชูผล

3020898 3400900237121 นาย ศุภกฤษ ศรีชมชื่น

3020899 3340900093929 นาย แสงวิทยา ชินวงค์

3020900 3551000065057 นาย ธีร์ธวัช ตันธนะวรกุล

3020901 3930100850720 นาง สมพร แก้วสุข

3020902 3700600049106 นางสาว ดลชนก สุดเสน่หา

3020903 3949900290115 นาย วันซัครีย์ แวดอเลาะ

3020904 3801400062290 นาย ธนภัทร นันตสุวรรณ

3020905 3210500565794 นาย สุพัฒน์ ยิ่งเจริญ

3020906 3430700349007 นาย ชูศักด์ิ แก้วนิวงศ์

3020907 3340100569376 นาง พรจิตย์ แสงสุวรรณดี

3020908 3720500235951 นาย มณฑล อินสว่าง

3020909 3170600111150 นาย วิวัฒน์พงศ์ โพธิว์ัง

3020910 3461200417501 นาย ชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์

หนา้ที ่52 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3020911 3949900323706 นาง สุสงวนพงศ์ ชูเชิด

3020912 3220400135313 นาง ดรุณี โภคาพานิชย์

3020913 3840900103903 นางสาว วาสนา ศรีคิรินทร์

3020914 3670700990444 นาย สุระ จันทร์มี

3020915 3920600696029 นาง พัชวิภรณ์ บุญพา

3020916 3700700011496 นางสาว เสมอใจ ฮวดมา

3020917 5120199028681 นาย ศิระ สวนกูล

3020918 3860700161519 นาง ขจีรัตน์ เรืองเจริญ

3020919 3460700123807 นาย ต่อสุกล เกียรติเจริญ

3020920 3840100630500 นางสาว จรนัย เวฬุการ

3020921 3150100157690 นาย นายวีระชาติ ผิวบาง

3020922 3540100626491 นาย ภาณุวัฒน์ คํามีสว่าง

3020923 3620400829702 นาย พัฒน์พงษ์ ยอดวันดี

3020924 3401500547931 นาง ชนิดาภา บุญตาแสง

3020925 3301100227000 นางสาว ณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ์

3020926 3471200024207 นาง พรรชรนันท์ สายจันดี

3020927 3400900270536 นาง จันทร์ฉาย เตชนันท์

3020928 3440100581472 นางสาว ดวงฤทัย ชนะบุญ

3020929 3150100039336 นาง ดวงกมล เกษโกมล

3020930 3620700093647 นาย สาวิตร ยิ้มโรจน์

3020931 3310401314571 นาย สะท้อน ประถมวงค์

3020932 3440800303220 นางสาว จันทิมา สุคําภา

3020933 3920400291271 นาง เพชรราตรี อินทร์ช่วย

3020934 3939900261468 นาง อรอนงค์ ขําตรี

3020935 3940500079869 นางสาว สุดา สุวรรณกุล

3020936 3520100884393 นาย บดินทร์นาท ไชยสงคราม
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3020937 5480700018180 นางสาว มุกดาวรรณ แสนศิริ

3020938 3190300478627 นางสาว ปุณณชา วงษ์มานะสุข

3020939 3440500558095 นาย ทองเพ็ชร เสาระโส

3020940 3700200290710 นางสาว ญาณิฏา ทรัพย์จรัสแสง

3020941 3320100090747 จ่าเอก สิทธิศักด์ิ เจริญผล

3020942 3350300354284 นาง อาภาสุรีย์ วงษ์ชมพู

3020943 3930800195368 นาย กุศล ขุนเพ็ชร

3020944 3209900349906 นาย ปรามล สุทธศิริ

3020945 3451400626979 นางสาว ธัญญชล สวัสด์ิพานิชย์

3020946 3720200235506 นาย อนันต์ เข็มเงิน

3020947 3800900851471 นาย วรเดช รักต์ยศ

3020948 3330500528189 นาย อนุพงศ์ นนทะพันธ์

3020949 3311300260400 จ่าเอก นฤเบศร์ ศรีคุณ

3020950 3341100194021 นาง อุไรวรรณ สงวนพิมพ์

3020951 3311000854720 นาย ชยานันต์ พิมพ์บุญญามาศ

3020952 3521300252871 นาย วิสูตร ชุ่มทวีพาณิชย์

3020953 3130300482322 นางสาว สุพิชชา โตจับ

3020954 3471500012433 นาย วุฒิชัย เทพบํารุง

3020955 3349900231521 นางสาว สิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค

3020956 3940400106201 นางสาว รอบีย๊ะ ยะยา

3020957 3480200090161 นาย บรรจง ภาวะดี

3020958 5340400020252 นางสาว อภิญญา ทองหมื่น

3020959 5341190018321 นาง รจนา พุทธแก้ว

3020960 3571000043088 นาย กิติศักด์ิ เครือวงค์

3020961 3960300298443 นาย อับดุลฮากัน ดอเลาะ

3020962 3341600107151 นาง มะลิวัลย์ รูปศรี
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เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3020963 3330101527073 นาย นิติธร ดารากรณ์

3020964 3330700594053 นาง วริศรา อินทร์งาม

3020965 3361300293707 นาย สุรชัย ภูมิคอนสาร

3020966 3720400244304 นาย ศรีรัตน์ คุ้มวงษ์

3020967 5430100050961 นางสาว วรรณภา จันทร์เบาะ

3020968 3620101087895 นาย สุวัฒน์ ศรีผง

3020969 3130700361913 นาย สมประสงค์ ทองจันทร์

3020970 3961200070506 นาง สุขมา บาโด

3020971 3920500155026 นางสาว ชุติมา เหล็กเกิดผล

3020972 3430200675452 นาย ปณิธาน สรรพศิลป์

3020973 3550300072864 นางสาว รัชฎา ณ น่าน

3020974 3339900125063 นาย กฤษฎา ใจแจ้ง

3020975 3311400332101 นางสาว รัชนี แสงฮาด

3020976 3451000301975 นาย นิติรัชต์ รณเรืองฤทธิ์

3020977 3440300002743 นาย สุมิตร วังพิมูล

3020978 3360100423258 นางสาว เกศทิพย์ กองแก้ว

3020979 3810100036209 นาย ศราวุธ ผิวดี

3020980 3470300496487 นาย คัชธา โถชารี

3020981 3949900257274 นาย อุสมาน ศาสน์พิสุทธิกุล

3020982 3340100475185 นาย ประเสริฐ สายงาม

3020983 3520600095991 นาง จามจุรี สุมา

3020984 3340700751078 นางสาว กมลทิพย์ แซ่โค้ว

3020985 3341000032924 นาย ระพีพัฒน์ แสงสว่าง

3020986 3700600296588 นาย ปราโมทย์ คํากลัด

3020987 3330101461820 นาย สุภชัย คําตัน

3020988 3311100802217 นางสาว กุลฐรัตน์ มั่งค่ัง

หนา้ที ่55 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3020989 3440700202626 จ่าเอก ทองสุข เป้งไชยโม

3020990 3411900723621 นาย ธนวัฒน์ เหล่ายา

3020991 5930590016078 นาย อนุรักษ์ เรืองประดิษฐ์

3020992 3600600063835 นาย เกษม เรืองโพธิ์

3020993 3860100871779 นางสาว วรรณวิษา สงค์ถ้าพร้า

3020994 3960500094086 นาย ศักด์ิรินา แดงเอียด

3020995 3450600838057 นาย ธิวัตถ์ พุทธสังฆ์

3020996 3160700177381 นาย ยงยุทธ ขวัญกิจสุนทร

3020997 3940100311691 นาง ซัลมา ยานยา

3020998 3101700998882 นาย ยุทธพงศ์ ลือกิจ

3020999 3302200377233 นาง นารี ไชยนอก

3021000 3460300455161 นางสาว ป๎ทมา สุขบรม

3021001 3400900408724 นาย เชาวรินทร์ อินทรป๎ญญา

3021002 5400700012653 นาย ไพบูล จันทะวงศ์

3021003 3450500825042 จ่าสิบเอก ปรีชา เวียงนนท์

3021004 3860100018898 นาง กรองจิตร ช่วยยิ้ม

3021005 3800101524975 นาง วาสนา รัจรัญ

3021006 3301201088943 นาง จันทร์เพ็ญ รักษ์สุจริต

3021007 3101202798041 นางสาว พรมณี แสงโยธา

3021008 3430100596283 นาย พิษณุ วรรณวิเศษ

3021009 3330300735997 นาย วีระพงษ์ โสภวงค์

3021010 3860700080543 นาง ปริชาด พ่วงแม่กลอง

3021011 3320700351436 นาย สุนันท์ ผ่องพันธ์

3021012 3630500021723 นางสาว จุฬารัตน์ จิตมั่น

3021013 3451400100551 นาย พงศ์เดช ไชยมีสุข

3021014 3411600323023 นาย พชร สิริวัฒนวรวงศ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3021015 3950600378663 นางสาว ฟารีดา มะเต๊ะ

3021016 3940200174581 นาย รัชพล พูลสมบัติ

3021017 3401500135039 นาย อนุชา เทนอิสสระ

3021018 3350100353811 นาง โชติกา บุญสิทธิ์

3021019 3920200368504 นาย ยศดนัย หมาดเส็น

3021020 3189800017155 นางสาว ณิชาภัทร สงวนวงษ์

3021021 3189800017147 นาง พิรุญพร ประชุมทรัพย์

3021022 3700100991601 นาย วสุธันย์ ศรีวิเชียร

3021023 3159900088623 นางสาว ศิริวรรธ เกษมศิลป์

3021024 3320900855641 จ่าสิบโท เจษฎา นพพิบูลย์

3021025 3440600851517 นาง สุวดี ทิพศรีราช

3021026 3300100219171 นางสาว พาฝ๎น ศิลาพงษ์

3021027 3340400018529 นาง พรทิพย์ สุนทร

3021028 3800500197013 นาง พรทิพย์ เทพราช

3021029 3950600449111 นาง สลามา ยีเฮ็ง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3030001 3450100032444 นาง ศรินรัตน์ นพศรีโรจน์

3030002 3730600593078 นาย วรพจน์ เพ็งนาเรนทร์

3030003 5301590009949 นาย วิรัช มานะการ

3030004 3659900509535 นาย ขวัญเมือง เย็นบุญธรรม

3030005 3479900157487 นางสาว ณฐ หอมจันทร์

3030006 3419900563311 นาง เยาวรัตน์ คู่วิรัตน์

3030007 3919900002900 นาย ก้องเกียรติ กําศิริพิมาน

3030008 5540190001344 นาย ดํารงค์ฤทธิ์ เยี่ยมราษฎร์

3030009 3180400380505 นาง สุรีย์ คณิตจินดา

3030010 3190900216453 นางสาว สุวรรณเพ็ญ ทองอุ่นเรือน

3030011 3901100343675 นางสาว ปาลิกา วงศ์วาสนา

3030012 3250100341759 นาง ดรุณี อิศรานุกูล

3030013 3900400222953 ว่าทีร่.ต.หญิง ฐิติมา ศรีสุข

3030014 3321001065052 นาย อิศรานุวัฒน์ เทียนแก้ว

3030015 4730600005727 นาย สุทธีธรรม โกมลหิรัญ

3030016 3480600358217 นาย กิติภูมิ ภูริยศสกุล

3030017 3860700299138 นาง วรัญณัฐ มานพ

3030018 3340900522064 นาย อุดม ไพรบึง

3030019 3460500803081 นาย นัคเรศ ว่องไว

3030020 3130600307976 นาย ไกลาส กิจวิทยกุล

3030021 3709800029409 นาย พงษ์ศิริ สงเคราะห์ราษฏร์

3030022 3401700848993 นาง นภัสวรรณ วรแสน

3030023 3900100239044 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สายชล ทวีศรี

3030024 3609900100921 นาง ภคมน เสนาวิน

3030025 3130500277307 นางสาว ป๎ณนิตา นกเทศ

3030026 3840800220029 นาง สุพรรณี คงราช

ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

หนา้ที ่58 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

3030027 3550700444530 นางสาว จินตนา ไชยวงค์

3030028 3650600733091 นาย สุคนธ์ ทับอาจ

3030029 4800700001641 นาย ชวัลวัฒน์ พรหมเดช

3030030 3900101028535 นางสาว กาญดา รัตนเกษร

3030031 3720300083350 นาง สุวีนา วงษ์เชียงเพ็ง

3030032 3671000175935 นางสาว รุ่งสุริยา ธํารงภูวดล

3030033 3440800996373 นาย อนุชิต โพธิมาตย์

3030034 3160100220596 นาย ภูษิต อาลัยสุข

3030035 3200100940318 นาง ฉัตรญา เจริญเกด

3030036 3301900155241 นางสาว พิชชานันท์ กุลพรพิพัชญ์

3030037 3340701413591 จ่าเอก วรวิชญ์ วงศ์คํา

3030038 3250800406136 นาย ธีรชัย วงศ์วนิชโยธิน

3030039 3860100471797 นาง จันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร

3030040 5840800017416 นาย ประเสริฐ พืชผล

3030041 3840900099582 นาย พรภิรมย์ ศรีรักษา

3030042 3160500238522 นาย นุโรม นาคสกุล

3030043 3310101907887 นาย ไชยพร หลวงวงศ์

3030044 3650400514876 นาย สนธยา จิตต์รําพึง

3030045 3800900840151 นาย ประกิต รักษ์ศรีทอง

3030046 3849900200010 นาง สุนันทา บุษบงค์

3030047 3730200736751 นาย จินดา เจเถื่อน

3030048 3640300018460 นางสาว วาสนา อุ่นรอด

3030049 3401000244599 นาย สุบัน สีมา

3030050 3330300003082 จ่าเอก มงคล ชราศรี

3030051 3740200349820 นาง นงนภสร เกตุแก้ว

3030052 3720100045837 นาง ชมนภัส ใยน้อย
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

3030053 3450700001515 นาง เกศแก้ว พลวิชิต

3030054 3920100883270 นาย ไมตรี ซ่วนยุก

3030055 3709900086919 นาง ปทุมวดี จันทร์แฉล้ม

3030056 3800400305183 นาย ภานุมาศ ส้มเขียวหวาน

3030057 3450101075988 นาง แสงเดือน ถิรวิชัยกุล

3030058 3461300028301 นาง ทิพย์พาพร สิทธิจันทร์

3030059 3141400319327 นางสาว อินทิรา เสง่ียมงาม

3030060 3669800048072 นาง ธัญญา ดารากุล

3030061 3411900189870 นางสาว สุดารัตน์ ธุระพล

3030062 3801300640925 นาย สาโรช เกล้ียงทอง

3030063 3601200345354 สิบเอก วสันต์ ศรีเดช

3030064 3401200584741 นางสาว อุมาวดี คุณล้าน

3030065 3301700834616 นางสาว ทินกรณ์ สุรชาติเมธินทร์

3030066 3501000179770 นาง สายทิพย์ ฉริยะพงศ์พันธุ์

3030067 3640400205229 นาย นิติธร สังข์จันทร์

3030068 3740101001809 พันจ่าตรี พิเชต พาหวล

3030069 3102001366462 สิบเอก มงคล รบชนะชน

3030070 3301800179946 นางสาว วนิดา ถีสูงเนิน

3030071 3919900043380 นาย เจษฏวัฒน์ แกล้วทะนงค์

3030072 3411100339290 นาย จักรพงษ์ ขันทะหงษ์

3030073 3140800014166 นาง ศิริ หอมวัฒนา

3030074 3640900462662 นาง ผ่องศรี กันทะปา

3030075 3440300583657 นางสาว ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ

3030076 3240100711891 นาย มูฮําหมัด นิลงาม

3030077 5100200245465 นาย ศักด์ิสิทธิ์ สิริสุขลัคนา

3030078 3620100004830 นาย ประธาน ศิริไพบูลย์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

3030079 3440900608758 นาย ธัญญะ พันชมภู

3030080 3660100229301 นาง สมจิตร เมณกูล

3030081 3309901833878 นาย ยงยุทธ ศรีสูงเนิน

3030082 3410500008303 นาง ณัฐชา บุญเมือง

3030083 3720200752926 นาง อณัญญา อินทร์สุข

3030084 3190300283265 นาง ชนัลญา ร่ืนสิน

3030085 3700200207561 นางสาว ศุภพิชญ์กานต์ ศรีกาญจนบุตร

3030086 3130100287186 นาง ปราณี ปานทอง

3030087 3450100543236 นาย บุญทัน ขานทะราชา

3030088 3840800296157 นาง พรทิพย์ วิเชียร

3030089 3640400136626 นางสาว ธันว์ชนก นิ่มหนู

3030090 3670101421035 ว่าที ่ร.ต.หญิง ลลิตวดี เสียงเพราะ

3030091 3451400508615 นาย รณกฤต สาราจันทร์

3030092 3340500573486 จ่าเอก เขมพงศ์ ทองแก้ว

3030093 5670700062357 นาย วิษณุ บุญประดิษฐ์

3030094 3720101036254 นาย ธนากร มโนธรรม

3030095 3570500614172 นาย สงกรานต์ แก้วก้อ

3030096 3302100682921 นาง พิศมัย ไกรดงพลอง

3030097 3110400902871 นาย ฤทธิณ์รงค์ ศรีบัว

3030098 3900100593662 นางสาว สุภาภรณ์ อีมหมัน

3030099 3301400525421 นาง เครือมาศ ต้ังสกุลสุข

3030100 3660800053574 นางสาว นภัสวรรณ บุญฮุย

3030101 3570700298703 นาย ศราวุธ เนาว์ชมภู

3030102 3101500706837 นาย พงศ์ณภัทร ดีวาจา

3030103 3510100466656 นาย ดนัย ศรีวงค์

3030104 3710300532286 นางสาว กชพร เงินโสม
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล
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3030105 3410600219080 นาง กันต์กมล ไชยราช

3030106 3660500364523 นางสาว นิดา สินประเสริฐรัตน์

3030107 3609900278665 นาง รวีวัลย์ ไชยชิต

3030108 3840400139682 นาง ปริสนา ธดากุล

3030109 3450101359200 นาย วิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี

3030110 3560600350509 นาย ชัยยันต์ จันทนะ

3030111 3420100361201 นางสาว สุดคนึง อาญาเมีอง

3030112 3730100312053 นาย สุริยน จิตราพิเนต

3030113 3650800861484 นาย จํารูญ จันทร์บ้านคลอง

3030114 3570300215240 นาง ดารุณี สถานเดิม

3030115 3730300898001 นางสาว สาวิตรี คุ้มพงษ์พันธ์

3030116 3419900396996 นางสาว กนิษฐา พันธ์หนอง

3030117 8230190008028 นาย อิทธิ หอยสังข์

3030118 3461300463512 นาย ปราโมทย์ ฆารชม

3030119 3539900122984 นาย วิศววิศ เต็งชยานันท์

3030120 3251200413124 นางสาว นงค์ลักษณ์ บุญณะอินทร์

3030121 3250400946257 นางสาว กชพร เทศมหา

3030122 3671000207021 นางสาว เพ็ญศิลป์ คําพิมพ์

3030123 3210300093155 นาง เบญญาภา มุ่งต่อกิจ

3030124 3420100221221 นาย พานิชย์ บุญบรรลุ

3030125 3800101377603 นาย ไพโรจน์ เพ็ชรเกล้ียง

3030126 3920100199557 นาง วลัยภรณ์ เยาดํา

3030127 3700100175463 นางสาว ชญามาศ พิบูลแถว

3030128 3930300264174 นาย ธํารง คงอาษา

3030129 3801200053203 นาง เดือนแรม มังกร

3030130 3321001169869 นางสาว เสาวนีย์ สัญจรดี
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3030131 3610400342790 นาย มนต์ชัย พัสถาน

3030132 3620500144680 นาง นกแก้ว ทิพโอสถ

3030133 5830390001931 นาย จีรนัย สืบโสตร

3030134 3400200247698 พันจ่าเอก สําราญ บุญลือ

3030135 3740300359169 นางสาว โสภิตา เม่นแย้ม

3030136 3840400029917 นาง นาฎน้อย ศรีแสง

3030137 3620100355306 นางสาว สุชาดา อารีทม

3030138 3959900333787 ว่าทีร้่อยตรี วัชรินทร์ เทพานนท์

3030139 3930501063281 นาง จุรินทร์ ขําผุด

3030140 3451300213397 นางสาว วิไลรัตน์ เชิงหอม

3030141 3510200029525 นาย พชร หลวงไผ่พล

3030142 3311100593278 นาง เอื้ออรินทร์ อาจกล้า

3030143 3470101230355 นาง มงกุฎนภา อินทรพุฒ

3030144 3170600043081 นาง ฐาณิญา พรหมสาขา ณ สกลนคร

3030145 3919900028313 นาย ประสิทธิวิทย์ ฉัตรขัยวงศ์

3030146 3720200092748 นางสาว กรกวินท์ ริดจันทร์

3030147 3410101390476 นาย สาคร ศรีเฉลิม

3030148 3250400301752 นาย กฤษณะ พิกุลทอง

3030149 3200690002508 นางสาว เสาวรัตน์ ร่ืนเจริญ

3030150 3160500146059 นาง ศุภาธนิษฐ์ แสงทอง

3030151 3860400320824 นาย อธิพงษ์ นาครอด

3030152 3650400271213 นาย จักริน พ่วงดี

3030153 3460100502891 สิบเอก ฐิระวัจน์ อรรคนันท์

3030154 3801200853978 นาง ดวงกมล ปาลเกล้ียง

3030155 3411200070268 นาย อนุชา พระสุวรรณ

3030156 5310300069144 นาย แสงสุรี ยืนยง
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3030157 5530790000632 นาย อาทิตย์ แก้วสอาด

3030158 3909800540195 นาย สอาด กาดีโลน

3030159 3301100091884 นาง พยุง ศลาประโคน

3030160 3320100249525 จ่าเอก ศักด์ิชาย จันทินมาธร

3030161 3860100892288 นาย กษิดิศ แสงไสย

3030162 3450500913936 นาง กัลยา ไกยสวน

3030163 3841700116905 นาย พะไทย ภูมิพิทักษ์

3030164 3301600454714 นาย สุพรรณ ผ่องแผ้ว

3030165 3539900335414 นาง สิริณัฏฐ์ บุตรวงศ์ธํารง

3030166 3410101264497 นาย ศักด์ิดา ประเทศเสนา

3030167 3180500229078 นาย บุญเลิศ สาลี

3030168 3920100195551 นาง ประไพศรี หนูขาว

3030169 3341601141337 นาย ไวพจน์ หยุดรัตน์

3030170 3750200044093 นาย เกษม คุณประโยชน์

3030171 5301090018604 นาง ศรินยา เดชน้อย

3030172 3520700337954 นาย ทรงกลด วังเสมอ

3030173 3411300233606 นาย สุทัศน์ ทานุมา

3030174 3910500275714 นาย ธรายุทธ ถิ่นกาแบง

3030175 3210300026521 นางสาว นิจรินทร์ สิทธิพงศ์

3030176 3469900034199 นางสาว ธัญลักษณ์ พานชมภู

3030177 3301300328675 นาย วรวุฒิ ดวงมาลา

3030178 3310400949824 นาย พีรวัส ฉิมกูล

3030179 3401500564231 นาย ธีระ อ้วนสา

3030180 3190900263656 นางสาว กัญญ์พิชญา อัครปฐวีภิญโญ

3030181 3700100553891 นาย อภิศักด์ิ ดวงแก้ว

3030182 3150100138377 นางสาว บุญตา สุทธิวงษ์
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3030183 3100201044611 นางสาว มธุรวันต์ มนตรี

3030184 3620700093205 นาง รุ่งรัตน์ จันทร์กลํ่า

3030185 3801400301243 นาย นิยม จินดาพันธ์

3030186 3440600981071 นาย ธงชัย บุญตาแสง

3030187 3901000431891 นาง ชุติมา บริสุทธิ์

3030188 3720600369712 นางสาว ศรีเมือง เพิกเฉย

3030189 3409900754451 นาง นันท์นภัส แดงบุดดา

3030190 3640100422062 นางสาว ทัศย์ญาณี เคลือบแก้ว

3030191 3801100274101 นาย โกศล ศรีสุขใส

3030192 3860100342768 นาง สุภาพร อารีราษฎร์

3030193 3419900499469 นาง อุมาภรณ์ ศรัณยานุรักษ์

3030194 3110200056143 นางสาว ศิริดา ศักด์ิสุนทรศิริ

3030195 3361200621451 นาย ปฏิพัทธ์ โคตรภูเขียว

3030196 3901100581274 นาย สุคล แนมน้อย

3030197 3401500253503 นาย นายกฤติเดช พลรักษา

3030198 3940300343708 นางสาว เจ๊ะรอบีย๊ะ เจ๊ะเด็ง

3030199 3459900193513 นาง กอบกุล เฟือ่งฟู

3030200 3191000159403 นาย เจริญ ดวงศิริ

3030201 3570900094401 นางสาว สุดา ปฏิเสน

3030202 3580500177066 นาย โกเมท ธนรัตน์พิศาล

3030203 3720900963229 นาง กชพร ตระกูลชาวท่าโขลง

3030204 3729800043568 นางสาว เพ็ญนิดา วิไลกิจวัฒน์

3030205 3410800102194 นาง อรทัย ธรรมโย

3030206 3301000344411 นาง นางนิรันดร์ พินไธสง

3030207 5420190001671 นางสาว นิศาชล สิงหศิริ

3030208 3250100518021 นาง เมษิณีย์ นนท์ประเสริฐ
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3030209 3719900131370 นาย ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์

3030210 3150600658086 ว่าทีร้่อยตรี วีระวัจน์ น่วมถนอม

3030211 3100903356639 นางสาว สิดาพร เครือคํา

3030212 3240300414580 นาง สุมาลี ขยันหา

3030213 3770100471801 นาง พนาไพ สุขโข

3030214 3570501145109 นาย ฉลอง กิ่งแก้ว

3030215 5200100041981 นางสาว ธัญสุตา เทพพิทักษ์

3030216 3740100326674 เรือเอก ทรัพย์ตพล เอี่ยมเจริญ

3030217 3660100256880 นาย ขจรยศ สุรเดช

3030218 3400100324810 นาย สถิตย์ มูลป้อม

3030219 3810200017249 นาย วัชรินทร์ แสงชูทอง

3030220 3170200230003 นางสาว ธนัญชา นาคสุข

3030221 3400101514353 นาง มนปริยา สุดโต

3030222 3120400060926 นางสาว มนฉยา ตางระแม

3030223 3180300134570 นาย ธรรมารัตน์ สอนทอง

3030224 3100201105938 นาย จเร โหมดชัง

3030225 3960200075442 นาย เอกสิทธิ์ ศรีดํา

3030226 3571200083342 นาย จักรกิตร์ ก่อเกิด

3030227 3119900303508 นางสาว ณัฐชยา ศรีสนั่น

3030228 3740100051829 นางสาว จันทร์เพ็ญ กลํ่าโหมด

3030229 3300800406445 นาง สุกัญญาลักษณ์ ศิริบูรณ์

3030230 3301300677289 นาย ไพรสาร คงไธสง

3030231 3950100404584 นาย วิญํู ทองงาม

3030232 3540400327236 นาย เอนก สบายสุข

3030233 3841600082324 นาย วุฒธิ เพ็ญศรี

3030234 3330100963937 นาง บัวเรียน งอมสงัด
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3030235 3501500322351 นาย นิคม ตุ่นวัน

3030236 3471201360448 นาย สมชาย วงเวียน

3030237 3500901079588 นาง เรือนคํา ปรีชา

3030238 3440500703079 นาย สุจิตร รุ่งเรือง

3030239 3102401261145 นางสาว กุลดา นุชเนตร

3030240 3220400407551 นาย เอกนรินทร์ แก้วประดิษฐ์

3030241 3110200157128 นางสาว เจียรนัย ผลศิริ

3030242 3110400051293 นางสาว วันทนา สิงหาพันธุ์

3030243 3250401106481 นาง นารี บูรทิศ

3030244 3709900251464 นาย กนธชาติ ศรัทธาธรรม

3030245 3101702257421 นาง ธัญพร กล่อมฤทัย

3030246 3110401138864 นางสาว ศรีพักตร์ ป๎น้น้อย

3030247 3459900024746 นาง นัยนา ยิ่งสุจริตพันธุ์

3030248 3930100171571 นาย วีรยุทธ มิตรมุสิก

3030249 3961000147734 นางสาว รอกาย๊ะ มะยูนุ

3030250 3930300524541 นางสาว อรอนงค์ เรืองพุทธ

3030251 3910300057616 นาย ผอน มีบุญย์

3030252 3240500366244 นาง มยุรี นาคสุข

3030253 3309901299626 ว่าทีร้่อยตรี เสนีย์ นวลฉิมพลี

3030254 5920700003048 นางสาว อาทิญา ชัยทอง

3030255 5620700001714 นาย จิตนุพงศ์ อยู่ครอบ

3030256 3250200925230 จ่าสิบตรี ณฐพล กันศัสตราชัยศรี

3030257 3150400335241 นาย สันติ จินหิรัญ

3030258 3330101218534 สิบตํารวจโท ประดิษฐ์ พันธสีมา

3030259 3200101241723 นาง มลฤดี กานนท์

3030260 3480100119264 นางสาว นิภารัตน์ แสงเทพ
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3030261 3100905068908 นาย วรวิทย์ ร่ืนเริงกล่ิน

3030262 3900900144781 นางสาว เจนจิรา ไชยรัตน์

3030263 3490600088368 นางสาว กฤติญา ราชวงศ์

3030264 3940200530425 นางสาว ธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์

3030265 3410400766354 นาง ลัดดาวัลย์ พาลาสี

3030266 3620100552349 นาง ชมพู่ เพลัย

3030267 3450200126785 นาย ปรีชา สมสีสัย

3030268 3240500251463 นาย ยงยุทธ วัฒนกุล

3030269 3101500058363 นาย จักรกฤษณ์ โชตนา

3030270 3110101268703 นาง สุมาลี เผือกชอุ่ม

3030271 3100903509354 จ่าเอก ธํามรงค์ ทองแดง

3030272 3550900330601 นาย วิเชียร อินสองใจ

3030273 3302000168843 นาง วรนุช มีโชค

3030274 3260200098627 นาง พรปวีร์ เชื่อมเจริญพรกุล

3030275 3169900366836 นาย นภ หนุนภักดี

3030276 3400300289643 นาง ผาสุก เพียสังกะ

3030277 3800900218531 นาย สมชาย ทองคําชุม

3030278 3460600218245 นาย เวชพันธ์ พิมพ์สิน

3030279 3660800443160 นาย นพรัตน์ ตันหยงทอง

3030280 3401500309720 นางสาว ภัทรพร แก้วคูณ

3030281 3600700471412 นาง จํารูญ เส็งดี

3030282 3140900265896 นางสาว ศรัญย์รัชย์ ไทยประยูร

3030283 3529900412559 นาง อัญชลี ป้นเหน่งเพ็ชร์

3030284 3440900577984 นาย ธรปรีชา ป๎กเขตานัง

3030285 3300100980289 นางสาว กชพรรณ ยนจอหอ

3030286 3210500094929 นาง สุกัญญา ช่อเชิดชูวงศ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล
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3030287 3800800156177 นาย สมชาย โส้

3030288 3302000028880 นาย ชัชวาลย์ เรืองสันเทียะ

3030289 3141200364639 นาย เกียรติคุณ ไตรรักษ์

3030290 3660100899373 นาง อรัญญา เนตรผสม

3030291 3720500412632 นาง เมตตา ยอดฉัตร

3030292 5320900002733 นาย อัครพนธ์ ยืนยิ่ง

3030293 3130200081920 นาย ชาตรี บัวจะมะ

3030294 3190800031591 นาง ศิริอุบล ว่องประชานุกูล

3030295 3929900389791 นาย อดิศักด์ิ ทุง่ปรือ

3030296 3560500552100 นาย พรม ราชเนตร

3030297 3550700056556 ว่าทีร้่อยตรี ฉัตธกานต์ ณ น่าน

3030298 3570100528791 นาง นงลักษณ์ ถีระแก้ว

3030299 3841700454118 นาย บุญธรรม สําลี

3030300 3450900004101 นางสาว เสาร์วรี วะลัยใจ

3030301 3320900159253 นาง กันตินันท์ ลับโกษา

3030302 3721000272794 นาย อาวุธ วารี

3030303 3669900169301 นาย ประวิทย์ ทองดี

3030304 3110100904550 นางสาว อุมาพร พึง่สุข

3030305 3480300384468 นาย ฤทธิพร เปีย่มศิริ

3030306 3960200064629 นางสาว วนิดา พรหมศร

3030307 3440700044397 นาง พัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์

3030308 3249900161397 นางสาว ภัคนิจ งามระเบียบ

3030309 3660700206255 จ่าเอก วิทยา สิงห์ลอ

3030310 3350800675292 นาย ประสิทธิ์ พันธ์ภักด์ิ

3030311 3160400707661 นาง ศิรินทิพย์ สมิทธาพิพัฒน์

3030312 5320500039311 นาย ธีรวัฒน์ นิราศโศก
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3030313 3969800217220 นาย กรวิทย์ พรหมพูล

3030314 3320900753741 นาย สังวาลย์ศักด์ิ อุดมกาญจนหิรัญ

3030315 3120101529787 นาง ภูษณิศา กองเกตุใหญ่

3030316 3411300917378 นาย ปุณณเมธ บุญลือ

3030317 3529900170911 นาย เอกชัย เครืออินต๊ะ

3030318 3119900171733 นางสาว สุวภา สิริวรากรวงศ์

3030319 3720600070393 พ.จ.อ. อนันต์ เจริญธรรมศิริ

3030320 3401000150934 นาง แพทอง มิเถาวัลย์

3030321 3469900060921 นาย ทรงวุฒิ สุขกําเนิด

3030322 3700101024299 นาง สมนึก บุญญาหาร

3030323 3600101072413 นาย นครินทร์ เลิศชุณหะเกียรติ

3030324 3800700369748 นาย วิสุทธิ์ เกื้อสังข์

3030325 5650500016114 นาง นางณปภัช สิทธิชัยเกษร

3030326 3149900420610 นาง นิโลบล ทองชู

3030327 3220600160745 นางสาว ภัชรินทร์ กอบตระกูล

3030328 3149900147913 นางสาว มยุรี เยาวสังข์

3030329 3130400025306 นางสาว ลัดดา คงสมเพชร

3030330 3801600399743 นาย กฤตภัทร จันทร์ชื่น

3030331 3570400085062 นาง จุฑาทิพ หยงสตาร์

3030332 3760400069936 นาย บรรจง สุกหอม

3030333 3300101303019 นางสาว โชฒณา พงษ์สุวรรณ

3030334 3720700680819 นาย ป๎ญญา สุริย์แสง

3030335 3430200004906 นาย อรุณ ไชยวงษา

3030336 3410101223103 นาย ประทิญญา ทองดี

3030337 3329900181001 นาง ปทิดา สุปิงปรัส

3030338 3301600004808 นาง วนิดา สารพันธุ์
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3030339 3809800160491 นางสาว อมรรัตน์ ธรรมานนท์

3030340 3930100294002 นาย คมกฤช ชูเซ่ง

3030341 3400100107495 นางสาว กัลยาณี สมท้าว

3030342 3100101199434 นาย รัฐพงษ์ บํารุงญาติ

3030343 3900100166179 จ่าเอก นภดล อุนตรีจันทร์

3030344 3100202522966 นาย กฤษเรศ วัฒนาอุดม

3030345 3930100379946 นาง สุทิสา กุณาพันธ์

3030346 3709900039562 นาย เพิม่ยศ ต๋ิวโวหาร

3030347 3620100514749 นาง กฤษณา พรพิมล

3030348 3929900013871 นาง ศิริรัตน์ สํานักดี

3030349 3401400336521 นางสาว พันทิภา ศรีอุทธา

3030350 3340400112312 นางสาว ธัญญพัฒน์ เอกธรธนกานต์

3030351 3409900271425 นาย สารนาถ สุพรมพันธุ์

3030352 3100201182223 นาย จิระวิทย์ กิตติวัฒน์พร

3030353 3969800070989 นาง วาสนา การุณรักษ์

3030354 3949900194001 นาง พัชรี ปานทอง

3030355 3910300130810 นาย พงพวัลย์ ภูติยา

3030356 3950100558301 นาง สุภาพร บุญส่งนาค

3030357 3840100244332 นาง ฐานันทิพย์ ทิมจิตต์

3030358 3400700460315 นาย พงณพัช ชาวเหนือ

3030359 3440100884505 นาย วิญํู ศรีโยวงศ์

3030360 5600800019691 นาง ทิพวรรณ ทับทิมศรี

3030361 3779800178358 นางสาว สุธรรมา สุภาษิต

3030362 3820700031909 นาย วิศัลย์ มาตสม

3030363 3320101804123 นาย ขันติ สามพิมพ์

3030364 3499900111339 นางสาว ชลิตา คําคูณ
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3030365 5930500018742 นาย ประเทือง จันทร์แดง

3030366 3300600586687 นาง ภัฒน์พิมล กมลล้ิมสกุล

3030367 3409700060935 นาย ศุภชัย อุทัยดา

3030368 3140600301200 นางสาว ศิริพร ศิรินรเศรษฐ์

3030369 3600300297326 ว่าทีร่.ต. อภิวัฒน์ รอดทิม

3030370 3579900104081 นาย วิชาญ ไอศวรรยานนท์

3030371 3400300007923 นาย มนูศักด์ิ ศรีเคน

3030372 3401000769951 นาย สําเนียง สุดดี

3030373 3800600616077 นาย อัครินทร์ จันทวิโรจน์

3030374 3759800002560 นาย โอภาส ล้ิมสุวรรณ์

3030375 3959900069320 นาย เรวัตร กนกวิรุฬห์

3030376 3509900347307 นาง อัศรีย์ ใจตุ้ย

3030377 3860100748284 นาง จงกล ยังสวัสด์ิ

3030378 3140100118406 นาย วชิรพงษ์ สุขธนี

3030379 3460100231927 นาง ร่งฤดี เศรษโฐ

3030380 4160100013033 นาย พีระ โหมดเครือ

3030381 3460500035769 นาง วิลาวัลย์ หน่ายโสก

3030382 3760100043044 นาย ศักด์ิฎา บุญญาหาร

3030383 3570100751369 นาง ญาวิกา หมื่นแก้ว

3030384 3210500710735 นาย พิจิตร สุขสําราญ

3030385 3941000291801 นาง เรวดี คํานุ้ย

3030386 3190600285832 นาง อัญชลี แจ้งหิรัญ

3030387 3730100227692 นาง นางภาวิดา ใจซ่ือ

3030388 3800100592110 นาง เจษฎาพร ณธิดา

3030389 3650100383440 นางสาว นงนภัส ไพรศรี

3030390 3141400048048 นาย สมเกียรติ พบลาภ
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3030391 3141500025881 นางสาว นฤนาต มะกลํ่าทอง

3030392 3841100172740 นาย วัชรกรณ์ ชูแก้ว

3030393 3521200034261 นาย อาคม จันมะโน

3030394 3260300195241 นาง ขวัญชนก กิจประสงค์

3030395 3850300158481 นางสาว โศภิต ดํามาก

3030396 3920100745811 นาง จตุพร นานอน

3030397 3110102433864 นางสาว วรัญญา เลิศกวินชนะกิจ

3030398 3720800450041 นาง นลิน สว่างศรี

3030399 3311001116994 นาง โสภิต บุตรดี

3030400 3430200227468 นางสาว รมิดา ณ หนองคาย

3030401 3809900449913 นาย สุนทรศักด์ิ ฤทธี

3030402 3720100775860 นาง ณัฐณิชชญา แก้วปาน

3030403 5340990002371 นางสาว ฉันทนา แก่นสาร

3030404 3470800037333 นาย ดิเรกราช ไชยสาคร

3030405 3410601050020 นาย อัมภากร ลาลด

3030406 3141600052197 นาย ภาณุวัฒน์ นิ่มน้อย

3030407 3150100221894 นาง อรุณรัคน์ นักดนตรี

3030408 3739900279814 นาย กิตติณัฐ บุษปฤกษ์

3030409 3720700100375 นาย รัฐศิษฐ์ ศิรวุฒินานนท์

3030410 3469900291779 นาง ประภาพรรณ แช่มชื่น

3030411 4100200093365 นางสาว ดรุณี คงมาก

3030412 3301100091906 นาง กนกวรรณ ดังกลาง

3030413 3240200082933 จ่าเอก สุนทร กล่ินไม้

3030414 3130700059915 นางสาว นันทวรรณ นุตรวงษ์

3030415 3459900197071 นางสาว รัชดาวรรณ ไชยยศ

3030416 3110200053039 นางสาว จีราภา ศิริพัลลภ
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3030417 3540400440750 นาง ละไม สิทธิบุศย์

3030418 3960200076864 นาย สมชาย ดําอินทร์

3030419 3840700230570 นาย สงวนศักด์ิ วิมลศรี

3030420 3571100355413 นาย การวิระ อ่อนศรี

3030421 3179900072034 นาย ธีรพงษ์ มีตาดพงษ์

3030422 3200100024273 นาง รจนา ทองอยู่

3030423 5710600008368 นาง สุพัฒชา ทวีทรัพย์มั่นคง

3030424 3190800031630 นางสาว ศิริสมบัติ วงษ์เงิน

3030425 3479900218842 นาย อัครณัฐ อุ่นจางวาง

3030426 3420500392375 นาง อมรรัตน์ จันทร์เจริญ

3030427 3459900120567 นางสาว พรทิพย์ ลาสา

3030428 3480100504184 นางสาว นาตยา ซาผู

3030429 3260100254091 นาย ชนินทร์ ดีอาษา

3030430 3350800898861 นาย ทนงศักด์ิ รังษีสม

3030431 3310401375104 นางสาว สาธิยา ศรีผดุง

3030432 3320600026096 นาง พรสุริยา ศรีวิเชียร

3030433 3480400080100 นาย สุพรวัจน์ เตชะเจริญธนาโชติ

3030434 3361300512361 นาย จารุภัทร ใสกลาง

3030435 3240300619840 นางสาว ทัศนีย์ พลอยทับทิม

3030436 3730100208329 นางสาว รดาภัค สอนพ่วง

3030437 3311100449401 นาย ชาตรี มิ่งขวัญทอง

3030438 3340701617952 นาย นายวิระชาติ บุญประชม

3030439 3670100498131 นาย ภูรินทร์ บุญทิพย์

3030440 3199700088549 นาย ผดุงชาติ ประทุมมาลย์

3030441 3730200255728 นาย สิปปกร จันทร์เรือง

3030442 3600700782281 นาง กุลยา ประภารัตน์
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3030443 3189900027594 นาง รัตนา กณาพันธุ์

3030444 3310700143973 นาย สุรพุฒ พิชญ์ก้าน

3030445 3470600252371 นาย เสนีย์ ปาระพิมพ์

3030446 3130300343357 นาง อรอนงค์ สมสวย

3030447 3550400273217 นาง สุจินดา ปินทิพ๊ย์

3030448 3260400008923 นางสาว ดวงพร พุฒซ้อน

3030449 3570400386160 สิบตํารวจเอก สมศักด์ิ เรือนนาค

3030450 3700700442870 นางสาว นงนุช ยมมรรคา

3030451 3941000286131 นาย มนตรี จะปะกียา

3030452 3530800469984 นาง บุณยนุช เมืองประทุม

3030453 3440900316111 นาง จินดาพร นาสูงชน

3030454 3411700445210 นาย ชัยวัฒณ์ เกรงขาม

3030455 3320100532111 นาย สุรศักด์ิ เกลียวเพียร

3030456 3779900058303 นางสาว เสริมศิริ กําเหนิดดิษฐ

3030457 3240600252224 นาย สมชาย นพเกตุ

3030458 3100502550540 นาง ธณทร กิตติเวศสกุล

3030459 3610400482745 ว่าทีร้่อยโท มงคล เกษประทุม

3030460 3900600325675 นาย อิสมาน มณีหิยา

3030461 3430800116306 นาย ศศิพล เกษร

3030462 3311300138621 นางสาว พิชยะพรรณฐ์ แพงไธสง

3030463 3460500336921 นางสาว พนิดา ดิษฐเนตร

3030464 3600800699563 นาย บุญเนตร แน่นอุดร

3030465 3801300301390 นางสาว บุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว

3030466 3720100516911 นางสาว ดวงแข ริตกันโต

3030467 3650900086334 นาย รังสรร สังกร

3030468 3310700232330 นางสาว ศรีนวล เสมอภาค
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง)

3030469 3800101763635 นาย กฤชณัท สุพันธกิจ

3030470 3940700110301 นาง สมหทัย ปลอดทองสม

3030471 3500100231306 นาง ภาวนา โกมลนาค

3030472 3960300199038 นาย อุสมาน สาเมาะ

3030473 3361300051665 นาง รจนา ชาติทหาร

3030474 3940900119507 นางสาว นิเยาะ นิแว

3030475 3170100151802 นางสาว วันวิสาข์ ธรรมกรณ์

3030476 3451400154457 นาง สุภาภรณ์ เนติรัตน์

3030477 1959900018869 ว่าที ่ร.ต. อนรรฆ อิสเฮาะ

3030478 3929800023344 นาง สุภารัตน์ ภักดี
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3040001 3720100433888 นาง เจนจิรา นามอ่อน

3040002 3551100121528 นาง ปริชญา มิ่งเชื้อ

3040003 3571100405542 นาย ศฤงคาร อุปนันต์

3040004 3920100745021 นาง อัญชลี จุ้ยเส็ง

3040005 3630800078275 นางสาว พิมพนา คําจุ้ม

3040006 3409700289177 นาย ยศกร ศรีคลัง

3040007 3490500194051 นาย อดิราช อุทัย

3040008 3309600032213 นาง ขนิษฐา รักษ์มณี

3040009 3339900181834 นาย เอกรัตน์ สันติพิทักษ์

3040010 3750200331211 นาย พิษณุ จันทร์ปุก

3040011 3909900645398 นาย ทรงศักด์ิ บุญทีสุ่ด

3040012 3360600481672 นางสาว ชวนพิศ เลิศประเสริฐ

3040013 3401400231095 นาย มงคลชัย รักษ์เผ่าพงพันธ์

3040014 3730200680119 นาง อารีรัตน์ จันทร์แสง

3040015 3730300339885 นางสาว กรรณิการ์ ทูนยอดพัน

3040016 3801000013038 นาย สุขอนันต์ พรหมศร

3040017 3490500584088 นาย กฤษฎา ก้อนคําตัน

3040018 3601200246011 นาย พีรพัฒน์ อินทศรี

3040019 5530500019980 นาง คําแพง เลิศลักษณ์สกุล

3040020 3302100883374 นาย วัฒนา ประเสริฐสังข์

3040021 3800100957894 นาย สรธัญ ทรงวิลาศ

3040022 3440300360143 นาย วิชิต คําบุรี

3040023 3400700756419 นางสาว สุดารัตน์ มูลทา

3040024 3650101150422 นาย อําพลพันธ์ อําไพพันธ์

3040025 3560300937300 นาย สมหวัง พากเพียร

3040026 3302000150715 นาง อําไพ สังเกตุ

ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040027 3311101049423 พันจ่าเอก ถาวร ชาติมนตรี

3040028 3410400295114 นาง อ้อยจิตร ไชยคุณ

3040029 3210100526309 นางสาว อารีวรรณ สงวนกิจ

3040030 3630600274071 นาง ศุภพิชญ์ รินดี

3040031 3400400380260 นาย ชาญยุทธ พรมโม้

3040032 5650400004637 นาย โสภณ มั่นทรัพย์

3040033 3451500096998 นางสาว นาตยา กุลสุวรรณ

3040034 3210100641612 นาง ยุพา วงษ์เสง่ียม

3040035 3360900105889 นาง ลักขณา มาโยธา

3040036 3110200121859 นาย อนันต์ ล่ิมสุวรรณ์

3040037 3810400404009 นาย สุวนนท์ สุทธิเกิด

3040038 3311100802209 นาย ณัฐนนท์ มั่งค่ัง

3040039 3120600235266 นางสาว วิภาษณีย์ ละวรรณวงษ์

3040040 3800900637576 นาง ศิวลักษณ์ หยูทอง

3040041 3700500641666 นาง สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา

3040042 3360200124236 จ่าเอก นันทวุฒิ ป้องขันธ์

3040043 3330300316544 นาย กริชเพชร ชายทวีป

3040044 3640400264560 นาง ธันยกานต์ สุขจันทร์

3040045 3450400347301 นาง ธัญมน ถิ่นน้อย

3040046 3480500535290 นาย สุวรรณวัฒน์ วัลลีย์

3040047 3841400006241 นาง ปิยนาถ เกิดกุล

3040048 3320101602032 นาง นิสากร บุญราศรี

3040049 3900300070850 นาย สืบศักด์ิ หมะเด

3040050 3330700041976 นางสาว เทียนทอง อุปครุฑ

3040051 3300600034439 นางสาว วรัญญา ชูใจ

3040052 3329900163291 นาง วนิดา ฟ้าอรุณ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040053 3800800251838 นางสาว ภัทร์รัฐนันท์ แสงกระจ่าง

3040054 3310100904787 นาง นิตยา โพธิภ์ักดี

3040055 3160300224251 ว่าทีร้่อยตรี ชลิต ศรีจันทร์แก้ว

3040056 3570300689012 นางสาว กรรณิการ์ ชัยวงศ์

3040057 3540100198899 นาย เวหา คําเหมือง

3040058 3570900349891 นาย ชาตรี ใจฟอง

3040059 3850400069072 นางสาว กัญจน์พร ทัพพ์เพ็ชร

3040060 3179900007895 นาง พุทธรัตน์ สุขประเสริฐ

3040061 3500500227276 นาย วิทยา ใบบอกบุญ

3040062 3259800022531 นาย ปุญญาธร เกษมกุลพณิช

3040063 3610100225861 นางสาว ฐิตินันท์ มณีพงษ์

3040064 3360300211769 นาย ประยุทธ ศรีโยธา

3040065 3710600214298 นาง สุรัตน์ เครือพันธ์ศักด์ิ

3040066 3940200412333 นาง ฟาฏิมะฮ จารู

3040067 3640900288409 นางสาว เนตรนภา หนูแสง

3040068 4860500002423 นาย อมรินทร์ กลายสุวรรณ

3040069 3630100678547 นาง กรรณิกา ทินปาน

3040070 3900600036924 นาง รวิญา ราชมณี

3040071 3959900578216 นางสาว ศุภวัลย์ แก้วนก

3040072 3900300555101 นาย อับดุลก้อเดช โต๊ะยะลา

3040073 3640400041501 นาง เก็จชณัฐ หลงสมัน

3040074 3440900288508 นาย กิตติชัย แคนสี

3040075 3810600124867 นาย ศุภโชค จุ่มช่วย

3040076 3502000047891 นาย กิตติพันธ์ วงค์มัจฉา

3040077 3850100311218 นาง พุทธรัตน์ ชูศรี

3040078 3401000393977 นาย สมจิตร ศรีแสนยง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040079 3540600030245 นาย ประพันธ์ จันทราพันธุ์

3040080 3300500124720 นาง มณีรัตน์ เถาหมอ

3040081 3509900531701 นาย สุธางค์ อนันตชัย

3040082 3819900079148 นาย ศักดา รัตนบุรี

3040083 3610600310557 นาย เกริกฤทธิ์ ศรีเดช

3040084 3920600161354 นาง อนงค์ อินทรักษา

3040085 3320200527241 นางสาว ธนัชพร ราชโสม

3040086 3800100172013 นาง กานต์ณิชา ช่วยชัย

3040087 3460900030969 นาย สุกฤษณ์ธัชม์ พันธ์ศรี

3040088 3840600057515 นาง สุภัทรา บัวขาว

3040089 3360600878700 นางสาว อัญชลี ผ่านประดิษฐ์

3040090 3630200390367 นาย ณัฐพัฒน์ นันใจยะ

3040091 3440200020162 นาย สุขสันต์ พานอนันต์

3040092 3480100723501 นาง เจียมใจ พานอนันต์

3040093 3160101178372 นางสาว อรวดี แก้วกัณหา

3040094 3900101091326 นางสาว ปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์

3040095 3100601262569 พันจ่าอากาศเอก ปิยะ สันธนะโยธิน

3040096 3959900286525 นาง แกมแก้ว ศิริเพชร

3040097 3141400032591 นางสาว กนกกาญจน์ จันทกาศ

3040098 3210500159265 นาง เพ็ญศรี แสงวารินทร์

3040099 3820400081722 นางสาว บุญจิรา สุกแสง

3040100 3700500621801 นาง มาลินี สุวรรณประเสริฐ

3040101 3600900281552 นาย ประทีป วัฒนสุข

3040102 3801300742809 นาย เสฎฐ์พัคชาวุฒิ แก้วทวี

3040103 3300400080640 นาย เทิดพงศ์ มีศิลป์

3040104 3630800058371 นาง เกศินี มั่นปาน
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040105 3650300095847 นาง ภัทริกา วรายุทธสกุล

3040106 3940200420832 นางสาว จริยา บัวสิน

3040107 3800800456103 จ่าเอก เสกชัย ชูโชติ

3040108 3309700065997 นาง วิลาวัณย์ ศรัทธาวจนะ

3040109 5400400050789 นางสาว ชวัลนุช โมรีย์

3040110 3350100149920 นาง มยุรี หิมะคุณ

3040111 3440300643421 นาย บรรพตน์ จันทร์โท

3040112 3909800627711 นางสาว ธาริตา วงค์ญาติ

3040113 3910100125120 นาย อาลี ยะฝา

3040114 3900900030824 นาย ไสว จันทภาโส

3040115 3401600553011 นางสาว สรญา มาขน

3040116 3450900322439 นาย บัญชา พลพิทักษ์

3040117 3969900331296 นางสาว ซาปียะ มามะ

3040118 3120100802609 นาย ณรงค์ กาญจนปาน

3040119 3710600854084 นาย ชูชาติ ตู้นิ่ม

3040120 3160200142163 นาย กมล พันธ์ปิน่

3040121 3930100265428 นางสาว วราภรณ์ จันทระ

3040122 3961100022305 นาง สุธิดา คงสุก

3040123 3760600169322 นาง เอื้อจิตต์ ภูเ่งิน

3040124 3540600107647 นาย สุวิทย์ อ้อมแอ้ม

3040125 3331300164656 นาย ยุทธนา วรรณเวทีบุญพอ

3040126 3440700025848 นางสาว ธัณย์สิตา ตังศิษฐพงศ์

3040127 3410900088479 นางสาว มะลิวรรณ แซ่อึ้ง

3040128 3320200292139 นาย ชุติมันต์ ปานเพชร

3040129 3860800065961 นาง ธัญญา ทองกล่อม

3040130 3629900234072 นาง มยุรา เพชรโพธิ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040131 3640400124105 นาง มลฤดี ศศิศรี

3040132 3620501350208 นาย จํานงค์ จอมคําสิงห์

3040133 3501200730763 นางสาว สุกัญญา จอมเตปิน

3040134 3500900256729 นาง เอื้อมอารีย์ เงินใส

3040135 3450400208149 นาย ศักชัย โทแสง

3040136 3310101309416 นาย อภิชาติ บุญมาวิวัฒน์

3040137 3160100263490 นาง รัชนี พึง่พา

3040138 3411200104855 นาย ไชยา จุ้ยกะมุด

3040139 3330900006198 นางสาว ธันย์ภัคนันท์ พิธาชยพล

3040140 3900200420522 นางสาว บุษรา แสงมณี

3040141 3809900277225 นาง ปิยนุช แก้วสังข์

3040142 3480100240128 นางสาว ศิริขวัญ อ่อนอินทร์

3040143 3500700481290 นางสาว ญาณิณท์ บัวสุข

3040144 3150500295119 นางสาว ชิสา โรจนบวร

3040145 3810400353528 นาย สุชาติ ไชยขาว

3040146 3480600182763 นาง อนุมา คําตัน

3040147 4530700001946 นางสาว กัญญณัช ปานทอง

3040148 3450500212661 นางสาว นัฐภัสสร จันทระ

3040149 3670400126205 นาย ชัชพงศ์ กองมูล

3040150 3959900544001 นาย อดิลัน โต๊ะตายง

3040151 3430600422799 นาย วิทูรย์ จันทะมูล

3040152 3910600080923 นาง พรทิภา รอเกต

3040153 3420100025324 นาง อนัชชา ทองจันทร์

3040154 3640600201961 นาง เกษร เกษารัตน์

3040155 3310900195551 นาย บุญชื่น เรียนไธสง

3040156 3360101074893 นางสาว ภิญญดา เหิมทะยาน
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3040157 3450100863419 นาย ภูบดินทร์ แน่นอุดร

3040158 3510100165125 นาง พิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง

3040159 3240600070410 นาง ชนก ยิ่งเจริญ

3040160 5341790004363 นาง เพ็ญศิริ คชะเสน

3040161 3609800061770 นาย วีระ ทรัพย์รัตนศักด์ิ

3040162 3950400061313 นาง จงกล เพ็ชรรัตน์ทอง

3040163 3300300102242 นาย สราวุทธิ์ แสงสุวรรณ

3040164 3311000945938 นาง สุพรรณวดี ลีรัตนมงคล

3040165 3570501334718 นาง สุจินดา อิ่นคํา

3040166 3630300140559 นางสาว จุฑารัตน์ สุขอ่วม

3040167 3860700323446 นาง นัสวรรณ มีเมตตา

3040168 3900700031801 นาง ศิริขวัญ คงช่วย

3040169 3920300180337 นาย อาคม ชัยรัตน์

3040170 3529900161408 นาง กิสสรา ธนภรณ์เชื้อใจมา

3040171 3130300458863 นาย เฉลิมชัย ขจรพุทธรักษา

3040172 3540100777953 นาย ชัยธัช สมใจแสน

3040173 3950300002129 นาง นาดีเร๊าะ ฮาแว

3040174 3941000192764 นาง นูรีฮัน หะยีดอเลาะ

3040175 3969900347575 นางสาว รุ่งจิตต์ อีลา

3040176 3301200466324 นาย พรชัย ธงอาจ

3040177 3500500561753 นาย นิรันดร์ ป๎ญญาสืบ

3040178 3471201568928 นางสาว กวินทรา นามจันทร์

3040179 3160300364427 นางสาว นภาพร โตสารเดช

3040180 3150400050394 นางสาว ทิพยวรรณ กิจรันต์

3040181 3160800151252 นางสาว ชฎาธาร พุมมา

3040182 3440700115910 นางสาว ประนอม พันสุดน้อย
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3040183 3350400620903 นาย เฉลิมเดช สายแก้ว

3040184 3401300088231 พันจ่าโทหญิง ปฤณศภัค สอนกลาง

3040185 3360700388488 นาง กัญญาพัศ ยุทธอาจ

3040186 3920100902461 นาง เพ็ญศรี เล่ียนกัตวา

3040187 3141400319319 นาง วนิดา ประสพสม

3040188 3300400537127 นาง ประนอม เจริญศรีเศรษฐ์

3040189 3909900351653 นาย กันตินันท์ จิตเลขา

3040190 3950400062301 นางสาว ประกายพฤษ พรหมประสิทธิ์

3040191 3570400488027 นาย ชัยณรงค์ ต๊ิบประใจ

3040192 3650200424938 นางสาว พรรณี ชัยประเสริฐ

3040193 3760500407507 นาย สุมาฆะ ฉ่ํามะนา

3040194 3341300008166 นางสาว ธราภัท ทองสิงห์

3040195 3900300284647 นางสาว อุบล หลําขุน

3040196 3170500147250 นาย ประกิจ อ่อนแจ้ง

3040197 3320600199373 นาย สหภาพ บุญครอง

3040198 3920400118595 นาง จันจิรา สาราบรรณ์

3040199 3650800828266 นางสาว ณัฐนันท์ ยอดนิโรจน์

3040200 3960300140912 นาย อัมรี กะนอง

3040201 3640300249399 นาย วิวิศน์ กสิณบวรเดช

3040202 3630600341339 นางสาว เบญริสา ระมาศจาย

3040203 3960300243771 นาย อฮํามาด เจะนิ

3040204 3930200161055 นาง วิชุดา กูลเกื้อ

3040205 3360800003120 นาง ปิณฑิตา สรภูมิ

3040206 3800300106464 นาย สมศักด์ิ ตระบันพฤกษ์

3040207 3301200868121 นาย ประสงค์ เล่ือมใส

3040208 3471500042111 นางสาว จันทร์อาภรณ์ พลราชม
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3040209 3950600449234 นาย ซูลกีฟลี หะยีสะมะแอ

3040210 5401700012662 นาย ชัยอนันต์ กัสปะ

3040211 5920690011809 นางสาว อารมย์ แก้วศรีสุข

3040212 3400600164706 นาง วารุณี ตระหง่าน

3040213 3910400024108 นาย สมนึก อาดตันตรา

3040214 3321000596071 นาง ราตรี พลโยธิน

3040215 3480900232642 นาย ชิณท์ณภัทร คําชนะ

3040216 3959900533646 นาง ป้อมเพชร มณีประวัติ

3040217 3342100238011 นาย มาวิน นามแดง

3040218 3341900138567 นาย สุคมน์ เทพคําราม

3040219 5900100006186 นาย ไชยยศ เหมรัตน์

3040220 3620200358595 นาย วสันต์ หงษ์กลาง

3040221 3720100711357 นาง ยุคลธร สุคนธมาน

3040222 5550500231920 นาย ธกร นรินทร์

3040223 3919900147851 นางสาว นางสาวสุชาดา ยาหยาหมัน

3040224 5910100019229 นางสาว อุไรวรรณ โกบปุเลา

3040225 3301700805608 นาง จิรดา อุ่นศิริ

3040226 3540100446302 นางสาว กนกวรรณ มูลเกษ

3040227 3940900189262 นาง สาวิตรี คงศรี

3040228 3501200146662 นาย ภัณกร ชัยวงษ์

3040229 3960100321557 นางสาว นภัสสร เรืองผดุง

3040230 3960800079937 นาย มะยูตี มะนอ

3040231 3671000207071 นางสาว ยุพดี ยิ้มแฟน

3040232 3729900114866 นาย ชัยวัสน์ ลภัสบวรสกุล

3040233 3930600111144 นางสาว อณัฐดา ขุนเจริญ

3040234 3440800463294 นาง กรรณิการ์ ภูมิพันธ์
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3040235 3930500570635 นาง คงขวัญ แก้วทิพย์

3040236 3900500060033 นางสาว นิอิตีซัน สะมะแอ

3040237 3950100404967 นางสาว นงพะงา ไชยลํายา

3040238 3800100158444 นางสาว ผุสดี เสาโสภณ

3040239 3520101571011 ว่าทีร่.ต. พิทักษ์ เทพฝ้๎น

3040240 3500200041169 นาง พรพิมล คําหล้า

3040241 3909900501574 นางสาว อารีย์ สุกแป้น

3040242 2430200022477 นางสาว วณิชยา ภัทรวรเมธ

3040243 3420900239337 นางสาว มนฤดี กิริซี

3040244 3930300074481 นางสาว อุไร นุ่นทอง

3040245 3340100923919 นาง ปราณปรียา สายสมบัติ

3040246 5360500018233 นางสาว พัชณี คําสะไมล์

3040247 3421000187960 นาง นัทธมน เนื่องมหา

3040248 3301000611720 นางสาว ธัญพร เพียรกลาง

3040249 3320102030121 นาง จรรยา จินดาศรี

3040250 3320101706113 นาง ขวัญพัฒน์ ดาทอง

3040251 3900100812739 นาย รุ่งโรจน์ มัชฌิมาภิโร

3040252 3360700273150 นาง นิภารัตน์ นาคเสนีย์

3040253 3360600352724 นางสาว สายฝน ชัยมีแรง

3040254 3620300135474 นาง ไม้ป่า ธิรานันท์

3040255 3451400221626 นาย นิยม เศรษโฐ

3040256 3601100601111 นาง อารีรัตน์ พรมชาติ

3040257 3670300165691 นาย คงฤทธิ์ พลฉวี

3040258 3311100322410 นางสาว ธัญญรัตน์ หอมหวล

3040259 3201000138740 นางสาว ณัฐปภัสร์ พัฒนาเกียรติโชติ

3040260 3420900809966 นางสาว นิภารัตน์ แสนแก้ว
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3040261 3451100185039 นาง รัตน์สมัย ปุ้นงาม

3040262 3540100238416 นาง สุภาพรรณ อุปนันไชย

3040263 3730101646397 นาย อาคม รูปสูง

3040264 3191100138238 นาง รวมพร ไชยหงษ์

3040265 3650600842931 นางสาว ลภัสรดา ภควัตศักดินนท์

3040266 4620400005406 นาย กสิวัฒน์ ไล้ทองคํา

3040267 3340400012016 นางสาว ธนาพร ทองสุข

3040268 3610100090213 นางสาว ณัฐนนท์ วัตตะ

3040269 3930100817293 นาง บุบผา สุขมะแป้น

3040270 3401800167041 นางสาว นัสรา ประจันตะเสน

3040271 3801200393667 นาง รัตน์ชฎาพร ไชยบุญ

3040272 5301090015818 นาย ชานน ไกรกลาง

3040273 3320500956903 จ่าเอก ธัญญะ สายยศ

3040274 3530200235338 นาย อนันต์ จักรน้ําอ่าง

3040275 3760600169420 นาย ฝ๎นประชา หอมนาน

3040276 3340101054981 นาง จิรนันท์ แสนทวีสุข

3040277 3490500201090 นาย สันติชาติ บุรัตน์

3040278 5600890009789 นาย เฉลิมศักด์ิ สนิทผล

3040279 3960800188515 นาย มามะรอพี บือราเฮง

3040280 3930100646049 นาย ชวเอิบ อินทรภักด์ิ

3040281 3600700367569 นาง นพรัตน์ กําเนิดบง

3040282 3160101664978 นาย รังสรรค์ ศรีเพ็ชร

3040283 3910500308299 นาย ลิขิต อังศุภานิช

3040284 3400100495657 นางสาว ยุวดี นามพรมมา

3040285 3250500292429 นางสาว ยิ่งรักษ์ จันทร์นาคิน

3040286 3960100079837 นางสาว สุเพียงพิศ ลอยเมฆ
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3040287 3350600324151 นางสาว ศรีวรรณ กิ่งใหญ่

3040288 3420500116033 นาย จํานง สุภาษิ

3040289 3401500547272 นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีสูงเนิน

3040290 3650800534084 นางสาว จริยาภรณ์ พิมทนต์

3040291 3410400224802 นางสาว รัศมี อันทะชัย

3040292 3760700100651 นาง วิภาวี ช่อกระทุม่

3040293 3240600064231 นางสาว พันภิมา อินทวงค์

3040294 3860700250961 นาง มาลัยรัตน์ รัตนศิลา

3040295 3570400416891 นางสาว กุศลาพร ไชยสมบัติ

3040296 3900101088562 นาง วาสนา แก้วอินทร์

3040297 3300700549783 นาย สามารถ บองกระโทก

3040298 3801400334516 ว่าที ่ร.ต. สัญชัย หลีอาภรณ์

3040299 3360600439978 นาย เจริญ ภานุมาตย์

3040300 3250800016044 นาง กัญญภา พิมพงษ์

3040301 3420900744490 นาง รัตนากร สีสัน

3040302 5670790028561 นางสาว โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

3040303 3910200105198 นาย เชาวฤทธิ์ มีรน

3040304 3930100324297 นางสาว นันทิกานต์ ดําเรือง

3040305 3349900380888 นาง จิตติมา ศรีทาพักตร์

3040306 3550300021909 นาย ประทวน เชื้อหมอ

3040307 3449900191791 นางสาว วณิชชา ประกอบแก้ว

3040308 3800800505473 นางสาว ธนิตา อนุจันทร์

3040309 3309900628871 นางสาว นิภาวรรณ บุญธรรมเจริญ

3040310 3219800059329 นาง แน่งน้อย ชํานาญ

3040311 3520700133020 นาย สมบูรณ์ ประเทิง

3040312 3330400617856 นาย สมชาย ไชยสิทธิ์
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3040313 3160101014159 นาย นฤพนธ์ เฉลิมกิจ

3040314 3920400599470 นางสาว สุขุมา เก้าเอี้ยน

3040315 3801400088302 นางสาว รมนีย์ ทิพงษ์

3040316 3960200054313 นางสาว กุสุมา สุวรรณพงษ์

3040317 3600100687261 นางสาว กานดารัตน์ บุญมี

3040318 3900900753699 นาย ภราดร มิ่งทอง

3040319 3421000425232 นาง อภิวรรณ คํากอง

3040320 3502000019986 นาง ศรีพลอย เพชรหว้าโง๊ะ

3040321 3310600410180 นาย สวาสด์ิ ดํานอก

3040322 3650500176280 นางสาว ชัชชญา เภากล่ิน

3040323 3800800263968 นาง สุวภา สังขนุกิจ

3040324 5401799003091 จ่าเอก ณัฐพร ทะวะระ

3040325 3770500125927 นางสาว นฤวรรณ เทียบทอง

3040326 3360100220691 นางสาว วงสกุล โคตรนาวัง

3040327 3341900277842 นาง ชวนทิพ แสนทวีสุข

3040328 3800200002420 นางสาว วิลาวัณย์ พุทธพฤกษ์

3040329 3550900186437 สิบเอก วัชระพงษ์ ลําทา

3040330 3920200179647 นาย อรรถวิทย์ นุ่นตา

3040331 3620500881056 นางสาว ธิดารัตน์ นุชเเม้น

3040332 3860700269808 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ภักดีภักด์ิ

3040333 3949900314952 นางสาว พัชรินทร์ หามะ

3040334 3620401039373 นาย กฤษณพงศ์ โพธิศ์รี

3040335 3940300364314 นางสาว โซเฟีย มะแซ

3040336 3609800038492 นาย จิตรกร สุจริตธรรม

3040337 3501100284516 นางสาว ศาสตรารัชต์ ทิพย์ป๎ญญา

3040338 3360800190108 นาย ศิริวัฒน์ จตุรพิธพรไชย
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040339 3450200392868 นาย สุขสันต์ บัวลอย

3040340 3800400366417 นาย วานิช หนิดภักดี

3040341 3300500077489 นาง ธนพร ชินดา

3040342 3909900209636 นาย สุรชัย ผลบุญ

3040343 3929900108031 นาย ภาณุพงศ์ เกิดคง

3040344 3540700175521 นางสาว พิกุล สุยะวงค์

3040345 3801200581366 นาย เกษม หมกทอง

3040346 3360300182378 นางสาว สกลภัทร อินเอี่ยม

3040347 3160100117710 นาย สรวิชญ์ แสงดี

3040348 3860200382834 นางสาว พิมชนก รัตนพร

3040349 3461100002112 นาง พัทธนันท์ ภูธรรมะ

3040350 3601200313967 นาง สุภาวดี เนียมนัด

3040351 3459900288646 นาย วชิรศักด์ิ คําพิฑูรย์

3040352 3250700330707 นาย ณัฐวุฒิ อัตโน

3040353 3160100257457 นาง สุดหทัย ศรีสุวรรณ์

3040354 3900300237291 นาย สายัณ เพ็งจันทร์

3040355 3170400182525 นาย เทพมงคล แก้วกระจ่าง

3040356 3960300014682 นาง อัสเมาะ หะยีมะมิง

3040357 3401700065603 นาง สมเด็จ ศรีโคตร

3040358 3960800050441 นาย อับดุลรอปา กือจิ

3040359 3440900001870 นาย อลงกต วัฒนวิบูลย์กิจ

3040360 3521000466850 นางสาว อรกัณญา ทองกูล

3040361 5520100038600 นาง มัสลิน พรหมมี

3040362 3160101043825 นาย วัฒนา พรหมมินทร์

3040363 5930800002230 นาง ฟาริดา มากาลียา

3040364 3570101298340 นางสาว สุธางค์ สีเนหา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040365 3140500181687 นาง ปรียาภา ภาคาหาญ

3040366 3540500234655 นาย ศิริวัฒน์ กาศเจริญ

3040367 3801300676075 นาง พัชรินทร์ หาญใจ

3040368 3929800036071 นาง อมร ใจจ้อง

3040369 5420900016717 นาง นิตย์ติญา ภูถาดลาย

3040370 3960100269342 นาง พนารัตน์ บุญชูช่วย

3040371 3910400094122 นาย ศักด์ิตะวัน สันเกาะ

3040372 3250400440591 นาย วิทยา สุณาวรรณ์

3040373 3199900082790 นาย สิบเอกโชคชัย ศรีรัตน์

3040374 3259900066025 นาย ชิษณุ คําสังข์

3040375 3451100746855 นางสาว ไสว น้ําคํา

3040376 3309900564644 นาง จตุพร แจ่มใส

3040377 3909801165771 นาย วชิรวัตต์ิ สุการมณีโรจน์

3040378 3320700753828 นาย พิชญ์ชนกนันทน์ ภวภูรีนนท์

3040379 3509900964047 นาย คัชเชล จีนวงค์

3040380 3340701618983 นางสาว อิสริยาภรณ์ วิรักขะโม

3040381 3619900093568 นาง ละออ ภูข่ํา

3040382 3440200019512 นาย ปรัชญา มาอ้น

3040383 3459900208413 นาย ไชยรัตน์ รัตนวงศ์

3040384 3619900086065 นาง ธัญมณฑ์ ตุ้มสุวรรณ

3040385 3720900363396 นางสาว ขวัญเรือน คําไพเราะ

3040386 3770200151736 นาง บุญรัตน์ ตกค้าง

3040387 3930501009694 นางสาว กิตตินันท์ สุดเรือง

3040388 3360600529675 นาง จันทร์ฉาย ดาษไธสง

3040389 3960100325609 นาง จุฑามาศ สวนจันทร์

3040390 3160101254958 นาย อัครพงษ์ เมืองศรี
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040391 3900300134734 นาย อุดร อนันทบริพงศ์

3040392 3361200196262 นาง ณัฐกานต์ สีม่วง

3040393 3360101331551 นางสาว ทัศนีย์ ขันธสง

3040394 3960300294871 นาย อับดุลการิม กะมะ

3040395 3361001014733 นางสาว สุรินณา มิ่งศิริ

3040396 3570700973974 นางสาว พิมพิศา หมื่นสมบัติใหม่

3040397 5301200119612 นาย สุภาพ วงค์อํามาตร

3040398 3360600749209 นาง กชกร ชมศรี

3040399 5301300004515 นางสาว อํานวยรัตน์ พรมเสน

3040400 3930300397182 นางสาว อารีย์ หละเขียว

3040401 3189800001585 นาย ธงชัย แดงดีมาก

3040402 3520800069838 นางสาว สายสุรีย์ คําน้อย

3040403 3440900009951 นางสาว แอมมะลี บุญสินธุ์

3040404 3620500304008 นาย ทศพล มั่นเขตกรณ์

3040405 5302300001029 นาย เอนก หิรัญโรจน์

3040406 3620101727525 นาย สัญญา ม่วงราช

3040407 3530100469108 นางสาว วิภาพร กล่ินลอย

3040408 3950500090331 นาย เพาซี หะมะ

3040409 3520400125340 นาย ประสงค์ คําป๎น

3040410 3360300277778 นางสาว เบญญาภา พงษ์นา

3040411 3360300234246 นางสาว หทัยสรชา ชมภู

3040412 3930100110238 นางสาว จิรวรรณ เกตุแดง

3040413 3800101688706 นาย ณัฐธนาวุฒิ ศรีเกล่ือนพากุล

3040414 3940200538647 นางสาว โสพิศ พงค์รัตน์

3040415 5490190002554 นาย กฤษฎา นาโสก

3040416 3800400461266 นาย พรไชย ริยาพันธ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040417 5530300023622 สิบเอก เกรียงไกร นวลหมวก

3040418 3510200349571 นางสาว จตุพร ตันเส้า

3040419 3730200407749 เรือเอกหญิง อัจฉรา สว่างภพ

3040420 3550900022205 นาย ทนงศักด์ิ ฝีปากเพราะ

3040421 3601200212346 นางสาว สุชาดา สาระชาติ

3040422 3800700279307 ส.ต.ต. สายันห์ บุญเวช

3040423 3969900209121 นาย ณัฐวัชต์ ศิริสวัสด์ิ

3040424 3471200959818 นาย วิชิต แสนอุบล

3040425 3961200077209 นาย มุฮัมมัด เจ๊ะแว

3040426 3941000525585 นาง ปาสีซ๊ะ วงค์สันติศาสน์

3040427 3199900128609 นางสาว จรรยา ชะเอมเทศ

3040428 5402000001430 นาย จักรวรรดิ ส้านมา

3040429 3500500206121 นาย ขันธ์ชัย ล้ิมพูล

3040430 3910300180019 นาย มานะ ด่านเท่ง

3040431 3940500309112 นาย อดินันท์ วาเยะ

3040432 3800101018239 นางสาว เรวดี ธรรมมิกะกุล

3040433 3770400538502 นาย ศรีโรจ คงทะเล

3040434 3660100407101 นาย เอนก อุรัตน์

3040435 3500700323651 นาย อนุชา ดวงเงา

3040436 3400400604613 นาง รตนพร ปิน่เย็น

3040437 3501200497821 นาย ดําเกิง บุญมา

3040438 3341600661370 จ่าเอก เพชรรังสิทธิ์ สายธนู

3040439 3900500053835 นาง บาดารีย๊ะ อีซอ

3040440 3850300044698 นาย นเรศ อินตัน

3040441 3430800023511 นาย วัชระ ไชยเสริม

3040442 3709700088331 นางสาว ธิรดารินทร์ แก้วเจริญ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040443 5620100073293 นาย เทียน สมโภชน์

3040444 3341800121336 นาย ประเสริฐ มิลภา

3040445 3411700768990 นาย ประมาณ เรืองสุข

3040446 3410300484268 นาย ทินนาจ สาบูรณ์

3040447 3960500464649 นาย รุจโรจน์ แวกะจิ

3040448 3920300278663 นางสาว แสงอรุณ ชิภักดี

3040449 3659900623141 นาง ยุพิน พืน้ผา

3040450 3100201727432 นาย สืบสกุล แสงประพาฬ

3040451 5650600024623 นาย ชัยณรงค์ เกิดคํา

3040452 3190900222071 นางสาว นวลจันทร์ ชื่นบุญ

3040453 3420100420584 นาง อัมพร กุลรัตน์

3040454 3341601340585 นางสาว ภคพร อาจธขันธ์

3040455 3140200136597 นาง น้ําทิพย์ แต้วนิชเจริญ

3040456 3341600247026 นาง ดารุณี วิเศษชลธาร

3040457 3900400351508 นางสาว พันธ์ประภา เพชรทอง

3040458 3309901082121 นาย สันติภาพ กอปรสิริพัฒน์

3040459 3820700003247 นาง สุภาวดี มงคลบุตร

3040460 3120100176198 นางสาว ช่อ ภิรมย์พุม่

3040461 3411400594422 นาย สุรัตน์ ทยาธรรม

3040462 3360600750053 นาย ปรีชา หาญรบ

3040463 3930500895151 นาย ประจักษ์ ทองชูใจ

3040464 3470100664556 นางสาว คิดสดี ไขประภาย

3040465 3330300026759 นางสาว เกษมณี แสงสกุล

3040466 3401400006130 นาย ทวีศักด์ิ มาพงษ์

3040467 3310500244831 นาง ภรภัทร เชาวนาศิริ

3040468 3900700025631 นาง ดาวเรือง แก้วรัตนะ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล
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3040469 3940300208851 นางสาว อุบลทิพย์ อินทันแก้ว

3040470 3321000032690 นาง วาริณี ปรานกระโทก

3040471 3350300039427 จ่าเอก อภิชาติ ผุดผ่อง

3040472 3460300022507 นาย ทินกร บุญราศรี

3040473 3510400425246 นางสาว รุ่งนภา มูลรัตน์

3040474 3301400489107 นาย ราเชนทร์ ผ่ึงตะขบ

3040475 3450700528718 นาง นางชณิกา ศรีมุงคุณ

3040476 3460800306466 นาง วนา รังษา

3040477 3580400127628 นาง เปรมพร ขันติแก้ว

3040478 3920100062314 นางสาว โฉมยา สงเสือ

3040479 3959900200329 นาง ธัญชนก  สุวรรณโณ กล่ินเกล้ียง

3040480 3950100337925 นาง นางนาซีเราะ เจ๊ะมะสาแล

3040481 3170100179472 นาย วีรยุทธ เฉียงพิมาย

3040482 3310800459417 นางสาว ปรียานัฏ ชาญศรี

3040483 3260100549554 พ.อ.อ.หญิง ลัดดา รุ่งโรจน์

3040484 3600100330583 นาง กําไร แสงสร้อย

3040485 3420300357983 นาย เสกสรร แสนใจวุฒิ

3040486 3950100622344 นางสาว คัดติยะ กะโด

3040487 3120500062572 นาง ศิริพร ฆารพิบูลย์

3040488 3200590000571 นางสาว ศุภลักษณ์ คงเผ่าพงษ์

3040489 3400700908634 จ่าเอก ปรีชา พนาดร

3040490 3250200993545 นาง จิดาภา สุทธากร

3040491 3440500332097 นาย นพรัตน์ เสริมเหลา

3040492 3660500496454 นาง สุขวสา ตรงต่อกิจ

3040493 3650700074430 นาง ขนิฏฐา ปีกรอด

3040494 3959900248194 นาง ศตพร เกษตรสุนทร
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040495 3959900293459 นาย อับดุลตอเละ จะปะกิยา

3040496 3909800238855 นาย รัฐ ไชยศิริ

3040497 3820400262573 นาย เรืองวิทย์ จูห้อง

3040498 3580300127847 นาง จุรีรัตน์ สุวรรณกาศ

3040499 3360300466589 นาย ณฐรณ ต่อชีพ

3040500 3160500022635 นาง เสาวลักษณ์ ปาลวัฒน์

3040501 4650400001320 นางสาว ภัทรา อยู่สําราญ

3040502 3101701921093 นาย ทิฆมัพร พูลทรัพย์

3040503 3961100192006 นาย ตูแวอารป๎น นิอาแซ

3040504 3400101217219 นาย วีรวัฒน์ เกี้ยงกรม

3040505 3440900585537 นางสาว สุพรรษา ประถมวงค์

3040506 5620600001500 นาย ประทีป คําบรรลือ

3040507 3610700427936 นางสาว ดุษดี พูลเพิม่

3040508 3341901038469 นางสาว สกาวเดือน ทองบุ

3040509 3160600184017 นาง ศิริกุล ป๎ญญายงค์

3040510 3440400608881 นาง รุ่งทิพย์ ศรีดี

3040511 3420500013218 นางสาว รัชนก ศรียะนา

3040512 3301700150814 นาง สุวภัค เวชพันธุ์

3040513 3960800192270 นาย มาซือลัน อาเดะมะ

3040514 3440500532932 นางสาว ลินลดา โคทนา

3040515 3461400105359 นาง ณัฐยมล แสงสุริยินทร์

3040516 3310700406427 นาย เดชศิลป์ ปุน่ประโคน

3040517 3440100467840 ว่าทีร้่อยตรี ภากร ศรีโยวงค์

3040518 3440100205268 นาย สมศักด์ิ พะวังคาม

3040519 3360500254437 นางสาว ศิริธร ยันบัวบาน

3040520 3230300286093 นาย สมภพ ทองศรีสมบูรณ์

หนา้ที ่96 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040521 3110200055139 นาง สุปรียา ติละกุล

3040522 3960400133772 นาย ศิรินทร์ ลิอีลา

3040523 3940700316511 นางสาว สูซานา ดือราแม

3040524 3321001050161 นางสาว อุรวี มีรัตน์

3040525 3720500336162 นางสาว ศรีอรุณ ดอกกุหลาบ

3040526 3610500081823 นางสาว ยุภาภรณ์ ชวดเปีย

3040527 3310400409927 นางสาว พฤตยา ทองคํา

3040528 3520500045852 นาย เชษฐา สมุทรจักร

3040529 3949800050490 นางสาว อาซีซะ กาเรง

3040530 3210200229811 นาย สุทธิพงษ์ ไพบูลย์

3040531 3960100302722 นาย ซัมรี มะแอ

3040532 3550600326098 นาง สมพร วรรณภิรมย์

3040533 3480100661352 นางสาว ปริชษาลัคณ์ สุนา

3040534 3301500565328 นางสาว ณภัชพร หลงพิมาย

3040535 3330401363017 นาย ทรงวุฒิ วิชัย

3040536 3440200161254 นาย พยุ เพียงแก้ว

3040537 3960800206751 นาย อาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง

3040538 3600900063661 นางสาว สุทิศา กล่ินภู่

3040539 5311100110401 นาย สมศักด์ิ ปิน่คํา

3040540 3250200781688 นาย ภิรมย์ ธรรมมา

3040541 3540200307738 นางสาว สิริพร แสนป๎ญญา

3040542 4601000002826 นาง พรประภา แก่นเขียว

3040543 3800400560868 นางสาว พรศรี วิไล

3040544 3640500029457 นางสาว สันธณา ช่างต่อ

3040545 3740300234528 นาย สุริยัน พรหมศิริ

3040546 3950100683076 นางสาว ต่วนกษมา กุโน
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040547 3960600293862 นาย ไฮซัม มูอารีฟ

3040548 3709700059110 นาง จุไรรัตน์ ยังประสม

3040549 3180500448802 นางสาว วราภรณ์ ใจวงษ์

3040550 3510400052679 นาง กณิกนันต์ ชาวยา

3040551 3901200004538 นางสาว อมรรัตน์ แก้วพิมล

3040552 3320600165517 นาย รุ้งรังษี สายพญาศรี

3040553 3101203106843 นาย จักรกฤษณ์ ธนะพานิช

3040554 3820200010619 นาย เฉลิมพล ถิ่นทะเล

3040555 3960400021061 นาย เปาซี หะมะ

3040556 3500500142106 นาง ศิริกุล เพลิดเพลิน

3040557 3301201148717 นาง พรทิพย์ ชอบการ

3040558 3930300218211 พันจ่าเอก นพวุธ บุญบุตร

3040559 5301200101837 นาย เสวียน หมั่นกิจ

3040560 3940900488839 นาง ฮาบีบ๊ะ ยูโซะ

3040561 3470100903208 นาย สมยศ ปิตะแสง

3040562 3410900162822 นางสาว สุพัตรา วรรณกุล

3040563 3940900044035 นาย อูเซ็ง สะอะ

3040564 3440400684510 นาง ปิยวรรณ พลศรี

3040565 2311000020014 นางสาว วริสา ศรุตาทวีพร

3040566 3510101318723 นางสาว สุนทรี พันธ์เดช

3040567 3940800052982 นางสาว พนิดา อินทมล

3040568 3940700247978 นาย รังสฤษฏ์ สามะ

3040569 3810400250656 นาง ตรีรินทร์ พันธ์นิตย์

3040570 5430300029818 นาง สราวลี  เพ็งมี พรหมจักร

3040571 3451000399479 นาย วิษณุกรณ์ ขันธวิชัย

3040572 3930100788447 นางสาว ศรินยา ฤทธิเรือง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040573 3360100046748 นาง ลัดดาวัลย์ ศิลป์ดี

3040574 3910500008686 นาย เสนีย์ เหมนะ

3040575 3639900055151 นางสาว พิมพร เดชเดชะ

3040576 3250200179490 นางสาว วชิรญาณ์ จันทร์แดง

3040577 3941000166780 นาย อัลซะห์รี สามะอาลี

3040578 3510400038749 นาง ดารุณี ใจพรม

3040579 3720200043534 นางสาว หทัยรัตน์ โสขุมา

3040580 3500200814150 นาย เอกพงษ์ ใจพรม

3040581 3160800027861 นางสาว ปานฤทัย เลิศไตรภพ

3040582 3451300008963 นาง ศุภจิตรตรา บุญเย็น

3040583 5720100010673 นาง ขจรเกียรติ เจริญธรรมศิริ

3040584 3520100001076 นางสาว จินดาศรี ใจหงอก

3040585 3451100133527 นางสาว ขวัญใจ คําอ่อนสา

3040586 3310700304071 นางสาว กมลวรรณ จุตโต

3040587 3480700043137 นาย ชาคริต ศรียะวงษ์

3040588 3600900607555 นาย ภูธร รุ่งนาค

3040589 3800101635050 นาง วาสนา วรรณเพ็ชร์

3040590 3460800205791 นาง วงเดือน ภูเด่นผา

3040591 3251200271079 นางสาว พัชดารัตน์ เปล้ืองสุวรรณ

3040592 3901101193243 นาย พิเชษฐ์ โพธิแก้ว

3040593 3411800061260 นาย ไพทูล บุญธรรม

3040594 3801100427993 นาง เพ็ญจันทร์ ถาวรทอง

3040595 3730100486582 นางสาว มลิวัลย์ เบ็ญจวรรณ์

3040596 3470800157517 นางสาว ศรัญดา เผ่ือนศรี

3040597 3530100750249 นาง สกุลทิพย์ เสือคง

3040598 3801300334417 นาย จักรพันธ์ อนุชาติ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040599 3471201155062 นาย ทศพร ทันแล้ว

3040600 3560300463855 นาง ปรีชญา พิพัฒนพงศ์กุล

3040601 3760300019708 ว่าทีร้่อยโท สมพร จันทร์มาก

3040602 3801000258952 นางสาว ลักษณา จรจรัส

3040603 3930501011681 นางสาว จันทราพร จริยานุกูล

3040604 3450400705711 นางสาว เบญจวรรณ วันดีศรี

3040605 3610200129383 นาย ธนกร ไวยธัญกิจ

3040606 3460200253485 นาง ทัศนีย์ คําสมร

3040607 3920600359073 นาย ณัฐพล พักตร์จันทร์

3040608 3950100311489 นาง ซอยบัส สุภารี

3040609 3401500288137 นาย ปรีชา หมีทอง

3040610 5340700005364 นางสาว สรัญญ์ภัทร ลูกบัว

3040611 3920400096851 นาย อําพล จงราบ

3040612 3349800047869 นาย สุทธิเชษฐ์ ไชนยชนะ

3040613 3250100096045 นางสาว ประเชิญ สมจรรยา

3040614 3730100634760 นางสาว อรกัญญา สุขพูล

3040615 3411100448498 นาย วัชรพงษ์ ศรีจันทร์แดง

3040616 3341601120208 จ่าสิบเอก ณรงค์ศักด์ิ อัคฮาด

3040617 3900100963265 นาย ประสิทธิ์ สุขทิพย์

3040618 3411100540815 นาย อรัญ โคมทอง

3040619 3439900165293 นาย เสกสรรค์ พนาลิกุล

3040620 3960100115728 นาย ประศิษ ขวัญแก้ว

3040621 3430300978759 ว่าทีร้่อยตรี เจนณรงค์ พุทธาอามาตย์

3040622 3320800183462 นางสาว อรไท ทองงาม

3040623 3960100020433 นาย ซาฟีอี ดอเลาะ

3040624 3490500525375 นางสาว ช่อลัดดา สกุลทราย
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040625 3940400034065 นางสาว วันสารีก๊ะ มุซายี

3040626 3580300014759 นาง จันทนา ใยดี

3040627 3960800184439 นาง ปภาดา ทรัพย์สุข

3040628 3969900282473 นาย เสรี เซะ

3040629 3320700724879 นาง ณัฐฤดี คําผาย

3040630 3360700452551 นางสาว กัญญาวรรณ แพงตะคุ

3040631 3720200385435 นางสาว กนกวรรณ หยกอํานวยชัย

3040632 3960500754108 นาย อับดุลรอฮิม สาแล๊ะ

3040633 3570700043861 นาง โชติกา คําพิบูลย์

3040634 3319900117672 นาย ทศพล หิรัญวงศ์

3040635 3550100559336 นางสาว สุวภัทร เตชนันท์

3040636 3840100548943 นาย อํานาจ สําอางค์

3040637 3959900222331 นางสาว สุธานี พิทักษ์ธรรม

3040638 3950100599962 นาย สถาพร มาหะมะ

3040639 3600700233520 นาย ประเสริฐ เงินดี

3040640 3860200424839 นาง ศศิพร ภูมิสุวรรณ์

3040641 3560300986718 นาย อุเทน แดนนาเลิศ

3040642 3321000310525 นาย สมฤทธิ์ แหวนวงค์

3040643 3950300125328 นาย สุนทร จารุธนกุล

3040644 3101700439531 นาย สันติภาพ ระร่ืนสุข

3040645 3471500259196 นาย ชัยสิทธิ์ พลวรรณ

3040646 3430500104884 นางสาว จินตะหรา ทองประเทือง

3040647 3650900059876 นางสาว ณัฐกานต์ หีบแก้ว

3040648 3430501000063 นางสาว สุดคนึง โฮมหงษ์

3040649 3190400263428 นาง รัตติกาล ชะเอมเทศ

3040650 3460600161073 นางสาว ธนพร คูสกุลรัตน์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040651 3610400390921 นาง นงลักษณ์ ชุ่มเงิน

3040652 3360600570578 นาง สุนันทา เพิม่วิไล

3040653 3410601316950 นาง อัญชรีวรรณ เชิงดี

3040654 3540200061283 นาย สมยศ ยอดสอน

3040655 3901100852189 นาง สุปราณี ลอมา

3040656 4469900003631 นาง ไข่มุก พรหมพันใจ

3040657 3720700721779 นางสาว สุกฤตา มยุรางกูร

3040658 3461300350742 นาย สุเมธ ชินพร

3040659 3410500019593 นางสาว บุญบูชา ศิริโยธา

3040660 3521000273458 นาง นันทนา ใจนวล

3040661 3620700122540 นาย ดุสิต ศรีสูงเนิน

3040662 3401500496007 นาย จิรัฐกานต์ แสงสารวัตร์

3040663 3800900395793 นาง จรรยา ยอดพิจิตร

3040664 3950500219598 นางสาว จันทณาภรณ์ อ่อนโพธา

3040665 5950300026083 นาย เอมัสกี สะแม

3040666 3450800420471 นาง ลมหวน บุตรแสนโคตร

3040667 3450300138025 นางสาว ปาณร์ลิตาภัทร์ มะโนนุกูล

3040668 3940400163001 นางสาว อัญชิษฐา รัชนิกร

3040669 3940400225758 นางสาว ธัญญรัตน์ คณานุรักษ์

3040670 3570700630945 นาง ศันสนีย์ ไอศวรรยานนท์

3040671 3960300251714 นาย ดํารง สาล่ิมคาน

3040672 3960500729430 นาย อับดุลอายิ อาแว

3040673 3969900062546 นางสาว สูไฮบะห์ รูเยียระ

3040674 5421100016101 นางสาว วารุณี ราชสมบัติ

3040675 3900300676669 นาง ละม้าย ยอดขวัญ

3040676 3620600157643 นาย ดําเนิน เงินทอง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040677 3480100180443 นาย ชํานาญ ศรีสงค์

3040678 3920400315331 นาย กิตติ โคกเขา

3040679 3730400082851 นาง ปวีณ์พร ทวีนุช

3040680 3900600147378 นางสาว มยุรี โต๊ะเพ็ชร

3040681 3730600964335 นาย อัครเดช สุขชาวนา

3040682 3930100202671 นางสาว บุญลาภ เซ่งฮ้ัว

3040683 5610200002614 นาย สุรเชษฐ์ บัวสําลี

3040684 3800200290298 นาง ฐิติรัตน์ มุ้งเงิน

3040685 5840900016403 นางสาว วารุณี วิเศษ

3040686 3300600339515 นาย ปุญญาพัฒน์ กาญจนเกตุ

3040687 3940900063706 นางสาว รอฆาเยาะ แสมงยี

3040688 5770600001681 นาย พงศ์ศักด์ิ นาคโต

3040689 3401400157545 นาย จักรวาล ประระทัง

3040690 3670600362794 นาย ดณุปจักษ คงพรมไทย

3040691 3930100314755 นาย ณรงค์ ชุมโชติ

3040692 3930800215474 นาง ปวีณ์กร คําคง

3040693 3900200292630 นางสาว รัตติยา จุทอง

3040694 3509900749006 นาง อรอนงค์ แสงฉาย

3040695 3320700172922 นาย พรหมุนี ศรีสุนนท์

3040696 3411100113224 นาย นวดล ป่าผ้ึง

3040697 3461200054874 นางสาว สมัญญา แสงไกร

3040698 3140700075333 นาง รพีพร แสงสมเรือง

3040699 3471201229848 นาย สุนทร กองแก้ว

3040700 3670400420103 นาง ภาสิกา กงจีน

3040701 3150700150548 นาย ประภาส จันทรังษี

3040702 3459900287844 นาย ธนภูมิ ธราวุธ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040703 3400100602071 นางสาว กัญญารัตน์ จําปาหอม

3040704 3961100211124 นาง สุดา หะรอแม

3040705 3940400226355 นาง ทัศนีย์ หนูทอง

3040706 3909900140661 นาย เจษฎา คงพันธ์

3040707 3120300089493 นาย บวร เอมเสม

3040708 3660100450210 นางสาว ญาดาพัฒน์ จุลบุตร

3040709 3301900035148 นางสาว ณัชชา เฉลิมกิตติกุล

3040710 3571000269051 นาง พลับพลึง ประสมสวย

3040711 3730600574154 นางสาว สุทิศา จันทร์สุนทราพร

3040712 3311100899776 นางสาว สุกัญญา หาลี

3040713 3610400044101 นางสาว ฉัตรดาว แก้วเขตการณ์

3040714 3900100024374 นาย เขตรัฐ อินทร์ธนู

3040715 3301600550896 นางสาว ทิพย์สุดา หงวนไธสง

3040716 3330100441353 นาย ธราเทพ ทองเบ้า

3040717 3430500070238 จ่าเอก วีรยุทธ์ พูลติกุล

3040718 3770400492243 นางสาว กาญจน์ณภัทร ขาวสง่า

3040719 3310400791376 นางสาว ชญาภัคกชกร ขําวงศ์สกล

3040720 3340600257055 นางสาว ขวัญใจ จันทร์แก้ว

3040721 3600200026401 นาย ภัทกร วงษ์นาค

3040722 3430100999141 นาง ลําใย คําสุนันท์

3040723 3220300703956 นางสาว ภัสร์นลิน ศรัยนิรันดร์

3040724 3920400378201 นางสาว สุชาดา ไข่แก้ว

3040725 3959900013693 นางสาว มลฤษร มโนกิตติพันธ์

3040726 3400500740438 นางสาว สิริพรรณกร พรทุม

3040727 3930500305842 นาย กิตติ ด้วงเหมือน

3040728 3529900244559 นางสาว กนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040729 3440500573582 นาย สุริยา ระไหวนอก

3040730 3730500281945 นางสาว นิรมล ฟ๎กสุวรรณ

3040731 3571000230414 นาย สันติ ไชยวงค์

3040732 3360700275438 นางสาว ไพวรินทร์ เหล็กจีน

3040733 3450700599313 นาง จุฬาวรรณ เสาเวียง

3040734 3609700126497 นางสาว สุพักษณ์ชา เผือกหอม

3040735 3960500793073 นาย รอยาลี อีซอ

3040736 3339900064471 นางสาว จิราพร พูลอ่อน

3040737 3331300297982 นาย กฤษฎา บุญปก

3040738 3110102324437 นาง ศิริพร นันทชลากรกิจ

3040739 3110401130405 นางสาว ศิริลักษณ์ สนธินุช

3040740 5330400045379 นาย จํานงค์ พรมสุข

3040741 3140600450809 นางสาว สว่างจิตต์ ไวยมิตรา

3040742 3679800039081 นาย ษัษฐี ม่วงศรีจันทร์

3040743 3350800263253 นาย ณรงค์ โสมเกษตรินทร์

3040744 3930800253091 นางสาว มณฑา ดําแป้น

3040745 3240100595360 นาง สุรางค์ เส็มหมาด

3040746 3601200285068 นางสาว เมธาพร คงคุ้ม

3040747 5900599040061 นางสาว ดินาร์ลิน กิตินัย

3040748 5520200018376 นาย ระพีพัฒน์ วงศ์น้ํานอง

3040749 3470900199319 นางสาว สุภัครศจี จันทร์แดง

3040750 3940200144401 นางสาว ปาริชาติ สังข์ขวัญ

3040751 3620400393688 นาย ยงยุทธ โคดม

3040752 3440800223650 นาง นงนุชมณี ล่ามแขก

3040753 3730500444160 นาง บังอร สายสวาท

3040754 3240300002354 นาง สุนีย์ เชยมาน
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040755 3470400057710 นางสาว มะลีวัน วรรณวาส

3040756 3410400132487 นางสาว ปรียาพร รองศรี

3040757 3650300238613 นางสาว วดี แสนแทน

3040758 3149900115159 นาง กมลรัตน์ หวันขุนหลัด

3040759 3470400077095 นาง รวีวรรณ สุดเสน่หา

3040760 3461200298706 นาง สุจิตรา วรรณนิตย์

3040761 3341000075143 นาย สุริยา วงศ์อํามาตย์

3040762 3500900089695 นางสาว พิชยา พรหมมา

3040763 3330400870209 นางสาว จันทราภรณ์ ไพศาล

3040764 3700700077233 นางสาว วาทินี สิวานนท์

3040765 3460100441522 นาย นิติกร ทรงเจริญ

3040766 3930500717342 นางสาว สุพิณ รัตนพันธ์

3040767 3530800188519 นาง จันเพ็ญ แก้วกระจ่าง

3040768 3400700122738 นาย ยุทธนา ไทยประเสริฐ

3040769 3190100460767 นางสาว วิไล กล่ินมณฑา

3040770 3250100512197 นางสาว สุพรรษา อากาศ

3040771 3420500278483 นาย ธีระพงษ์ สุภาษิ

3040772 3640400312688 นาย สุชาติ มลิลา

3040773 5340500041529 นางสาว นันทิดา ลือนาม

3040774 3710100659550 นางสาว สรัญญา บุญทวีบรรจง

3040775 3710500125498 นางสาว จิตรลดา บัวกล่ิน

3040776 3570400842939 นาง กนกพร ธรรมขันธา

3040777 3739900035877 นาง พรทิพย์ จันโทรัตน์

3040778 3320700300424 นาย เกษม ประสมหงษ์

3040779 3489900097387 นาง ประภัสสร พนาลิกุล

3040780 3411500113884 นางสาว กัลยาณี พิมพ์แน่น
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040781 3310700683137 นาง รัชนี นิพรรัมย์

3040782 3700800016376 นางสาว นิตยา แก้วคํา

3040783 3469900139756 นาง นภัสนันท์ โสมนัสนานนท์

3040784 3930100134498 นางสาว พรเพ็ญ อุตะปะละ

3040785 3450700546635 นางสาว เดือน เขตชมภู

3040786 3710500626373 นาง ชัญญา ศรสินชัย

3040787 3471500140601 นาย เกษมสันต์ เกษมสานต์

3040788 3360600579508 นางสาว ชนัญชิตา พิพิธกุล

3040789 3470101492775 นาง ดลฤดี เมืองสูง

3040790 3820400175743 นาย คงฤทธิ์ ผ่องใส

3040791 3650101315898 นาง มลทา มั่นคง

3040792 3340500674754 นาง วิลาวัลย์ เคนท้าว

3040793 3470400088089 นางสาว นิตติยา สุวรรณ

3040794 3420900405377 นาย อนันท์ ฐานะทรัพย์ป๎ญญา

3040795 3410100880844 นาย วินัย สาวิสิทธิ์

3040796 3860500043202 นาง ธนกฤตา ล้อมนวล

3040797 3520600331202 นาย ประสิทธิ์ รักสัตย์

3040798 3210300330912 นาย วรายุทธ เมืองคํา

3040799 3519900030826 นาย ธวัชชัย ชัยวงค์

3040800 3400400069033 นาย นครินทร์ รัตนเรืองศรี

3040801 3600100841227 นาย วิชา วรวิเวทย์

3040802 3340400417725 นาง พนมพร สารพิศ

3040803 3341100705181 นาง วนิดา เดชผล

3040804 3250400778664 นาย วิชาญ สันเรือง

3040805 3300800750987 นาย เอกพงศ์ เนขุนทด

3040806 3450101233541 นางสาว เพียงพิศ วงค์พิมล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040807 3949900026116 นางสาว สหพร รัตนบุญ

3040808 3220500110959 นางสาว ศิริรัตน์ ศิลมาตร

3040809 3501900385562 นางสาว สุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล

3040810 3530400288672 นาย ณฒภัท พันหมื่น

3040811 3449900179197 นาย อภิศักด์ิ วิลัยสุทธิ์

3040812 3430301009903 นางสาว นิภาพร ดาจง

3040813 5550500136862 นาง ณัฎฐธิดา เทพอาจ

3040814 3361000614958 นาย กุลธวัช ธนศรางกูล

3040815 3460800143745 นาง สุวพิชญ์ ทองภู

3040816 3700100187976 นาย เพลิน จุ่นอ้น

3040817 3190300364478 นางสาว ณภัทร แหยมนุด

3040818 3540400489252 นางสาว วนิดา ชัยบุรี

3040819 3480700293613 นางสาว พนมลักษณ์ อัคฮาด

3040820 3580400307006 นางสาว พรชนก เย็นสุหัส

3040821 3199700109325 นาง ประภาศิริ บุญยรัตกลิน

3040822 3810600007097 นาย วัชรพงค์ บุษย์เพชร

3040823 3670300593545 นางสาว ศิริพรรณ บุญคล้าย

3040824 3540100387926 นาง สุพิชญ์นันท์ กวางวิเศษ

3040825 3310101763699 นาง ณัฐพัชร์ รัมย์ธนธํารง

3040826 3800600154928 นางสาว ดวงใจ ขาวช่วย

3040827 8470188000013 นางสาว พรลภัส ทวีพงศ์พจนา

3040828 3910300162495 นาย ฐิติกร มณีทองคํา

3040829 3490600033377 นาย ธนวัฒน์ เมืองโคตร

3040830 3910500217641 นาย จริ บุญแก้ว

3040831 3251100443111 นาย อรรถพล พุม่พวง

3040832 3329900112859 นาง ศิริเพ็ญ ดาบทอง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล
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เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040833 1949900075846 นางสาว ฟาฏีละห์ มะ

3040834 3940100034167 นางสาว ฟารีดะห์ เจะอามะ

3040835 3329900124971 นางสาว แสงระวี มณีกุล

3040836 3240500377106 นาย สานน งามขํา

3040837 3630600249076 นางสาว จารุวรรณ บุญจันทร์

3040838 3800400149653 นาง วัฒนะ เพชรฤทธิ์

3040839 3940200048381 นาย เริงศักด์ิ ต้ังเส้ง

3040840 3359900016311 นางสาว ถนอมศรี เทพดู่

3040841 3950600051958 นาย ลุกมัน สารีมา

3040842 3500900693801 นางสาว ภัทรา สุภา

3040843 3320900151791 นาย เอกสิทธิ์ สหุนาลุ

3040844 3310400090122 นางสาว อรพิมพ์ อิ่มเอิบ

3040845 3960300039405 นาย ดุลมาหนะ ตาเละ

3040846 3660100045331 นางสาว ศศิธร สินอําพล

3040847 3550600342808 นาย ธนภัทร เนตรทิพย์

3040848 3450600691170 นางสาว สาธิกา ดวงประภา

3040849 3620600150592 พ.จ.อ. สังคม แจ่มหม้อ

3040850 3420700060180 นาย กฤษ ไชยสิทธิ์

3040851 3520600084353 นาย ประมวล อวดกล้า

3040852 3540500183473 นางสาว อินทุกานต์ ถุงแก้ว

3040853 3341500862985 นางสาว พันธ์ทิพย์ จันทิมาตย์

3040854 3411500042677 นางสาว กฤษณา เสนา

3040855 3660500141338 นาง มาลัย ฟ๎กเงิน

3040856 3960100054982 นาง ซารีฟะห์ พิริยะทรัพย์

3040857 3960100023467 นาง ชลธิชา บินเจ๊ะแว

3040858 3940100371325 นาย ฮาริซ์ กาซอร์

หนา้ที ่109 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040859 3451400016640 นางสาว สายทอง สาแก้ว

3040860 4330400005671 นาย บรรจง บุญมั่งมี

3040861 3311400199371 นาง ภัทราลี ยินดีชาติ

3040862 3200100313089 นางสาว นุชนารถ เชียงทอง

3040863 3141000206461 นางสาว เนตรนภา โกมลแมน

3040864 3570300425384 นาย อรรถพล อุทุมพร

3040865 3250100238702 นางสาว สมใจ วรสวัสด์ิ

3040866 3259900074648 นางสาว สิริยา วุฒิพรพงษ์

3040867 3451100533002 นาย นายธนวัฒน์ บุญชาโด

3040868 3451400130299 นาง เบญญาภา บุญชาโด

3040869 3440100545344 นาย ธานินทร์ ไชยชาติ

3040870 3449900254172 นาย ประจวบ โพธิง์าม

3040871 3440100022406 นางสาว นีรสาห์ ลาสิทธิ์

3040872 3340400260753 นาย ณัฐเศรษฐ์ ประดับศรี

3040873 3400500870528 นาง เบ็ญจวรรณ ธรรมเสนานุภาพ

3040874 3310900644216 นาย อังกูล เขียวสวัสด์ิ

3040875 3460800337132 นางสาว สายฝน นาชัยสิทธิ์

3040876 3320900272360 นาย พงศ์วิชญ์ เขียนวงศ์

3040877 3400300213299 นาง สุรินทร คําโคตรสูรย์

3040878 3461300488035 นางสาว ฐิติพร ดลวาส

3040879 3669900156225 นางสาว นวพร เอื้อเฟือ้พันธุ์

3040880 5400599003381 นาย กล้า มานาดี

3040881 3660500153492 พันจ่าเอก เศรษฐกานต์ โตวิเศษ

3040882 3191100081490 นางสาว กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์

3040883 4960100004223 นาย ดุสิต ยอดแก้ว

3040884 3950100384982 นาย มนัส มะสง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040885 3600100259421 นาย พีรยุทธ์ กัลยา

3040886 3450101601272 นาย วินัย ไชยโสภา

3040887 3940900254323 นาย ซอลาฮุดดิน สาและ

3040888 5330900018931 นาง พันธุท์ิพา ธุระพันธ์

3040889 3640100554350 นาย วรวุฒิ เธียระวิบูลย์

3040890 3330300334607 นาย ไพรวัลย์ บุญสว่าง

3040891 3191100291478 นางสาว กัญญรัตน์ วิเศษอุดม

3040892 3450400480302 นาง ศิริพร ชุมพล

3040893 3940100056161 นาง แวรอปีซ๊ะ มะมิง

3040894 3801300431226 นาง อรุณรัตน์ พุม่ไสว

3040895 3459900254121 นางสาว กนกพร มีรัตน์

3040896 3560100949851 นางสาว กันยารัตน์ รัศมี

3040897 3321300213690 นาย ปรัชญา พลแสน

3040898 3100600675436 นาย ธนกฤต สิงหศิริ

3040899 3909801030735 นาย ปฏิเวธ ยกสง

3040900 3900500363150 นาย สมศักด์ิ หัดขะเจ

3040901 3460500028851 นาย ภรัน สุระเสียง

3040902 3640100065243 นาย นฤนาท ทองปอนด์

3040903 3450101442395 นาง ไพลิน พรมเกตุ

3040904 3840400221125 นาย วรากรณ์ มีพันธ์

3040905 3460700729888 นางสาว แจ่มจันทร์ ภูทองทิพย์

3040906 3300900031648 นาง โสภา พรหมกสิกร

3040907 3310101214911 นาย ภาณุวัฒน์ โนนวิเศษ

3040908 3910100046122 นาย ประสิทธิ ลิมานิ

3040909 3501400219213 นาย ณัฐพล สุอินต๊ะ

3040910 3401700129989 นางสาว มลิวรรณ เชื้อหนองใฮ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดบัตน้)

3040911 3900600312638 นาง อรนุช อินทชาติ

3040912 3331000056581 นาย กิตติภพ ผ่านพินิจ

3040913 3430100286276 นาง ปิยะมาศ สินธุพาชี

3040914 3570101267525 นาง ศิวตา เตชะเนตร

3040915 3959900453766 นางสาว วัลลภา ทองคํา

3040916 3600100809081 นาย คงฤทธิ์ เทศนธรรม

3040917 3331400228303 นาง ปรีดาวัลย์ พากเพียร

3040918 3100504325845 นาง บุญเรือน เนียมปาน

3040919 3409700137547 นาย ธีระยุทธ สุรา

3040920 3901000124505 นาง วรรณี หมาดหลัง

3040921 3800500102675 นาง พัชรีย์ รัตนสุภา

3040922 3401700229592 นาย อภิชาติ อ้มเถื่อน

3040923 3310400147396 นางสาว กิ่งแก้ว อินทรกําแหง

3040924 3530800319991 นาย พิทักษ์ อินชํานาญ

3040925 3961200157474 นาย อาหามะ สาแม

3040926 3940900338993 นางสาว รอซีดะห์ แวลาเตะ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3050001 3349900273305 นาย ชาญณรงค์ กายแก้ว

3050002 3560500133328 นาง รัตนภรณ์ มูลเมือง

3050003 3520700038086 นาง อิทธิยา จอมมงคล

3050004 5310400047126 นาย บุญเชิด โสภากูล

3050005 3639800103413 นาย ทยากร รุจนวรางกูร

3050006 3240400089362 นาง สุภาพร รู้รอบ

3050007 3460500297666 นางสาว สุตินันท์ นันเรียม

3050008 3360300486261 นาย กนก สิงห์ชัย

3050009 3620100741991 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุวรรณวงษ์

3050010 3420500238287 นางสาว กรวิภา สุทธิ

3050011 3620500235332 นาย รัฐกาล กล่ินหอม

3050012 3210300457866 นางสาว บุริมปรัชญ์ ผลศิริ

3050013 3829900034268 นาง จันทร์จิรา โภคบุตร

3050014 5320100001457 นาย อํานาจชัย พัชรานุ

3050015 3480600253253 นาย เจต วงค์ตาพรม

3050016 3949900024831 นาง เนตรนภา ตู้นิ่ม

3050017 5341690006097 นาย สุรเดช พิมพม์โพธิ์

3050018 3719900287990 นาย สุธี สายทอง

3050019 3800100131694 นาง ปวันรัตน์ ศรีเมือง

3050020 3800700659681 นาง ณิชมน พิมเสน

3050021 3341900784213 นาง เบญจมาศ สิบทัศน์

3050022 3550100693881 จ่าเอก จิรศักด์ิ ศรีใส

3050023 3250500136591 นาง พรรณิการ์ กัลยาประสิทธิ์

3050024 3550100210449 นาย สุรชัย เจดีย์กัน

3050025 3760500108615 นาง กชวรรณ สุขแก้ว

3050026 3720600126640 นางสาว โสพิน กลํ่าขํามี

ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050027 3229800089678 นาง สุรีรัตน์ ทองจันทร์

3050028 3401400281882 นาง เยาวมาลย์ ยนตร์ศักด์ิสกุล

3050029 3460200050100 นาย อังกูร ภูขลัง

3050030 3411900041775 นาย ดาวรุ่ง บัวจูม

3050031 3101200107547 นางสาว นันทพร ใช้ประทุม

3050032 3210300302391 นาง สิริพรรณ เอกสุภาพันธุ์

3050033 3330800441097 ว่าทีร้่อยตรี ชัยภัทร ศรีสุภาพ

3050034 3910200098230 นางสาว มัณฑนา หมาดมาสัน

3050035 3401700610741 นาง ปาริฉัตร บุตรินทร์

3050036 3401800170093 นาง ศศิยุพา โมรีรัตน์

3050037 3250400314951 นางสาว จิราภรณ์ เจนดง

3050038 3640400115360 นาง หนึ่งนุช ศิริกุล

3050039 3510100722504 นาง ธัญญารัตน์ หาญพิศุทธิ์

3050040 5401700045315 นางสาว มนทกานต์ อําทะวงษ์

3050041 3310200500211 นาง ธนัญญา ยืนยั่ง

3050042 3670100418138 นาง อภิสรา ปวงแก้ว

3050043 3670700790577 นางสาว กนกอร ประสานทอง

3050044 3600100520358 นางสาว กัญจน์พร เหล็งพัง้

3050045 3200200069775 นางสาว จินตนา รอดอารมย์

3050046 3220300191335 นาง สุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ

3050047 3102201436570 นาย มานพ ชํานาญกิจจา

3050048 3410101435046 นาย อําพันธ์ ศรีโยธี

3050049 3450200803655 นางสาว สรรศรัณย์ วงษ์ปาน

3050050 3910600076772 นาย อราม เกื้อเดช

3050051 3320400088004 นางสาว ทองสุข เจริญยิ่ง

3050052 3570300551363 นาย ดิเรก พงษ์ธนานุวัฒน์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050053 3311200052856 นาย อุดมภัท อุดมพงษ์

3050054 3920500133073 นาย ไชยรงค์ จําปา

3050055 2361200018633 นาง น้ําฝน ไชยรินทร์

3050056 3960100267382 นาย ชัยยุทธ์ สามเสาร์

3050057 3700100607207 นาย ชัยนาม ห้อยระย้า

3050058 3800500093714 นาย นรินทร์ พรหมรัตน์

3050059 3310400261962 นาง ปิยรัตน์ สุขบรรณ์

3050060 3900900296794 นางสาว พนิดา ผลทอง

3050061 3160100372744 นาง เสาวนีย์ ศรีพุทธรินทร์

3050062 3150400216110 จ่าเอก อดิศักด์ิ ลึกวิลัย

3050063 3640300531752 นาง นงนุช แก้วเสือ

3050064 3410900124424 นางสาว เกื้อภัสสรณ์ พฤกษาสิทธิ์

3050065 3601000227480 นางสาว ศิรดา อินทร์ประสิทธิ์

3050066 3110100743173 นาย ฉัตรบุตร ล้อมเมตตา

3050067 3820100137081 นาย ปรีชา มุ่งกุ้ง

3050068 3960300042414 นาย อัสมี มะยูโซ๊ะ

3050069 5440890017007 นาย ดอกดิน พรจําศิล

3050070 3929900232573 นาง จรรยา สองเมือง

3050071 5600500053958 นาย ไกรสร ภูส่วาด

3050072 3250400662488 นางสาว ณิชกานต์ อินทร์วิเศษ

3050073 3409901153248 นาย จิราวุฒิ สารุณา

3050074 5540400002708 นาย จิรายุต กุหลาบแก้ว

3050075 3740100905119 นาง สุนีย์ ผลอินทร์

3050076 3360500253317 นาง จุฑามาศ ศิริกุล

3050077 3360300207591 จ่าเอก พิษณุ กันชัยภูมิ

3050078 3720700650898 นาย เสน่ห์ ชิมสด
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050079 3110400139077 นาง เบญจวรรณ ช่อทับทิม

3050080 3301501015747 นางสาว วัลภา สิงหะ

3050081 3340900423490 นาง เพชรมณี บุญเพิม่

3050082 3410700001281 นางสาว ดวงเพ็ญ เสือพาดกร

3050083 3629900111647 นาย อนรรค บ่อน้อย

3050084 5130500001499 นาง สุกานดา ศรีสง่า

3050085 3640600102342 นาย เอกรัตน์ ธรรมปรีชา

3050086 3440600564763 นาง ศรีประภา ศิริคําสิงห์

3050087 3220400443336 นาง อําไพวรรณ วรรณโชติ

3050088 3609900829807 นาย พิชิต ศรีวิริยไชย

3050089 3650400516721 นาง บุษกร นาคคล้าย

3050090 3170400031195 นาย สุรศักด์ิ ค้าแหวน

3050091 3361100398301 นาง อรชร คําเวียง

3050092 3609900458281 นางสาว บุณิกา ศิลปนครฤทธิ์

3050093 3420900804123 นาย พิเชตร ศรีเมือง

3050094 3401400197768 นาง เพชรรัตน์ ประวันตา

3050095 3470600034811 นาย สรวิชญ์ ไชยราช

3050096 3910100506930 นางสาว สุนิมาน หาสกุล

3050097 3760200326790 นาย พฤฒิพงศ์ แย้มเกษร

3050098 3411300169649 นาง ณัฐธยาน์ คําอินทร์

3050099 3640900116624 นางสาว วัลภา เพ็ชรมี

3050100 3670400078197 นางสาว มัธญา บุญชู

3050101 3420100612751 นางสาว เบญจมาศ ดาสว่าง

3050102 3460700097776 นาย ไชยวุษณ์ นระแสน

3050103 3301200670339 นางสาว ผกายมาส จันทบุตร

3050104 3360101250837 นาย ภาสกร โพธิแ์สง

หนา้ที ่116 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050105 3301700884672 นางสาว นฤมล ศิลา

3050106 3630200341111 นาง มัฐกาญจน์ แก้วก้อ

3050107 3730600862443 นางสาว ศิริภัทร สุทธินัย

3050108 3330200063105 นาง เพลินจิตร เบ็ญจรูญ

3050109 3369900072989 นาย ศักดา สุรพล

3050110 3901100291438 นางสาว พรทิพย์ คนธภักดี

3050111 3649800064426 นาง นารี เลาหโรจน์กุล

3050112 3309900563800 นาย สมสรรค์ เข็มศรี

3050113 5440900022326 นางสาว กรรณิกา สุวรรณเก

3050114 3700100012149 นาง ชุลีพร บุญเกตุ

3050115 3300600037331 นางสาว ดุษณี ขอนงูเหลือม

3050116 3101600593104 นาง บุศรินทร์ คุ้มกลํ่า

3050117 3730600429022 ส.ต.อ.หญิง พัทธ์ณภัสส์ ผลวัฒนะ

3050118 3640400333944 นางสาว ตรีรัตน์ ประพรม

3050119 3490300200545 นาย สมนึก คนไว

3050120 3160300879591 นาย ขุนแผน บานเย็นงาม

3050121 3230100075650 นาง ธารินี เหลาพรม

3050122 3800100634831 นาง ปริษา ถาวรฤทธิพล

3050123 3341631453922 นาย ศิวกร อุ่นชิม

3050124 3909800486379 นาย อัมรินทร์ มณีรัตนาศักด์ิ

3050125 3520500394792 นาง ชญาพรรธน์ สวัสด์ิธนากิตติ

3050126 3810400324587 นาง พรรณรายณ์ เวณุผล

3050127 3469900192932 นาย ศศิขัณฑ์ โยสะอาด

3050128 3739900294651 นาย สุรเดช เลาหสวัสด์ิ

3050129 3140800205018 นาย มนตรี องอาจ

3050130 3350100358162 นาง โสมสุดา ศรีวะรมย์

หนา้ที ่117 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050131 3150100345194 นางสาว ปภัคค์พร ลดามณีกรนิตย์

3050132 3710100301531 นาย บัญชา ดะวิบูลย์

3050133 3930500374232 นาย อักขราธร แพ่งโยธา

3050134 3340701333661 นางสาว บุญเกื้อ พูลเพิม่

3050135 3959900373193 นางสาว ธนพร ชูแว่น

3050136 3450101035056 นางสาว เบญจวรรณ ธุระธรรม

3050137 5310790013787 นาย อนุศาสตร์ หมั่นตลุง

3050138 3411000050816 นางสาว พุทธพร โพธิช์าเนตร

3050139 3930500777485 นางสาว อุไรวรรณ แก้วนก

3050140 3550600221474 นาง กฤษณา ธนะ

3050141 3521100117482 นาย มนตรี คําสอน

3050142 3480600191274 นาย อิสระ อินทะสันตา

3050143 3940900297880 นางสาว นาฟีซะห์ มามะ

3050144 3810500296674 นางสาว ทัณฑิกา แซ่เอี๊ยบ

3050145 3160100016352 นาง นันท์นภัส ทองกร

3050146 3470600347258 นาง มัทนาวดี ศรีนุกูล

3050147 3409800043668 นางสาว กนกวรรณ ประชากูล

3050148 3190400182614 นางสาว สมยา จันทร์ฟ๎ก

3050149 3800101158642 นางสาว รศิกาญจน์ สัจโภชน์

3050150 3909801117946 นาง สมใจ ล่ิมตระกูล

3050151 3900700681333 นาย วัชธอรรจน์ ขุนศรีจันทร์

3050152 3401700459296 นาง เพ็ญศรี ภิบาลสิงห์

3050153 3440900019302 นางสาว รุ่งราณี สุวรรณเก

3050154 3910100252130 นางสาว ภาสินี อิศรางกูร ณ อยุธยา

3050155 3420800044160 นาย ชัยณรงค์ ชาคํารุณ

3050156 3629900239830 นาย พงศธร แปลกศักด์ิ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050157 3190200427621 นางสาว ศิริวรรณ บุตรพงษ์

3050158 5170199001316 นาง อุไร อ่อนสันทัด

3050159 5520590001465 นาง ขวัญอนงค์ มหาวัน

3050160 3550800138015 นาย จรัสพงศ์ พิชัยพรลภัส

3050161 3650400211415 นาย ต่อศักด์ิ หรสาตร์

3050162 3130700369841 นางสาว กมลา ฉิมอ่อน

3050163 3800600665230 นางสาว นงลักษ์ ลิจ้วน

3050164 3801100360511 นางสาว กมลพร มหาชัย

3050165 3600800544080 นาย สุทารณ์ ต่วนชะเอม

3050166 3800600561451 นาง นิตย์ธีรา อ่ยสวัสด์ิ

3050167 3910500026765 นาย สวัสด์ิ หลงหา

3050168 3909800404712 นางสาว สาริศา รัตนกุล

3050169 3311100182481 นาง วิจิตราภรณ์ คําบุดดา

3050170 3410600521690 นาง พรรณนภา ชูโตจีระกุล

3050171 3320800382732 นาย ศักรินทร์ ชูเกตุ

3050172 3340701071321 นางสาว วราภรณ์ บุญมานัน

3050173 3730100887421 นาย ปฐม อิศรางกูร ณ อยุธยา

3050174 3490100038396 นางสาว สุนทรี สุพร

3050175 3601000441511 นาง ทัศนีย์ จิรพิสิฐกุล

3050176 3449900251386 นาย จารึก จิตรสม

3050177 5301590015752 นาง ธัญญ์นรี คล่องแคล่ว

3050178 3170300120439 นางสาว ดลณภัทร สัมฤทธิ์

3050179 3559900171772 นาง กาญจนา ทะก๋า

3050180 3670101453883 นางสาว ปณิสา ทองแผ่น

3050181 3800900678833 นาง จุไรภรณ์ ราชฉวาง

3050182 3470900255022 นางสาว อุดมพร ทองนํา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050183 3900500046880 นางสาว หับเสาะ หะยีเด

3050184 3320300253615 นางสาว ภาทรงศิริ เสาทอง

3050185 3901200004694 นาย ลือศักด์ิ คงสุข

3050186 3302000558587 นาย ปกป้อง นิติลัคนา

3050187 3760500298635 นางสาว สุนิสา ใจปราสัย

3050188 3329900034823 นางสาว รวีวรรณ ภักดีกลาง

3050189 3809900325751 นางสาว พชรมน โรจน์สุวรรณ์

3050190 3240300558956 นางสาว กรรณิการ์ วิจิตรกูล

3050191 3411400254681 นาง สุริยา อําพะวา

3050192 3760100261378 นาง สุภาวดี รวยทรัพย์

3050193 3140300267243 นางสาว อรัญญา สุวรรณผ่อง

3050194 3509900156994 นาย โรจน์ศักด์ิ อุดมเดช

3050195 3960300215572 นาย อดุลย์ โต๊ะกานิ

3050196 3800101242309 นาง นิศากร สุขบําเพ็ญ

3050197 3910500144946 นาย นฤชัย โมรายันต์

3050198 3409900356447 นาย แส สิงหัษฐิต

3050199 3840700163040 นางสาว นรกมล ใหม่ซ้อน

3050200 3910200023591 นาย ริน หลังยาหน่าย

3050201 3560700064541 นาง ซ่อนกล่ิน วิเชยันต์

3050202 3769900021949 นางสาว พรรณนภา เจือทอง

3050203 3180500337709 นางสาว สุพรรณี เทียมบุญชู

3050204 3400100997989 นาย อาคม ฤทธิต์า

3050205 3451300128713 นาง ศริญญา โชติอ่อน

3050206 3410600186297 นาง วนิดา ปะพะวะ

3050207 3170200322935 นาง อินทิรา รุดทัง

3050208 3540700142061 นาย อัครพงศ์ สืบต่างใจ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050209 3449900028831 นาย สุรสีห์ ศุภเสถียร

3050210 3240100456335 นางสาว นัชช แก้วอุไร

3050211 3609900813480 นาง ณัฐรดี ศรีปิยะพันธุ์

3050212 3450600177018 นาย ทศพล เพียโคตร

3050213 3411200867476 นาย ชยพล ชารีกันณ์

3050214 3770400533942 นางสาว บุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์

3050215 5411700028062 นางสาว นารินรักษ์ ก้านสัญชัย

3050216 5341600052809 นาย ประเสริฐ สุระวงศ์

3050217 3760700174000 นาง อัชรา เสริมทรัพย์

3050218 3620101404530 นาง สัชจา แย้มชู

3050219 3401300192209 นางสาว เทียมทัน จันตุ

3050220 3801200247831 นาย วาทิต รักษาพล

3050221 3100800265151 นาง จุฑามณี สืบเสียง

3050222 5620390021569 นางสาว อศัลยา งามสม

3050223 3489900210132 นาง ฑิฆมัพร คนใจบุญ

3050224 3340101177838 นางสาว เพชรลดา อัมพร

3050225 3441000200907 จ.อ. วีระจักร์ พวงศรีเคน

3050226 3309901224944 นาย ยุทธศาสตร์ สุขจิตร

3050227 3820600017050 นางสาว หทัยทิพย์ ณ นคร

3050228 3530200108107 นาง ณัฐธยาน์ ทองหมื่นศรี

3050229 3309901369420 นางสาว จีรภา จินดาทะเล

3050230 3869900046746 นางสาว อภิญญา จินาห้อง

3050231 3220300929792 นางสาว น้ําฝน ทองคํา

3050232 3730300654331 นางสาว รัตติกานต์ สวัสด์ิหว่าง

3050233 3310400617261 นางสาว สําอาง แหวนแก้ว

3050234 3410100314547 นาย บรรพต อินทร์ธิราช
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050235 2450800016338 นาย ขจรเดช จรบุรมย์

3050236 4930800001766 นาง ชนิสร หิน้ทอง

3050237 3520800484533 นาง เจนจิรารภัส สิริวราพงศ์

3050238 3200900833575 นาง วาสนา มุกดากรรณ์

3050239 3400800113552 นาย วิเศษ โสนะชัย

3050240 3469900279680 นาง มณีรัตน์ มาศงามเมือง

3050241 3169900028868 นางสาว สุพัตรา พัฒนจันทร์

3050242 3720800561617 นาย ณรงค์ทัศ ทองสุข

3050243 3130200171848 นาง นาตยา แผ่พร

3050244 3420700149504 นาย วุฒิชัย กุลรัตน์

3050245 3560300671466 นาง จารุนันท์ เทพรักษา

3050246 3800200277666 นางสาว เรืองรัตน์ ขัตสากาญจน์

3050247 5301300003829 นาย วิรุติ ยอดสง่า

3050248 3530101073828 นางสาว ไพลิน กลํ่าแก้ว

3050249 3620200068520 นาง เมสิยาห์ ป๎ญญาสิทธิ์

3050250 3620100954757 นางสาว พัชรลักษณ์ หลวงแสง

3050251 3469900146418 นาย นําโชค ใจทาน

3050252 3420900663872 นาง อุบล พระโคตร

3050253 3860400274865 นาง สุภัทรา ทับเคลียว

3050254 3471100451634 นาย บุญส่ง แก่นท้าว

3050255 3910500132514 นางสาว ภัทรานิษฐ์ หลงหา

3050256 3460100599525 นาย สงัด หรพร้อม

3050257 3900100354391 นาย จรัส นิลทะรัตน์

3050258 3930400133187 นางสาว ปริญา มณีรัตน์

3050259 3770100548308 นาง บังอร สังข์คงเมือง

3050260 3920400161831 นาย ปฏิพันร์ สุกด้วง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050261 3440100265040 นาย นิพล ขัติยะวงศ์

3050262 3650700028535 นางสาว อรวรรณ เดโชกาญจน์

3050263 3809700013038 นาง สืบศิริ พุมอุทัยวิรัตน์

3050264 3330900554420 นาย ธีระเดช แก้วใสย์

3050265 3200900778973 เรือโท ยรรยง นามจิต

3050266 3349700041320 นาง รัชนีวรรณ รักเอี่ยมสะอาด

3050267 3240600694391 นาง กิ่งกมล ทิพวรรณ์

3050268 3229700010581 นางสาว อิชยา เทีย่งแท้

3050269 3730200675956 นางสาว ปานทิพย์ ร่มโพธิท์อง

3050270 4250200008278 นางสาว รุ่งมณี ตําหนง

3050271 3501200953754 นาย ณรงค์ อินต๊ะผัด

3050272 3800800004687 นาง วรรณชนก มนต์เล้ียง

3050273 3102101963233 นาง จริยา งามขํา

3050274 3800400659929 นาง อริศรา ทวีทรัพย์

3050275 3660100364976 นางสาว ภัทรนันท์ เพ็ชรโต

3050276 3629900113399 นาย ชลศิริ จันทร

3050277 3411400206716 นางสาว นันทนา นาคํา

3050278 3840200743080 นาย สัญชาติ ไชยชนะ

3050279 3480700587056 นาย วัฒนะ เชื้อดวงผุย

3050280 3610700091229 นาย รันดร โพธิห์ล้า

3050281 3800100461091 นาง ฤทธิพร คงสมาน

3050282 3700200002790 นาง อุไรวรรณ กองไชย

3050283 3570501193251 นาย สุรเชษฐ์ เปาวัลย์

3050284 3420900109107 นาง ณัฐาพร วงศ์ศิลป์ชัย

3050285 3450400041317 นาง สุพรรษา ปาระจูม

3050286 3430301042196 นางสาว สุชาดา วิลัยธรรม
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050287 3301500840728 นาง รัฐนันท์ บุญฤทธิน์ันท์

3050288 3670300192605 นาย กมลพันธ์ ทองดี

3050289 3710300358341 นางสาว กาญจนา แก้วบัวดี

3050290 3540600383768 นาย สุภาพ ว่องไว

3050291 3450700590766 นาย อิสระ วงษ์ชนะ

3050292 3910500255772 นางสาว รุ่งรวี อุสมา

3050293 3801000007089 นาย สุทธิ สุทธิพูน

3050294 3950100399921 นาง สุภานันท์ ดังศรีเทศ

3050295 3570101378238 นาง อรุณทิพย์ พุฒเนียม

3050296 5410100105936 นางสาว มะลิวรรณ เพชรก้อน

3050297 3130400022811 นาง ชมพู สุวรรณชาติ

3050298 5450500063092 นาง ทิวา รณเรืองฤทธิ์

3050299 3150400077306 นางสาว มลสุดา พึง่ทอง

3050300 5349990003643 นางสาว พนิดา มุสิกะวัน

3050301 5961299004388 นาย กามาลูดิง อาแว

3050302 3801600620661 นางสาว อารีย์ ตําแอ

3050303 3441000062423 นาย ศุภฤกษ์ ปะระทัง

3050304 3569900187440 นาย มงคลกิตต์ิ เอื้อประเสริฐ

3050305 3460700051130 นาย ชัชวาลย์ ภูกองไชย

3050306 3820100088608 นาย ศรากูล สร้างสมจิตร์

3050307 3450400061628 นาย ไพฑูรย์ วงศ์คําจันทร์

3050308 3310701012627 นางสาว ทอย หฤทัยถาวร

3050309 3421100110039 นาย ธนิตพงษ์ อ่อนอินทร์

3050310 3729900049983 นาย สุทธา ทาสี

3050311 3960300194648 นาย นิเเม สาคอ

3050312 3760200106030 นางสาว ณัฏฐ์ธมน เอี่ยมองค์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050313 3450200047877 นางสาว รจนากร วงษ์ชาดี

3050314 3920600715121 นาย จํานาญ สีตอง

3050315 3141500058002 นางสาว มาลีวรรณ สดแสงจันทร์

3050316 3930500759347 นาง อาภรณ์ แทนสง

3050317 3401100170996 นาง นราภรณ์ บุตรลพ

3050318 3969900084647 นาง นันทิน คงบุตร

3050319 3900700278083 นาง เนืองนิตย์ กาลรักษ์

3050320 3480700068971 นาย จิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์

3050321 3170600507495 นาง ธนาพร ดีประดิษฐ์

3050322 3140700302721 นาย นายอัครพล กุศลสร้าง

3050323 3441000260951 นาย ศรชัย ลุนละวงษ์

3050324 3249800036604 นางสาว วราพร ส่ือสกุล

3050325 3450400496098 นางสาว ฐิตาภา วงค์อินตา

3050326 3670700071660 นางสาว อารีย์ พรมดี

3050327 5251200029681 นาย ธวัชชัย พันนาม

3050328 3830300159363 ส.ต.ต.หญิง สุดาจันทร์ มานะบุตร

3050329 3900100058058 นาง สุประวีณ์ กาโร

3050330 3420800178182 นางสาว ธัญญารัตน์ ธุระงาน

3050331 3450200218621 นาย สยามศักด์ิ ศรีศิลป์

3050332 3860100091919 นาย พิรภพ แสงเพชร

3050333 3710200164579 นางสาว จุฑามาศ กิจนิธีรัศมี

3050334 3489900043104 นางสาว ศุทธนุช ปทุมวัน

3050335 3900100516897 นาย บาเรียน บุญราศรี

3050336 3730100863386 นาย เอกพจน์ คําเซ่ง

3050337 3260200013834 นาง พรทิพา สัจจสุขวัฒนา

3050338 3480100671323 นาง จตุพร อุ่นวิเศษ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050339 3730500658232 นางสาว นิตยา จตุรโกมล

3050340 3800200279561 นาย เอกมล ษหัติปีโชติทวีกิจ

3050341 3191100240725 นาง ศุภณัฐ เชื้ออาษา

3050342 3300700150571 นาง สายรุ้ง โนนใหม่

3050343 3730500559315 นางสาว ชนิสรา รามัญอุดม

3050344 3349700070290 นาง จันทร์ฉาย บุญทอง

3050345 3900900342303 นาง นงเยาว์ ไชยมณี

3050346 3600100635082 นาย ธนะศักด์ิ ผายวัฒน์

3050347 3650400013532 นาย วิเชียร พรดิลกธรรม

3050348 3650800322095 นางสาว ศศิวิมล หงษ์สามสิบเจ็ด

3050349 3340400412511 นางสาว จันทกานต์ แสวงบุญ

3050350 3330800384298 นาย อนุสรณ์ บุญณรงค์

3050351 3101203237506 นางสาว สไบพร ยีดิน

3050352 3450100807314 นาย อรรถกฤษณ์ วิทยา

3050353 3410101112085 นาย นายสมเดช หาระพันธ์

3050354 3601000039616 นาย เกียรติยศ ลอยประดิษฐ์

3050355 5800690006326 นาย สรวิชญ์ นาคแป้น

3050356 3860400046978 นาง ภัสนันต์ อินทร์แก้ว

3050357 3710300071793 นางสาว อารีย์ ทองนุ่ม

3050358 3601000501646 นาง อาทิชา ตุ๊สังวรณ์

3050359 3900700121397 นางสาว ปาริชาด เกตุเหมือน

3050360 3600800022989 นาย ธณรรษพล จูเมา

3050361 5411600039011 นางสาว ปวีร์ทิชา อาจหาญ

3050362 3160100263210 นาย ฤทธิรงค์ เกษสังข์

3050363 3220600071815 นางสาว ขวัญใจ สุขสําราญ

3050364 3910100282373 นาย เอกรัตน์ เกื้อเพชร

หนา้ที ่126 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050365 3910100311632 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุวรรณะ

3050366 3409700301959 นาย วุฒิสาร กลางการ

3050367 3240600247735 นาง โศภิตา รักอิสระ

3050368 3101400841741 นาง โกลัญญา ผองขํา

3050369 3850100030928 นางสาว พนิสา พิจยานนท์

3050370 3910500083785 นาย นารา ปากบารา

3050371 3409900365039 นาง วิรุณทิพย์ พลมุข

3050372 3249900280540 นางสาว ฐิติพร รุจนสกุล

3050373 3440100293132 นาง เยาวรัตน์ วุฒิพันธ์

3050374 5311290004909 นาง แสงจันทร์ ปานชาติ

3050375 3960100212910 นางสาว อัจญา เพ็ชรแก้ว

3050376 3930300274421 นาย ฉัตรชัย ปลอดขํา

3050377 3401300102072 นาย บรรเจิด หงษ์ทอง

3050378 3720101004727 นาง บังอร กาญจนกูรมะ

3050379 3730500647834 นางสาว ฐิติวัลค์ุ สุพรรณไพ

3050380 3480400128366 นางสาว นันทพร วังวรณ์

3050381 3450500571059 นางสาว วิมลลักษณ์ นิลผาย

3050382 3331200258071 นางสาว อําพร ผักไหม

3050383 3739900347216 นาง จิตติมา สท้านพล

3050384 3210200090669 นางสาว ฐาณิตา บํารุงสุนทร

3050385 3700700678091 นาย ธาดา จันทโร

3050386 3240300562023 นางสาว ศิริลักษม์ งามศิริ

3050387 3710600102040 นาย ธัญญพัฒน์ ภัคพาณิชย์

3050388 3809900001602 นาง พันธุท์ิพย์ พิกุลรัตน์

3050389 3800600568765 นางสาว ศุภวรรณ อินทรัตน์ ณ นคร

3050390 3330300416646 นาย วีระศักด์ิ บาอินทร์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050391 3759900025774 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์

3050392 3700400430540 นาย ประศาสน์ อนันตศิริ

3050393 3800400522303 นางสาว วรรณิภา แสงระวี

3050394 3150400396908 นาย ไชยา พึง่โภคา

3050395 5450300026452 นาย ทองคํา แสงสีงาม

3050396 3800901095904 นาง สุปาณี มณีฉาย

3050397 5451300020412 นางสาว มยุรีย์ ยางงาม

3050398 3930100611865 นางสาว ดนิตา โขมรัตน์

3050399 3210500500421 นาง พัชรดา วิทยาลัย

3050400 3101600433239 นาง สวรส เชาว์ปรีชา

3050401 3440800852207 นางสาว ชุลีพร แก้วอัครฮาด

3050402 3610200109234 นาย กฤษดา สุวรรณ

3050403 3939900023621 นางสาว ลัดดา อินทนะนก

3050404 3490500449334 นางสาว ปิญญ์ รูปเหมาะ

3050405 3210100414535 นางสาว ชุรีรัตน์ สุนทรประเสริฐ

3050406 3321000541195 นางสาว บังอร บุญเนือง

3050407 3920600784050 นาง เนตรดาว อินทรอักษร

3050408 3930100528020 นางสาว ศุภาพร ขวัญกลับ

3050409 3410100751718 นาง นางอุไรวรรณ ประโกสันตัง

3050410 3341900793026 นางสาว เพ็ญพักตร์ คะตะวงศ์

3050411 3560700206132 นางสาว นงคราญ เวียงนาค

3050412 3400101167068 นาย สมชัย เหลาฤทธิ์

3050413 3801400468598 นาง จิรพร คงสมโอษฐ

3050414 3700400318502 นางสาว ดวงพร เวทยนุกูล

3050415 5200600031461 นาย เสรี สีสม

3050416 3320101417383 นาย ชาญชัย ชันกลาง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050417 3500900313030 นาง กาญจนา ศรีชัยกา

3050418 3560100170161 นาง เสาวรี โถงาม

3050419 3610600254851 นางสาว ฐิติรัตน์ ม่วงนุ

3050420 3490500324558 นาง เนตรชนก คล่องดี

3050421 3401200162499 ว่าทีร้่อยตรี คนบุญ ศิริโชติ

3050422 3304014487280 นาง สุจิตรา แก้วลา

3050423 3411200862598 นางสาว ศิริธร มอญขาม

3050424 3849800124320 นาง วาสนา โพธิโ์พ้น

3050425 3450100163123 นาง วรินทร์นา กรมรินทร์

3050426 5749900016151 นาย โกศล ศรียืนยง

3050427 3720200504671 นาย อนะวัฒน์ ริตพวง

3050428 3800700068292 นาย เจริญ จันทร์เรืองฤทธิ์

3050429 3671000356140 นางสาว ฐิรัฐฌภรณ์ วงศ์ขันตี

3050430 3310101233690 นางสาว ผ่องศรี คะรานรัมย์

3050431 3110200396271 นางสาว ทัศนีย์ มอญ

3050432 3570100148263 นาย สิงขร แสงจันทร์

3050433 3620100233499 นาง อุทิศพร อ่อนคํา

3050434 3130500268847 นางสาว วิชุดา ปรีชานุกูล

3050435 3311100912225 นาย กิตติพงษ์ ศรีแวงเขต

3050436 3340400563390 นาย สุขสมใจ แสนสุด

3050437 3700700759377 นางสาว ภุชาวรรณ นิ่มนวล

3050438 3310102034810 นางสาว อัญญาณี วันภักดี

3050439 3440900197065 นางสาว สุบังอร วาปีโกมล

3050440 3949900273431 นาง เสาวณี จิใจ

3050441 3530100377386 นาง เรณู เกตุแก้ว

3050442 3540100872832 นาง กาญจนา ทนันชัย
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050443 3820700010022 นางสาว วิมลา ถิ่นทับปุด

3050444 3609900745506 นาง นิตยา พึง่ประดิษฐ์

3050445 3321200246201 นางสาว ปุณยนุช อบอุ่น

3050446 3310401203371 นางสาว สังวาลย์ สงกูล

3050447 3500600186300 นาง มาณิศา สมชื่อ

3050448 3630400202009 นางสาว วริษฐา อุทโธ

3050449 3520300078277 นางสาว นงเยาว์ แปงเสน

3050450 3170200255618 นาย สุรินทร์ หุม้ไหม

3050451 3640600224791 นาย ธวัช ศรีสุวรรณ์

3050452 3130200489031 นางสาว ลําภู พูลทอง

3050453 3251100208863 นาง พิศมัย เบ้าคําภา

3050454 3460100502351 นางสาว พรทิภาร์ ชัยนาเพิม่

3050455 3450500006793 นางสาว อภิณห์พร แสนมนตรีนิธิกุล

3050456 3930500598858 นาง เครือวัลย์ นาควิโรจน์

3050457 3520700088881 นาง สรัลดา แสนมโนวงค์

3050458 3349700070141 นางสาว วราภรณ์ กองเกิด

3050459 3410101895934 สิบเอก อุศเรช ปูว่ัง

3050460 3450500026263 นางสาว จุฬารัตน์ จตุเทน

3050461 3450100047026 จ่าเอก วิจิตร ส่อยสีแสง

3050462 3450700029380 นาย อุทิศ ลํ้าจุมจัง

3050463 3770100144045 นาย นิพนธ์ สนธิ

3050464 3130100282826 นางสาว สุมิตรา ประทุมรัตน์

3050465 3800400703910 นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ทอง

3050466 3930500378556 นาย ภักดี เรียนสุด

3050467 3340100961225 นาง นวลจันทร์ แสนโสม

3050468 3960300151990 นางสาว สอบารีหย๊ะ สะดอ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050469 3920100325986 นางสาว จิตรา ใจแข็ง

3050470 3401600339493 นาง ยุพารัตน์ เฉลิมภักตร์

3050471 3720100595454 นางสาว วรรณนภา คนทน

3050472 3900300306284 นาย สดุดี หมะอะ

3050473 3600800544985 นางสาว ชนัฎดา ศรีแก้ว

3050474 3341501041055 นาง พัทธวรรณ ชมรส

3050475 3360101370247 นาย ตรรกวิทย์ สุรสิทธิ์

3050476 3629900220829 นาย ภาวัต ช่วงบัญญัติ

3050477 3601000589471 นาง ปราณีต ชุ่มทวี

3050478 3331100086244 นาย สุริยันต์ พรหมคุณ

3050479 3102400301534 นาย ภวิษย์กันฐพร มงคลชาติ

3050480 3350100627210 นาง วันทนา โคตรชุม

3050481 3540100507620 นางสาว ลักษ์ฤทัย โชติมูล

3050482 3841800036580 นางสาว ภิรญา ฉิมภักดี

3050483 3940100175801 นาง ศิราณี สูดี

3050484 3310900104742 จ่าเอก ประสงค์ พัฒนะแสง

3050485 3149800003391 นาง เอมอร ฤทธิญาติ

3050486 3219900014696 นาย พีระพงศ์ เทพบัญชา

3050487 3460600338011 นางสาว อนงค์พร แสงภักดี

3050488 3800100589356 นาย สุวิทย์ อินทรัตน์

3050489 3459900019190 นาย อดุลย์ เวียงสมุทร

3050490 3650800839616 นาง ปราณี กล่อมจิตต์

3050491 3361300046599 นาย เกียรติศักด์ิ ชีพอุบัติ

3050492 3460100330755 นางสาว ปริญญา ไฝทาคํา

3050493 3720500404567 นาง ใจทิพย์ ชินสุวรรณ

3050494 3649900021575 นาง เพ็ญสิริ ภูเ่จริญ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบักลาง)

3050495 3440300230452 นาย ธีรยุทธ์ สงครามยศ

3050496 4950100002034 นางสาว รัตติกาล พูนศิลป์

3050497 3600500843774 นางสาว สิริกาญจน์ สามารถ

3050498 3350200263082 นาง ภคพร หงษ์ไทย

3050499 3341500929303 นาย พิชัย ศาลาแก้ว

3050500 3341300232112 นาย วานิช ชาดา

3050501 3340100313266 จ่าเอก ประสิทธิ์ พูลเพิม่

3050502 3440700101897 พันจ่าตรี ปุณโณ วงภาพ

3050503 3909800739331 นาง ภัททิรา อรุณ

3050504 3460300541491 นาย อนุศิษฏ์ รัตน์วิชัย

3050505 3920100832276 นางสาว วรรณา ลุ้งบ้าน

3050506 3440200246390 นางสาว เอมอร สุขอาษา

3050507 3129900183839 นาง ปิยฉัตร เอี่ยมพลับใหญ่
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3060001 3240100280245 นาย มานพ สนธิโรจน์

3060002 3460100365494 นางสาว ชูน การพูล

3060003 3650600307891 นาย ณัฐพล ภูมิ

3060004 3649900035550 นางสาว จารุวรรณ กัมพูสายะรัตน์

3060005 5100999120174 นางสาว อรวรรณ เมฆลอย

3060006 3210400081001 นางสาว เยาวเรศ สวัสดีมงคล

3060007 3710501183521 นาง ปรามาศ ศิริสวัสด์ิ

3060008 3730101541633 นางสาว หทัยทิพย์ น้อมนําทรัพย์

3060009 3160101235228 นาง รัตนา งามสง่า

3060010 3930500137371 นาง สุจินต์ ป๎ถพี

3060011 3360100151053 นาง จิราวรรณ ชัยประสิทธิ์

3060012 3210500437362 พันจ่าอากาศเอก ประกิจ ศรีพงษ์

3060013 3180400492800 นาง อัญชลี เล่ือมใจหาญ

3060014 3850400229193 จ่าเอก เสรัย์ ใจเอื้อ

3060015 3102000724110 นาง สิรภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล

3060016 3200500176658 นาย กิตติ คุ้มครอง

3060017 3840900079646 นางสาว ภัณฑิรา วัฒนชัย

3060018 3360800034751 นางสาว กวินกาญจน์ ธนชัยวุฒิพงศ์

3060019 3770600481962 นาย พิทยา ภัคจีรสกุล

3060020 3190900134708 นาง ทวีรักษ์ วังวล

3060021 3610100028437 นาง รุจิรา เทียนเงิน

3060022 3700400695241 นาย ชิดชัย โพธิสุ์วรรณ

3060023 3930500356200 นางสาว สุภาวดี ทองนุ่น

3060024 3830300302522 นางสาว วัลยา อะนะฝร่ัง

3060025 3310500187551 นางสาว ชริดา สิทธิเสือ

3060026 1460300007153 นางสาว อารยา เถาวัลดี

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3060027 3101490003278 นางสาว ปารณีย์ วิรุฬราชศิริธร

3060028 3110100957891 นางสาว สุรีย์พร เพ็งดี

3060029 3700200156029 นาย ธีระวัฒน์ วงพล

3060030 3350300260549 นางสาว ศิริลักษณ์ เวฬุวนารักษ์

3060031 3700600061645 นาง จินดารัตน์ ทับสาย

3060032 3210500046461 นาย สาโรจน์ แผ่นสุวรรณ์

3060033 3102001204381 นางสาว พัทธ์ธีรา พิสุทธิเ์มธาวี

3060034 3200200415622 นางสาว สุประวีณ์ ตันอํานวยวงค์

3060035 3640400478829 นางสาว วิมลรัตน์ เผ่ือนยิ้ม

3060036 3302000720619 นาง จุฑามาส จํารัสประเสริฐ

3060037 3440800635087 นางสาว จุฑามาศ ไอยะ

3060038 3619900015729 นาง ศศิรดา เนตรรัตนา

3060039 3800101464930 นาย ไพโรจน์ สิงสาหัส

3060040 3461200315848 นาย นพกาล ภูสีเงิน

3060041 3670101620364 นาย ประเวศ ธรรมชาติ

3060042 3310300613956 นาย ไพรินทร์ ศัตรูพินาศ

3060043 3600101199171 นางสาว อริสรา ทองรอด

3060044 3650200118471 สิบเอก เจษฎา เวียงสุข

3060045 3760700104095 นาย ชนสรณ์พงษ์ สุขุมานนท์

3060046 3320400001944 นาย วิเลข จินดาศรี

3060047 3460400072344 นาย กฤษณ์ ทองจรัส

3060048 3640600561258 นาย ภิญโญ เอี่ยมมา

3060049 3320800065800 นาย วุฒิไกร อินทร์งาม

3060050 3709800161102 นางสาว นิลุบล อุทัยเสรี

3060051 3250700394705 พันจ่าเอก ชูชาติ ครองกาย

3060052 3560500284377 นางสาว ปรานอม สมศรี
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3060053 3700100963739 นางสาว ดวงพร พุทธิจุณ

3060054 3801301106311 นางสาว ภัทราวดี เรืองประพันธ์

3060055 3730600561516 นางสาว ธัญลักษณ์ อุดมสุข

3060056 3640500849845 นางสาว กนกลักษณ์ ภัคชัยเจริญสิน

3060057 3102300480755 นาย ธนาวุฒิ จันทร์วิรัช

3060058 3440300674300 นางสาว ภัสนิภา ดวงขุนลา

3060059 3190900092797 นางสาว กาญจนา กองชนะ

3060060 3440200216580 นางสาว ทิพวรรณ์ ศรีบุญเรือง

3060061 3480900294699 นาง เนรัญชรา ทองเจิม

3060062 3740300498011 นางสาว อรอนงค์ ปานมัจฉา

3060063 5401799016614 นาง จินดาวรรณ รังสีรัตนโชติ

3060064 3600700706045 นาง ปภาวรินทร์ จูงาม

3060065 3450200338421 นางสาว มยุรี แดงสีดา

3060066 3600700324614 นางสาว อรพรรณ มั่นพรม

3060067 3501000213633 นางสาว อัญชลี กิติราช

3060068 3440900519861 นาย สุเมธ ประนนท์

3060069 3430501159330 นาง นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี

3060070 3650800832069 นางสาว วริยา บุญมี

3060071 3440601121997 นาย ฉัตรชัย พงอุดทา

3060072 3600300051271 นาย จิรวัฒน์ พุทธศิริ

3060073 3120300250847 นางสาว ธนพร เหมือนแก

3060074 3101900721451 นาง โสภิดา พลถาวร

3060075 3730300457764 นางสาว สรัญญา ทิพย์สุมณฑา

3060076 3739900105778 นาง เจตสุดา พ่วงทรัพย์สิน

3060077 3260300256887 นาง นันทนา ชาญศรี

3060078 3440100828834 นาง สิรินทรทิพย์ ถิ่นสําอางค์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3060079 3200190009651 นางสาว ชุติมา ม่วงมณี

3060080 3160301051431 นาย เอกชัย กาญจนสกุลชัย

3060081 5930800009595 นาง เตือนใจ ทองคุปต์

3060082 3670300899474 นาง วารุณี เฟือ่งจรัส

3060083 3360800084740 นางสาว เตือนใจ ปะนัดดา

3060084 3490100658092 นางสาว จุฬาพร ศรศิลป์

3060085 3301200810670 นาง ทุเรียน พึง่สาคร

3060086 3110101425256 นางสาว นันท์สินี วัฒนผล

3060087 3451500097161 นางสาว นางสาววจี นองนุช

3060088 3650101169999 นางสาว กรองกมล สิทธิเกษร

3060089 3260300514185 นาง จารุวรรณ คลองมีคุณ

3060090 5521000045630 นาง เนตรนภา สมหวัง

3060091 3411400135924 นาย อาธิปพรรธน์ นาไพรวัลย์

3060092 5320790006365 นาย ธีราเมท พิหูสูตร

3060093 3100901554506 นางสาว นันทรัต ศรีอินทรสุทธิ์

3060094 3960800146006 นาย ณัสรีย์ วิเศษศักด์ิเดชา

3060095 3249900068788 นางสาว อัจฉรา รัตนาตรานุรักษ์

3060096 3510100271359 นางสาว ณัทภร ไชยวงค์

3060097 3130300607931 นางสาว อภิรพร เขาแก้ว

3060098 3401500333167 นาย วิโรจน์ สุขหนองบึง

3060099 3190400137627 นางสาว กมลชนก ศงสนันทน์

3060100 3910300271642 นางสาว อมรรัตน์ ไชยชาติ

3060101 3709900089349 นางสาว พรเพ็ญ ล้ิมศรีอรุณ

3060102 3730100745073 นางสาว ธนกฤตา นาคทรัพย์

3060103 3809900090541 นางสาว ชฎาพร จตุการ

3060104 3650800096028 นาง ทัชชภร บุญวังทอง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3060105 3301600479431 นางสาว จันทร์ทิมา พรมหนองแสน

3060106 3330700138121 นางสาว รัตนวรรณ แหวนเงิน

3060107 3730600932476 นางสาว หทัยชนก สุวรรณสวัสด์ิ

3060108 3139900106311 นาย ธนกร สิญธ์เจริญ

3060109 3450800297998 นาย บัณฑิต กมลวิบูลย์

3060110 3960100393957 นางสาว อชิรญา เพชรภาน

3060111 3240600339311 นางสาว จารุวรรณ ราชวงศ์

3060112 3460100988629 นาง สุวรรณี ประมาณ

3060113 3220100249437 นางสาว ปทุมรัตน์ ไชยเพชร

3060114 3900100752922 นาย ศรัณย์ จุลมาศ

3060115 3489900141076 นางสาว ดอกสร้อย คําแสง

3060116 3740100334154 นาย พงศ์ศิริ พุทธิสมสถิตย์

3060117 3801300321170 นาย ฉัตรชัย ชูศรี

3060118 3240100548973 นาง ลําแพน มณฑาพงษ์

3060119 3730100522325 นางสาว กฤษณา ช่างทุง่ใหญ่

3060120 3100700699698 นาย ภัทธ์ติยะ โตศรี

3060121 3240300096839 นาย ธงชัย รติรัตนสูติ

3060122 3302100195745 นางสาว อรษา เชื้อจันทึก

3060123 3301600053540 นาง สุธาสินี ศิริฤกษ์

3060124 3720100746851 นาย ปุริมพัฒน์ รัชตะกิตติวัฒน์

3060125 3100600711122 นาย สมภพ สุขาพันธ์

3060126 3210100153774 นาย ธนากร ทรงศิริ

3060127 5961100019459 นาย ภัทรพงศ์ เวทโอสถ

3060128 3119900605644 นางสาว ศิริพร ไชยชุมพล

3060129 3301200102438 นาย กตัณณ์กิตต์ิ บุญมา

3060130 3440400632242 นางสาว เพชรรัตน์ จักรบุตร
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3060131 3130600425421 นาง พรหมภินันท์ เฉลิมสุข

3060132 3169800060204 จ.ส.อ. พีระพร จําปา

3060133 3410400538661 นาง วรางคนางค์ แสนป๎ญญาพัฒนโชติ

3060134 3720300286081 นาย ต้าน อวิชา

3060135 3110300550212 นาง วรรธญา อิ่มใจ

3060136 3100903318567 นาง อําพัน ส่ีหิรัญวงศ์

3060137 3730100620726 นางสาว สุณีย์ บุญสิริชูโต

3060138 3740100488895 นางสาว นิยดา จอดเกาะ

3060139 3609900491725 นางสาว กัลยกร วงศ์ขจรเดช

3060140 3249900280655 นางสาว วรวรรณ พันธุพ์าณิชย์

3060141 3100602524559 นาง ภัคพินันท์ พงศ์หิรัญถาวร

3060142 3119900374545 นาย วัชระ พัฒนประเสริฐ

3060143 3110401275519 นาย กุลวัสส์ วิเศษยิ่ง

3060144 3770600804796 นาย อมรพันธ์ ฤทธิณ์รงค์

3060145 3930300217508 นาย เชาวน์วัศ นิลพันธ์

3060146 3301700011776 นาง จรรยารักษ์ โคษา

3060147 3640200036911 นาย ชเรด รอดพ้นภัย

3060148 3450101051841 นาย พนากรณ์ ประทุมขันธุ์

3060149 3309901093785 นางสาว วรินทร ธงทอง

3060150 3190200279487 จ่าสิบเอก อนุสรณ์ พระโป๊ะ

3060151 3301200197277 นางสาว ธารญา ธรโรจนอุดม

3060152 3360100163868 นาย พนาวัลย์ วรรณพงษ์

3060153 3720600343373 นางสาว ชลดา อยู่คง

3060154 3191100437723 นางสาว รัตชนก โบงูเหลือม

3060155 3740300915878 นาย เกรียงศักด์ิ แผนนรินทร์

3060156 5801100010371 นางสาว บุษกร หนูสมแก้ว
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3060157 3360100823124 พันจ่าเอก อนุรัตน์ การุณ

3060158 3740300361643 นางสาว จีราภรณ์ จันทโรกร

3060159 3310700676301 นาง ประภากมล สารยศ

3060160 3700500711486 นาง วรรณรวี เหมบุตร

3060161 3160200469146 นางสาว โชคสมร จิระออน

3060162 3160200469154 นางสาว แก้วจําเรียง จิระออน

3060163 3110300179093 นาย สุรินทร์ แก้วภู่

3060164 3110200396262 นางสาว วันดี มอญ

3060165 3350300268965 นาย วรินทร ด้วงคํา

3060166 3920400050311 นาง ลีลีนน่าญ์ พระจันทร์ขาว

3060167 3110200058227 นาง กนกวรรณ โพธิพ์ันธุ์

3060168 3539900067550 นางสาว เบญจพร วรรณเอก

3060169 3330400539588 นางสาว สุภาพร พันแสน

3060170 2200600017707 นางสาว วาสนา บุญทา

3060171 3710500902401 นางสาว ธิติมา นพรัตน์

3060172 3160100258496 นางสาว ณัฐฐพัชร์ คล่องส่ังสอน

3060173 3240800005514 นาย สิทธิชัย ทองคํา

3060174 3451100430475 นาย พิชิตชัย พิมพ์ภูงา

3060175 3930500284390 นาย วรินทร์ อินทรละมุล

3060176 3630600159387 นาย ภาคิน กาวิระเดช

3060177 3520500200271 นางสาว ประกายมาส อยู่เกษม

3060178 3949900177025 นาง สารีป๊ะ ยูโซ๊ะ

3060179 3960700090688 นาย สายนูดิง สะโต

3060180 3209900023431 นาย ธีระศักด์ิ เอี่ยมบุญฤทธิ์

3060181 3451400063141 นางสาว ทองเพียร ยินดีมาก

3060182 3450501019571 นางสาว ธนิตา ศรีคําภา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3060183 3199700004281 นางสาว นารี เจริญทรัพย์

3060184 3110400079597 นางสาว ณัฐฐินันท์ เกิดมนต์

3060185 3110400112730 นาง หทัยพัชร ช่วงชู

3060186 3119900162912 นาง นงนุช หัสคุณ

3060187 5349790002244 นาย ปรีชา จันพิรักษ์

3060188 5800900031143 นาง วิลาวัลย์ กอร่ม

3060189 3550800009797 นาง ภัสราภรณ์ ชมพูวุฒิกุล

3060190 3900500013477 นาย ฐาปนพงศ์ หมาดหลัง
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แสนป๎ญญาพัฒนโชติ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3070001 3160800075891 นางสาว สกุลยา ปิน่ทอง

3070002 3410101599511 นางสาว สายรุ้ง วังคําแหง

3070003 3650100911918 นาง เรไร ฟ๎กเอี่ยม

3070004 3570700226265 นางสาว จิรวรรณ กันแก้ว

3070005 3860200100430 นางสาว ศณิสา เพ็ชรหนัก

3070006 3620500308551 นาง วีณา สุทธิประภา

3070007 3779800206777 นาง ภัทรกร อินโอสถ

3070008 3340100274694 นาง ราตรี ทองพิทักษ์

3070009 3620400375892 นาง เพ็ญพิชชา หวานขัน

3070010 3550100028136 นาง ภัคภร ยอดอ้อย

3070011 3479900018746 นาง วีนัส ยงยันต์

3070012 3840100126470 นาง นงลักษณ์ ชูแดง

3070013 3660400509872 นาง ณัฏฐ์ธมน จันทร์ขวาง

3070014 3509900237889 นางสาว ฐามณีภัค วิสิฐวีรดิลก

3070015 3410400533279 นางสาว เสาวณีย์ ครูหงษ์สา

3070016 3301500729673 นางสาว ขนิษฐา ใจยุติธรรม

3070017 3419900421648 นางสาว ธนพร บุรณพิพัฒน์

3070018 3301200822015 นางสาว ไพรพณา เทิดธีรธรรม

3070019 3360700067355 นางสาว ธัญวลัย นพคุณ

3070020 3800700753793 นาง เอื้ออารี บุญเกิด

3070021 3410300139650 นาง สุภิดาว คุณความดี

3070022 3430600322999 นาง ศิรินภา อินไชยา

3070023 2720600001261 นาย ธนาพัจน์ เอี่ยมสะอาด

3070024 3409700121861 นาง นิตยา เพชรเวียง

3070025 3409901041172 นาง มนัสวี เจริญศิลป์

3070026 3159800036702 นาง ทิพวรรณ ฐานะวุฒิ

ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070027 3470500064211 นาง สุภาพร โอษะคลัง

3070028 3529900310870 นาง อรพรรณ ฟูกุล

3070029 3130100464673 นางสาว ธารารัตน์ พุม่จันทร์

3070030 3730300375881 นาง ณัฐนันท์ เอี่ยมจร

3070031 3360400754128 นาง ณัฏฐนันท์ มีแก้วน้อย

3070032 3160300814520 นาง เบญจมาศ นุ่มสํารวย

3070033 3801600599360 นาง นปภสร สุวรรณมณี

3070034 3240400462080 นาง นิตยา สุขศรี

3070035 3400100948988 นางสาว สุเพียร แก้วตีนแท่น

3070036 5160100025463 นาง ปรานี ทองคง

3070037 3101600128908 นาย ธนพนธ์ พินิจทรัพย์สิน

3070038 3190200415011 นาง ณฐมนต์ ปุยฝ้าย

3070039 3330800359617 นาง สุพิศ มีศรี

3070040 5530500020384 นางสาว เรือนละออ ดามัง

3070041 3160300969744 นางสาว พิมพ์ชญา ลาภภาภรกุล

3070042 3909900413187 นาง นงลักษณ์ เหลืองสุก

3070043 3102001933405 นางสาว ชัญญภัส สุวรรณสินชัย

3070044 3330101571579 นางสาว ดารุณี หลอมทอง

3070045 3450100935592 นาง นันธิชา ยอดสง่า

3070046 3110400887286 พันจ่าเอก ปริญญา จันทร์ขจร

3070047 3250300107059 นาง สิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล

3070048 3809900273611 นาง ศิวาพร บุญชู

3070049 3630100484157 นาง ระวีวรรณ ธรรมสานุกุล

3070050 3430100337512 นาง ดาราณี เขียนดี

3070051 3180400199665 นาง อรัญญา แจ่มทรัพย์ไพศาล

3070052 3210100926005 นาง สิวลีรัศม์ วงษ์ประยูร
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070053 3800800972519 นาง จิตตาภัทร์ รุ่งเรือง

3070054 3470500438561 นาง อุไรวรรณ นิลสนธิ

3070055 3650200319590 นาง สุพาพรรณ์ มีสุข

3070056 3309700120459 นาง นันท์นภัส ตระกูลเสถียร

3070057 3930500982275 นาง อรอนงค์ ชูรัตน์

3070058 3550100428274 นาง สุวลักษณ์ สนทิม

3070059 3330600287361 นาง สายพิน บุญส่ง

3070060 3141200197864 นางสาว ณัฐณิชา ไกรทีพ่ึง่

3070061 3860400534913 นาง ณัฏฐนันท์ ทิพย์วิเศษ

3070062 3730100425516 นางสาว สุจิตรา อรุณมาก

3070063 3190800051312 นาง พรทิพย์ ราชสีห์

3070064 3809700206251 นาง ธัญญรัศม์ คงวัดใหม่

3070065 3470100682538 นางสาว อุดมลักษณ์ เสนาชัย

3070066 3841700103749 นาง กาญจนา เนตรพุกกณะ

3070067 3341800452146 นางสาว อัญญ์พิชญ์ คุณสัตย์

3070068 3540700178015 นาง สุวิมล แก้วกล้า

3070069 3860200175863 นางสาว เจียมจิต จันทรกาศ

3070070 3800101479732 นาง ชะบา ศรีอ่อน

3070071 3840600046378 นาง วาสนา สาลี

3070072 3920100670764 นางสาว วิลาวัลย์ เจือกโว้น

3070073 3929900260950 นางสาว ชาณินันท์ เชาว์เฉลิมพงศ์

3070074 3920100674999 นางสาว ภิรวดี โพธิว์ิจิตร

3070075 3930100755069 นาง เฉลา นิลจินดา

3070076 3600500464315 นาง ธัญพร แตงกวา

3070077 3660800235311 นางสาว สุดใจ ประสมทรัพย์

3070078 3940200157759 นาง ละอองดาว หลักกรด
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3070079 3710100518841 นาง อัญชิษฐา สําเภาทอง

3070080 3710100306517 นาง วารุณี เนาท่าแค

3070081 3300101606364 นางสาว ชุลีวรรณ ฝอยตะคุ

3070082 3559900018079 นาง ปราณี ไชยสาร

3070083 3470800754591 นาง คณิถา กายราช

3070084 3800200299422 นาง จริยา ไชยโย

3070085 3800101697551 นางสาว สุวรรณา สายวารี

3070086 3801300910876 นาง พรพนิต แสงเจริญ

3070087 3939900049388 นางสาว สุภัค อินทนุ

3070088 3900400094611 นางสาว อรณี พงศ์เจริญ

3070089 3361300239532 นาง นิตยา นาคดิลก

3070090 5550100004608 นาง สุพัตรา จันต๊ะขันธ์

3070091 3760600324930 นาง อุไร ปิน่ทอง

3070092 5110499007956 นางสาว อรัญญา คุ้มกนกกานต์

3070093 3440900085356 นาง สุดารัตน์ เต็งวรกิจ

3070094 3600500367000 นางสาว นันท์ญพัศศ์ เมืองแสน

3070095 3550100200931 นาง รัตนาภรณ์ ทาคําสม

3070096 3910100054982 นาง อมรรัตน์ กําเหนิด

3070097 3301200754150 นางสาว โสภา บุญมา

3070098 5801290003304 นาง วนิดา สังข์กล่อม

3070099 3901101302301 นางสาว อรทัย อวะภาค

3070100 3560300160097 นางสาว ภัญญารัตน์ วงศ์ใหญ่

3070101 3910100171296 นางสาว ยาวีร๊ะ แดงคง

3070102 3930300363113 นาง อัฌฌา สาแมแน็ง

3070103 3930300416101 นาง สุพิศ เทพภักดี

3070104 3901000503760 นางสาว ศิริมา เหล็มสา
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3070105 3411200633912 นาง ศศิวิมล โภคาทวี

3070106 3670301182727 นางสาว เรณูกรานต์ สารีเกิด

3070107 3760600432368 นางสาว ถวัล คําใส

3070108 3930100104467 นาง ธันยา จารุสาร

3070109 3130500121935 นางสาว สุภัคสินี แผ่พร

3070110 3760100242845 นาง ช่อทิพย์ เปียสังข์

3070111 3249900043475 นาง จรูญรัตน์ พูลสวัสด์ิ

3070112 3820300061886 นาง จินดา อ่อนน้อม

3070113 3560300494149 นาง นันท์นภัส เชื้อสะอาด

3070114 3550100533515 นางสาว นิชาภา เศวตเศรณีกุล

3070115 3330501156340 นาง สมบูรณ์ โพธิเ์ขียว

3070116 3369900160276 นาง เสาวนีย์ ฐานเจริญ

3070117 5720699000577 นาย วินัย แช่มช้อย

3070118 3301700128355 นางสาว วรรณภา วิชัยรัมย์

3070119 3959900342310 นางสาว ศุภิกา นาคะวิโรจน์

3070120 3411300503476 นาง เอื้อมตะวัน มหากิจรุ่งเรือง

3070121 3700500027836 นาง พิมล ชัยมังคลาภรณ์

3070122 3801500102820 นาง รจนา ขรัวทองเขียว

3070123 3360101269155 นาง นิศากร แนวประเสริฐ

3070124 3160400570584 นาง เขมณัฏฐ์ กล่ันขํา

3070125 3360600764593 นางสาว พิมพ์ใจ สุขจํานงค์

3070126 3910600006898 นาง จันทิรา ทองคํา

3070127 3250800053918 นาย ศุภโชค บุญเล็ก

3070128 3330101016524 นาง ณัฐธิดา กาฬะไชย

3070129 3200700147317 นาง นวพร บุญมี

3070130 3620500104459 นางสาว ศรนรินทร์ ชื่นชอบ
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3070131 3609900754157 นาง สมงาม อารยธรรม

3070132 3240600293869 นาง ณันทนา พุทธสุวรรณ์

3070133 3930100802059 นาง วนิดา ขุนแสง

3070134 3700701064810 นางสาว สาริณี เหมือนจินดา

3070135 3650800559613 นาง ประภาสิริ วาทมธุรส

3070136 3760100531014 นางสาว พจมาน พูลกิจ

3070137 3760500435934 นางสาว วรรณา ลําพูน

3070138 3930500584016 นาง สมผิว ศรีเผือก

3070139 3302100676450 นาง ณภาภัช เพ็งเกร็ด

3070140 3550100272533 นาง อัมรา คํานันท์

3070141 3319900119951 นาง นิ่มนวล ปาปะเก

3070142 3361100392957 นาง เสวียน เพชรลํ้า

3070143 3760100655082 นาง นนทิยา สว่างจิตต์

3070144 3311001004541 นาง นพนลัท ใสลําเพาะ

3070145 3350100047761 นางสาว ชญานันทน์ โคตรสมบัติ

3070146 3401000413731 นาง อินทิรา สุวรรณพัฒน์

3070147 3900100400121 นาง กนิษฐา ศิริจันทพันธ์

3070148 3129800039680 นางสาว ณธษา รติธนรักษ์

3070149 3440300422998 นางสาว สมทรัพย์ จุมพล

3070150 3300400511578 นาง สุชาดา ทิพย์เดช

3070151 3360800003138 นางสาว พงษ์ลัดดา รองพล

3070152 3450700698419 นางสาว ปาณิศรา แสงอรุณ

3070153 3330100696921 นางสาว เวียงคํา สมาน

3070154 3410300017376 นาง วีรวรรณ แก้วคําแสน

3070155 3360101295156 นางสาว ดวงจันทร์ ศรีจําปา

3070156 3310900583268 นาง นิตยา อาจจํานงค์
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3070157 3330401655298 นาง ฉวีวรรณ พละศักด์ิ

3070158 3330301207161 นาง วิไลวรรณ ทัดเทียม

3070159 3480600213251 นางสาว เรณุกา ครโสภา

3070160 3860400541481 นาง ณัฐวดี เกตากุล

3070161 3900100484731 นาง ดวงเดือน หิรัญธานี

3070162 3800700341231 นาง วัฒนา ภูชงค์

3070163 3459900023839 นาง แพรวพรรณ เม้าศรี

3070164 3450200525264 นาง ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์

3070165 3341400625531 นาง รุ่งลาวัน วงษ์เพ็ญ

3070166 5800100063369 นางสาว อุบลรัตน์ แก้วโสภาค

3070167 5321000051534 นาง ณัฐสินี แก้วดี

3070168 3800800523811 นางสาว ชลธี ใจห้าว

3070169 3341600907824 นาง ประภาวดี วันคํา

3070170 3600101152093 นางสาว แคทติยา ดีประสิทธิ์

3070171 3560300732589 นาง วาสนา หงษ์ทอง

3070172 3860100974641 นาง เด่นศริ กาญจนภักด์ิ

3070173 3411300046253 นาง นฤทัย สถิตอินทาพร

3070174 3801400647476 นาง อมรรัตน์ ชีวะพันธศักด์ิ

3070175 3600900004931 นางสาว ฐิติวรดา วันที

3070176 3540100184243 นาย พิเชษฐ์ อินแสน

3070177 3341900768340 นางสาว อรพิน ดวงแก้ว

3070178 3490100194754 นาง คัทลียา อังคุระษี

3070179 3570100853005 นางสาว สุชาดา วันต้ือ

3070180 3769900204342 นาง ธัญญธร สมพงษ์

3070181 3769900002901 นางสาว พูนสิน กลับบุญมา

3070182 3770400291108 นางสาว ภัทราพร หูทิพย์
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3070183 3160600511620 นาง นิยม ปล่องทอง

3070184 3501300268409 นาง ภาวนา กําจรกิตติคุณ

3070185 3639800054901 นางสาว ประเทือง แสงราช

3070186 3471100089625 นาย สุวิทย์ เตียงชัย

3070187 3920300333125 นาง กษิรา เพ็งสว่าง

3070188 3360400968934 นาง จิตตเกษม โพธิ

3070189 3930501009651 นางสาว อุไรวรรณ บัวแก้ว

3070190 3501200789989 นางสาว กนกพร เนตรคํายวง

3070191 3480600224369 นาย คมกริช ธงยศ

3070192 3200500041663 นางสาว เอื้อจิตร์ เจริญสุข

3070193 3810400438051 นาง ภาวนา คงสุข

3070194 5559900001041 นาง รัตนา เขื่อนแก้ว

3070195 3670800205269 นางสาว จันทรัศม์ ทิพย์โสวรรณ

3070196 3640700485073 นาง นลินทิพย์ จิรพัฒน์ภูมิ

3070197 3480400062268 นาง เพ็ญนิภา แม้นสกุล

3070198 3440800682301 นาง ศิริรัตน์ เจือไธสง

3070199 3530900113898 นาย สุชาติ จํารัส

3070200 3421000081738 นาง บานจิตร เชียงไฝ

3070201 3501200501624 นางสาว กรวิภา ป๎ญญาคํา

3070202 3809900482911 นาง อําพันธ์ เพชรชูช่วย

3070203 3670700026150 นางสาว กัญญณัท เสียงใส

3070204 3550100428282 นางสาว วีณา ชื่นภิรมย์

3070205 3460900263378 นาง นวลละมัย แสงผา

3070206 3900200295671 นาง สุคิด กําลัง

3070207 3340200457995 นาง เทียมจันทร์ ศรีสมชัย

3070208 3949900211177 นาง รอดีย๊ะ เบญญากาจ
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3070209 3350100382411 นาง ชิตใจ เสียมหงษ์

3070210 3310200444273 นาง ยุพเยาว์ ลาภรัมย์

3070211 3900200157384 นาง วรัทยา พงศ์กระพันธุ์

3070212 3360100502930 นางสาว วลัยลักษมี เพิกชัยภูมิ

3070213 3449900290934 นาง นพีพรรณ ไชยโยศิลป์

3070214 3160100081715 นางสาว นภาพร รอดประจญ

3070215 3199900357802 นางสาว หทัยรัตน์ พงษ์เพ็ง

3070216 3149900427118 นาย อําพล ปุณณะเวส

3070217 3410101267321 นาง รุ้งทยา ดังอุโฆษ

3070218 3141300111431 นาง วรรณี เนวิลัย

3070219 3670300931386 นาย ณรงค์ บุญหลอด

3070220 3730300001655 นางสาว ภูชณัชชา โตจั่น

3070221 3431000047378 นางสาว สุดา เคหะฐาน

3070222 3770600065136 นาง สุรินทร์ เมฆขยาย

3070223 3460500953075 นาง รัชนี จุทาศักด์ิ

3070224 3250401043684 นางสาว นงลักษณ์ ประดับทอง

3070225 3190300295344 นางสาว เกตน์สิรี เขยิน

3070226 3199900106664 นาง พัทธ์ธีรา ภัทรวุฒิโชติพงศ์

3070227 3420901344509 นาง ฉลวยรัตน์ ดลประสิทธิ์

3070228 3251200606445 นาง พรสวรรค์ ปล้ืมมะลัง

3070229 3740300459155 นาง สุดาพร แต่แดงเพชร

3070230 3570300520981 นาง เพ็ญศรี บํารุงรส

3070231 3620401088811 นาย ประมาณ นาคบาตร

3070232 3840200468208 นาง อมรรัตน์ ขาวศิริ

3070233 3412100062001 นาง สนิด พร้อมศิลป์

3070234 3559900013522 นาง กานติมา แกมทอง
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3070235 3160400364372 นางสาว วรัญญา กล่อมอําภา

3070236 3419900322160 นาง วไลพร สาระบุญ

3070237 3770700086321 นาง วรากร โมกแก้ว

3070238 3361000253394 นาง น้ําฝน บุโฮม

3070239 3520400317826 นางสาว เทียนทอง ใจใหม่

3070240 3800901097648 นางสาว ชไมพร ชนูดหอม

3070241 3500100094678 นาง นิลุบล วงค์คําแดง

3070242 3520300154712 นาง นีรชา สมถวิล

3070243 5930390009701 นาง วันดี วัฒนรัตน์

3070244 3930300343821 นาง ชญานิษฐ์ สุวรรณมณี

3070245 3451000406793 นาง สุภาพ ดวงปฏิ

3070246 5340400012365 นางสาว รุ่งนภา จันเทวา

3070247 5410600001765 นางสาว นารีรัตน์ จันทร์มา

3070248 3570100886027 นางสาว กมลวรรณ วังมณี

3070249 3410300461128 นาง รําไพ นาคสุข

3070250 3300700617568 นาง ปริญา นกกระโทก

3070251 3410400493986 นาง บุบผา ศรีลาวงศ์

3070252 3300800262443 นาง รุ่งอรุณ โชตินอก

3070253 3410101770210 นาง ละออง ทาสีแสง

3070254 3840200062490 นาง ทิพยาภรณ์ อุดมลาภ

3070255 3400101568895 นาง พิมลรัตน์ ยศราวาส

3070256 3750100383872 นางสาว อัญรินทร์ ไชยพัฒน์กิตติ

3070257 3330501203127 นางสาว กมลกาญจน์ พงษ์เพชร

3070258 3330500491960 จ.ส.ต.หญิง อรวรรณ พันธเสน

3070259 3439900205236 นาง นิตยา ตาน้อย

3070260 3301900024073 นางสาว พลอยปภัส จานแก้ว

หนา้ที ่158 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070261 3579900240839 นาง ปณิดา เนตรสุวรรณ์

3070262 3609900408313 นาง กุหลาบ พัฒนาภรณ์

3070263 3450500005967 นางสาว ขนิษฐา ไชยสัตย์

3070264 3650101258975 นาง เปรมฤดี นาคพานิช

3070265 3601100661289 นางสาว ณัฐยา ร่มจําปา

3070266 3550100771548 นาง พิกุลแก้ว จันทร์เพ็ชร

3070267 5420500018844 นางสาว สมัชญา บุญสายยัง

3070268 3200300132878 นาง หยาดพิรุณ  บ้านใหม่ บ้านใหม่

3070269 3800700710938 นาง ยุพิน ฉิมพลี

3070270 5550500663838 นาง เดือนเพ็ญ นําวงศ์

3070271 5550500435894 นาง ลดาวรรณ ตรีสุคนธ์

3070272 3960100395208 นางสาว สุดารัตน์ จันทรโคบุตร

3070273 3401700783425 นาง วงษ์พระจันทร์ แหลมคม

3070274 3740100653101 นาง พยอม ศิริบุตร

3070275 3410600979181 นางสาว ธัญญลักษณ์ ศรีสองเมือง

3070276 3520101507569 นาง มธุรส ไชยชนะ

3070277 3250400324388 นางสาว ทิวาลัย ภะโว

3070278 3480100818057 นาง ณิศาชล ปานเมือง

3070279 3600100026477 นาง พิศมัย อํามาตย์

3070280 3520101313292 นาง ดวงดาว ฟูบุตร

3070281 3369900115921 นาง อิศรา จินดามาตย์

3070282 3529900269811 นางสาว ศรีนวล ไชยป๎ญญา

3070283 3480700326767 นาง มานุตตา พ่อธานี

3070284 3160101727406 นาง นวลทิพย์ ช้างจวง

3070285 3570600001091 นาง รวงทอง กองแก้ว

3070286 3610100025675 นาง นิรมล วงษ์นุ่ม
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3070287 3450100475303 นางสาว อรอุมา ศรีสวนจิก

3070288 1959900037049 นาง รอฮานี นิลพัน

3070289 3609900733958 นางสาว กชกร จันทร์อินทร์

3070290 3910600122863 นาง ประไพ ฤทธิมาศ

3070291 5849900001951 นาง อารยา ศรียาภรณ์

3070292 3361100160045 นางสาว นงค์นุช เยิมสูงเนิน

3070293 3679900109740 นาง บานเย็น ทองกรณ์

3070294 3570101554362 นาง สายสวาท มณีรัตน์

3070295 3350800975091 นาง จุติพร เกษกุล

3070296 3180400191338 นาง พีรญา ชุ่มจิตร์

3070297 3730101698541 นางสาว กาญจนา ทัพชัย

3070298 3670100255018 นาย อานุภาพ พิมมะสอน

3070299 3901100345236 นาง ณิชนันท์ ก่อเกียรติยากุล

3070300 3800600529581 นาง จารี ผลทวี

3070301 5341600066001 นางสาว จันเพ็ญ ภูตะเวช

3070302 3719900246363 นาง ธัญญา ศรนารายน์

3070303 3760100297003 นาง นางบุญรวม คําชื่น

3070304 3440600308627 นางสาว จิรวรรณ คะนะมะ

3070305 3440100078886 นาง เปรมกมล สุจันทร์

3070306 3440400359228 นาง รุ่งรัตน์ ผิวขาว

3070307 3259700088718 นาง กนกจิตร โชติสวัสด์ิ

3070308 3240300257115 นางสาว ชลิดา ประซอลี

3070309 3770400112076 นางสาว ชญาณ์นันท์ กุลรักษ์ชวานนท์

3070310 3909800732051 นางสาว ชลธิรา น้องสินธ์

3070311 3860100776482 นาง เยาวรัตน์ นวลไทย

3070312 3869800022110 นางสาว รุ่งทิวา สุขเจริญ
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3070313 3860200146090 นางสาว นัททิยา จุลมูล

3070314 3489900210795 นาง พิศมัย ห่านวิลัย

3070315 3860100104077 นาง ถนอม เพชรทองด้วง

3070316 3710900081820 นาง ลัดดาวัลย์ พรนิธิสกุล

3070317 3360600652922 นาง ปรัชญาภรณ์ มังกร

3070318 3930100192765 นาง จิรปรียา สงขาว

3070319 3460100081798 นาง สุภาวดี สิงห์สู่ถ้ํา

3070320 3900100917263 นาง วราภรณ์ พรหมเอียด

3070321 3850100179964 นาง กัลยา สงนวล

3070322 3650600512770 จ่าสิบเอก ชํานาญ มั่นดี

3070323 5101499025581 นางสาว ชัญญา อุทัยเสวก

3070324 3320400498890 นาง สุกัญญา มีสิทธิ์

3070325 3670300584538 นาง ชีวานันท์ หมื่นสาย

3070326 3160400746402 นางสาว อรอุมา วงค์คําเขียว

3070327 3630100564801 นาง ธิติพร ธิงาม

3070328 3339900106905 นางสาว จตุพร ปรีชาเลิศศิริ

3070329 3340500813894 นาย ชุมพล ไชยคํา

3070330 3930100365406 นาง ประติชญา สมุหเสนีโต

3070331 3960800101487 นาง อานีตา เปาะสา

3070332 3240100219716 นาง รุ่งนภา แจ้งรุ่งเรือง

3070333 5960800004151 นาย สูดีมัน ยูโซ๊ะ

3070334 3470800734735 นางสาว อาทิตยา กิมเตียว

3070335 3480600221441 นางสาว สุวเนตร ธงยศ

3070336 3800400532996 นาง วิภาวดี สุขกุล

3070337 3810100487065 นาง จรีพร เอกติชัยวรกุล

3070338 3670800466402 นาง น้ําทิพย์ อ่อนดี
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3070339 3940200286290 นาง รุสละห์ อาลี

3070340 3801200449514 นาง ชื่นธิวา อุปการ

3070341 3500900256478 นาง เกษณี เทศวิเชียร

3070342 3160600617088 นาง กมลรัตน์ ชินดง

3070343 5650600019247 นางสาว สุภาพร ชัยฤกษ์

3070344 3480800532431 นางสาว กุลนิษฐ์ ดาเชิงเขา

3070345 3420500020095 นาง สุนันทา พรหมรักษา

3070346 5960900003394 นาง วลัยลักษณ์ กุลณรงค์

3070347 3330300483955 นาง ศิริพร สุขอ้วน

3070348 3910300076467 นาง ทิพวรรณ จันทรโคบุตร

3070349 3440200147596 นาย สมบุญ นามคุณ

3070350 3180500093401 นาย ทรงเกียรติ ศรีภิรมย์

3070351 3301700151055 นาย สุวิทย์ สนิทนอก

3070352 3960100142661 นาย อันวาร์ กูดุส

3070353 3810600053137 นาง ขนิษฐา วิเศษสาธร

3070354 3130400034208 นาง นฤมล ถนอมงาม

3070355 3940300073735 นาง มาริณี ลีวัน

3070356 3910500149344 นาง วรรณิดา บากา

3070357 3949900050106 นาง วิภาวี สนิเห

3070358 3959900111024 นาง หวันสม กาหลง

3070359 3240500308783 นางสาว จิราภรณ์ อุปถัมภ์

3070360 3609900102494 นางสาว พิราอร อําไพพันธุ์

3070361 3649900096681 นาง จันทร์เพ็ญ ปองดอง

3070362 3850200047334 นาง วรรธณี แย้มแก้ว

3070363 3860700334251 นาง ปริยากร พัฒนาสัก

3070364 3810200187829 นางสาว สมศรี ผลส่ง

หนา้ที ่162 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070365 3560500385467 นาง แสงทวน วงศ์ราษฏร์

3070366 3460600464050 นาง วิระพงษ์ อยู่ศิริ

3070367 3600101080742 นาง บุญญรัตน์ มูลละ

3070368 3810100784698 นาง สายใจ คงสุข

3070369 3301100257359 นางสาว พัชรีวรรณ ลิศรี

3070370 3460700669761 นาง อภันตรี ศรีษะคํา

3070371 3930100936454 นาง ถิรนันท์ โทบุรี

3070372 3240200291346 นางสาว สุภญา กล้องเจริญ

3070373 3860200268039 นาง สุนิดา จันทศรี

3070374 3860200387267 นาง ปิยวรรณ เลาหภักดี

3070375 3860200205606 นางสาว จินตนา สุรเพ็ชร

3070376 3860200424871 นางสาว วาสนา วระดิษฐ

3070377 3570800248244 นาง ไพรินทร์ เตมา

3070378 3470100576401 นาง พยอม ศรีเพียชัย

3070379 3450700352474 นาย รุ่งสุริยา สังฆะคาม

3070380 3600500735742 นาง สุวรรณา วังยาว

3070381 3471000001611 นาง สุภาคม แสนหูม

3070382 3310700422511 นาง สนธยา โนนชนะ

3070383 3730500505622 นาง สุรางค์รัตน์ อังเพชร

3070384 3860100028010 นาง จันทรา บุญสิทธิ์

3070385 3100602357393 นาง เพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์

3070386 3950100018854 นางสาว ฮาร์มูณี หะยีอุมา

3070387 3801600615985 นาง ลาวัณย์ จันทฤทธิ์

3070388 3259800033346 นาง ชมพูนุท สอดศรี

3070389 3570500055840 นางสาว ภัทราณี ปาณะการ

3070390 3310600325018 นาง จิราภา วรรณพงษ์
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3070391 3860500032545 นางสาว อมรรัตน์ พรหมชาติ

3070392 3969900079546 นางสาว ฉันทนา พลรีทอง

3070393 3101700332329 นาง นฤมล พรหมสาขา ณ สกลนคร

3070394 3709900122974 นาง อารี เสาธง

3070395 3320400447641 นาง อุบลวรรณ ชารีผาย

3070396 3600400477695 นาง ลัดดาวัลย์ หลํ่าสาย

3070397 3361100133030 นาง วลัยพร กองขุนทด

3070398 3439900155433 นาง โสรดา ตาตะมิ

3070399 3489900029497 นางสาว มะลิ กาสีวงค์

3070400 3350800803622 นาง ลัดดาวรรณ ผูกพันธ์

3070401 3650101032241 นางสาว สุณีย์ คําแดง

3070402 3650100703134 นาง ลัดดาพร แสงจันทร์

3070403 3479900106700 นาง วันวิสาข์ อิงเอนุ

3070404 3600100398641 นาง สกาวรัตน์ ปรางค์วิเศษ

3070405 3520101491069 นาง จรรยา ธรรมสิทธิ์

3070406 3410100736603 นาง ชุรีย์ภร บุรณพิพัฒน์

3070407 5360100002623 นาง สมัย จินดามาตย์

3070408 3329900185872 นางสาว ธนาภร เกษรบัว

3070409 3240200082577 นาง สุนีย์ บุญเกิดรอด

3070410 3360300046784 นางสาว บรรจง เชยชัยภูมิ

3070411 3570500112169 นางสาว ประทุมแก้ว จันทร์กันธรรม

3070412 3199900051975 นาง วันทนา สาทลาลัย

3070413 3210500654444 นาง วรรณา ยิ้มเยื้อน

3070414 3770300147510 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว

3070415 3201000300008 นางสาว ภาวนา คงรอด

3070416 3240500018793 นางสาว ชนม์ณกานต์ ล่ิมเชย
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3070417 3319900034289 นางสาว บุญญาลักษณ์ จินตนสถิตย์

3070418 3410100768963 นาง ฐานมญ บรรณกิจ

3070419 3550100208185 นางสาว วลักษกรณ์ ทองสุข

3070420 3700100043451 นาง เยาวลักษณ์ อินทร์เกตุ

3070421 3341600908961 นางสาว ณัฐพิสุทธิ์ ขันติจิตร์

3070422 3450101384425 นาง เพชรรัตน์ งามฉวี

3070423 3360600079050 นางสาว ณิชนิภา ไต้สันเทียะ

3070424 3301300856329 นาง อุบล พิมพ์ศรี

3070425 3860100361312 นาง ธมลวรรณ นันทะเสน

3070426 3801200126359 นาง ธนวัน ภูรุ่่งฤทธิ์

3070427 3330400566453 นาง ฐิติรัตน์ ศรีกระจ่าง

3070428 3480200133269 นาง ขวัญใจ ผิวผาง

3070429 3200300106346 นาง เกศมณี อะโสโก

3070430 3800900820125 นาง นัยนันท์ ไชยยอดแก้ว

3070431 3470700010948 นาง มาลาพร เป้งคําภา

3070432 3429900063067 นางสาว ชุลีพรรณ หมู่ใหญ่

3070433 3470700032372 นาง วิลาสินี สารเนตร

3070434 3570100444571 นาง นงนุช ศรีธิ

3070435 3339900030658 นาง สิริเนตร ไชยโพธิ์

3070436 3330401539981 นาง วลัยภร ตรีแก้ว

3070437 3609700062073 นางสาว รัตนา มานิโช

3070438 3510100852122 นาง พรทิพย์ พันธุเ์ดช

3070439 3530800143078 นาย เวนิช สีดี

3070440 3670400334291 นาย ศรชัย แก้วจันทร์

3070441 3640600268780 นาง รุ่งทิวา จันทร์จิตวิริยะ

3070442 3311000295909 นาง จริยา ศรีพนม
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070443 3800900762621 นาง รัตนา ทองเนื้อห้า

3070444 3301501039832 นาง พิมพ์ธิลักษณ์ คล่องใจ

3070445 3620501194168 นาง สายชล รุ่งแตงอ่อน

3070446 3440700020692 นางสาว ฤทัย ทาทอง

3070447 3670400119811 นาง วลัยพร มีสา

3070448 3961100131643 นาง นงเยาว์ เกษกุล

3070449 3909900089606 นาง ณภาสุกัญ ไชยดวง

3070450 3900200462438 นางสาว จตุพร ภักดี

3070451 3801200854567 นาง นิภา ศิริสมบัติ

3070452 3570400166062 นาง รัตน์อริยาภา พลุยลอท

3070453 3600200238760 นาง กัลญารัตน์ สุ่มประเสริฐ

3070454 3420900078759 นาย พงศกร เนาว์โนนทอง

3070455 3830300033335 นางสาว มณฑา วัชรดิษฐกุล

3070456 3410400324173 นาง จุติพร หงษาคํา

3070457 3650800274716 นาง อําพันธุ์ จวงเจิม

3070458 3100501149353 นาง มะลิวัลย์ ลอยชื่น

3070459 3411900515556 นาย ปฤณ คําสีทา

3070460 3250200321628 นางสาว สันทนา บํารุงจิต

3070461 3810100004617 นาง สุดารัตน์ กุลดี

3070462 3800100219443 นาง อิษยา บุญเหลือ

3070463 3650300164776 นาง ไพรัตน์ มากล้น

3070464 3570701009250 นาง ธรียา หลียา

3070465 3950100443725 นางสาว ภัคภร ศักด์ิเลิศ

3070466 3250200800291 นาง อนงค์นาถ แก้วแก่น

3070467 3240600210947 นางสาว สายฝน แสงสว่าง

3070468 5550500615167 นาง จารุณี อุ่นเรือน
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070469 3670301038316 นาง กัลยา ศรีวงษา

3070470 3900800034381 นาง ศุภิสรา จันทโรจวงศ์

3070471 3620100220401 นางสาว ยุพิน เกตุเทีย่ง

3070472 3640500669235 นางสาว ตรีรัตน์ แถมยศ

3070473 3940400176731 นางสาว แพรววนิต มณีรัตน์

3070474 3240100192681 นางสาว วิชชุดา ขวัญพิกุล

3070475 3170200160765 นางสาว อารมณ์ ชัยมี

3070476 3570100363601 นาง นงค์รักษ์ ขันทะ

3070477 3840600256585 นาง อุษาวดี สุพันทวี

3070478 3800700062651 นางสาว จันทณา จันทร์แก้ว

3070479 3940400298658 นางสาว เนตรนิภา รัตนเรืองสี

3070480 3920600090759 นาง อารี มิตรมุสิก

3070481 3360300261341 นางสาว กิ่งผกา นามเข็ม

3070482 3360101350874 นาง ยุพิน สมัตถะ

3070483 3550700401105 นาง ธีราพร กุลเจริญ

3070484 3360300178532 นาง ทัศนีย์ จรูญพันธุ์

3070485 3130500286837 นาง มาลี จักรป๎น่

3070486 3419900427514 นาง กชพร ปรีมงคล

3070487 3820100029113 นาง พรรณี ฟองคํา

3070488 3900700549915 นาง วรรณา กิจการ

3070489 3160400097633 นาง ธันยาภรณ์ จารุศุภกรกุล

3070490 3650100763706 นาง แสงเดือน อินทชื่น

3070491 3900900728686 นาง จิดาภา รามศรี

3070492 3700100963453 นาง จันทร์ทร จันทร์พงษ์

3070493 3901000146975 นาง สุรัตน์ แก้วบุตร

3070494 3320101243083 นาง ชนิดา หาญยิ่ง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070495 3570101353553 นาง ฉลองเนตร อุดปิน

3070496 3521200121384 นาง พัชรินทร์ รัตรุ้ง

3070497 3330600330186 นาย ครองศักด์ิ เจริญจิตต์

3070498 3150400051501 นางสาว วราภรณ์ แต่งงาม

3070499 3300900258138 นางสาว เฉลา กมลเพชร

3070500 3700101103776 นางสาว ดาวเรือง บาลบุรี

3070501 3309900818964 นาง กฤชกร สิงขรอาจ

3070502 3410101002441 นาง อภิญญา แก่นศักด์ิศิริ

3070503 3720500124564 นาง ชุติมา นวมทอง

3070504 3550100779727 นาง วาสนา คําใจดี

3070505 3930501009252 นาง ไพริน คงทอง

3070506 3201000073982 นางสาว พิมพ์ลดา จรุงจรรยาพงศ์

3070507 3100602007074 นาง ทิพรัตน์ สุกป่าน

3070508 3500100042660 นางสาว พรวิลัย วรผล

3070509 3360500218929 นาง อัญชัญ ดวงจิตต์

3070510 3910300255248 นาง วิภาภรณ์ บุญญวน

3070511 3460101062151 นางสาว บุญไสว ดอนสิทธิ์

3070512 3470400412137 นาง สุชาดา พละพัฒนางกูร

3070513 3959900118975 นาง นุชมา คลานุรักษ์

3070514 3141500218034 นาง อุษา คงประสิทธิ์

3070515 3141200429293 นาง วิไรพร ศรีนพนิคม

3070516 5411400006233 นางสาว เกษฎาภรณ์ ปลาเขียว

3070517 3141000027612 นาง สุนิสา เปียไพบูลย์

3070518 3471000001211 นาง จีระภา ธารชัย

3070519 3760100214531 นาย นายเกียรติศักด์ิ เสือนาค

3070520 3670200826971 นาง รุ่งนภา โสประดิษฐ

หนา้ที ่168 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070521 3102001674515 นางสาว สุภลักษณ์ แก้วทุย

3070522 3670100881831 นาง ทรัพย์สิริ ทรัพย์หลํ่า

3070523 3430100521925 นางสาว สายใจ ปิตะสุทธิ์

3070524 3401400244286 นาง รุ้ง สุขกําเนิด

3070525 3650100721124 นาง ฐิติรัตน์ พันธุรี

3070526 3451000704701 นาง กีรติกาญจน์ ประเสริฐสังข์

3070527 3400400101719 นางสาว ณัฐธิดา วุฒิปรีดี

3070528 3140100312156 นาง วนิดา สุโขทัย

3070529 3650800241940 นางสาว รุ่งนภา สาดา

3070530 3800700258474 นาง ยุพิน ศักด์ิหิรัญรัตน์

3070531 3411700366280 นาง วิไลวรรณ ปุณขันธ์

3070532 3700100043168 นาง จรรยา ขันจําปา

3070533 3130400051285 นาย เสวี สาลี

3070534 5420990011981 นาง ฐานิตา ไชยราช

3070535 3460700859960 นาง ยุพินภรณ์ กาสินพิลา

3070536 3160100023928 นาง ชมพูนุช สุฤทธิ์

3070537 3360600175407 นาง ยุพินภรณ์ ดวงประทุม

3070538 3700500017652 นางสาว อัชราภรณ์ สันติวิทยารมย์

3070539 3721000286540 นาง ศรีแพร แสงจันทร์

3070540 3770600747458 นาง อุบล คําภูแสน

3070541 5770100020725 นาง รัชธิกาล หวังเจริญ

3070542 3471500046389 นาง ดรุณี บุญช่วย

3070543 3901200133885 นาง พรรณี จิตรเอียด

3070544 3160101156689 นาง รัชติกร แย้มกลัด

3070545 3480400277825 นาง ลักขณา สัมพันธ์

3070546 3480400228409 นาง อรศรี สุวารีย์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070547 3341600107071 นาง มัญธณา พรหมศร

3070548 3470700054236 นาง เนตรนภา ทอนฮามแก้ว

3070549 3480500254223 นาง สุนันทา คําสรดี

3070550 3720500090848 นาง ชนิตา ศรีเทีย่งตรง

3070551 3840200208681 นาย เทพวิฑูร ศักด์ิศรีวิธุราช

3070552 3360300187906 นาย ชูวิทย์ พิมสิม

3070553 3500700262806 นางสาว นุศรา วงค์มั่น

3070554 3239900087499 นาย อรรณพ ชิงชัย

3070555 3900200260461 นางสาว ปิยนุช ปาชะโน

3070556 3301300290368 นาง นภา ฉาไธสง

3070557 3250400023515 นาง สุนันทา บุษบาศรี

3070558 3901000178397 นาง ศิริพร อมแก้ว

3070559 3110300416991 นาง นันทวรรณ ฉิมย้อย

3070560 3449900063067 นาง พรสวรรค์ บุญหลาย

3070561 3259900054493 นางสาว อ้อยใจ มาลัยพันธุ์

3070562 5330200019641 นาง บุญจิรา จันโท

3070563 3331000513663 นาง วารินทร์ คําเสียง

3070564 3650100375714 นาง วิไลพร ผุดเหล็ก

3070565 3190600159381 นางสาว อุดมลักษณ์ ภูกําเหนิด

3070566 3320100467492 นางสาว นุชวรา รัฐสมุทร

3070567 3969900309258 นางสาว จิราวรรณ ปริยานภาพงษ์

3070568 3360100165135 นาง ประชุมพร สุจินดากิจ

3070569 3720800454241 นางสาว นงนุช มณีกาญจน์

3070570 3249900320941 นาง ปาลิดา สมบุญเรือง

3070571 3240300202515 นาง วราภร เกษสําอางค์

3070572 3449900099797 นางสาว อาพร ขนาดกลาง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070573 3310400949921 นาย พงศพัศ เทียนวรรณ

3070574 3480300377500 นาง พิศมัย สุวรรณรอ

3070575 3470500110710 นางสาว สุรีย์พร เคล่ือนเมืองป๎ก

3070576 3920200286133 นาง สุขชีพ ศรีประสิทธิ์

3070577 3809900499422 นาง ฐิติมา รอดคง

3070578 3800101639764 นาง ราตรี สุริฉาย

3070579 3749900478914 นางสาว รวิภา พึง่พร

3070580 3801200139051 นาง ปวริศา อัจฉริยะประสิทธิ์

3070581 3510300095856 นางสาว ประไพ หาญเมือใจ

3070582 3521100232630 นาง วรัญญา คําเชื้อ

3070583 5659990001559 นาง จิตตรา ศรีสาคร

3070584 3101300172146 นาย ธานี สกลศิลป์

3070585 3600800201620 นางสาว สุพัตรา ทองพายัพ

3070586 3920600575574 นาง อาภาลักษณา บุญช่วย

3070587 3341600085018 นาง ภัคณพิชญ์ ปรากฎ

3070588 3401000441696 นาง สุภาพร อ่องสันเทียะ

3070589 3480200005279 นาง ดรุณี สุวรรณอําไพ

3070590 3470400137080 นาง นุชนาถ อินธิแสง

3070591 5160100058353 นางสาว สุนทรี แก้วโสตร

3070592 3160300484724 นาง ทวิกรณ์ จันตะเภา

3070593 3330401324101 นาง กุญช์นัฏฐา พงษ์เจริญปรีชา

3070594 3100100350805 นาง พัชรี บุญฤทธิ์

3070595 3849900288006 นาย สนธยา นุ่นแป้น

3070596 3901000045664 นาง สุณี เจ๊ะจาโรจน์

3070597 3311200216875 นาง พิสมัย ไชยชนะ

3070598 5470100059985 นางสาว เยาวลักษณ์ บุตรมหา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070599 5302290003962 นางสาว ณัฐยา ข่ายกระโทก

3070600 3650800915088 นางสาว เฉลียว โฉมงาม

3070601 3500900868139 นาง จรรยา จิตตาทิพย์

3070602 3930400199196 นาง รําไพ เล่ือนนก

3070603 3401500420752 นาง อําพร บุตรจันทร์

3070604 3330200205473 นาง เรวดี พิมพ์สิน

3070605 3300700431332 นางสาว ปทิตตา แล้วกระโทก

3070606 3420100408754 นาง รัชนี แก้วมี

3070607 3679900098438 นาง วัฒนา จันทร์คํา

3070608 3310701241367 นาง นุชชนา จันทร์ดิษฐ

3070609 3400100091793 นาง ละออง สีทาโส

3070610 3302100916698 นาง ปิยวรรณ พลอยหมื่นไวย

3070611 3471400042403 นาง กรกมล ใยพันธ์

3070612 3460700177028 นาง จันทิมา ยศพล

3070613 5460590005119 นางสาว สุนันจา เฉยไสย

3070614 3301000687751 นางสาว นัยนา ขอสินกลาง

3070615 3740100694673 นางสาว ปราณี สาเกผล

3070616 3600500570671 นาง วรรณกร โจฤทธิโย

3070617 3300700210760 นาง เสาวลักษณ์ เปร้ียวกระโทก

3070618 3500400152924 นาย ศุภพันธ์ นันสุ

3070619 3400101534826 นาง วารุณี บรรพจันทร์

3070620 3630600141631 นาง ณาตยา จันทร์เทพ

3070621 3700800044078 นางสาว กมลพร หนุนภักดี

3070622 3330800451980 นางสาว สุจริต ศรีพรหม

3070623 3180100088574 นางสาว ลัดดาวัลย์ สงพูล

3070624 3400500566128 นางสาว สุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์

หนา้ที ่172 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070625 3310100263609 นาง ฐิติรัตน์ สมรูป

3070626 3130100226411 นางสาว พรศรี สําลี

3070627 3141600009178 นางสาว อัจฉรา จันทร์เพ็ง

3070628 3401500501141 นางสาว ธนานัติ พลรักษา

3070629 3900500259361 นางสาว เกษดา หนูคาบแก้ว

3070630 3350200201583 นาง นางจิตกวี หลัหาญ

3070631 3530400050463 นาง สุดาพร กันสุข

3070632 3400700263455 นางสาว จีรนุช พาศรีราช

3070633 3910500074131 นาย มุสลิม ม่าเหล็ม

3070634 3309700085939 นาง ประมวลพร พุทธสําราญ

3070635 5849990004203 นาง ป๎ทมา มีแก้ว

3070636 3160500356673 นาย กมล รัตนบัลลังก์

3070637 3440800292139 นาย บุญเริง ศรีระบุตร

3070638 3909900754898 นางสาว ปิยะวรรณ พงษ์อักษร

3070639 3729900015337 นาง จิรพิศ สุดโต

3070640 3840700160814 นางสาว ณัฐิมา สงคงคา

3070641 3339900178531 นางสาว เขมจิรา บํารุงกิจ

3070642 3920100773156 นาง ศรีฎา จันทร์ประเวช

3070643 3710600921288 นางสาว พรพรรณ ตันมันทอง

3070644 3409900596090 นาง วิไล อุดม

3070645 3930100652961 นาง อังคณา ชอบอารมณ์

3070646 3900700323402 นางสาว ธิราพร สุวรรณโณ

3070647 3140700309181 นางสาว จิตรา อยู่วัฒนา

3070648 3250700116951 นางสาว สมปอง แปลงสาร

3070649 3760100249939 นางสาว ชัชวรรณ แสงมณี

3070650 3901100106703 นางสาว สุวภัทร รักชุม
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070651 3609700239020 นางสาว ลักษมี อนรรฆนนท์

3070652 3320100067923 นาง ธัญญาณี ไหวดี

3070653 5450190017641 นาย รัก อุ่นเจริญ

3070654 3909900235475 นาง อภิสรา นิคมรัตน์

3070655 3400700793225 นางสาว กาญจนพรรณ ไสยกิจ

3070656 3720500418436 นางสาว ปณิสรา ศรีชมภู

3070657 3930100168465 นาง ฐปนีย์ แก้วทองมา

3070658 3930300454968 นาง สุชล จันทมณี

3070659 3820300052127 นาง วิยดา พรประสิทธิ์

3070660 3721000106908 นาง ยุทธิพร เกษสุวรรณ

3070661 3460700367196 นาง สุภาภัค พาแก้ว

3070662 3461200087934 นาง จิณณ์นิภา มาตรา

3070663 3409900936176 นาง เกศกมล พลต้ือ

3070664 3479900024762 นาง โสภา มาตราช

3070665 3810100246149 นาง กรอบแก้ว เหมทานนท์

3070666 3400101436875 นางสาว อารีรัตน์ พิมพ์ตา

3070667 3571000262499 นาง กานดา อิ่นสุวรรณ์

3070668 3200900702055 นาง พรพัสนันท์ เอี่ยมแสง

3070669 3360300140756 นาง จิราพร ฤทธิรั์กษา

3070670 3600100247139 นางสาว สีฟ้า บุญยะกําภะ

3070671 3501300507756 นาง กาญจนา คําต่าย

3070672 3150500293906 นางสาว กิจวิพา เหมือนพันธุ์

3070673 3940100357551 นางสาว เฟาวยียะห์ ดาซอ

3070674 3940200650307 นาย มะดาโอะ ดอเลาะ

3070675 3950600202191 นางสาว สูรอยดา เซ็งกะชรี

3070676 1969900063686 นางสาว ฟารีซา ลีลาอมรเดช
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070677 3900800100731 นางสาว สุปรีดา เสถียรรังสฤษด์ิ

3070678 3730101194437 นาง อัจฉรา ทิพย์ทอง

3070679 3471200373490 นาง พีรกานต์ ทองศิลา

3070680 3360400147451 นาง ประวัติ หอมวงศ์

3070681 3490500470007 นาง สัญญารักษ์ คล่องดี

3070682 3420100718371 นาง วิไลจิตร ศรีมาตย์

3070683 3430100202099 นาง สําเริง บรมฤทธิ์

3070684 3800700062685 นางสาว โสภา จันทร์แก้ว

3070685 3310900161339 นาง ศรัณย์รัชต์ มงคลทิวัฒธนา

3070686 3320600173951 นาง ทิภาพร ห่อทรัพย์

3070687 3720200559590 นาง เกตนิภา คชกูล

3070688 3610100310027 นางสาว ชนัญญา เรืองชัย

3070689 3900100754844 นาง ปรารถนา ชูขาว

3070690 3191000233603 นาง อําไพร ศรุีนนท์

3070691 3901200063364 นาย จิรวรรณ์ ศรีประสม

3070692 3240600549251 นาง จีราพัชร์ ภูชัยธัชพงษ์

3070693 3160100666870 นาง ดนุภา รัตนพงศ์

3070694 3801200580548 นาง กนกอร ศักด์ิณรงค์

3070695 3410101543833 นาง กาญจนา แล่ล้อม

3070696 1940200008820 นางสาว สุไรดา สาอิ

3070697 3200300005213 นางสาว เอมอร ล้ิมตระกูล

3070698 3620100271561 นาง ศิรินทิพย์ รุ่งแจ้งรังษี

3070699 3770200153488 นาง กฤษณา แช่มเจริญพร

3070700 3720100710857 นางสาว อรพิน สินทโร

3070701 3470500433861 นาง ธันยาภรณ์ นันต์จันทึก

3070702 3401000964133 นาง ประภา เร็วสา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070703 3450100561188 สิบเอก ชัยสิทธิ์ ธาตุคําภู

3070704 3801300892886 นาง อักษร เชาวลิต

3070705 3660500067251 นางสาว วารุณี พรหมทัต

3070706 3810100036217 นาย วุฒิชัย ผิวดี

3070707 3471500222411 นาง เกษร พลราชม

3070708 3120500250042 นางสาว พิรุชา พินรอด

3070709 3940700037281 นาย อายุ บือราเฮง

3070710 3620400085789 นางสาว วรากร พ่วงอินทร์

3070711 3620400327294 นางสาว สุดา ชาญเวชศาสตร์

3070712 3350800823275 นาง ฐานิกา จันทร์สิงห์

3070713 3700100856801 นาง สุกัญญา เพ็ชรสมร

3070714 3451000044735 นาง เสถียร พลโยธา

3070715 5550500399782 นาง ดวงเดือน นิกรเถื่อน

3070716 3630100298248 นาง รฐา โปร่งอนันต์

3070717 3960900068554 นางสาว มัณรัฎฐญา ทรฤทธิ์

3070718 3570700119043 นาง อัจฉราภรณ์ แก้วแกมจันทร์

3070719 3150500001824 นาง บุบผา จันทเกตุ

3070720 3400400143004 นางสาว จิตติมาพร แอมป๎ดชา

3070721 3901101198024 นาง สุชาดา คงประสิทธิ์

3070722 3400800147805 นาง ลําใย บุญเกิด

3070723 3801300472895 นาง กรปภา ศิริโรจน์

3070724 3769900281410 นาง ฐิติพันธ์ คงกระพันธ์

3070725 3470100860843 นาง สมร คณะพล

3070726 3470100607803 นาง ประเทียน โคตรวงค์

3070727 3900700737801 นางสาว ธนัชชา ธรรมโม

3070728 3441000082122 นาง คําพันธ์ หอยสังข์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070729 3920100211727 นาง สุวพัชร เจนวิชชุเมธ

3070730 3570101301855 นาง อรวรรณ โชคลิขิตอํานวย

3070731 3340700721861 นาง วิจิตร์รัตน์ ฉะอ้อน

3070732 3760100020061 นางสาว กรรณิการ์ มีทรัพย์

3070733 3710100287903 นางสาว มันทนา ชมจันทร์

3070734 3470600159834 นาง ชไมพร อุติลา

3070735 3480600214321 นางสาว วิมลรัตน์ สุคม

3070736 3150100167709 นาง เรณู พรมมิราช

3070737 3150400438287 นาง ปภัสสิริ ภูสิลิตร

3070738 3800700532371 นาง สุพัตรา สุขด้วง

3070739 3930100265878 นางสาว เบญจมาศ เกื้อเม่ง

3070740 3930600039150 นางสาว กมลทิพย์ รัตนะ

3070741 3219800072562 นาง จรรยา โนนเค้า

3070742 3330101224852 นาง ทองม้วน สิมนาม

3070743 3330101119137 นางสาว นิชกานต์ ดอกมะเด่ือ

3070744 3310900481767 นาง เฉลิมรัตน์ เจนไธสง

3070745 3600500235677 นางสาว รําเพย คงทรัพย์

3070746 3310401145061 นาง รัชนี เฉื่อยฉ่ํา

3070747 3530100842003 นาง สุภัตรา เกิดมั่น

3070748 3301500009280 นาง วิภารัตน์ ดอกเต็งกลาง

3070749 3650900432151 นางสาว กฤษณา สิทธิศักด์ิ

3070750 3600800231634 นางสาว สุนิตย์ษา เพ็ชรอยู่

3070751 3760600333629 นาง สิริภัสสร์ เมืองสุข

3070752 3410401026681 นาง อารมณ์ พรศรี

3070753 3330500597423 นาง ชุติกาญจน์ ชาวยศ

3070754 3640400001054 นาง รติรส ทัว่ดาว

หนา้ที ่177 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070755 3909900282872 นาง ณัฐกฤตา ซีบะ

3070756 3809900374174 นางสาว นภารัตน์ โยธาบริบาล

3070757 3150400290964 นาง ขนิษฐา แสนโสดา

3070758 3309901112828 นาง รัตนากร โพธิน์อก

3070759 3430600410545 นาง ละดาวัลย์ มังศรี

3070760 3540100335608 นางสาว กัญญนัทธ์ นันตา

3070761 3411200734701 นาย สุรศักด์ิ ชัยศรี

3070762 3841200057136 นาง บุษบา ทิววัฒน์ปกรณ์

3070763 3930800276732 นาง สุจิรา ย่องเซ่ง

3070764 3400500069523 นางสาว กัลยา มากมี

3070765 5941000016067 นางสาว นาดียะห์ เจะมะ

3070766 3901100671745 นาง พรรณี จินนาคุณ

3070767 3939900182657 นางสาว สุดารัตน์ รักน้อย

3070768 3950600296896 นาง พารีด๊ะ ซิมะแซ

3070769 3700300296221 นาง พัชญ์ธินันท์ เสมจิตร

3070770 3930500417837 นาง ธัญธีรา บุณยประสาท

3070771 3841500255782 นาง อมรรัตน์ เรืองจันทร์

3070772 3330300370107 นางสาว เพลินพิศ พุฒพวง

3070773 3140500296379 นางสาว จิรัฐพร ทรัพย์มูล

3070774 3470101375124 นางสาว อํานวย จอกกระโทก

3070775 3300900161584 นาง วรลักษ์ ธัญญาหาร

3070776 3720100436691 นาง กนกวรรณ มโนสิลารส

3070777 3920600503093 นางสาว อรวรรณ ไชยคง

3070778 5460790020049 นาง ธิดาวรรณ ประนัดทา

3070779 3410102286702 นาง สมฤทัย สุริวงค์

3070780 3460100448772 นาง พิศมัย จุฑาศรี

หนา้ที ่178 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070781 3360300185814 นาง พึง่พร หิรัญวงศ์

3070782 3330100102851 นางสาว สมถวิล อรรถวัน

3070783 3520100833195 นาง ศุภกร เครือระยา

3070784 3360700247523 นางสาว ศิริวรรณ ตู้จํานงค์

3070785 3579900010892 นาง กชพร ไขหงษ์

3070786 3309901609421 นาย ธวัชชัย รัตนธรรม

3070787 3311101140463 นาย สัมพันธ์ อ่อนหนองหว้า

3070788 3411700411536 นางสาว มารศรี นามดี

3070789 5200200004963 นาง นิตติยา บัวนิ่ม

3070790 3760100230821 นางสาว ณัฐสุดา พิมพ์สุวรรณ์

3070791 3361000336559 นาง จิรนันท์ นาชัยภูมิ

3070792 3720400671253 นาง ป๎ทมพร ถั่วทอง

3070793 3760100458589 นาง ยิ่งพิศ เพ็ชรประสมกูล

3070794 5760690009971 นางสาว มณฑกานต์ หวังถนอม

3070795 3310100332724 นาง วารินทิพย์ พะเนิกรัมย์

3070796 3340900621721 นางสาว ชุติกาญจน์ สาทะ

3070797 3801600325995 นาง อาลิยา นิยมเดชา

3070798 3940500257091 นาง วาร์ดา บือราเฮง

3070799 5460100038953 นาง จําปี พรมลี

3070800 3410101957174 นาง วัชรีย์ ใจบุญ

3070801 3510600408264 นางสาว เรณู ใจเรือน

3070802 3300800387769 นางสาว ชุติมันต์ ชาวขุนทด

3070803 3311200001526 นาง ปรีย์วรา สว่างรุ่งรัศม์

3070804 5341090009109 นาง กรรณิภา อนันต์ธนเสถียร

3070805 3240100111079 นาง อติกานต์ กลัดสมบัติ

3070806 3669900086413 นาง นวยนาฎ เชียงแรง
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3070807 3341500473059 นาง จันทร์เพ็ญ ภักดี

3070808 3240100119886 นางสาว ศิริวรรณ วิลัยพันธ์

3070809 3630400238666 นางสาว นภาพร อินถา

3070810 3759800053156 นางสาว จุฑาทิพย์ ต่านแตง

3070811 5630300002314 นาง ดาว ชัยอํานาจ

3070812 3670800103661 นาง สมหมาย เฉยเจริญ

3070813 3440400611377 นาง วนิดา สามสี

3070814 3860100746877 นาง ดวงสุดา สุทธิรัตน์

3070815 3940400095251 นาง พรเพ็ญ รักษ์เชื้อ

3070816 3640700168311 นาง ธนัญชน แจ่มศรีงาม

3070817 3320900953081 นางสาว สุภาภรณ์ เสริมรส

3070818 3369900159707 นาย ประพันธ์ พลมณี

3070819 3949900243320 นาง สุภาวดี ปานคง

3070820 5361090029452 นาง มาลาศิลป์ ศิริภูมิ

3070821 5411200123490 นางสาว ทัศนีย์ พัทธเจริญพงศ์

3070822 3501000310167 นางสาว ไพรินทร์ อินต๊ะ

3070823 3540600181367 นาง สุมาลิกา รัตนเมือง

3070824 3140500326014 นาง มลเฑียร เกตุพิจิตร

3070825 3440800783361 นาง เกษราภรณ์ ลําเหลือ

3070826 3350300323940 นาง วาเสษฐี เกตุแก้ว

3070827 3309901118630 นางสาว วิภา เดสันเทียะ

3070828 5521000040301 นาง รัตนาภรณ์ วัฒนานันท์

3070829 3330700272307 นาง บุษยา วัฒนะงาม

3070830 3340100175653 นาง สรชา ศรีเชื้อ

3070831 3901100889511 นางสาว ลิญานา บิลแสละ

3070832 3469900217722 นาง สมพิศ พานิชย์ดี
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3070833 3311100541502 นาง ประพิศ ยมรัตน์

3070834 3140800230799 นางสาว อรวรรณ บุญมา

3070835 3430300017210 นางสาว นิตยา โพธิสว่าง

3070836 3359900055537 นาง นุสรา คําแพง

3070837 3309700002863 นางสาว พรรณทิพา บุญมา

3070838 3160400164942 นางสาว ขันทอง หาญจงโก

3070839 3960300062083 นางสาว สุไฮลา บูละ

3070840 3410102075825 นาง สุกัญญา ทองเหลือง

3070841 3140100129858 นางสาว อรุณี ส่างสาร

3070842 3310700062710 นาย สุบิน ชนะประโคน

3070843 3930100814898 นาง ประทุม ไชยแก้ว

3070844 3900100179335 นาง นฤมล จันทลักขณา

3070845 3140500038922 นาง ประภาพร สุขชูศรี

3070846 3310600039155 นาง จําเนียน โพธิท์ับไทย

3070847 3350500159558 นางสาว ดวงพร บุญทศ

3070848 3900300118445 นาง ธัณยชนก ทองจันทร์

3070849 3302000216058 นางสาว ยุคณธร เรือนจันทึก

3070850 3149700055233 นาง ชมัยพร แจ่มจํารัส

3070851 3500900068825 นางสาว กรณ์กาญจน์ กรจิราวัจน์

3070852 3460600591078 นาง นวยนาด เกื้อหนุน

3070853 3410101593946 นางสาว เบญจมาภรณ์ อินทุมาร

3070854 3411600379738 นาง จงกลนี ดาวเฉลิมวงศ์

3070855 3341500998305 นางสาว วาปี สีดาโคตร

3070856 3420600019501 นาง วชิรานีย์ จันทะคุณ

3070857 3720200249809 นาง ยุพดี การภักดี

3070858 3620300168909 นาง ธนพร บุญชู
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3070859 3410900201216 นางสาว สมเพชร น้อยนิล

3070860 3760700511961 นางสาว พรทิพย์ จินดาไทย

3070861 3361000004700 นาง ธัญวรัตน์ หนาแน่น

3070862 3250200457813 นาง รุ่งนภา สาพล

3070863 2310400002764 นางสาว คนึงนิตย์ เทพเทียม

3070864 3609900946307 นาง ศิริพร ชูรักษ์

3070865 3539900209320 นาง นงลักษณ์ ชัยวีรพันธ์เดช

3070866 3700100988367 นางสาว สุรภี สายสุดใจ

3070867 3300100712322 นาง ยุฤทัย โตสันติวงศ์

3070868 3479900028351 นางสาว กานต์มณี แสนเสนา

3070869 3311300255872 นางสาว เมธิญานนท์ รุจิระศิริกุล

3070870 3190800017777 นาง สุรีย์ นาครินทร์

3070871 3311300216796 นางสาว อนงค์ ชัยรัตน์

3070872 3430200388038 นาย เทิดศักด์ิ นาหมีด

3070873 5300800053590 นาง รําเพย ชัยสิทธิ์

3070874 3341600908987 นางสาว ภรภัทร ขันติจิตรื

3070875 5550500052839 ว่าทีร้่อยตรี สมคิด ชะเต

3070876 3130700184345 นาง อรสา หุน่ดี

3070877 3940900114297 นาง พชรมน กาฬแก้ว

3070878 3440100343563 นาง เรืองศิลป์ ศูนย์ดํา

3070879 3550100145949 นางสาว คนัมพร ครองดี

3070880 3540300190336 นางสาว สุพิชญาณ์ ชมภูมิ่ง

3070881 3331000953833 นาง อุไร สอนศิริ

3070882 3840800045189 นางสาว วราภรณ์ กล่อมจิตร

3070883 3220300765790 นาง สุธิดา สนองพงษ์

3070884 3199900053927 นาง จริยา จันทาโลก
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3070885 3260300057051 นางสาว วรพรรณ บุญคุ้ม

3070886 3670500562601 นาง แสงเดือน สิริรัตน์

3070887 3500100104401 นาง ขวัญดาว สุขเกษม

3070888 3930500336624 นาง สุนิสา เกิดมี

3070889 3340100600419 นางสาว พรมณี นนทะการ

3070890 3330501279743 นาง นางจินดา เทพแสง

3070891 3609900080652 นางสาว กรรณิกา อภิชาตกุญชร

3070892 3319900190728 นางสาว อรทัย แขกรัมย์

3070893 3720900121155 นาง นิทธอร ภูดีทิพย์

3070894 3440300955619 นาง ฉวีวรรณ ยุทธพิมุข

3070895 3459900024592 นาง ยุพดี เวียงนนท์

3070896 3640600097381 นาง เสน่ห์ สุวรรณทา

3070897 3500100166016 นาง วาสนา รัตนพรมงคล

3070898 3460600503012 นาง สมมุติ เพียรภูเขา

3070899 3540200175033 นาง นิตย์ดา คํามีสว่าง

3070900 3240500136451 นาง วิไลวรรณ จิตตนานนท์

3070901 3849900226795 นาง ปาณิสรา จันทรสุข

3070902 3401500383733 นางสาว ธัญวดี ข่มอาวุธ

3070903 3500900194448 นางสาว สุพัตร์ กันทะอินทร์

3070904 3470400242096 นาง ยุพินญา มะลิงาม

3070905 3220100589955 นาง นรภัทร เขตต์วัฒน์

3070906 3659900016148 นางสาว รุ่งทิพย์ วิชิตนาค

3070907 3730600936781 นาง ภาวิณี เล็กอาราม

3070908 3130200171953 นางสาว อุษา พรหมสูงวงษ์

3070909 3301300351928 นางสาว อาภาศิริ ขจรภพ

3070910 3339900197927 นาง ภัทรานี ศรีภาค์
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3070911 3961100369810 นาง สุจิตรา สามเสาร์

3070912 3750100063193 นาง สรินนา จันทร์เพ็ญ

3070913 3760100622656 นางสาว สุภาพ ร่ืนรวย

3070914 3200200587962 นางสาว กรัณฑ์ฑรัตน์ เดชคณพิชญ์

3070915 3190200390761 นาง ไพรินทร์ มานะการ

3070916 3340701736676 นาง สุภาพร สุทธิป์ระเสริฐ

3070917 3190900225266 นาง ทัศนีย์ ทองอุ่น

3070918 3310700072031 นางสาว กาญจนา ชาญอนันต์วงศา

3070919 3440200004671 นาง จุฑารัตน์ กุมผัน

3070920 3349800247728 นาย สัมฤทธิ์ ชนะภัย

3070921 3411900068207 นางสาว สุภาวดี คําคูณ

3070922 3141500166492 นาย นฤชา นรารักษ์

3070923 3920300218598 นางสาว ปรียาพรรณ ขันชู

3070924 3930400101081 นางสาว กรรนิกา เกื้อฤทธิ์

3070925 3930500087268 นาง สุมาลี จูดคง

3070926 3620100122735 นางสาว ศศิรักษ์ บัวดี

3070927 3341000428488 นาง ปรียานาถ สายทอง

3070928 3349900593016 นางสาว กรวรรณ นิธิศธานี

3070929 3940500257139 นาง นูรีฮาน เจะสนิ

3070930 3410600489036 นาง อรอุมา เสาระโส

3070931 3419900322691 นาง สินีนาฎ โสภาจิตต์

3070932 3770600214620 นาง พรพิมล พรายมี

3070933 3230100204247 นางสาว มณฑิรา ประสงค์พร

3070934 3940100391661 นางสาว จีราวรรณ์ ตันติพงศ์

3070935 5440400004221 นาง คนางค์ ภูถมดี

3070936 3520100311784 นาง วาสนา ไชยทิพย์
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3070937 3240100721446 นาง จรรยา สุวรรณวัฒน์

3070938 3900500249250 นางสาว ฐิติชญา ประสมชาติ

3070939 3250200248866 นาง การุณี ขวัญใจ

3070940 3739900153705 นางสาว ปราณี ต้ังธงทองกุล

3070941 3320701091951 นาง มัณทนา พุทธานุ

3070942 3361300186030 นาง สีดารัตน์ จวบวมบัติ

3070943 3310700036662 นาง กนกพรนภัส คําประโคน

3070944 3669900027328 นางสาว มาลิดา ธิตะจารี

3070945 3700200223982 นาง กานต์ชนิกา ระวังนาม

3070946 3760400038143 นาง ศุภานน สืบสมบัติ

3070947 3570500759456 นาง สุภาวดี ไร่สอ

3070948 3141400137318 นางสาว ณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์

3070949 3210100879279 นางสาว จันทร์ รัตนวิจิตร

3070950 3209600121888 นางสาว กรรณิการ์ สินพิชัย

3070951 3539800007121 นางสาว ปาริชาติ รัตนสากล

3070952 3720800176861 นาง ฤดี ประเมนาโพธิ์

3070953 3480500046787 นางสาว สุวลักษณ์ แสนจันทะ

3070954 3400600561217 นาง จรัสศรี โชติกวี

3070955 3350100046829 นาง ผ่องศรี คลังทอง

3070956 3260200095512 นางสาว อภิวันท์ มูลถิน

3070957 3510600493091 นาย รุ่งโรจน์ เป็งศิริ

3070958 3180500570853 นาง ปราณี พัวพานิช

3070959 3471500012387 นาง ใกล้รุ่ง พลวงค์ษา

3070960 3660400408286 นางสาว อําพรรณ จันทร์ทรัพย์

3070961 3420900477866 นาง นิภาภรณ์ สิงห์เรือง

3070962 3259700009338 นาย พิสิษฐ์ เชษฐ์ศุภสกุล

หนา้ที ่185 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070963 3410600059929 นางสาว กาญจน์ยรัตน์ วาจาสัตย์

3070964 3650800398768 นางสาว ชฎาพร แก้วเกิด

3070965 3170100113005 นางสาว อารีย์รัตน์ ชูติระโส

3070966 3361001055731 นางสาว ชลากาญ จิตรพิไล

3070967 3411200160836 นางสาว อัญรินทร์ ภมรพงศ์วัฒน์

3070968 3570900596309 นางสาว นงนุช ช่มใจ

3070969 3800101880780 นาง พาณีรัตน์ ภัทรศิริโสภณ

3070970 5330400022051 นาง ปรานี นันทะบรรณ์

3070971 3130600446283 นาง สุมิตรี นิ่มสุข

3070972 3400101031191 นาง ผ่อนจิตต์ บุตรวัง

3070973 3440200246560 นางสาว ธนภร ไชยสอน

3070974 3940300357342 นาง อารีวัล วันสุไลมาน

3070975 3470100549757 นาง เสาวลักษณ์ บรรพสาร

3070976 3760500959704 นางสาว ฐิติพัชร พลีไพร

3070977 3400500379344 นาง ปาลวี ลาสอน

3070978 3960100331862 นาง สุภัชชา ไข่มุกข์

3070979 3620400305177 นาง จุฑาทิพย์ ผาคํา

3070980 1950500005672 นางสาว สุไลลา บาสอ

3070981 3240400003336 นางสาว อมรลักษณ์ แตงเจริญ

3070982 3440100776052 นาง พรรณรัตน์ แฝงสีพล

3070983 3490300093226 นาง จรัสศรี จันทพาส

3070984 5410490004013 นาย สุวัฒน์ กําไรทอง

3070985 3170200256347 นาง เบญจมาศ วรรณศิริ

3070986 3100901461028 นาง สุพัตรา มูฮําหมัด

3070987 3170200264951 นาง รุ่งนภา ภูพ่ลอย

3070988 3930300478905 นาง วรรณา พรหมวิเศษ

หนา้ที ่186 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3070989 3601000124982 นาง เยาวลักษณ์ แสนคําอ้าย

3070990 3429900009682 นางสาว สถาพร วิจิตรจันทร์

3070991 3360100821318 นาย สากล วงศ์ไพร

3070992 3801400569301 นาง มลฤดี นุ่นนวน

3070993 3860100795827 นางสาว สุพร ธนาเขต

3070994 3300100194844 นาง กนกอร ฝ่ายโคกสูง

3070995 3160500227393 นาง พรศิริ มากพร้อม

3070996 3341600248472 นาง ธัญพัฒน์ ใหมมี

3070997 3310401414282 นาย ฉลาด คงสุข

3070998 3721000171173 นาง นุจนาจ อุบลบาน

3070999 3431000242804 นาง อารีย์ พงษ์สังข์

3071000 3709900237704 นาง ลักขณา งามยิ่งยวด

3071001 3850100090777 นาง วัชรี มิ่งแก้ว

3071002 3520100206239 นาง อําพร ขัดแก้ว

3071003 3350500100308 นาง ภัททิยาพร บุญทศ

3071004 3819900004881 นางสาว จันทนา สมศรี

3071005 3810100799270 นางสาว มลศิริ แซ่ฉั่ว

3071006 3550100001041 นาง นิธินันท์ ธนนภากุล

3071007 3330100384937 นาง ไพรวรรณ แซ่อึ้ง

3071008 3650700218326 นาง จันทรา จันทร์ส่ง

3071009 3120600704673 นางสาว วิมลรัตน์ เรียบร้อย

3071010 3700800414517 นางสาว ศิริพร นกแก้ว

3071011 3571200172841 นางสาว ธณาวดี ผิดชอบ

3071012 3930100497728 นาง ทิพวรรณ เกื้อมิตร

3071013 3430500050687 นางสาว รัตนาพร ขุ่ยคํามี

3071014 3340600031359 นาง อินทร์ถวา พวงแก้ว

หนา้ที ่187 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อ - สกุล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบักลาง)

3071015 3410500129216 นาง นัทธมน ชํานิยันต์

3071016 3801000169658 นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนบุรี

3071017 3900100833973 นาง วรรณี คงรอด

3071018 3959900328031 นาง เสาวลักษณ์ ซุ่นหัว้

3071019 3900800030784 นางสาว ดรุณี พิรุณ

3071020 3940400171607 นางสาว เพ็ญประภา นันทพุฒ

3071021 3409800057472 นางสาว มาลัย เบียนสูงเนิน

3071022 3330800594292 นาง ศศิภากร สมบูรณ์

3071023 3840200139867 นาง เมทิกา แก้วอารีลาภ

3071024 3450400035449 นาง นางลาวัลย์ สีดาเสถียร

3071025 3770200128238 นางสาว ฐิติรัตน์ วงศ์เณร

3071026 3950100399904 นาง รัตนา มณีจันทร์

3071027 3650400119551 นาง วันทนีย์ หุน่บัณฑิตกุล

3071028 3809700090822 นางสาว จันทนา หนูคีรี

3071029 3630100265056 นาง นางเพียงใจ บุตรสิงห์

3071030 3301100130367 นางสาว ขวัญจิต นิฤมล

3071031 3449900344775 นาย อภิชาติ นารถสิทธิ์

3071032 3950100607108 นางสาว จรวยพร เจือจันทร์

3071033 3310500213749 นาง ศิรินันท์ บํารุงธรรม

3071034 5450590036961 นาง สุนิษา คําชาลี

3071035 3849800119911 นางสาว กุลสิริ เตมียะทัต

3071036 3350400343586 นาง วิภารัช สมจิตร

3071037 3710500250012 นางสาว ไพเราะ บุญแก้ว

3071038 3570101155590 นางสาว อนงค์ ยอดมณี

3071039 3411900011736 นาง นงลักษณ์ ไพรสณฑ์

หนา้ที ่188 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3080001 3580400261855 นาง นัทธ์ชนัน ตรียศ

3080002 3471100185101 นาย จิณณกฤต จันทร์มนตรี

3080003 3200600741748 นางสาว ภัทร์รวี ประมงคล

3080004 3411100324390 นาง กิติยา ภวภูตานนท์

3080005 5301900029268 นาง เขมอัมพร โนมขุนทด

3080006 3820400010957 นางสาว เนตรนภา กาญจนะ

3080007 3400101671912 นาง ทิพาพร สอนป๎ญญา

3080008 3330101181541 นาง อุทัยวรรณ ศรีระดา

3080009 3200100281977 นางสาว จิตสุภา ชนะสงคราม

3080010 3640700040535 นางสาว ป๎ทมาภรณ์ เอี่ยมนุ้ย

3080011 3240100262590 นาง พรรณวิสา กันธุ

3080012 3471100432869 นาง กองมะณี คํามุล

3080013 3480900101149 นางสาว ชนาธิป อุดมเดชาเวทย์

3080014 3520101287526 นางสาว วิมล ยศต้ือ

3080015 3490500309419 นาง วรรณภา บุญล้อม

3080016 5450401059151 นาง บุญน้อม ปูชิน

3080017 3441000259481 นางสาว เสาวคนธ์ ลุนละวงษ์

3080018 3349700016872 นาง ธนัญกานต์ สวนแก้ว

3080019 3470100739025 นาง ปาริชาติ ทุพแหม่ง

3080020 3320101028336 นางสาว ทัศนีย์ เกียรต์ิดํารงสุข

3080021 3420900920981 นางสาว ธนิษฐา ป๎ทถาพงษ์

3080022 3110102062467 นางสาว จิตรปราณี บรรณทอง

3080023 3110300473145 นาง รดา ยิ้มเยื้อน

3080024 3190200008921 นางสาว น้ําอ้อย วิมาโน

3080025 3120400309801 นาง กุลลิตา ธมรัตน์

3080026 3500900201380 นาง ณิชชา พาณิชเจริญ

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่189 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3080027 3640500111714 นาย นิยม ฉิมพลี

3080028 3630100081915 นาง รักชนก จิตต์จริง

3080029 3349900932163 นางสาว สุกัญญา พรมทอง

3080030 3190100328117 นาง รัตนา วิเทศน์

3080031 3449900210892 นาง สํารวย พานชมภู

3080032 3200200079142 นาง วรันธรณ์ นวินณัทณกรณ์

3080033 3410601162022 นาง อนัญญา สุทธิวรรณา

3080034 3600700567835 นางสาว สายชล สนธิโพธิ์

3080035 3710500359634 นาง พรสิรีย์ เลิศพันธ์

3080036 1460500008889 นาง ศิริญญา ลาวะลี

3080037 3110300235139 นางสาว ศศิธร เพ็ชรน้อย

3080038 3571100427317 นาง อัศศิกา อ้นเพ็ง

3080039 3249900278057 นางสาว รพีพร อมรพิพัฒน์

3080040 3709900365575 สิบเอก ประรัชต์ กสิผล

3080041 3710500319993 นางสาว วาสนา นิลบัว

3080042 3960400049071 นางสาว รอซีด๊ะ รอแมยะ

3080043 3730200414885 นาง ละออ พุทธนะ

3080044 5490700001538 นางสาว แววตา นามเหลา

3080045 3650400267241 นาง ประทุม ยังเจริญ

3080046 3530900160802 นาง ปภาดา อินน้อย

3080047 5660100013002 นางสาว ฐิติภัค โกฉิม

3080048 3960400005618 นางสาว วนิดา อาแวกือจิ

3080049 3940100098301 นาง แวโรฮานา เลาะเมาะ

3080050 3401500593860 นาย จําลอง โชคชัย

3080051 3670900025629 นาง ศศิวิมล อุดสารินทร์

3080052 3650500297028 นาย ธนะชัย คนไวย์

หนา้ที ่190 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3080053 5210300031504 นาง เตือนใจ ล้นเหลือ

3080054 3710501008614 นางสาว วรวรรณ ซุ่นใช้

3080055 3120500150251 นาง ชญาภา สุทธิพันธ์

3080056 3200601076161 นาง เสาวลักษณ์ เสง่ียมศรี

3080057 5500200009369 นาง ศิริรัตน์ ป๎ญญา

3080058 3710500936062 นางสาว อิทธยา ล้ออมรเวช

3080059 3430500816353 นาง สุกัญญา ไลไทสงค์

3080060 3329900353295 นาง นภาทิพย์ ใจเย็น

3080061 3930800341704 นาย ไพศาล ทิพย์มณี

3080062 3310600305831 นาง สุรีรัตน์ รุ้งเป้า

3080063 3670101282621 นางสาว อุ่นเรือน แก่นนาค

3080064 3410101914882 นางสาว นงนุช แสนกอง

3080065 3342100247991 นาง รัตนภรณ์ บํารุงธรรม

3080066 3670500036003 นาง ชิสาพัชร์ ฤกษะเสน

3080067 3220300387434 นางสาว พรพรรณ เกื้อกูล

3080068 3600100833488 นางสาว นงนุช ไพรสิงห์

3080069 3650400100974 นางสาว ขวัญจิตร บุญยืน

3080070 3302100786786 นางสาว มาณี กันพยาธิ์

3080071 3300200552432 นางสาว ศุภรัตน์ เลือดไทย

3080072 3650600153761 นางสาว สุธารัตน์ วันเพ็ญ

3080073 3301500057349 นางสาว นฤมล ทรัพย์ศิริกุล

3080074 3249900215063 นาง น้ําอ้อย ศิลาแร่

3080075 3350400563446 นาง เพชรอนันต์ บุญแน่น

3080076 3110101406626 นางสาว ดุษณี ฟ๎กเทพ

3080077 3210300418038 นาง จุรีรัตน์ อ่อนนิ่ม

3080078 3480300846810 นางสาว ประไพ บุญมาวงษา

หนา้ที ่191 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3080079 3430700323261 นาง ชนกมาศ จันทร์ชม

3080080 3302100006900 นางสาว สุวรรณภา สมพงษ์

3080081 3190200123843 นาง ณิตยา อิ่มเรืองศรี

3080082 3401001055501 นาง จารุกิตต์ิ สีหากูล

3080083 5130600021467 นาง สมใจ จันทร์ไพศรี

3080084 3100900676713 นางสาว อรัญญา พรายแก้วฉาย

3080085 3961000128853 นางสาว โนโรฮา ยูโซ๊ะ

3080086 3710900157290 นางสาว กษมา ชูใจ

3080087 3230100023552 นาง อรทัย แช่มทะเพรียว

3080088 3440600704514 นาง ดารุณี เพ็ญธิสาร
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3090001 3449900179154 นาย ปริชญ์ รัฐอินทร์

3090002 3820400035330 นาย จุฑา มาศมาลัย

3090003 3909900165337 นาย กันณพงศ์ อุดมรัตน์

3090004 3101900471161 นาย เผอิญ มีชูนึก

3090005 3610400222409 นาง นิชาภา ดํานงค์

3090006 3660500537851 นาย ครองฤทธิ์ บุญอินทร์

3090007 3409900089350 นาย มนูญ พจนา

3090008 3520100767249 นาย ยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง

3090009 3920600816938 นาย พจน์ พิบูลย์

3090010 3540100366660 นาง ชนิดา อุดคํามี

3090011 3609900677977 นาย สุเมธ ศรีเรือง

3090012 3639900027069 นาย อังกูร โพธา

3090013 3341100374878 นาย ถวิล แถมวัน

3090014 3140300156697 นาย ธนะโรจน์ กอบสินรุจิพงษ์

3090015 3300100446568 นาย ณัฐวุฒิ สติใหม่

3090016 3800900750241 นาย องอาจ ไหมละเอียด

3090017 3499900043694 นาย ภาณุมาศ อุดมทรัพย์

3090018 3669900022962 นาย จรัญ จุลบุตร

3090019 5411400009445 นาย ชีวทัศน์ ภูต้องใจ

3090020 3400101745169 นาย นพดล จอมทองทวี

3090021 3520800192575 นางสาว โสภา สารยศ

3090022 3359900025093 นางสาว ถนิตา พายุบุตร

3090023 3540600129446 นาง เก็จมณ๊ ทองประไพ

3090024 3801500075792 นาย สินสุวรรณ อ้นเซ่ง

3090025 3719900038311 นาย ประทีป วงศ์สกุล

3090026 3230100012143 นาง น้ําอ้อย หาญพล

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090027 3360800005661 นาย สมาน ขั้นชัยภูมิ

3090028 3310400445494 นาย ประมวล ทิพย์โภชน์

3090029 3141400060480 นาย ฐพัชร์ รุ่งเรือง

3090030 3900700467285 นาย สงคราม จิตสุวรรณ

3090031 3250100167007 นาย ประชา หิรัญเนตร

3090032 3230100027043 นาย ธนูชัย ฟ๎กทอง

3090033 3540100349757 นาย ยุทธนา หมดมลทิน

3090034 3730101080041 นาย วุฒิพงษ์ พงษ์โอสถ

3090035 3520100300197 นาย คมศักด์ิ นาละออง

3090036 3341500806449 นาย นายคัมภีร์ แก้ววงษา

3090037 3730200531423 นาย ประพนธ์ เฟือ่งฟู

3090038 3429900010133 นาย วีระพัฒน์ สมบัติโพธิ์

3090039 3640100656551 นาย นายนิพนธ์ อุบลเจริญ

3090040 3349900025212 นาย อิทธิฤทธิ์ เอื้อพัฒนาพานิชย์

3090041 3569900005651 นาย อานนท์ ธุระ

3090042 3341501438834 นาย กําพล บุญไพโรจน์

3090043 3400700688910 นาย นิมิตร์ บุตรศรีน้อย

3090044 3450400295220 นางสาว ไพจิตร ทุมรินทร์

3090045 3250100023986 นาย ปีติพัฒน์ แก้วภูสินสกุล

3090046 3810100023468 นาย เจษฎา แซ่อึ้ง

3090047 3310100458850 นาย สมประสงค์ อามาตย์

3090048 3100201442713 นาย ศิริรัตน์ ชูอํานาจ

3090049 3159900093562 นาย ชุมพล โรจน์อําพร

3090050 3140200038595 นาย จารุโรจน์ ทัง่ทองคํา

3090051 3520800047923 นาย บุญยิน เนื่องเหมย

3090052 3679900020633 นาย ภาณุพงศ์ วุฒิธนูทอง

หนา้ที ่194 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090053 3800300055614 นาย ไกรวิทย์ ไกรนรา

3090054 3101700860244 นาย อรัญ มีบุญญา

3090055 4110100006380 นาย สหรัฐ ลัดพลี

3090056 3240100560183 นาย ยงยุทธ ภูมี

3090057 3770100314081 นาย พชรดนัย วัชโรทัย

3090058 3309901294152 นาย พัฒนศักด์ิ มั่นดี

3090059 3170200071002 นาย วัฒนะพงษ์ แจ่มอุทัย

3090060 3361000792929 นาย สุรกาญจน์ นิจประทุม

3090061 3800901058898 นาย จิรศักด์ิ แก้วคุ้มภัย

3090062 3110101669449 นาย ธีระ ร่มพุดตาล

3090063 3220300901944 นางสาว พหุภาณี พาทีชอบ

3090064 3730300484851 นาย ชัยพัฒน์ ปิน่ทอง

3090065 3670300666895 นาย ทรงชัย กลํ่าสิน

3090066 3430900630591 นาย นพดล ทุมหอม

3090067 3160500125744 นาย บุญสม จันทร์อู่ทอง

3090068 3900900617809 นาย มานะ พูลเพียร

3090069 3939900047601 นาย ประสิทธิชัย ไวยรัตน์

3090070 3920200172260 นาย สมใจ รักเรืองเดช

3090071 3349800044436 นาย ฐรรศ สีหะนันท์

3090072 3361200385570 นาย ชัยวัฒน์ เคนโพธิ์

3090073 3710600443122 นาย ดํารงค์เกียรติ มังกรทอง

3090074 3480600116752 นาย บรรดิษ ครโสภา

3090075 3630400032979 นาย ศุภมงคล วรยศ

3090076 3940900218815 นาย พัฒยะ หิมลาภ

3090077 3349900881526 นาง ระพีพร หลาทอง

3090078 3640100173704 นาย อรุณ บุญสิงห์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090079 3530800107519 นาย ณกร มณีนุท

3090080 3301201034011 นาย นพดล บัวขจร

3090081 3660400523824 นาย บํารุง พิทักษ์

3090082 3420901187659 นาย เรืองเดช ดีบุรี

3090083 3841500332710 นาย สมชาย หนูทองแก้ว

3090084 3160101108781 นาย ลําพวน ศรีประจํา

3090085 3339900071303 นางสาว ธนันณัฏฐ์ ธนเดชชัยมงคล

3090086 3570101554303 นาย สุทัศน์ มาลารัตน์

3090087 5930390004998 นาย พร้อมศักย์ ชูกิจ

3090088 3401800070391 นาย โชคชัย เมืองขวา

3090089 3160600217420 นาย จักรกฤช จันดา

3090090 3459900090404 ว่าทีร้่อยเอก ไพศาล ศรีศิริ

3090091 3620100384241 นาย มนัส จิตตรง

3090092 3760300043099 นาย วรพงษ์ ศิริจารุวงศ์

3090093 3120600290623 นาง พิชญา พึง่บํารุง

3090094 3410601212101 นาย สวาท พาดี

3090095 3101201169627 นาย สุเทพ แสวงศิลป์

3090096 5401199004071 นาย ควงศักด์ิ โทแก้ว

3090097 3940200302716 นาย อาทิตย์ ราชนุ้ย

3090098 3250100604148 นาย มานพ เรืองเกิด

3090099 3910100190428 นาย พิทักษ์ณรงค์ ศรีคําแท้

3090100 3300100012754 นาย ปรีชา ชุ่มพุดซา

3090101 3619900008277 นาง รักชนก สุภาการณ์

3090102 3309901102903 นาย วิฑูรย์ ฉัตรชูเกียรติกุล

3090103 3410101084359 นาย พิษณุ นามวงศ์

3090104 3900100855471 นาง รัชณี กลับรอด
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090105 5309990029812 นาย กิตติศักด์ิ คงทวี

3090106 3349900138220 นาย สกุลรัตน์ ปวะบุตร

3090107 3930500835892 นาย วันชัย แสงจันทร์

3090108 3609900470019 นาย ชัยรัตน์ นุชโต

3090109 3570100922147 นาย นครินทร์ คํานันท์

3090110 3330600080210 นาย ประทีป ไพรบึง

3090111 3700600313334 นาย ณัฏฐพล ไชยรัตนสิทธิ์

3090112 3760400017332 นาย ประจวบ หินแก้ว

3090113 3361100402928 นาย วัชระ อิ่มเนย

3090114 3670400097361 นาย พงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์

3090115 3329900207337 นาย อธิชาติ มลิทอง

3090116 3160500255770 นาง รักชนก แจ้งแสงทอง

3090117 3301800613051 นาย วีรวิชญ์ สงสันเทียะ

3090118 3710700009661 นาย สมชาย อารีย์

3090119 3580200029878 นาย ไพโรจน์ กุลณะ

3090120 3310600542701 นาย สําเริง แก้วผนึก

3090121 3240500418147 นาย ณัฏฐพงษ์ อ๋อประเสริฐ

3090122 3620101307321 นาย จักรเทพ ดวงตะวงษ์

3090123 3840900088467 นาย กิตติภูมิ มงคล

3090124 3180200067498 นาย อนัน วงษ์ฤทธิ์

3090125 3710700096271 นาย ณรงค์ พฤกษา

3090126 3300300300885 นาย คณพศ สําอางค์

3090127 3600200293442 นาย ชูศักด์ิ กล่ินเจริญ

3090128 3570900538643 นาย โอฬาร เวียงเก้า

3090129 3369900170344 นาย วราพงษ์ พันธ์ชัย

3090130 3102002079025 นาย ชูวิทย์ วิชญาณวรวุฒิ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090131 3341501247907 นาย เวียงชัย ละเลิศ

3090132 3959900006336 นาย วีรยุทธ ไชยนาพงศ์

3090133 3770300101153 นาย ชัยพร ภูรีชวลิต

3090134 3950100373425 นาย มนูญ บุญทิก

3090135 3330100150821 นาย ชลชาติ พรหมมา

3090136 3720100325627 นาย อารักษ์ ยิ้มสมบูรณ์

3090137 3331000452371 นาย มาณพ ฤทธิเดช

3090138 3779900100300 นาย ประวิทย์ ธรรมพิทักษ์

3090139 3340701055288 นาย ศักดา หันพรหมมา

3090140 3860100823987 นาย วุฒิการ ผลประทุม

3090141 3960200086541 นาย ก้องศักด์ิ ไชยสิทธิ์

3090142 3330501180259 นาย ชัยชนะ ทองศรี

3090143 3130100428944 นาย ธนธร อยู่ยืน

3090144 3620500273935 นาย ชาตรี วิริยจารี

3090145 3471000138730 นาย โลม รัตนะพันธุ์

3090146 3740300422707 นาย ภวิตร ชัยวิชิต

3090147 3330101072726 นาย เศกสรรค์ คําเนตร

3090148 3630200120572 นาง มณฑา หาญปรีชาสวัสด์ิ

3090149 3349900175966 นาย บรรยง ทองเสริม

3090150 3309901072125 นาย โอวาส หว่างกลาง

3090151 3101202258313 นาย วิชชา รัตนโสภาภรณ์

3090152 3400400064481 นาย ธรรมนูญ ธรรมะ

3090153 3409900072791 นาย นิพนธ์ หร่ังยี่โถ

3090154 3470500242608 นาย ณัฐกิตต์ิ เหลาพรม

3090155 3320101563347 นาย อนันต์ ถูกคะเนย์

3090156 3459900250088 นาย ณัฐพล เครือสุคนธ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090157 3400700831216 นาย เอกชัย ขันอาสา

3090158 3220100420187 นาย นายเลิศรบ สายทองภู่

3090159 3530800432886 ว่าทีร้อยเอก จิระชัย ยิ้มเจริญ

3090160 3360600315349 นาย ศุภกร ยวงทอง

3090161 3450100561731 นาย ไชยันต์ เพ็งวิภาส

3090162 3359900032961 นาย สมภาร พายุบุตร

3090163 3301500102514 นาย สมาน เย็นดี

3090164 3940200394297 นาย เสกสรรค์ ยิ้มเส้ง

3090165 3329900208775 นาย สืบพงษ์ ธีระกําธร

3090166 3460700026984 นาย โกวิท ศรีแก้ว

3090167 3330700012542 นาง วาสนา ต้ังอุดมการณ์

3090168 3930300434762 นาย นพดล นวลเล่ือน

3090169 3102000826168 นาย พีระยุทธ พากเพียรทรัพย์

3090170 3349800153235 นาย อภิรมย์ เรกะสันต์

3090171 3520300073682 นาย เอนก พยัฆศิริ

3090172 3801200370101 นาย มนตรี หาญเม่ง

3090173 3309901368521 นาง มีนภากร ภิรมย์กิจ

3090174 3400101466286 นาย พิสิษฐ์ ลอกไธสง

3090175 3320100742493 นาย พงษ์เทพ โกยสวัสด์ิ

3090176 3819900078010 นาย สรวิชญ์ มณีกุล

3090177 3539900046528 นาย ธนาธิป วังวิเศษ

3090178 3650800701720 นาย วรวิชย์ บุญรอด

3090179 3810600096294 นาย พิทยา อ่อนเกตุพล

3090180 3401400165564 นาย พฤษภพ เกิดศักด์ิ

3090181 3810400434854 นาย คนึง แก้วเจือ

3090182 3410200128478 นาย นายสิทธิ์ อินทรสอน

หนา้ที ่199 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090183 3501400445558 นาย จักรพันธ์ บุตรเต

3090184 3471201564256 นาย วินัย อุปทอง

3090185 3700101064291 นาย นพดล พุ่มสวัสด์ิ

3090186 3801300718029 นาย สําราญ จันหุณี

3090187 3301100244982 นาย สมศักด์ิ อุดมสุขโสภณ

3090188 3460500314579 นาย ฉัตรพงษ์ เฉยไสย

3090189 3801300423975 นาย ธฤต บุญมี

3090190 3409900370326 นาย วีรวุฒิ นันทเมธินทร์

3090191 3609900130838 นาย สุขสันต์ หลักดี

3090192 3720100595551 นาย นิติพงศ์ ไตรพืช

3090193 3801300469134 นาย บุญฤทธิ์ จันทรศรี

3090194 3440800433255 นาย บุญชิต อรรถโยโค

3090195 3710600841519 นาย นิวัฒน์ สําอางค์

3090196 4120100024817 นาง เพ็ชราภรณ์ เพ็ชรมาก

3090197 5200900037759 นาย อนุรักษ์ แตรเงิน

3090198 3810100695121 นาย ธีรุตม์ บุญมณี

3090199 3930500426321 นาย วินิต ไชยสงคราม

3090200 3440500664545 นาย คมศักด์ิ รัตนทิพย์

3090201 3560400068214 นางสาว มิยา แสงเนตร

3090202 3409800103491 นาย ศุวทัต หมุนทา

3090203 3540100094279 นาย สฤษฏ์ เพชรหาญ

3090204 3310200054467 นาย สุพัฒน์ วโนทยาน

3090205 3901101222430 นาย ภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ

3090206 3760600390720 นาย อรุณ เฟือ่งฟู

3090207 3509900168704 นาย ภักดี พลเยี่ยม

3090208 3801600054851 นาย สิรินัน สุวรรณ

หนา้ที ่200 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090209 3360100223224 นาย ทรงวุฒิ ชมนาวัง

3090210 3309900895756 นาย สุขุม ขยันงาน

3090211 3820200007511 นาย สุพจน์ โรมินทร์

3090212 3300100090968 นาย ธนัชชนม์ ธัญเมธีพัฒน์

3090213 3150200018357 นาย อิสสระ พลละเอียด

3090214 3800400556607 นาย ไกรศักด์ิ บัวสกัด

3090215 3620100641554 นาย สุทธิ ชูเชิด

3090216 3350600472444 นาย ยอดชาย สมขํา

3090217 3960200094021 นาย วีระยุทธ์ สุขเพชร

3090218 3461000482368 นาย วิศิษฐ์ ภูจอมจิตร

3090219 3479900146698 นาย สมภพ เคนทวาย

3090220 3729900178635 นาย สิทธิกร อรุณโชติ

3090221 3770400308914 นาย เกษมสันต์ งามขํา

3090222 3720800394273 นาย ทนงค์ ปรึกษา

3090223 3180400396061 นาย ธรรมนูญ บุญปลูก

3090224 4110100006444 นาย ธีรวัชร์ พงศ์อํามาตย์

3090225 3600100527298 นาย สยุมภู แสนสวาท

3090226 3609900008765 นาง เตือนใจ แสนสวาท

3090227 3900700471169 นาย ประเสริฐ พูลศรี

3090228 5550500550189 นาย สมเพชร กะรัตน์

3090229 3580400132320 นาย นาวิน กัลปนาไพร

3090230 3800600490049 นาย อนุชา รักษ์รงค์

3090231 3600500767946 นาย สมนึก เกษสาคร

3090232 3170500002529 นาย สนธยา อินโต

3090233 3669900032721 นาย วิชชา ศรีสุข

3090234 3369900113065 นางสาว มนตรา แบ่งส่วน

หนา้ที ่201 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090235 5479900001882 นาย เกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์

3090236 3820500046902 นาย คภัสดี ศรีเปารยะ

3090237 3420900019086 นาย ภิวรรษ กุลจิตติอัมพร

3090238 3670101049225 นาย พัฒนะ เถื่อนพรม

3090239 3920600418231 นาย สมคิด เกื้อกูล

3090240 3200600262734 นาย อํานาจ นาคสินธุ์

3090241 3770400523751 ว่าทีร้่อยตรี บุญทํา มากแก้ว

3090242 3659900332490 นาย สันติพงศ์ เปรมปรีด์ิ

3090243 3340101194597 นาย สังคม วงศ์เทีย่ง

3090244 3240100736303 นาย สําเริง น้อยปรีชา

3090245 3319900124644 นาง ประไพ ทุมดี

3090246 3609900541072 นาง วีรภัทร อินปนาม

3090247 3489900157282 นาย นายนครินทร์ บุญชิต

3090248 3489900255861 นาย สุดสาคร ทองหมั้น

3090249 3920300119581 นาย นพวงศ์ มงชู

3090250 3711000093831 นาย อลงกรณ์ ประกอบทรัพย์

3090251 3620100387763 นาย ศุภณัฐ โพธิบัลลังค์

3090252 3412000051635 ว่าที ่ร.ต. สามารถ ธีสุระ

3090253 3401600203133 นาย จักรกฤษณ์ ตรีนนท์

3090254 3400500527831 นาย เกษม อิ่มทุง่น้อย

3090255 3900300557431 นาย ธนากร หนูเอียด

3090256 3910400150715 นาย แน็น ลาหมีด

3090257 3801300853252 นาย วัลยุทธ์ ทศกฎไพรี

3090258 3170600404289 นาย เศกศักด์ิ คงสิทธิ์

3090259 3620101350383 นาย สมบูรณ์ อินทจันทร์

3090260 3720100345415 นาย สมชาย สุขวิจิตร์

หนา้ที ่202 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090261 3819900044212 นาย ประดิษฐ์ ปรียวาณิชย์

3090262 3840400168798 นาย นันทวุฒิ โอชารส

3090263 3480500390216 นาย กามเทพ กานิล

3090264 3120200314789 นาย นายสิริณัฎฐ์ จิตต์สอาด

3090265 3750200092438 นาย นฤเทพ กวางไพร

3090266 3300100542087 นาย ทศพล มุ่งประสงค์ธนา

3090267 3300800206829 นาย ชาตรี แก้วกลาง

3090268 3500900139277 นาย กฤตภาส กันทะวงค์

3090269 3610200132481 นางสาว ณิชมน เพิม่กสิการ

3090270 3160101471380 นาย ธีระทัศน์ รอดสําอางค์

3090271 3419900208031 นาย ศุภวัจน์ ช่างสาร

3090272 3700100903451 นาย รัฐพล นิสภา

3090273 5670600036869 นาย ฉัตรชัย ชัยยา

3090274 3539900188250 นาย ฉัตรชัย ปิน่รัตน์

3090275 3101401086369 นาย ชิษณุ เชื้อวงศ์

3090276 3910500386109 นาย ณัฐพัทร นุ้ยคดี

3090277 3401900139279 นาย อภิเดช คลังกลาง

3090278 3550100379176 นาย ธนาชัย  ิุอินป๎น

3090279 3310200404433 นาย มนูญ บุญมณี

3090280 3199900484677 นาย กิตติศักด์ิ แพรวพรายรัตน์

3090281 3720100628042 นาย โยธิน ปานช้าง

3090282 3709900345256 นาย นิรุช แก้วเลิศดิลก

3090283 3609900884824 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เรียบร้อย

3090284 3849900291511 นาย อมร เทีย่งถิ่น

3090285 3840600004268 นาย สมศักด์ิ หนูนุ้ย

3090286 3801300708473 นาย พรพิชัย ไชยรักษา

หนา้ที ่203 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090287 3101900685888 นาย นพพร แผ้วชนะ

3090288 3700100978302 นาง ณณัฐ หอมชื่น

3090289 3540100250009 นางสาว ปนัดดา เหมืองทอง

3090290 3190900011169 นาย ฉลอง บัวกระโทก

3090291 3570700550721 นาย ชรินทร์ เยาว์ธานี

3090292 3600100566544 นาย ณัฐวุฒิ ยิ้มเจริญ

3090293 3800100474265 นาย เรวัตร แสวงโลก

3090294 3310101727650 นาย วินัย ทับอุดม

3090295 3100501036290 นาย มานพ อึ้งสวรรค์

3090296 3650800826611 นาง พัชรี เรืองดี

3090297 3520600068862 นาย วิสุทธิ์ ประพฤติ

3090298 3840100363404 สิบตํารวจตรี ธวัชชัย ปีมะสาร

3090299 5530500020287 นาย โกเมนทร์ ดาตา

3090300 3810100163855 นาย สุทธิญา สุราวรรณ์

3090301 3309900657677 นาย ชาญยุทธ วิชาภรณ์

3090302 3759900297529 นาย ทศพร ละมัย

3090303 3900700624887 นาย ศิวะรักษ์ ศิวิโรจน์

3090304 3900700091391 นาย ศุภวิชญ์ จันทน์เสนะ

3090305 3100501060735 นาย วีระชัย สายภัทรานุสรณ์

3090306 3959900222306 นาย สุวัฒน์ พิทักษ์ธรรม

3090307 3920100212286 นาย ชาตรี แน่นแผ่น

3090308 3200100976444 นาย วัชระพร อนันตกูล

3090309 3801300558064 นาย ศรชัย บุญสุวรรณ

3090310 3760600215481 นาย ชัยณรงค์ ลาภหลาย

3090311 3760100100668 นาย สมใจ ตาละลักษณ์

3090312 3769900209751 นาย เอกลักษณ์ ขําทวี

หนา้ที ่204 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090313 3331000050809 นาย ธนชัย มณีโชติ

3090314 3460500055930 นาย วิชวรรต สายบุง่คล้า

3090315 3440601203543 นาย ศักด์ิอดุลย์ ค้าเจริญ

3090316 3349900059893 นาย เดชา จันทุมา

3090317 3760100378038 นาย พรอนันต์ สาพิมพ์

3090318 3801300054635 นาย ทรงศักด์ิ มีชนะ

3090319 3710600899398 นาย สังขชล วงษ์สุวรรณ

3090320 3440400506166 นางสาว จินดาวรรณ หนูป๎ทยา

3090321 3350800281294 นาย นฤชิต มีศรี

3090322 3240500224890 นางสาว หทัย ศิริวัน

3090323 3470600359400 นาย สุดใจ พจนา

3090324 3210100432215 นาย ทิวา ประสุวรรณ

3090325 5440600052564 นาย นิพนธ์ พรจันเท่า

3090326 3720100331872 นาย วิชิต ทัศน์ศรี

3090327 3300101106060 นาย สัมมนา สีหมุ่ย

3090328 3440400506964 นาย หนูกัน อ่อนบัวขาว

3090329 3330101044277 นาย สมาน เทพวงศ์

3090330 3950500013647 นาย มัสกี ยูโซะ

3090331 3170200112469 นาย นเรศ วงษ์แหวน

3090332 3240100014359 นาย นเรศ วิจิตรจินดา

3090333 3250900173745 นาย บุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร

3090334 3800400103432 นาย ศิริชัย พะโยม

3090335 3429900088183 นาย ดุสิต ขะพินิจ

3090336 3660800002147 นาย อภิรักษ์ ศรีโปฎก

3090337 3800800627226 นาย สายัณห์ ว่องไว

3090338 3471201229473 นาย ทรงกรด อาจหาญ

หนา้ที ่205 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090339 3670101302371 นาย บัณฑิต แก้วเรือง

3090340 3349900036150 นาย มนัส อนุสนธิ์

3090341 5310900034732 นาย วัฒนา บุญมี

3090342 3301000578072 นาย บํารุง สุพรรณกลาง

3090343 3350400319341 นาย สุรศักด์ิ มุ่งงาม

3090344 3400101073055 นาย คมคาย ม่วงนิล

3090345 3200900500576 จ่าเอก นพดล วิยาภรณ์

3090346 3249900112957 นาง วัลภา แย้มแปีย่ม

3090347 3650500190398 นาย ไพบูลย์ อินทร์กําแพง

3090348 3400500158704 นาย เกรียงไกร เกตุแก้ว

3090349 3800400473469 นาย พงค์ศักด์ิ ธรฤทธิ์

3090350 3620300426762 นาย ภูมิ แพงมี

3090351 3600400032278 นาย อิทธิพงษ์ โอภาษี

3090352 3101400022324 นาง วัลลภา รักประเสริฐ

3090353 3130600319583 นาง กุลสตรี บากาประเสริฐ

3090354 3940200084204 นาย ไซฟุดดีน ดาราแม

3090355 3180400331687 นาย ธนภูมิ โถสุวรรณ์

3090356 3430200085396 นาย สุวิทย์ พระภูมี

3090357 3100903807720 นาย พิชัยยุทธ ขอเพิม่กลาง

3090358 3309901445533 นาย อานนท์ โรจน์บูรณาวงศ์

3090359 4930100002344 นาย สุนทร เกื้อวงษ์

3090360 3670300163877 นาย สุพัฒน์ สิริชีวกุล

3090361 3700200042414 นาย ถนอมศักด์ิ บัวตูม

3090362 3801600423377 นาย จารุวัต เอียดสังข์

3090363 3770400071329 นาย ประสาน วงศ์เรือง

3090364 3310100507311 นาย สหพันธ์ อะรัญ

หนา้ที ่206 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090365 3700200196314 นาย ป๎ศจิกรณ์ นวนนาง

3090366 3100201928896 นาย สุรชัย วงศ์อินทร์

3090367 3461200395515 นาย สายทอง ประนันโต

3090368 3900200221520 นาย โกวิท ต้ินหนู

3090369 4160600002863 ว่าที ่ร.ท. มนัส คณโทมุข

3090370 3479900063741 นาย ภัคพงษ์ ธารชัย

3090371 3101502003213 นาย จักรินทร์ สิงหะเมธา

3090372 3310400162417 นาย สุทิน สุขไสยาสน์

3090373 3439900026498 นาย วีระชัย อโนรส

3090374 3901100971676 นาย อนุพล โกมรัตน์

3090375 3120300276765 นาย วิเชียร พึง่สาระ

3090376 3101400645658 นาย ชัยสิทธิ์ วงษ์ไพศาล

3090377 5800100023103 นาย จักรี ฤทธิมาส

3090378 3570100918921 นาย วชิรศักย์ ดีคําปา

3090379 5420100021082 นาย วิสุทธิ์ ตาเป้ง

3090380 3321000436456 นาย พัชรพงศ์ โพธิศ์รี

3090381 3960800203654 นาย เจษฎา แวมามะ

3090382 3570500429120 นาย วิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์

3090383 3900500130546 นาย ดํารงค์ จันทร์ดํา

3090384 3700100639940 นาย สราวุธ เผ่าผาง

3090385 3459900222297 นาย วีระพล อาจหาญ

3090386 3910100174643 นาง ตวงรัตน์ แซ่เจา

3090387 3410101534958 นาย อลงกรณ์ พันธเดช

3090388 3400200324323 นาย โกวิทย์ มูลแปล

3090389 3720500603616 นาย จิราวุธ จิตใจฉ่ํา

3090390 3900700418276 นาย นายจารึก กาญจนวิจิตร

หนา้ที ่207 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090391 3200100301846 นาย นพเกล้า ประเสริฐวงษ์

3090392 3450600401392 นาย เกรียงไกร ไกรพินิจ

3090393 3300800366621 นาย สมศรี เกงขุนทด

3090394 3160500124977 นาย พรชัย ร่วมสมัคร

3090395 3460300435488 นาย สมพร อรัญรุตม์

3090396 3160400689158 นาย พีรวุธ วงศ์สาโรจน์

3090397 3769900335471 นาย ประภาส คล้ายประยูร

3090398 3800600063680 นาย ศุภวิศว์ ประทีปแก้ว

3090399 3909800695172 นาย สุเทพ บริรักษ์กิจดํารง

3090400 3179900124026 นาย พันธ์กฤษณ์ จันทรักษา

3090401 3800900695151 นาย ประภาศ สวัสดิพันธ์

3090402 3910500076177 นาย สุทธิชัย สันจิตร

3090403 3459900282753 นาย ณรงค์ศักด์ิ ลือยงวัฒนา

3090404 3800100293236 นางสาว ปิยนุช ไชยภักดี

3090405 3180400404145 นาย กรีฑา เสาวโร

3090406 3510101066562 นาย สมพร ศรีไม้

3090407 3180500585605 นาย จิรันดร์ เทพแก้ว

3090408 3869800017205 นาย วรศักด์ิ ศักด์ิแสง

3090409 3620600110612 นาย สุรัตน์ ศรีสันต์

3090410 3710600578281 นาย สาธิต ตุมรสุนทร

3090411 3170200176700 นาย สายชล รุดทัง

3090412 3309901447030 นาย ณพงศ์ กาฬสินธุ์

3090413 3809900444458 นาย วชิระ เทียนภู่

3090414 3470500435082 นาย เพ็ชรสยาม โคตรป๎จจิม

3090415 3929900191729 นาย มาโนช กึ่งเล่ียน

3090416 3471200563906 นาย สมชาย คําควร

หนา้ที ่208 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090417 3900700239690 นาย พงศ์ศักด์ิ เอียดพล

3090418 3909800942234 นาย ประสาน ไชยศิริ

3090419 3501000162834 นาย สิทธิพงศ์ ป๎ญญา

3090420 3130300400792 นางสาว ไพลิน ภมรสุวรรณ

3090421 3960700040231 นาย นิอาบีเด็ง วาโมง

3090422 3310900567157 นาย องอาจ หวัดวาปี

3090423 3301800349141 นาย สุรพล วรรณภินพงศ์

3090424 3640700521401 นาย ชัยวัฒน์ กล่ินหอม

3090425 3720100606171 นาย นิวัตน์ กล่ันใจ

3090426 3630200243411 นาย จรุณ แก้วคํา

3090427 3670400248190 นาย สยาม จันทร์แปลก

3090428 3510100086080 นาย จรินทร์พงค์ จิตหัตถะ

3090429 3670800538098 นาย ไพโรจน์ มุทาวัน

3090430 3800700721981 นาย สุรศักดิ เกื้อสังข์

3090431 3169900214882 นาย ชยุตพงศ์ ถิรศักด์ิโกศล

3090432 3550600018326 นาย คเชนทร์ ต้ังเจียมศรี

3090433 3830300421394 นาย สมชาย มะลิพันธ์

3090434 3480700100084 นาย ศิริพงษ์ มีระหงษ์

3090435 3460100293248 นาย อาทิตย์ สําราญภูมิ

3090436 3460100955593 นาย โกวิทย์ อักขราสา

3090437 3940200052728 นาย นิตย์ สกุลทอง

3090438 3302000216040 นาย เทพณรงค์ เรือนจันทึก

3090439 3301800142015 นาย ไชยา เป้าสร้อย

3090440 3600100134474 นาย สมพงษ์ สีสด

3090441 3101402985600 นาย สมศักด์ิ ยศบุญ

3090442 3301200495324 นาย สันติ ท้าวนอก

หนา้ที ่209 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090443 3601000041271 จ่าอากาศเอก พุทธิพงษ์ เผือกพ่วง

3090444 3600100777600 นาย ดิเรก รุ่งโรจน์

3090445 3301800600510 นาย อาคม ศรสูงเนิน

3090446 3539900044002 นาย นิวัต สุขดี

3090447 3601000404098 นาย ทวีศักด์ิ รังผ้ึง

3090448 5609990012011 นาย วัชระ อักษร

3090449 3760500406691 นาย จารุพงศ์ ผลศรัทธา

3090450 3601101184638 นาย สมหมาย วันมา

3090451 3860100914028 นาย จักรพงศ์ ลวดลายทอง

3090452 3720100293776 นาย วิรัช ดาวเรือง

3090453 3400100865918 นาย รุ่งพร ผุยเจริญ

3090454 3470500432482 นาย รชตขจรพล ปิยะนันท์

3090455 3349800068521 นาย มโนชญ์ โชติรัษฏ์

3090456 3959900157695 นาย เสนีย์ คงแป้น

3090457 3330400270490 นาย ฐิติศานต์ ชนะศุภบัญญัติ

3090458 3901200102653 นาง ใจยา อิสโรวงศ์

3090459 3901200003434 นาย สกล เดชศรี

3090460 3570101377738 นาย เสน่ห์ อุปละ

3090461 3400900738112 นาย สราวุธ ภูงามนิล

3090462 3320102046028 นาย บรรจง คงถือมั่น

3090463 3320101359901 นาย บุญช่วย สุขวาสนะ

3090464 3309900691042 นาย อธิกสิทธิ์ วิเศษกล่ิน

3090465 3540100446515 นาย อนุรักษ์ ทมภักด์ิ

3090466 3320900593425 นาย ปิติ แก้ววิเศษ

3090467 3940900106766 นาย อารีฟีน สาเมาะ

3090468 3101800885672 นาย ปริญญา เย็นวนิช

หนา้ที ่210 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090469 3950100538904 นาย ถาวร สุขเกษม

3090470 3930800216969 นาย ทวี หน่วยแก้ว

3090471 3309901715352 นาย เพียรธัญญ์ เตชโรจนวัชร์

3090472 3102000377401 นาย โกมินทร์ ถาวรผล

3090473 3309900228946 นาย จิราวัฒน์ จุ้ยเดช

3090474 3411700064631 นาย สงวน สุวรรณแสง

3090475 3100601422876 นาย อนุสรณ์ บุญคํา

3090476 3700100127817 นาย สรวุฒิ พุม่สีนิล

3090477 3900900275479 นาย อํานาจ ลาพินี

3090478 3411700561295 นาย บุญช่วย แก้วไชย

3090479 3540200681176 นาย พงษ์สวัสด์ิ ทิพย์วัน

3090480 3110300067121 นาย คุ้มเขต ฉลองเนตรสดใส

3090481 3620100397718 นาย ณัฐวุฒิ กุหลาบ

3090482 3959900011321 นาย อัครเดช ผ่องใส

3090483 3411400282528 ว่าที ่ร.อ. สุวิทย์ แสงศรี

3090484 3820700097080 นาย วินัย ขนาดผล

3090485 3441000060552 นาย วันชัย มิทะลา

3090486 3401700478860 นาย อุทัย ผิวขาว

3090487 5350290001232 นาย ชั้นสูง เผ่าเพ็ง

3090488 3500500023131 นาย อาทิตย์ อุ่นนุช

3090489 3410600626441 นาง อรทัย สันตะ

3090490 3461400102244 นาย พิทักษ์ โพพิทูล

3090491 3800400114591 นาย ธีระพล บรรณราช

3090492 3810100643997 นาย บุญสาย สมศักด์ิ

3090493 3360400022305 นาย เรืองวิทย์ หอมวงศ์

3090494 3411600377085 นาย เชิดชัย เสนายอด

หนา้ที ่211 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090495 3580400144093 นาย ยุทธนา ยุทธกิจรัตนา

3090496 3439900086717 นาย ทม วิเศษสุนทร

3090497 3349700083871 นาย วินิจ โชติกุล

3090498 3101403577157 นาย สมชาย นนทสุวรรณ์

3090499 3601000380008 นาย สายชล ป๎น้งาม

3090500 3440100609661 นาย ทินกร พิลาไชย

3090501 3650100248607 นาย เศรษฐวุฒิ จํานงค์วัย

3090502 3609900314271 นาย ณัฐกิตต์ิ พรหมมา

3090503 3920300327541 นาย ชํานาญ คงอินทร์

3090504 3329900319283 นาย รัฐวิทย์ เติมสุข

3090505 3410600910521 นาย ชัยสิทธิ์ อําเคน

3090506 3102000385072 นาย ไพบูรณ์ มีสง

3090507 3901000333791 นาย สมพร มิ่งแก้ว

3090508 3301700779321 นาย เบียบ เพชรมะดัน

3090509 3930100817277 นาย ไภทัศน์ สงหมด

3090510 3540600530132 นาย สาทิตย์ บุญมี

3090511 3449900146531 นาย ชเวงศักด์ิ มากชลบท

3090512 3660500211786 นาย จักรกฤษ วันเชียง

3090513 3820400204361 นาย จิระชัย บุญสิงห์

3090514 3420100165746 นาย กิตติพงษ์ โลขันสา

3090515 5959999001010 นาย สยามรัฐ กิ่งรัตน์

3090516 3480600363431 นาย วัชระ จันทร์สองดวง

3090517 3160500008730 นาย ชัชวาล ศรีสอน

3090518 3750300322656 นาย นิมิตร เพ็งอุดม

3090519 3480700102133 นาย ยุทธชัย แสนสุข

3090520 3400500492141 นาย ศุภชัย ฝ๎ดวิเศษ

หนา้ที ่212 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090521 3969900202127 นาย มะรอพา มามะ

3090522 3411700563727 นาย ดิเรก นาทา

3090523 3500500023140 นาย ทรงกลด อุ่นนุช

3090524 3400100457810 นาย สุพจน์ คนใหญ่

3090525 3310700461312 นาย วิริยะ ล่ามกิจจา

3090526 3800700727351 นาย เสน่ห์ เกาะทอง

3090527 3950600007380 นาย อับดุลเราะฮ์มาน เจ๊ะมะ

3090528 3760100036765 นาย วิทยา ขําทวี

3090529 3900300179487 นาย ประพันธ์ ไชยทอง

3090530 5900699002624 นาย ธนพงษ์ แซ่เฮง

3090531 3710101039105 นาง นารีรัตน์ จิ๋วหนองโพธิ์

3090532 3411100334646 นาย เอนก จันทร์โลมา

3090533 3650300158431 นาย เจษฎากร โทจําปา

3090534 5310100054313 นาย บัญชา บํารุงธรรม

3090535 3401400026475 นาย สุภาพ หน่ายโสก

3090536 3471500153878 นาย นัธวุฒิ คําภูษา

3090537 3609900475142 นาย อํานวย นนท์ธีระคุณา

3090538 3630400024160 นาย ชาญชัย ผาแสนเถิน

3090539 3720100240699 นาย ภูมิกิตต์ิ จันทร

3090540 3709900075585 นาย ภูไท ช่อเหมือน

3090541 3840200367797 นาย กฤษณพงศ์ สอนนุ้ย

3090542 3760600391998 นาย ชัยวัฒน์ ฟ๎กเขียว

3090543 3320901117503 นาย ทวีพงศ์ เซ็นทองหลาง

3090544 3710600865051 นาย มานู ทองแท้

3090545 3210100572866 นาย อนันตชัย ขวัญประเสริฐ

3090546 3960200051985 นาย สายันต์ กองสุวรรณ์

หนา้ที ่213 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090547 3309901149365 นาย วัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ

3090548 3801600286744 นาย สมยศ บุญมา

3090549 2411300020710 นาย เอกชัย อันพรหมมา

3090550 3320300733170 นาย นายสุวรรณ์ ซ่อนกล่ิน

3090551 3480700127314 นาย ศักด์ิชัย วังทะพันธ์

3090552 3409700159621 นาย นายเกรียงศักด์ิ ร่ืนเทียน

3090553 3900400202006 นาง อุษณีย์ มากหนู

3090554 3579900244711 นาย ประสงค์ ไชยมงคล

3090555 3240200400005 นาย ธนพล พุทธวิเศษสรรค์

3090556 3310900570379 นาย ทินภัทร ชันไธสง

3090557 3309700113592 นาย สิงขรณ์ สิงขรอาสน์

3090558 3930300457771 นาย วินัย หนูชู

3090559 3901000413116 นาย พิษณุ หลีสัน

3090560 3260100538480 นาย ฉัตรชัย วงษ์พระจันทร์

3090561 3860200216730 นาย วัชรินทร์ รอดโต

3090562 3510600689069 นาย ประดิษฐ์ ศรีเทศ

3090563 3860300017267 นาย ศุภดร มณีเย็น

3090564 3630300023773 นาย ภิภพ อินจันทร์

3090565 3509901255554 นาย กสิณ พันธวงค์

3090566 3560700241311 นาย พิทักษ์ ใจกลม

3090567 3480700325183 นาย สมศักด์ิ พ่อเพียโคตร

3090568 3309900146133 นาย ภานุพันธ์ บริสุทธิ์

3090569 3660500090873 นาย สุเทพ หะทะยัง

3090570 3650700143521 ว่าทีร้่อยตรี เจริญดี ม่วงเฟือ่ง

3090571 3400100251081 นาย คนึง ชัยทอง

3090572 3311000229574 นาย สุชาติ เศษมาตร
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090573 3430500539341 นาย สมชาย สมสวย

3090574 3601101101601 นาย ประสงค์ สุวรรณ์

3090575 4660300001760 นาย สิทธิเดช โมครา

3090576 3400100203974 นาย สนอง ปิน่แคน

3090577 3410101561939 นาย วิทยา จันทรา

3090578 3480100504737 นาย สมาน น้อยใหญ่

3090579 3409901171084 นาย อนุชา ขัติยนนท์

3090580 3309901828971 นาย ธรรณพ นิลสลับ

3090581 3499900216084 นาย นายทนงศักด์ิ สายโยธา

3090582 3670700124925 นาย ไพรวัลย์ ผดุงโกเมตร

3090583 3901000100762 นาย เกรียง เพ็ชรแก้ว

3090584 3450300065681 นาย กาญจนะ สุดดี

3090585 5950100009215 นาย ทองคํา สูงสุด

3090586 3709900274677 นาย สุรเดช ศรีมิ่งวงค์

3090587 3420100527281 นาย มิตร วรรณไชย

3090588 3901100153825 นาย สิรวิชญ์ ไชยบุญ

3090589 3709900069828 นาย อติชาย กิจดนตรี

3090590 3301300571731 นาย ประยุทธ์ ชุมภักดี

3090591 3620100306381 นาย วีระเดช อดุลยาธร

3090592 3600700535496 นาย กฤษณะ นวลจันทร์

3090593 3800300152199 นาย จารุวัฒน์ วันเล้ียง

3090594 3300800246740 นาย กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล

3090595 3609700106933 นาย ชินวิช มั่นสกุล

3090596 3411500356248 นาย ผไทเทพ ไชยเวช

3090597 3570100582451 นาย วิทยา กุลดี

3090598 3409900424175 นาย นพพร วุฒิพิสิฐ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090599 5360500018489 นาย ไอศวรรย์ ยานประเสริฐ

3090600 3210300063345 นาย ยงยุทธ ชุ่มฤดี

3090601 3909900800580 นาง มุกดา มณีรัตน์

3090602 3419900385587 นาย กุลชาติ คามวรรณ

3090603 3800800848141 นาย สุชาติ ช่วยรักษ์

3090604 3419900427522 นาย ป๎ญญาชัย ปรีมงคล

3090605 3589900035747 นาย ทศพร บุษบงค์

3090606 3130300367957 นาย นภดล หงษา

3090607 3580400221403 นาง ขวัญพืช แสงกระจ่าง

3090608 3720901090156 นาย นพดล ทองสุข

3090609 3309901675164 นาย ชรินทร์ ปานปรีชา

3090610 3301600550594 นาย สาทร พลเยี่ยม

3090611 3549900083032 นาย ปรีชาชาติ พุม่โพธิ์

3090612 5102001249616 นาย กฤตผล อุดมศักด์ิ

3090613 3180300369305 นาย วินัย เสือคง

3090614 3440700281810 นาย มานะ โพธิริ์นทร์

3090615 3101600050011 นาย บุญส่ง เหลืองปทุม

3090616 3810500016191 นาย สมมาศ คงเสน

3090617 3730200207545 นาย อภินันท์ จั่นน้ําแดง

3090618 3900500147031 นาย วิชาญ เทพี

3090619 3300100090119 นางสาว ศุจินธร ศรีทรัพย์

3090620 3749900067647 นาย ชัยนิวัตน์ ชุมป๎ญญา

3090621 3309900361212 นางสาว อนันตญา ดอกบุญนาค

3090622 3490300015454 นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีลาศักด์ิ

3090623 3301800460530 นาย สันติ โกเศยโยธิน

3090624 3509900552423 นาย ณัฐพล สัปรุณรังษี
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090625 3310400966991 นาย มานะ เสนศิลา

3090626 3309900050471 นางสาว โชติกา กาบกลาง

3090627 3810200034801 นาย ชะโอสถ สังข์รอด

3090628 3310400022321 นาย ปณะวัจน์ ธสวัสด์ิมั่นคง

3090629 3102000041535 นาย เสริมเกียรติ ศรีพะเนิน

3090630 3700400317832 นาย ชัยโรจน์ บุญทอง

3090631 3309900722690 นาย สมศักด์ิ จิตราช

3090632 5670700042984 นาย สมชาติ อินทรพุฒิ

3090633 3170200176688 นาย ธนชิต รุดทัง

3090634 3400100082620 นาย เอกภพ ดารีย์

3090635 3649900170121 นาย สุชาติ เงินทองเนียม

3090636 3309900046937 นาย คมสันต์ จันทะคาม

3090637 3969900271510 นาย ณัฐวัสน์ พรหมศร

3090638 3300800246766 นาย ศุภกร อิ่มวัฒนกุล

3090639 3411200670940 นาย ศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล

3090640 3100602818099 นาย บุญพิชัย หวังสุทธิ์

3090641 3319900090634 นาง สุภัทราพร กัณหา

3090642 3309901774367 นาย ธนภัทร บุตรเงิน

3090643 4710100002311 นาย สมเกียรติ ดาราเย็น

3090644 3521000174018 นาย สมศักด์ิ เช่งรุ้ง

3090645 3700501206165 นาย เสกสรร กุลพานิช

3090646 3400900632667 ว่าทีร้่อยโท สุนทร พินิจมนตรี

3090647 3409900144695 นาง จิณภัค อิสระเดช

3090648 3649900216341 นาย ทรงยศ ขวัญเมือง

3090649 3809900422233 นาย สมยศ ป๎ญญา

3090650 3840100303941 นาย วัชรินทร์ วงศ์วิเชียร
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090651 3760200214967 นาย ชนันธร อาจเอื้อม

3090652 3650500213177 นางสาว พิมพ์กัลยา เกตุศรีบุรินท์

3090653 3320501032501 นาย ประทีป สายรัตน์

3090654 3440100158251 นาย สุรศักด์ิ สีใส

3090655 3120200441667 นาย ยุทธนา สิงห์โต

3090656 3620100301087 นาย อรรณพ จินตกสิกิจ

3090657 3801000088984 นาย จรัญ บุญสิทธิ์

3090658 3949900058271 นาย นุรอิสลาม ยะปาร์

3090659 3269900048612 นาย ยุทธศักด์ิ สุขดี

3090660 3410101979399 นาย บัณฑิต พรมสุ่ย

3090661 3810100722498 นาย ทิวานนท์ สุทธิเกิด

3090662 3720400355467 นาย พิษณุ เอมสมบูรณ์

3090663 3930500737912 นาย วิทยา หนูมาก

3090664 3500700326618 นาย วิฑูรย์ ป๎ญญานวน

3090665 3260100318501 นาย วีระ บุญสําเร็จ

3090666 3430900219905 นาย ศิริศักด์ิ พิมพ์นาจ

3090667 3411700657161 นาย ชัยวัฒน์ กัลยากูล

3090668 3470400135800 ว่าทีร้่อยตรี เสกสรร กางทอง

3090669 3469900138156 นาย อภิชาติ ปกาสิทธิ์

3090670 3170200178575 นาย ปรีชา แก้วใส

3090671 3801600597791 นาย ธีระยุทธ คงสงค์

3090672 3301300508002 นาย พิรมย์ ไทยนอก

3090673 3360600007717 นาย นาราวุธ แขตสันเทียะ

3090674 3411100407392 นาย เสฏฐพันธ์ โชติถิรพันธ์

3090675 3449900252773 นาย สายัณต์ โสโพธิ์

3090676 3909900376729 นาง สุทธิน์ัชชา ชวาร์ซ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090677 3800101838449 นาย พลเดช แก้วประจบ

3090678 3470400252326 นาย วิทยา เหลาแตว

3090679 3521000106861 นาย บุญศิลป์ วงศ์ทองจันทร์

3090680 5470100081247 นาย อุบล ตันเสนา

3090681 3310400826544 นาย เสกสรร กระมล

3090682 3401000690912 นาย วิชิต เสนาเสถียร

3090683 3601200442783 นาย ฐกฤต ขุยรอด

3090684 3400100030743 นาย สุรัตน์ นามบุตร

3090685 3619900101013 นาย วรนาถ รอดสัมฤทธิ์

3090686 3739900121251 นาย กรัณ หวงปฐมวงษ์

3090687 3301000011650 นางสาว พิชามญช์ ชาญจอหอ

3090688 3250800285011 นาย มานพ อาสาสุข

3090689 3341501449780 นาย พงษ์ศักด์ิ เพิม่วงศ์

3090690 3341100956176 นาย อารอน บุญวัง

3090691 3939900192059 นาย สถาพร ปานรินทร์

3090692 3340900654971 นาย พรชัย วงศ์ศรีพรม

3090693 3169900075017 นาย ชุติพนธ์ ปรีคง

3090694 3400100364293 นาย มนูญ แพงป๎สสา

3090695 3901200005178 นาย สว่าง แก้วพิมล

3090696 3650100771075 นาง นฤมล พันธุรัตน์

3090697 3300800450967 นาย ธนกฤต บวกขุนทด

3090698 3400200245181 นาย ขุนศักด์ิ ละลี

3090699 3930500591918 นาย สุวิทย์ ยิ่งดํานุ่น

3090700 3909900159311 นาย อธิศักด์ิ โชติมณี

3090701 3310700249763 นาย ศักดินันท์ คงทันดี

3090702 3460900087821 นาย ชิงชัย ภูวิชัย
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090703 3600100528464 นาย ธัชกร พัฒนการค้า

3090704 3339900203994 นาย ปราโมทย์ เวียงธรรม

3090705 3420100046186 นาย อธิเชษฐ์ ศรีมงคล

3090706 3449900291027 ว่าทีร้่อยตรี ไสว มาอ้น

3090707 3800101546120 นาย สวาท จันทร์สุรางค์

3090708 3250200613858 นาย จรูญโรจน์ บุตรตา

3090709 3430100287426 นาย ธีรศักด์ิ นาคา

3090710 3579900081862 นาย ชัชพงศ์ มหายศนันท์

3090711 3471500115186 นาย ศุภวิชญ์ บัวพรม

3090712 3440100768432 นาง กิติญา เรืองสมบัติ

3090713 3330100465643 นาย พิพัฒน์ พรหมโลก

3090714 3570501291598 นาย กฤษฎา เป็งสา

3090715 3102001174407 นาย เพชรรัตน์ วิชิตแย้ม

3090716 3200500312705 นาย สมเกียรติ แสงเจิญ

3090717 3302000720601 นาย สุภชัย เพ็ชร์นอก

3090718 3900700094861 นาย นันทวุฒิ เจริญวิริยะภาพ

3090719 3759900302441 นาย ภิรมย์ จัตตามาศ

3090720 3349900973056 นางสาว เพ็ญศรี พัฒชา

3090721 3760400213557 นาย สมชาติ จันทร์งาม

3090722 3340700537831 นาย พนม สาธุจรัญ

3090723 3419900042833 นาย รัชพล บัวพรมมี

3090724 3700700843173 นาย อนุกูล พานิชทุนทับ

3090725 3920400267761 ว่าทีร้่อยตรี นฤมิตร บุญธรรม

3090726 3240500371248 นาย เด่นชัย รัตนพงษ์

3090727 3930100182905 นาย สมปอง เพชรสิงห์

3090728 3160101056889 นาย ตฤณ ธนเจริญไผท

หนา้ที ่220 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090729 3930100925495 นาย ผดุงศักด์ิ จันทร์ดอน

3090730 3301000226800 นาย ประจวบ จันทร์ทองหลาง

3090731 3340500571823 นาย สมาน หงษ์วงศ์

3090732 3500600420108 นาย ธนกฤต คุ้มครอง

3090733 3489900143079 นาย ยอดชาย พันแสน

3090734 3409900726538 นาย รุ่งอรุณ รักเชื้อ

3090735 3410101652161 นาย อัสนี ภูดรโพธิ์

3090736 3349700077171 นาย ราวี แพทย์เพียร

3090737 3530300092857 นาย อิ๊ด ป๎ญญา

3090738 3810100379807 นาย ทรงชัย มุคุระ

3090739 3102101289427 นาย ปิยะ ประสพแสง

3090740 3501200256719 นางสาว รุ้งตะวัน ไชยเจริญ

3090741 3550100710336 นาย รณรงค์ ปิงยศ

3090742 2730100016570 นาย โสพร เฮ้ียนเจริญ

3090743 3341501425562 นาย จิรพงษ์ พัฒนพันธ์

3090744 3800600153131 นาย พิเชษฐ์ สวัสดีนฤมล

3090745 3950100515009 นาย พุทธพงษ์ สุพงษ์

3090746 5461000021197 นาย มานพ สารขันธ์

3090747 3500300258968 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีมงคล

3090748 3841200324291 นาย สุรสิทธิ์ สืบเสน

3090749 3960500653450 นาย อับดุลเราะหมาน พรหมแก้ว

3090750 3800900685228 นาย ทิวากรณ์ อําลอย

3090751 3301701128031 นาย บัญญัติ ศรศิลป์

3090752 3349900383925 นาย โชคมนตรี เรืองแสน

3090753 3220400310689 นาง อนัญญา บุญญปราศรัย

3090754 3940200436933 นาย จตุพร แดงเย็น

หนา้ที ่221 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090755 3801100417921 นาย วัยวุฒิ ศิริแก้ว

3090756 3411200340991 นาย มรกฏ พรมเป

3090757 3361100158610 นาย ประสพ ผลเจริญ

3090758 3470500139637 นาย ธีรชน กาญบุตร

3090759 3240400156043 นาย ศรายุทธ เจ็งฮัว

3090760 3459900312318 นาย นพพร เศวตพันธ์

3090761 3360300090376 นาย ธีระยุทธ ครองพวก.

3090762 3960300280447 นาย อิลยาส สาและ

3090763 3601101367058 นาย สุวัฒน์ ทัดเสือ

3090764 3341501211538 นาย สาทร มนตรี

3090765 3560300815174 นาย วศินภัทร์ วรรณคํา

3090766 3420300185783 นาย สันติ น้อยดา

3090767 3310100083317 นาย พากเพียร ศิริพงษ์

3090768 3329900330350 นาย สุรชาติ ช่วยโพธิก์ลาง

3090769 3720800488642 นาย วีระวัตร์ กฤษวงษ์

3090770 3770200045723 นาย ชํานาญ สนธิ

3090771 3900200456446 นาย พงษ์พิชญ์ เพชรสุวรรณ

3090772 3259900054515 นาย ณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์

3090773 3649800039952 นาย นรินทร์ จันทร์สิงห์

3090774 3940100225701 นาย มันโซร์ แวเด็ง

3090775 3520100557571 นาย เสรี พุทธวงค์

3090776 3340101188007 นาย อุทัย ธรรมสัตย์

3090777 3540600018512 นาย พัฒนพงษ์ เทศะ

3090778 3180400397335 นาย สุรศักด์ิ ศรแก้ว

3090779 3700100429091 นาย อดิศร พวงมาลัย

3090780 3860100293473 นาย อรรถพล อรุณ

หนา้ที ่222 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090781 3809900339034 นาย ฆเนศ ศรีรินทร์

3090782 3570101618425 นาย ยุทธนา ชูศรีโฉม

3090783 3240100206193 นาย อํานาจ แย้มเปีย่ม

3090784 3320101294664 นาย ขวัญชัย ศิริสําราญ

3090785 3330501059051 นาย สมทัย สุวรรณคํา

3090786 3120600591321 นาย ณรงค์เดช วิศิษฐ์ศรี

3090787 3101800775338 นาย ศุภกร รัตนยาติกุล

3090788 3440600554563 นาย สิทธิชัย กางโหลน

3090789 5479900001840 นาย ทนงศักด์ิ พูนปริญญา

3090790 3341100431421 นาย สัมฤทธิ์ โคระรัตน์

3090791 3520101392435 นาย อนุสรณ์ เรือนคําปา

3090792 3300600377786 นาย รณกฤต วิชานาถอุดมกุล

3090793 3401000655068 นาย สมชาย ไสวดี

3090794 3330700553292 ว่าทีร้่อยตรี จักรวาล บริบูรณ์

3090795 3521200441885 นาย วรรณ โยปินตา

3090796 3102002276963 นาย สมหมาย สุชีพ

3090797 3449900130104 นาง สุจิราภรณ์ บุญประสิทธิ์

3090798 3941000318938 นาย อัซมัน แบรอ

3090799 3409900340893 นาย ธันฐกรณ์ ดอกไม้

3090800 3620400840226 นาย ไพโรจน์ มูลรัสศรี

3090801 3930100874301 นาย ประชา นุ่มจันทร์

3090802 3900300580343 นาย ออสมาน ศิริภานนท์

3090803 2479900017679 นาย เปรมปรีดา กงนะ

3090804 3330100195328 นาย สุพรรณ ศรีป๎ตเนตร

3090805 3310101600536 นาย วิมล แสนสุข

3090806 3801200140190 นาย ชนะ ล่ันซ้าย

หนา้ที ่223 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3090807 3920400074474 นาย พีระศักด์ิ เมฆเกิด

3090808 3650800172310 นาย เจริญ ปานเกิด

3090809 3901100671923 นาย นิพนธ์ รวยร่ืน

3090810 3259900100401 ว่าทีร้่อยตรี กษณะพจน์ วงศ์มิตรแท้

3090811 3400100645730 นาย นพรัตน์ ไวยเวทย์

หนา้ที ่224 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3100001 3709900071172 นาย กิจพัฒน์ อาทรสิริรัตน์

3100002 3449900307730 นาย ภานุวัตร ภูวนารถ

3100003 3419900281412 นาย อุทร หล้าพิมพ์สิงห์

3100004 3820700101958 นาย จุมม์โชค เพิม่สีหเจริญ

3100005 3160300263191 นาย กฤต โกบแก้ว

3100006 3730100337463 นาย อภินัยน์ อัครวุฒิพันธุ์

3100007 3730100948845 นาย กษิดิศ ธรรมบัวชา

3100008 3570400759501 นาย นภนัย จันทะการ

3100009 3600700032354 นาย ฉกรรจ์ ฐาปนพัฒนกุล

3100010 3460300008083 นาย ยุทธศักด์ิ เวียงกมล

3100011 3930400147218 นาย สวัสด์ิ เสถียร

3100012 3100903318770 นาย อนันต์ เหมภัทรธร

3100013 3760500867567 นาย ประวิตร ไกลวิจิตร

3100014 3650400159529 นางสาว ณัฐณิชา ครุฑวิเศษ

3100015 3190100179006 นาย วิธัชพงศ์ สิงโห

3100016 3220300880297 นาย วรเศรษฐ์ ทรัพย์สิน

3100017 3969800028788 นาง ณัฏฐิกา จันทร์คง

3100018 3801600623490 นาย สุริยา สวนแก้ว

3100019 3900700693391 นาย เฉลิมพงศ์ เจริญศรี

3100020 3130700352400 นางสาว ภัสพร ธัญญวิกัย

3100021 3300100773968 นาย ยุทธนา ทิพย์เกาะ

3100022 4729900001776 นาย นายธนเสฏฐ์ จิระไชบูรณ์

3100023 3100600231121 นาย ฤกษ์ชัย ศรีขาว

3100024 3100500721193 นาย ศศกร จันทร์ทิพย์

3100025 3419900330430 นาย วิทมล แผ้วสูงเนิน

3100026 3301700421401 นาย ชวรินทร์ โสรัจจ์

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3100027 3449900301103 นาย กิรติ เบญจมาศ

3100028 3639900093215 นาย พิสิฐชัย เมฆอรุณ

3100029 3120200293919 นาย นพดล นุ่มกล่ิน

3100030 3320200348703 นาย ปรีชา จันทบุตร

3100031 3779800180361 นาย ธนฤทธิ์ ฉิมพาลี

3100032 3550700031677 นาย ศักดา วิมาละ

3100033 3710500287030 นาย นิติกร ทรัพย์ประดิษฐ

3100034 3249900044501 นาย สุเชษฐ์ รอดไพบูลย์

3100035 3730100885631 นาย นพดล อยู่เสือ

3100036 3410100384812 นาย ธีระศักด์ิ พิกากัน

3100037 3359900155086 นาย ปราณยุต ละครวงษ์

3100038 3730100753912 นาย ชูชีพ มั่นศรีจันทร์

3100039 3930500874570 นาย อานนท์ ทองมาก

3100040 3520300537514 นาย จักริน คีรีวรรณ

3100041 5419990003758 นาย กฤษณะ ผังดี

3100042 3549900170521 นาย สถาพร เกตุมณี

3100043 3100903691535 นาย ปรเมศวร์ สดใส

3100044 3160500252126 นาย ประเสริฐ พุฒจีบ

3100045 3630100494489 นาย บุญเลิศ ฉ่ําวิเศษ

3100046 3341900418322 นาย เด่นนคร ไชยโกฏิ

3100047 3420900148374 นาย ณัฐภัทร พลซา

3100048 3102101176479 นาย ชัยฤกษ์ สีหมวด

3100049 3909800770638 นาย ผจญ แก้วมาก

3100050 3710600581444 นาย ปณช จันทรวัฒน์

3100051 3169900094640 นาย ปรัชญา ถนอมแก้ว

3100052 3200900714509 นางสาว ชลนที ชุมเกษียร
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3100053 3500200008021 นาย นายเกรียงไกร อินทิสอน

3100054 3430100580280 นาย กฤษณพงศ์ พรหมโคตร

3100055 3451100405217 นาย ปิยะดิษฐ์ ชิณวัฒน์

3100056 3410900097354 นาย ศิริชัย ศรีสุข

3100057 3640100203051 นาย กฤษกร ทองอิ่ม

3100058 5961200001284 นาย อับดุลฟาตะห์ กะนา

3100059 3900700424004 นาย สมศักด์ิ ชูดํา

3100060 3410102332607 นาย ขวัญชัย ชาวนา

3100061 3860500128917 นาย พลากร สุวรรณรัตน์

3100062 3259900146061 นาย กสิณ วงษ์นาม

3100063 3700200418953 นาย พิพัฒน์ ชั้นเล็ก

3100064 3140100086873 นาย สันติสุข ธารีเพียร

3100065 5450400014685 นาย วุฒิชัย วรรณะ

3100066 3610500146259 นาย เดชา เสลารัตน์

3100067 3440500439363 นาย ยงยุทธ พลบํารุง

3100068 3800801134797 นาย ธีระวุฒิ แก้วหีด

3100069 3451000354076 นาย อภิชาติ คงทิพย์

3100070 3800800516165 นาย ทวิช ฤทธิจักร์

3100071 3409900997493 นาย วันชัย ยกนาม

3100072 3300600261796 นาย สัจจา ศูนย์สูงเนิน

3100073 3102100860686 นาย ธนิสร บูรณะโสภณ

3100074 3102001653828 นาย พีรดนย์ กุญแจทอง

3100075 3302000153340 นาย วรกาญจน์ ยอดดี

3100076 3801300495909 นาย โสภณ นาคอ่อน

3100077 3729800106616 นาย อนรรฆพฤฒ โพธิพันธุ์

3100078 3920300255957 นาย จักรพงศ์ พลสิทธิ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3100079 3840100134154 นาย พัฒน์สรณ์ พินิจอักษร

3100080 3860100541418 นาย เศกสรรค์ ไทยถาวร

3100081 5710600026188 นาย อุดม ใจมั่น

3100082 3650100088073 นาย นายพยงค์ กล่ินหอม

3100083 3130600399561 นาย ทนงศักด์ิ รักธรรม

3100084 3141500026038 นาย เฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์

3100085 3969900137881 นาย นิอํารัม นิเฮง

3100086 3900900062718 นาย อรุณ จันทรัศมี

3100087 3110300863571 นาย สุพจน์ สว่างอารมณ์

3100088 3110100513186 นาย พูนลาภ ศกุนะสิงห์

3100089 3300400454205 นาย อิสราฏร หิรัญพลกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3110001 3810600057710 นางสาว จารุณี โคกะทิง

3110002 3629900039113 นาง วัชรีย์ ทองเดช

3110003 3360700125321 นางสาว จรรยมณฑน์ ยุ้งจัตุรัส

3110004 3160100136676 นาง วัชราภรณ์ พละกลาง

3110005 3130500077201 นางสาว นริศรา เดชดี

3110006 3250500413277 นาย สมหวัง กุลวงษ์

3110007 3301500173373 นางสาว จุฑามาศ กุลวรวานิชพงษ์

3110008 3720700851745 นางสาว กาญจนา วงษ์นามใหม่

3110009 3930500656661 นาง รัชนีวรรณ คงดํา

3110010 3341200120380 นาง เรไร คณารักษ์

3110011 3620500765668 นาง นันทนา ผาจันดา

3110012 3199700029551 นาย ป๎ญญา ดีงามเสมอ

3110013 3200200557567 นางสาว นาตยา ทองเย็น

3110014 3700400026765 นางสาว อริสรา เทศจําปา

3110015 3901100561214 นาง กาญจนา หนูอุไร

3110016 3551100119442 นาย กิตชัย สุทธเขตต์

3110017 3960100384052 นาย วีรชิต พูลภักดี

3110018 3620300347854 นาง ธีราภรณ์ เสรีรัตนเสถียร

3110019 3930700010561 นาง สุมาลี คงศรียะพันธ์

3110020 3779800020096 นางสาว วิจิตรา ฉิ่งเล็ก

3110021 3630600015792 นาย วิโรจน์ มะลิซ้อน

3110022 3301000387242 นางสาว ป๎ญญา ก่ายโนนสูง

3110023 3550700047778 นาย ชัยชาญ กุลเจริญ

3110024 3480100259449 นางสาว สุพัตรา อันศิลา

3110025 3251000045407 นาย สมบัติ โชคชัย

3110026 3340900320399 นาย สวาดิ นัยนิตย์

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3110027 3700600371423 นาย กิตติพงษ์ โพธารากุล

3110028 3320600523243 นางสาว มิ่งกมล มุตุมาจันทร์

3110029 3930300422438 นาง ศิรินทิพย์ พุม่นวล

3110030 3341100256042 นางสาว ปิยฉัตร ศรีอักษร

3110031 3340200038640 นาย กฤษดา มนัส

3110032 3330900419425 นาย ทองดี แดงบุญเรือง

3110033 3450300398795 นางสาว ภาณุมาศ วิมลสม

3110034 3801300689827 นางสาว เฌอมาร์ส ปราบแก้ว

3110035 3551000026582 นางสาว พรพิมล สารเถื่อนแก้ว

3110036 3550600098745 นาง พชรพรรณ เพชรดิน

3110037 5530800025063 นาง ดวงใจ บุญทองดี

3110038 3340900036194 นางสาว สาลี รสชาติ

3110039 3340200140142 นาย จตุรานนท์ เจียรนัย

3110040 3350400594295 นาง วิไลวรรณ คํานาม

3110041 3331300060851 นางสาว อุไล ศรีรักษา

3110042 3900100751039 นางสาว สุปรีญา ขักขะโร

3110043 3421100154508 นางสาว ชญาณิศา พีระภควัต

3110044 3320100903845 นางสาว ณัฐวดี จันทบุปผา

3110045 3341200011530 นางสาว สุจินตนา ป้องไพสิฐศักด์ิ

3110046 3969900341275 นางสาว สุวิชานันท์ สุขสบาย

3110047 3540600386066 นาง กุลชญารัส บุญยืน

3110048 3510400189216 นาย อินทร ฟุม่ฟองฟู

3110049 3300101090732 นางสาว สุพรรณี เนื่องวิจิตรประสพ

3110050 3331000940472 นาย นฤปนาท บุญณ์ยิ่ง

3110051 3480600253792 นาง จาฬุวรรณ พรมจันทร์

3110052 3560100198422 นางสาว ศรีวรรณ แก้วสืบ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3110053 3141500069772 นาง กฤตยาณี คงเจริญ

3110054 3229900112868 นาง ธนาพร แก้วเมืองกลาง

3110055 3190200390167 นางสาว พรรณี ฤทธิแ์ผลง

3110056 3360900061458 นางสาว สุพรรษา ศรีโยธา

3110057 3930100167060 นาง อิศรีย์ สุดราม

3110058 3900900017437 นาง ฎิรัชชญา เมฆสุวรรณ

3110059 3740300882783 นางสาว รุ่งอรุณ เถื่อนใหญ่

3110060 3340900003547 นางสาว มุจลินท์ วงศ์ละกุล

3110061 3340100791818 นางสาว พวงเพชร จอมหงษ์

3110062 3450400260868 นาง วัชรี บุญถ่าน

3110063 5340400095937 นาย สุวิทย์ อุทธสิงห์

3110064 3301300309182 นาย วิศิษฐ์ วิศวเลิศทรัพย์

3110065 3401200048939 นางสาว นวพร ศรีกุดเรือ

3110066 3650100211762 นาง สมนึก ขวัญเงิน

3110067 3480100072764 นาง อรนุช อินทะสันตา

3110068 3730200574131 นาย ผจงศักด์ิ เอกเผ่าพันธุ์

3110069 3550700084827 นาง ศิริขวัญ เตชะสิทธิ์

3110070 3900100858038 นาง สุภาวดี ผาแสง

3110071 3311200285451 นาง จันทร์ญี อังกระโทก

3110072 3900300354521 นาง ลลนา นิเด

3110073 3960100175101 นาง จิตติมา จันทร์เจียม

3110074 3302000048449 นาง นารี วงศ์ทิม

3110075 3700400585144 นาย วิสูตร ดวงแก้ว

3110076 3900900509453 นางสาว ฉวีวรรณ ขวัญสง่า

3110077 3420900558173 นางสาว อภิญญา คําไล้

3110078 3509901339944 นางสาว นางสาวรัชนก ชัยพุทธิกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3110079 3961100379939 นาย อรรถพล อุ่นแอบ

3110080 3311000860681 นางสาว รุ่งนภา สําราญวงศ์

3110081 3440400145830 นางสาว มณทิรา วงศ์รักษา

3110082 5940700020686 นางสาว นูรลัยลา อิสอ

3110083 3720800484477 นาย อํานาจ ขึ้นกลาง

3110084 3950600169495 นางสาว การ์ตีณี อาแด

3110085 3341400329118 นางสาว นิภาพร สายแก้ว

3110086 3700100351440 นาย ศิณวงศ์ มาตกฤษ

3110087 3411400037825 นาย สุริยา ราชมนตรี

3110088 3740100813371 นาย สุกัลย์ คงชาตรี

3110089 3341501082886 นาย ชํานาญ บุรมย์

3110090 3700200044298 นาย ธนธรณ์ เวหาธรนาวี

3110091 3700100528030 นาย ไอศูรย์ เข็มนาค

3110092 3810200156991 นางสาว อัจฉรา อินทระ

3110093 3350500258785 นาง อัจจิมา หาดี

3110094 3450600661874 นาง มนพัทธ์ วิเศษวงษา

3110095 3949900271048 นาง โซเฟียะห์ อีซอ

3110096 3900200125555 นาย ณกร ผ่องใส

3110097 3760100417190 นางสาว วาสนา ทิมวัตร

3110098 3310200055277 นาง จันทร์เพ็ญ สุขทวี

3110099 3460800214499 นาย ทรงศักด์ิ บุตรกุล

3110100 3260100092007 นางสาว วรางคณา พิทักษ์เกิด

3110101 3321200313943 นาย เฉลิมเกียรติ บุญคํา

3110102 3910500286040 นางสาว ชญาภา อํานวยมัจฉา

3110103 3950600362368 นางสาว นุชรีย์ ธิติธีรนนท์

3110104 3820800318789 นาย สนอง สมจริง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3110105 3450200002334 นางสาว สุมาลี บุญสด

3110106 3920600677954 นาย นายเสริม รักษ์เมือง

3110107 3320300435977 นาย จํานง อุดหนุน

3110108 5460500017783 นาง วราพร สิทธิรมย์

3110109 3460200002610 นาง สุนาวรรณ บุญนามน

3110110 3340700331958 นาย จักรกฤษ สายป้อง

3110111 3460700070827 นาง พิมพ์ชยา เศรษฐ์สินธร

3110112 3331200211539 นาย ทวี รักษา

3110113 3341400488470 นาย กิติพล ประวิง

3110114 1960600005933 นาย อิสหะ หะมิ

3110115 3310100712977 นางสาว กนกนภา นันทสิงห์

3110116 3550100439527 นาง ขวัญจิต ป๎ญญา

3110117 3570400628929 นาง อําพร อุดคําเทีย่ง

3110118 3550700456007 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ฉายแทน ตาคําสา

3110119 3401800283891 นาง ฐิติพร สะภา

3110120 3640400235527 นาง เพชรรัตน์ รัตนสากล

3110121 3940700230692 นาย ยาการียา ดีเยาะ

3110122 3321300034647 นาย สุนัน บํารุง

3110123 3801100136239 นาง ศิริญญา จินดารัตน์

3110124 3480200047371 นาย ชูเกียรติ คําถา

3110125 3450200825314 นาย อุทัย มาหาร

3110126 3361300263808 นาง จันทร์นภาเพ็ญ ทินราช

3110127 3471201576645 นาย วัชระ สมบัติดี

3110128 3730200036236 นางสาว ชนิดาภา เทศแก้ว

3110129 3730100823511 นาง เนาวลักษณ์ ภูง่าม

3110130 3410100273875 นางสาว อรเนตร ภักดีศรี
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3110131 3719900035460 นาง ณัฏฐธมน อุ่มมล

3110132 3910500309503 นางสาว เต็มศิริ สองเมือง

3110133 3419900421958 นาย ศราวุฒิ มหาโพธิ์

3110134 3559900019725 นาย ศาสตรา สินันตา

3110135 3321000664378 นางสาว บังอร แอกทอง

3110136 3720100234095 นาง นริศรา เชิดชูสุวรรณ

3110137 3330501036913 นางสาว ปรียา กุมรีจิตร

3110138 3910100273382 นางสาว ณัฐา จันทร์เมือง

3110139 3601200347535 นาง กมลรัตน์ บุญทอง

3110140 3630100480399 นาย วณิชา คณะใน

3110141 3460500115100 นาง กมลวรรณ ศิริใหญ่

3110142 3320200516541 นางสาว ยวนใจ เอกสันติ

3110143 3341600131117 นางสาว สิริวิมล ภูเด่นผา

3110144 3300900144221 นาง ศศิมาพร กินขุนทด

3110145 3940100334993 นางสาว อาลาวียะห์ เจะมิง

3110146 3941000399539 นาย อดิสิทธิ์ ฮะซา

3110147 3411700809017 นางสาว ทัศนีย์ เบ้าทองหล่อ

3110148 3460100522808 นาง นุชนภางค์ คําตา

3110149 4709900002632 นาย เจษฎา ชาวปลายนา

3110150 3360101472554 นาง ศิรินนาถ จันทร์ปาน

3110151 3480700573985 นาง จริยา ฝาระมี

3110152 3600400187441 นางสาว พิชามญชุ์ คงเพ็ชรศักด์ิ

3110153 3949900030296 นางสาว วัศร์กมล เหมแก้ว

3110154 3900900026673 นางสาว ฑีรพัชร ชุมช่วย

3110155 3490300073039 นาง ทัศนีวรรณ จันต๊ะคาด

3110156 5480100011486 นาย วชิระ คําไตรย์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3110157 3150600536690 นาย ศรายุทธ แสงนาค

3110158 3540400444976 นางสาว สุพัตรา มาดหมาย

3110159 3520101568151 นาง ประกายตะวัน สานเมทา

3110160 3342100139110 นางสาว ประภาพร พึง่จิตร

3110161 3410400338581 นาย ศักด์ิชัย กิติราช

3110162 3301300505551 นาง อรัญญา โพยนอก

3110163 3950300155723 นาง นางสุนีย์ แก้วกุก

3110164 3480100364960 นาง ผาจิต ผาสุข

3110165 3960500279931 นาง วรมน คงอยู่

3110166 3310900096782 นางสาว ณัชชา ทูลไธสง

3110167 3560500084726 นางสาว ยุพารัตน์ สมศรี

3110168 3930600392151 นางสาว ทิพย์วิภา จินดารัตน์

3110169 3900100291020 นาย กีรติ พงศ์อักษร

3110170 3301300529441 นาย กฤษณะ จันทีนอก

3110171 3341600418882 นาย ภาษิต ทิพอุตร์

3110172 3470500111422 นาย นิคม นนทะศรี

3110173 3400900487250 นาง อุดมลักษณ์ โลสูงเนิน

3110174 3340600256806 นาง รัตนา สีทาเลิศ

3110175 3910500056648 นาง นางนูไรนี เศรษฐสุข

3110176 3501500070319 นางสาว พรรณวลี นันทสมบัติ

3110177 3551000062694 นาย วีระ ธิป่าหนาด

3110178 3900400037960 นาง รัชนุ สุวรรณรัตน์

3110179 3320600752561 นางสาว พิกุล จิตโชคอํานวย

3110180 3340100464418 นาง จรินทร ทองศรี

3110181 3490500519553 นางสาว เพ็ญพรรณ ศรีสาพันธ์

3110182 3710600551308 นาง สุวารี บุญส่ง

หนา้ที ่235 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3110183 3910600010216 นางสาว วลัยลักษณ์ หลีหรับ

3110184 3341700311362 นาง กัญญารัตน์ วิชิต

3110185 3810100575711 นาย ธีระยุทธ นุชน้อย

3110186 3720901025419 นาง แพรวทิพย์ ศิรวุฒินานนท์

3110187 3150200137992 นางสาว ตรงพร อยู่ไกล

3110188 3750300250698 นาง ณัฏฐนันท์ พิทยะภัทร์

3110189 3960300306047 นาง รอสมีนี ขาวสะอาด

3110190 3400400045673 นาย สุริยาวุธ อินทระเกษม

3110191 3409900942567 ว่าทีร้่อยตรี อภิชาติ นามมุงคุณ

3110192 3301700176368 นางสาว อนัญภัทร ห่อไธสง

3110193 3480200096711 นางสาว สุวรรณา แสงผา

3110194 3402000103023 นาย สมประดิษฐ์ ขันต์ิทัศน์

3110195 3960400004131 นางสาว ใยนะ เจ๊ะเลาะ

3110196 3450200488440 นาง วิภาภรณ์ แสงน้ํา

3110197 3401700086058 นาย สถิตย์ มูลมืด

3110198 3400200060075 นาย สุขุม หร่องบุตรศรี

3110199 3310400717630 นาย มณู เมฆี

3110200 3160600010108 นางสาว กนกวรรณ ชิดชอบ

3110201 3940200436071 นางสาว ทินวดี สุขศรีทอง

3110202 3720100502669 นางสาว วัลลภา สงวนทรัพย์

3110203 3910400100351 นาย ฮาสัน รอเกตุ

3110204 3559900040198 นาง รําแพน เหล่าโกศลวัฒน์

3110205 3910200037443 นาง นารียา อารีมาน

3110206 5410490004811 นาง จีระภา ผลบุญ

3110207 3340900507766 นาง สุทัตตา บุตรสี

3110208 3910500408561 นางสาว ฟาติมา รักสัตย์

หนา้ที ่236 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3110209 3900100002028 นาง ฐิติรัตน์ บัวเพชร

3110210 3330300975815 นาง กุหลาบทิพย์ บัวหอม

3110211 3329900362511 นาง กรรณิการ์ หงษ์ทอง

3110212 5550600017717 นาย ชัยสิทธิ์ แสนหิรัญรัตน์

3110213 3900100587042 นาง วราพิณท์นภัส ป๎จฉิมศิริ

3110214 3949800025452 นาง ฮาบีบะ มายุดิน

3110215 3940100220157 นาง นิรอบียะห์ นิสนิ

3110216 3960100068339 นาย นูรเด็น แวกือจิ

3110217 3960300037933 นาย อดุลย์ มะหะมะ

3110218 3930800185630 นางสาว ดารุณี หมัดหมัน

3110219 3341900930821 นาย ชัยภัทร บุญล้อม

3110220 3521300257067 นาง รัตน์ธันยภัทร พิสุทธยางกูร

3110221 3349900080477 นาง จริยา พุทธเทศ

3110222 3341300417287 นาย อุทัย สําราญสุข

3110223 3480100034579 นาย สุรวุฒิ สุริยนต์

3110224 3310300169045 นาง กัญญาณัฐ ภูมิศิริกุลวัฒน์

3110225 3250700087969 นางสาว วันเพ็ญ พันปล้อง

3110226 3950100381223 นางสาว ทัศนีย์ หะยีมอ

3110227 3500700002936 นาย สุริยา อําพันธ์ศรี

3110228 3440800785186 นาง อรวรรณ ยอดสนิท

3110229 3960300020844 นาง รอฮานี ภูมิบุตร

3110230 3150200225123 นางสาว กรเกษ รุ่งกําจัด

3110231 5501290003536 นาย สุพสิษฐ์ จันทร์เพ็ญ

3110232 3550100026818 นาง ชนากานต์ ศรรบศึก

3110233 3340100232011 นาง สายฝน เหง้าเกษ

3110234 3920400094556 นาย ภูเบศร์ สองสา

หนา้ที ่237 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3110235 3330400006610 นาย ไพบูรณ์ พรมชาติ

3110236 3910300188770 นาง สุวรรณา ทองคณารักษ์

3110237 3460300714301 นาย นายปรีชา บุญน้อย

หนา้ที ่238 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3120001 3540400753804 นาย อุเทน เกษสุดาภรณ์ศักด์ิ

3120002 3301600349414 นาง ชลลดา คงไมตรี

3120003 3679900039067 นาง เปรมกมล ปานลักษณ์

3120004 3410102053414 นาง สกุลณา สัพโส

3120005 3169900105811 นาง ขวัญเรือน โคกขุนทด

3120006 3730600866821 นางสาว กัญญา ปรีประชา

3120007 3610100170616 นาง บัวทอง พรสวัสด์ิ

3120008 3840800315500 นาย ธีรวุฒิ พัฒน์แก้ว

3120009 3730600036641 นาย รัฐวิชญ์ แสงอิทธิวัสส์

3120010 3901000252759 นาง วรรณดี หนูแสง

3120011 3730101464132 นางสาว กัลยกร สารทองกลํ่า

3120012 3300100904850 นางสาว พนา ถึกพะเนา

3120013 3720200754783 นาย สน ศิระวงษ์

3120014 3329900364688 นาย เฉลิมพล พวงศิริ

3120015 5470890011611 นาง มณีชัย สิงห์ไชย

3120016 3110400153509 นาย กฤษณ์ ศรีสุภาพ

3120017 3411600282611 นาง สุภาวดี จันทรา

3120018 3350100001981 นางสาว พรทิพย์ สิมมา

3120019 3830300101969 นาง มาลีรัตน์ คหาปนะ

3120020 3400500948934 นาง ศรีรุ่ง กุลวัตร

3120021 3709800024016 นางสาว กมลรัตน์ พิทักษ์ภากร

3120022 3342000241427 นาย จิระศักด์ิ สินเทาว์

3120023 3120500152423 นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน

3120024 3361100402791 นางสาว ธัญญรัศม์ ผานาค

3120025 3130400182126 นางสาว จุฑามาศ อาลัยสุข

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

หนา้ที ่239 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

3120026 3440100081461 นาย ประวัน ราชบุรี

3120027 3450200122569 นางสาว นลินรัตน์ เหนือโท

3120028 3700100332640 นางสาว ธีราภรณ์ มากสิน

3120029 3430200485602 นาย ธีระยุทธ อินทรักษา

3120030 3310800309504 นางสาว ทัศนีย์ กําเนิดสิงห์

3120031 5341400020270 นาย วิชัย บริสุทธิ์

3120032 3150600560663 นาง สมใจ เสาะแสวง

3120033 3710500395142 นางสาว วริศรา พิสิฐพิพัฒนา

3120034 3450300381086 นางสาว จินตนา นนท์อ่อน

3120035 3120100512970 นาย เชษฐา หิรัญแพทย์

3120036 3450400025893 นางสาว อ้อย มังฆงั

3120037 3100503274414 นางสาว จันทิมา จันทร์สุวรรณ

3120038 3929900163661 นางสาว ติยาภรณ์ สุขสง

3120039 3800101562877 นาง ปรารถนา ขันทอง

3120040 3130200547473 นางสาว ขวัญเรือน พุม่ประดล

3120041 3720300058410 นาง ปิยะนุช นันทสินธ์

3120042 3640100362370 นางสาว จิราพร วันจันทร์

3120043 3450100556486 นาย พชรพล สุ่มมาตย์

3120044 3199800112204 นางสาว ภัทร์ศรีวรรณ สมบรม

3120045 3210500280773 นาง นภัสสร พวงเกษ

3120046 3410100834974 นางสาว สุกัญญา สุพันธ์

3120047 3710500258986 นาง พัชราภรณ์ โพธารัตน์

3120048 3330700611616 นาย พิชญะกฤษฎิ์ บ่อกลาง

3120049 3410200489217 นาย วรพงศธร ตะโสธร

3120050 3530400273632 นาย ดํารงค์ มาทํามา

หนา้ที ่240 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

3120051 3460800353782 นาง บังอร ฆารดา

3120052 3160600152255 นาง วิมลนภัทร เทียนสวัสด์ิ

3120053 3461200140827 นางสาว วาสนา เนื่องไชยยศ

3120054 3859900149278 นางสาว รมิดา ช่วยศิริ

3120055 3650100309169 นาง สมิตา แซวหิว

3120056 3570100229581 นางสาว ประไพพร พลเยี่ยม

3120057 3730500619202 นางสาว ปาณิศา เสฏฐ์คณา

หนา้ที ่241 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3130001 3300600564021 นาย อุเทน เทีย่งกระโทก

3130002 3240200278943 นาย พิธาน บวรกุลวัฒน์

3130003 3570101578016 นาย ชัยวัฒ ไคร้โท้ง

3130004 3331001143568 นางสาว เรืองไร อินทรากอง

3130005 3410400931452 นางสาว ชุตินธร บํารุงภักดี

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่242 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3140001 3720500124220 นางสาว วิมลสิริ ศรีราชา

3140002 3119800066245 นาย บัญญัติ เตียวัฒนานนท์

3140003 3301600041932 นาง สุภาวดี ฟากวิลัย

3140004 3500900201487 นางสาว มนธิรา สอาดล้วน

3140005 3300700016343 นางสาว กัลยรัตน์ รัตนธรรมเมธี

3140006 3311100181280 นางสาว เกวริญญา สุวรรณวงศ์

3140007 3749900210750 นาง ทิพย์ประภา ล้ิมพรชัยเจริญ

3140008 3600700905510 นาง จินตนา ศิริธนะ

3140009 3310600785311 นาย อนุชา จูกูล

3140010 3669800109349 นาย บุญชัด เพ็ญสิน

3140011 3760100467235 นาง นุชจรีย์ หินแก้ว

3140012 5930300012902 นาย สุชาติ หม้งห้อง

3140013 3190200341280 นาง จันที สุทธิประภา

3140014 3901101305629 นางสาว นาฏธิดา นนทพันธ์

3140015 3100602379150 นางสาว วิญาภรณ์ โพธิราชา

3140016 3961100021830 นาย ประดิษฐ์ ทองดี

3140017 3451400406430 นาย ธนกฤต ขินหนองจอก

3140018 3310500573532 นาง ภัทรวดี จันโทน้อย

3140019 3300700571533 นาง วาสนา ยศแก้ว

3140020 3910500255781 นางสาว รุ่งนภา อุสมา

3140021 3960500140622 นาย ทศพร เงินมาก

3140022 3410700101234 นาย ยุทธชัย โสธรรมมงคล

3140023 3309900227168 นางสาว ไขนภา ชัดสระน้อย

3140024 3800801029098 นาง ภาวิณี ทิง้ปากถ้ํา

3140025 3480700703226 จ่าเอก สริน พรหมคนซ่ือ

3140026 3301800090619 นาง อาภรณ์ สิงหเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่243 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบักลาง)

ชื่อ - สกุล

3140027 3110100454457 นางสาว ศศิธร ศรีเขียว

3140028 3440800047631 นางสาว ศุภนิจ ชาทะศรี

3140029 3301100076664 นาย วุฒิไกร แข็งการ

3140030 3800800183743 นาย วีรพงศ์ ระยะไมตรี

3140031 3609900430718 นางสาว อมลวรรณ โชติสุขพยัคฆ์

3140032 3350100295730 นาง ภรณ์นภัส แย้มกระจ่าง

3140033 3580300111185 นางสาว กนกกาญจน์ มะลาง

3140034 3190200035740 นางสาว วาสนา โสดานิล

3140035 3901100721971 นางสาว สะฝียะ หมุดบินสัน

3140036 3150600315359 นาย พงษ์ศักด์ิ หมวกกุล

3140037 3410200061772 นาย ประยูร ขุนแก้ว

3140038 3910500138636 นางสาว อลีณา ล่าหมีน

3140039 3910400103415 นางสาว อนงค์ อินทร์ทองแก้ว

3140040 3410400035422 นาย ชาญชัย อ่อนละมุล

3140041 3110101967466 นาย อาทิตย์ ประเสริฐ

หนา้ที ่244 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3150001 3320300651971 นางสาว อาทิตยา งามเลิศ

3150002 3101201346154 นาย ธนโชติ โสภณบุญกิจ

3150003 3550400217228 นางสาว วิลาวรรณ คํามินทร์

3150004 3700400711883 นาง สุกัญญา ตันบุญเจริญ

3150005 3440900018896 นาย อัศวเดช สิทธิสาร

3150006 3679900082663 นางสาว พิมล ชัยสิทธิ์

3150007 3120100197586 นาย รัชพล พัดโสภา

3150008 3430700168916 นางสาว อรุณรุ่ง คําใบ

3150009 3559900189124 นางสาว พรรณี กุลโน

3150010 3310600246631 นาย สมาน พิลาธร

3150011 3360300299674 นางสาว ภัทธริดา ทวีถิ่น

3150012 3669900083821 นาง บุณยนุช ม่วงพรหม

3150013 3191100240822 นาง สิริภาส ยิ่งแสงชัย

3150014 3101702020596 นางสาว ชุติมา หนุนนาค

3150015 3430700026003 นาย สมานมิตร ใจชื่น

3150016 3640100473554 นางสาว ปารีณา วงศ์เสนา

3150017 3100200141400 นาง สลีฉาย สมดี

3150018 2451300016411 นาย บุญธรรม ทวีสิน

3150019 3430500175161 นาง สุภาภรณ์ คําสุข

3150020 3469900165242 นาง รภัสสา เขจรจิตร

3150021 5101799019659 นาย สมภพ ขวัญเงิน

3150022 3440100590455 นาง นลพรรณ งานฉมัง

3150023 3130500143653 นาง ณัฏฐ์ชานันท์ แก้วกาญจน์

3150024 3820500037512 นางสาว กัลยดา เจี่ยสกุล

3150025 3659900819003 นาง ชูมน วรรณทวี

3150026 3440400553300 นาง วงเดือน อ่อนบัวขาว

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่245 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3150027 3501200219911 นาง กิตติลักษณ์ เรืองวงษ์

3150028 3320800166631 นาย รัฐกิตต์ิ สืบชาติ

3150029 3100701249327 นางสาว ธิดารัตน์ ปิยะอารีธรรม

3150030 3110401138856 นางสาว ปภาดา ป๎น้น้อย

3150031 3730600123110 นางสาว นพวรรณ ไม้สน

3150032 3250600085972 นางสาว นฤชญา เปร่ืองปราชญ์

3150033 3730500295431 นาย ประทีป รัตน์นุ่มน้อย

3150034 3930501058440 นาง ภัคชลีพร วงศ์เต็มแก้ว

3150035 3730100953466 นาย ปวินท์ สันติกฤษณเลิศ

3150036 3551100106278 นาง ธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์

3150037 3700600036543 นางสาว ปวิชญา มารอดศิริ

3150038 3110300033536 นาย ณธัชพงศ์ ศรีแก้ว

3150039 3101201898882 นางสาว ภาสิตา โพธิ

3150040 3150400057755 นาย นัฐพล แก้วมณี

3150041 3560600079911 นาง จิตติณัฏฐ์ มณฑาทอง

3150042 3720900363418 นางสาว พัชรา คําไพเราะ

3150043 3430501000004 นางสาว เยาวนาถ ศรีตะบุตร

3150044 3660500369037 นางสาว ปุณยนุช สินประเสริฐรัตน์

3150045 3310400423342 นางสาว วนัสดา เย็นกูล

3150046 5311090003917 นาง ทัศนีย์ ไทยยิ่ง

3150047 3740300572547 นางสาว ศุภาวรรณ ปิน่แก้ว

3150048 3450101071222 นางสาว พรพรรณ จันทเกิด

3150049 1650100007778 นาย ศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม

3150050 3609700238996 นางสาว นิยตา อนรรฆนนท์

3150051 3670301271681 นาง วิไลรัตน์ เจริญสุข

3150052 3102000107862 นาย พงศ์อินทร์ ทิชินพงศ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3160001 3501200260694 นาย นิรันดร์ จันทร์ชัย

3160002 3209600173926 นาย วิริทธิพ์ล โชติพงษ์

3160003 3250400276570 นาย ธนภัทร ทวยจัด

3160004 3139900019141 นาย วัชระ บัญชาวิมลเชษฐ

3160005 3770400219644 นาย ประสาร ศรีสมุทร์

3160006 3529900085647 นาง พฤษภา สิงห์ธนะ

3160007 3671000173479 นาย จักรกฤษณ์ ยศป๎ญญา

3160008 3110101291039 นางสาว สุธาสินี ดาวเรือง

3160009 3349900421827 นาง ศิรภัสสรศ์ จริยาพงษ์

3160010 3730100484865 นางสาว ณัฏฐวี พิทยาบริวัฒน์

3160011 5760600020139 นาง วิภารัตน์ เอี้ยวซิโป

3160012 3910600101289 นาย ทรงพล สารบัญ

3160013 3430600119034 นาย ชูศักด์ิ รัตนวงษ์

3160014 3530700574239 นาง อัญชลี แพงพรม

3160015 3440900076829 นางสาว พุทธชาติ กอแก้ว

3160016 3410102242250 นาย ปรัชญา ศรีสันต์

3160017 3650800857584 นาย ศรี สุกใส

3160018 3411000241417 นางสาว ณภษร สมทิพย์

3160019 3860300105689 นาย ถนอมศักด์ิ มากชุมโค

3160020 3749900161848 นาย เตชทัต กรรณทิพย์

3160021 3750100065714 นาง นวลหทัย เหลืองจิตวัฒนา

3160022 3530800299451 นาย พิทยาธร แก้วหลวง

3160023 3240400115975 นาวาตรีหญิง สมฤทัย จันทร์สุข

3160024 3329900147733 นางสาว กมลภรณ์ เลือดสกุล

3160025 3770400203926 นาย ภิญโญ หงษ์ทอง

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

หนา้ที ่247 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

3160026 3770100317683 นาย สามารถ ท้าวแผนบุญ

3160027 3470500101915 นาง จุฑามาส อาจทุมมา

3160028 3740100626791 นางสาว เบญจมาศ สร้อยพวง

3160029 3620500810141 นาย ประยงค์ ฉิมอ้อย

3160030 3901100141932 นางสาว กิติมา เอี่ยมเอิบ

3160031 3900100743818 นาง ปทิตตา นวลจันทร์

3160032 3960800201759 นาย พาฤทธิ์ ลอฮะ

3160033 3190900097519 นาง นารี คล้ายเพ็ญ

3160034 5460690028153 นางสาว รัชนี ถิตย์ประเสริฐ

3160035 3440600484379 นาย ชูศิลป์ เสนาวงศ์

3160036 3310100888161 นางสาว มัทนา บุญมี

3160037 3240600274431 นาง นิดาพัฒ สุทธิพงษ์

3160038 3770400574959 นางสาว ธัญลักษณ์ ไร่หินถ่วง

3160039 3140200251469 นาง มนทิรา กิจลํามี

3160040 3961200143708 นาย นัศรุดดีน เจะแน

3160041 3560700382917 นาง ดุจดาว แก้วมี

3160042 3630400158174 นาย สวิง คําขาม

3160043 3749800114902 นางสาว ชลลดา คําสัมฤทธิ์

3160044 3130400248763 นางสาว รัตติกรณ์ มีอุสาห์

3160045 3102400411216 นาง รัตนา งานจัตุรัส

3160046 3500700081135 นาย ณัฐพงศ์ ฟูคํา

3160047 3900900360743 นาย วัชรินทร์ ชิตณรงค์

3160048 3740101018086 นาย นิรันดร์ กิยะแพทย์

3160049 3200500289312 นางสาว จันทิมา วิชกูล

3160050 3400900484196 นาง ศศิธร พิมพ์ชายน้อย
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

3160051 3910200094676 นาย คอเหลด นาฮับผล

3160052 3471201139733 จ่าเอก ปิยะ ภาคะไชย

3160053 3960200358720 นางสาว นูรีซัน มะเก

3160054 3200100825659 นางสาว ธัญญชล ธันยาสิริ

3160055 3910100146623 นาย ปรีชา ป๎นดีกา

3160056 3250700306431 นางสาว นริศรา นารีจันทร์

3160057 4200100003720 นาย วิฑูรย์ งามกิจ

3160058 3240600200852 นาย พงษ์ศักด์ิ แก้วคํา

3160059 3309901286885 นางสาว วรรณี ต้ังอดุลย์รัตน์

3160060 3301500167195 นาง ลินิน พูนผล

3160061 3919900039480 นาย สุทธิชัย สําเริง

3160062 3940100335582 นาย อับดุลกอเดร์ การีนา

3160063 3770100602124 นาย อรุณ แก้วอ่อน

3160064 3720100006459 นาง จารุวรรณ ค้ิวเทีย่ง

3160065 3720500173026 นาย เชษฐา พวงดอกไม้

3160066 3810100519331 นาย สมศักด์ิ เชาว์ช่าง

3160067 4200100007741 นาย ฉัตรชัย สุขแก้ว

3160068 3240300580765 นาย ทิติพงษ์ ปานหงษา

3160069 3170200197651 นางสาว อัมพาพันธ์ ล้ิมศุภรัตน์

3160070 3530700723412 นางสาว สิริพรรณ แผ้วเกษม

3160071 5200600045764 นาง สุภัสสร คูศรี

3160072 3240400127639 นาง พรรณี นิลภูศรี

3160073 3190900157660 นาง กชพรรณ รุ่งนาคินทร์

3160074 3240200402083 นาย กิตติ วิชาวงค์

3160075 3961000082896 นาย ไซนัล นิรมาณกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

3160076 3369900010967 นาง นารถชนก ชาลีวงษ์

3160077 3960800176851 นาย เดช ว่องไว

3160078 3749900045830 นาย บุญส่ง จันทร์จํารัสศรี

3160079 3319900116153 นางสาว วรวรรณ บุญมี

3160080 3720300172701 พันจ่าเอก ณรงค์ กาฬภักดี

3160081 3471200473109 นาย บุญเพ็ง ปูนกลาง

3160082 3550700589384 พันจ่าเอก นพดล พรมรักษา

3160083 3900700092532 นาย ทนงค์ศักด์ิ ภักดีไพบูลย์สกุล

3160084 3310400011290 นาง ชลธิชา ทับจิต

3160085 3301800614936 นาย สิทธิศักด์ิ ศรีจันทึก

3160086 3720100443638 นาย อนันต์ ตันติจรูญโรจน์

3160087 3910200094641 นางสาว นุรญามี หมาดโต๊ะโส๊ะ

3160088 3460500305227 นาง ศริญญาพร คัชมุข

3160089 3860300325557 นางสาว เสาวนีย์ สิงหา

3160090 3160100055731 นาง นันทกา สุขโรจน์

3160091 3660400515902 นาย มัธชานันทน์ มโนฤทธิฌานนท์

3160092 3451200167717 นาง สุภาพร ดวงประทุม

3160093 3670400226421 นาย อภิชาติ เหมมั่น

3160094 3720300289659 นาย ประพัทธ ก้อนแก้ว

3160095 5301200002651 นางสาว ทิพาดา ประจง

3160096 3910300022600 นาย สันติภาพ ป๎งหลีเส็น

3160097 3130700011491 นางสาว บังอร ครองคุ้ม

3160098 3720800050892 นาย กรวุฒิ เกษสุวรรณ

3160099 3720200384285 นางสาว สุรีย์ มีสุข

3160100 3779900039490 นางสาว ชัญญานุช พุม่พวง

หนา้ที ่250 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบักลาง)

3160101 3630600097110 นาง ธมนชนก ยะสะวุฒิ

3160102 3949900234215 นาย มูหะหมัด วันสุไลมาน

3160103 1940100082408 นาย อดินันท์ หะยีสามะ

3160104 3659900493345 นาย ก้องศักด์ิ ธรรมโณ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3170001 3110100534418 นางสาว กรกมล หฤชัยงาม

3170002 3350400301697 นาย สมพร ภูมิสะอาด

3170003 3860100055173 นาย ธวัชชัย ชุ่มปล่ัง

3170004 3330700528433 นาย ตฤณ แก้วละมุล

3170005 5320100013170 นาง สมหมาย วงศ์คุณานุสรณ์

3170006 3901000107961 นาย สมโภช บุญฉลาด

3170007 3401200146591 นาย ป๎ญญา อิทธิพรม

3170008 3800700022314 นางสาว วัชรีย์ ชินวงศ์

3170009 3210300634211 นาย นายอนุสรณ์ จันดาแสง

3170010 3320600657622 นาง กุสุมา วิริยะเขษม

3170011 3300900297907 นาง บุบผา นรสาร

3170012 3411900355451 นาย ชากล้า กองสุวรรณ

3170013 3341500534023 นาง ประไพพักตร์ คุ้มวงศ์

3170014 3250300297184 นาย ปราชชญยุทธ เดชสุภา

3170015 3451400121435 นาง วราภรณ์ อันทะไชย

3170016 3200100944984 นาย ไพฑูรย์ การสมศาสตร์

3170017 3810100391238 นาย สุพจน์ ชดช้อย

3170018 3220400183156 นางสาว ณัฐชพร พุทธภา

3170019 3470700089871 นางสาว พรรณภา หินสอ

3170020 3470100051112 นาย ศุภมิตร พลไชย

3170021 3401700699751 นาง ลาภิสรา บุญปลูก

3170022 3700100913944 นาย พชร จินตนสรรค์

3170023 3600300601335 นาย ณัฐธัญพงศ์ แสงเมือง

3170024 3770100515256 นาง ชนกภุษา ชินรัตน์

3170025 3440100311599 นาย นธี พิมพา

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ - สกุล

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

3170026 3209900027640 นาย วรชาติ คงสมุทร

3170027 3130400063437 นาย เอกรินทร์ กล่อมทรัพย์

3170028 3150600495527 นาย สง่า ธีระนิธิ

3170029 3331000208984 นาย บัณฑิต โพธิก์ิ่ง

3170030 5330400026978 นาง รัตนาวดี อาเมด

3170031 1960600013961 นางสาว บุบผาสิริ คงที่

3170032 3320400283648 นาง บรรจบ ทศพร

3170033 3319900184744 นางสาว วริศนันท์ วรรณวิสิน

3170034 5760100024151 นางสาว น้ําเพชร น่วมสวัสด์ิ

3170035 3700600050503 นางสาว มยุรี น่วมอนงค์

3170036 3650400330490 พันจ่าเอก ไพฑูรย์ มีมาก

3170037 3310300559757 นาย กรไชย รัฐกิต์ติ

3170038 3770400060955 นาย วัชรพัฒน์ ตันเสียงสม

3170039 3160600167406 นาย ศุทธา แพรสี
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3180001 3339900009641 นาง ปภาวรินท์ นาจําปา

3180002 3530900163267 นางสาว วิไลวัลย์ วงษ์ป๎น

3180003 3479900004249 นาย กฤษฎา ดาบพลอ่อน

3180004 3440700514041 นางสาว ศิริรัตน์ บรรยง

3180005 5311000051321 นาง รุ่งทิพย์ สครรัมย์

3180006 3801000157978 นาง ศรัญญา วัชรวิจิตร

3180007 3450101190761 นางสาว รัศมี รักพุทธะ

3180008 3720500400332 นางสาว มาริสา การบุญ

3180009 3102201404538 นางสาว ธนัทพัชร์ ทองเปรม

3180010 3920200151696 นางสาว ศศิโรชญา ใจตรง

3180011 3660400377101 นาย ชัชพงษ์ เครือบุษผา

3180012 3480700227114 นาย วัชรินทร์ หลวงทําเม

3180013 3460600161863 นาง ชลณี ลาดสุวรรณ์

3180014 3301400765929 นางสาว ชฎาภรณ์ สินธุวงศานนท์

3180015 3809900383963 นาย ยุทธศักด์ิ เสมอภพ

3180016 3940200002780 นางสาว สุกัญญา แว่นแก้ว

3180017 3800900241231 นาง เพียงแข แก้วกาญจน์

3180018 3860100485682 นางสาว ศิริลักษณ์ ใสสุชล

3180019 3330300396891 นาย ระวี วงค์ใหญ่

3180020 3141500208268 นางสาว ฉัตรวิไล โฉมบุตร

3180021 3100202980557 นาย ธนาณัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

3180022 3860300039864 นางสาว เบญจมาพร อินทผลา

3180023 3310400147922 นางสาว พนมพร นรัฐกิจ

3180024 5550500435851 นาย ยุทธศักด์ิ ภักดีปรีชานนท์

3180025 3920100312701 นางสาว อรอําไพ โออิน

3180026 3409900547676 นางสาว สุดธิดา สุดสอาด

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180027 3130700001348 นาย สมควร ใบทองเจริญ

3180028 3300800009918 นาย ศิพิสิษฐ์ นาคบุญธรรม

3180029 3860200212670 นางสาว พัชรินทร์ ศรีสุวรรณ

3180030 3670300929811 นาง ภัทรลักษณ์ พรมทอง

3180031 3571100252088 นางสาว ณัฐิกา สิงห์หล้า

3180032 3930100887020 นาย มณเฑียร คงจรัส

3180033 3461200082975 นางสาว สายทอง อันชุรีย์

3180034 3310200555601 นาย ธรรม์ธวัช ยันระหา

3180035 3410500225169 นาย ป๎ญญา ไชยแสน

3180036 3460900211491 นาย กวีวรรณ พูลพุทธา

3180037 3550700577831 นาง กมลวรรณ สนธิ

3180038 3720200104843 นาง ศุภรา พุทธจรรยา

3180039 3470100767398 นาย สมณะ รตินรภัทร

3180040 3348900255101 นาง เฟือ่งฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย

3180041 3650100929868 นาย ชัยวัฒน์ พัฒนราชสีหกุล

3180042 3420900712105 นางสาว ขวัญฉัตร นาวาเรือน

3180043 3560700032886 นาง หฤทัยรัตน์ ไม้งาม

3180044 3540300367171 นาย ศักด์ิสิทธิ์ นันแก้ว

3180045 3300101223465 นางสาว วาสนา ปุริธรรมเม

3180046 3180500257802 นาง นันทิกาญจน์ พิทักษ์ศิลป์

3180047 3309901830101 นางสาว นิตรติยา จันทร์ภิรมย์

3180048 3540100928561 นาย ไกรสร ชลสินธุ์

3180049 5550500397071 นาย ธีรยุทธ คําศรีแก้ว

3180050 3800800584659 นาย จิรศักด์ิ สันโดด

3180051 3801100258687 นาย วีระศักด์ิ เดชศรี

3180052 3670300742907 นาย กชดา ทุมทา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180053 3930100361737 นาง วันดี พุทธศรี

3180054 3720300054376 นาง แก้วตา ชินภักด์ิ

3180055 5311100077675 นาง ดวงเดือน ต้นศรี

3180056 3800101622845 นาย สัญชัย ส่งช่วย

3180057 5330590004997 นาย ธิติพันธุ์ เรียมทอง

3180058 3560500722692 นางสาว รักษิตา ดวงคํา

3180059 3451100403851 นางสาว อุไรวรรณ สังขศิลา

3180060 3760100494071 นาง สุรีนุช เกตุแก้ว

3180061 5160300032005 นาย ธวัชชัย โตสาระเดช

3180062 3460700181106 นาย ภูชิต คชขันธุ์

3180063 3341501554923 นางสาว รัตชะดา กุลเกล้ียง

3180064 3341501448163 นางสาว ปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน

3180065 3430800165340 นาย โสภนวิชญ์ สินเจริญไพบูลย์

3180066 3909900637484 นางสาว หัทชารี สาครินทร์

3180067 3940400151681 นาง อรทัย ไตรธเนศ

3180068 3940700284083 นาย มูสตอปา หะยีมูน๊ะ

3180069 3620500666970 นางสาว มยุรี รวบรวม

3180070 3950400022351 นาง จอมขวัญ สุวรรณธาดา

3180071 3150600142012 นาง จรีพร มาลัยศรี

3180072 3610300156803 นาง สมพร อินทะนู

3180073 3540400079585 นาย ภูวนาถ จํารัส

3180074 3800900568906 นางสาว จิรชยา สุดสาย

3180075 3809800085545 นาย จักรี คงสันติ

3180076 3480600213278 นาง ประภาพร ครโสภา

3180077 3310401080627 นาย เอกรินทร์ เพิม่ชาติ

3180078 3910600049180 นางสาว พรพิสุทธิ์ ใจสมุทร
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180079 3901000449161 นางสาว สุขฤทัย โฉมงาม

3180080 3961100229554 นาย นุรดิน กีลีมอ

3180081 3940200193097 นาง ฮามีเสาะ เจ๊ะเด็ง

3180082 3930400069900 นาย สุภัทร เบ็ญฤทธิ์

3180083 3300700004612 นาย ภัคกร ชิณรัตน์

3180084 3909800912700 นาย มงคล ชูรุ่ง

3180085 3620501343368 นางสาว พัชรา นวดไธสง

3180086 3801100311430 นางสาว รุ่งตะวัน ทองจํารูญ

3180087 3199700040511 นางสาว พัชรี ระพีพัฒนชลธาร

3180088 3300600257381 นางสาว ดวงกมล จีบโพธิ์

3180089 3471500077454 นางสาว สุมัทนา แก้วเสนา

3180090 5901099005828 นาย ไพโรจน์ ขันธะบัลลังก์

3180091 3309900838566 นาย ตฤณ ทองมาลัย

3180092 3730101535595 นาง อัญชลี มณฑาทิพย์

3180093 3739900033254 นางสาว นวลวรรณ วัชนุภาพร

3180094 3730101049674 นางสาว ทัศนีย์ นักร้อง

3180095 3909800284547 นาย สุชาติ จิวาสุข

3180096 3350801035114 นางสาว เสาวณีย์ บุศยอําคา

3180097 3800101966684 นางสาว สรินที รักษาแก้ว

3180098 1959900050975 นางสาว ธีรวดี ปานทอง

3180099 3309901608262 นางสาว จารุชา จรัสโพธิ์

3180100 3460500680923 นางสาว สุภาวดี สมคําเพชร

3180101 3500200121511 นางสาว ปณิศฬา ตาคําดี

3180102 3440800044640 นาย อภิชาติพงศ์ ถิตย์พิพิธ

3180103 3900900070508 นาย สุชาติ แซ่แต้

3180104 3300700127684 จ่าเอก ยศวัฒน์ ธนาศักด์ิวรรัฐ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180105 5190800002393 นางสาว วิไลลักษณ์ วิจารณ์พล

3180106 3521300204079 นางสาว พัชรินทร์ ดํารงกุลชัยพัฒน์

3180107 3450200723881 นาย ศักด์ิชาย มรรครัตน์โส

3180108 3930100599041 นาย ปราโมทย์ รักกิ้มหอย

3180109 3910600042983 นาง กันทิมา ขุนละออง

3180110 3170100228074 นางสาว วราภรณ์ ใจอิ่มสิน

3180111 3940200458287 นาง ดลณ์พรรษ โทบุรี

3180112 3460900328623 นาง เพชรตะวัน สมบัติ

3180113 3460500831964 นางสาว พรศรี แสงเพชร

3180114 3320200160771 นางสาว สุนันทรา ผิวทวี

3180115 3810500095369 นาย สงกรานต์ แสนพล

3180116 3900101117007 นาง มณฑา จันทมาศ

3180117 3471100513192 นางสาว ประกายแก้ว ธิวะโต

3180118 3411300638843 นาย ลือชัย คําแก้ว

3180119 3900500029098 นางสาว รัตนา หลีล่าสัน

3180120 3330300729300 นางสาว สลักจิต สมสะอาด

3180121 3450400148430 นาง นัฏฐิกา ข่าขันมะลี

3180122 3330100849981 นาย ธวัชชัย วิเศษหมื่น

3180123 1959900029232 นาง ขวัญหทัย สุทธิมาศ

3180124 3331001010495 นาง สุรีย์ฉาย ขุมทอง

3180125 3310600785264 นาย สมัย วะดี

3180126 3170300069000 นาง พรกนก ปราโมช ณ อยุธยา

3180127 3330200177569 นางสาว ปุณิกา เนื้อทอง

3180128 3909900361594 นาง จุไรรัตน์ คําศรี

3180129 5930590008059 นาง ศุภิสรา เม่งช่วย

3180130 3820400036701 นาง วันดี บุญเรือง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180131 1839900039069 นางสาว ธารินี วรกิจ

3180132 3820800227597 นาง จิราพร คลังสมบัติ

3180133 3760100381144 นางสาว วิไล รอดสิน

3180134 3501200373341 นางสาว ยุพเรศ สําเภา

3180135 3700900042964 จ่าเอก ภาณุภาส วราธนกาญจน์

3180136 3200700916701 นาง บุณณิศา คงประเสริฐ

3180137 3650101033736 นางสาว ฤตินันท์ เงินทอง

3180138 3941000272075 นางสาว มาริษา ซาซู

3180139 5550500499311 นาย ยงยุทธ จันตระ

3180140 3801300077457 นาย วรยุทธ ศรีนวล

3180141 3670200161988 นาง อุษณี กันชัย

3180142 3801301075083 นาง พวงเพชร เส้งสุย

3180143 3451500172929 นาย พรพิทักษ์ สาเสน

3180144 3670100832783 นาย วรพล แก้วพวง

3180145 3840700266671 นาย สุรียา มะหะหมัด

3180146 3730200731031 นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีเพชรดี

3180147 3101203156611 นาย นุชา แก้วเก้า

3180148 3310700102592 นางสาว อุไรรักษ์ สางรัมย์

3180149 3169800037261 นางสาว กุลนาถ สุขสด

3180150 3800300149678 นางสาว วัลยา ศรีอุลิต

3180151 3950400096320 นางสาว กานต์ลดา แซ่ต้ิน

3180152 3341500894461 นาย เด่นชัย พรมสอน

3180153 3560300970871 นาย เกรียงกมล ผ่านวิริยะกุลชัย

3180154 5620400027378 นาย เฉลิมชัย มีสง่า

3180155 3650700106102 นาย ไฉน บุญทัง่

3180156 3650700067107 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์รักษ์

หนา้ที ่259 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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ชื่อ - สกุล

3180157 3530100629768 นางสาว กชกร แสงสุรินทร์

3180158 3770600895473 นาง กาญจนา ทานมัย

3180159 3490100481320 นาย สุรยุทธ นาโสก

3180160 3410100449825 นาย เอกรัฐ เถาว์อ้วน

3180161 3430200359291 จ่าเอก ญาณวุฒิ ธาตุมณี

3180162 3480300033703 นาย มานิต บุทา

3180163 3930800256863 นางสาว ปราณี จู้สวัสด์ิ

3180164 3950600260077 นาย อัสหมาน สาแม็ง

3180165 3960500660073 นาย ชูชัย ไชยยาว

3180166 3300101617111 นาง ปมิตรา ราชเมือง

3180167 3451100092103 นาง นาตยา นิ่มพิลา

3180168 3610100225984 นางสาว สมหมาย เสริมสุขต่อ

3180169 3361000263381 สิบเอก ภิพัฒน์ จรูญชาติ

3180170 3401500529304 นาย ปฐมพงษ์ หล้าพรหมศิริกุล

3180171 3359900154535 นาย อภิชาติ จันทะสิงห์

3180172 3110102463020 นางสาว ปริญญดา คําเจริญ

3180173 3200700890524 นางสาว อุทุมพร วิลาทอง

3180174 3930500810741 นางสาว อําไพ ชูดํา

3180175 3540500014191 นาย ศิริชัย มาตรมนตรี

3180176 3730400340966 นาย ธีรากร หอมแก้ว

3180177 3150500307729 นาง กมลทิพย์ พึง่บุญ ณ อยุธยา

3180178 3480100124501 นาง โชติกา แก้วพิลา

3180179 3421000078907 นาย วิมล เภทสุวรรณ

3180180 3700600084301 นาย สุรสิทธิ์ นนทสุต

3180181 4101700036477 นาย คณาพันธ์ ชินรักษกุล

3180182 3440400387884 นาย เสถียรศศักด์ิ ดวงชะรา
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ชื่อ - สกุล

3180183 3969900335569 นางสาว ป๎ทมา อามีเราะ

3180184 3960500327056 นาง อามาล สาและ

3180185 3460100949411 นาย ปราการ ธารศรี

3180186 3820700039063 นางสาว ขนิษฐา มัชการ

3180187 3100101115818 นาย ณัฏฐชัย ทีฆโชติ

3180188 3429900178492 นาย ฉัตรชัย โปรณะ

3180189 3300200688156 นาย จักกฤช พินิจกลาง

3180190 3910300238718 นาง ปรีดา เจิมขวัญ

3180191 3469900096607 นาง ปราณี ตรุษสาท

3180192 3340900592348 นางสาว บรรจง สุพรรณ์

3180193 3330700255879 นาง กฤติยา แหวนเงิน

3180194 3330700271491 นาง เจนจิรา ดวงสีดา

3180195 3520400169151 นางสาว นฤมล แก้วมา

3180196 3360300432749 นาย เฉลิมเผ่า แตงชัยภูมิ

3180197 3310600330020 นาย นิติธร จินดาขันธ์

3180198 3310600685561 นาย เอกชัย ขันธจันทร์

3180199 3530300282451 นาง สุนทรี ศรีจา

3180200 3450900363658 นาย สกุลศักด์ิ สัตนาโค

3180201 3160100532695 นาง จารุวรรณ ภูโ่ฉม

3180202 3620101115937 นาง รุ่งทิวา จันทะประภา

3180203 3650600698041 นางสาว พรหมพร พูลกล่ิน

3180204 3440600110037 นาง จันทร์เพ็ญ ดงพงษ์

3180205 3440900288869 นาง กาญจนา สิงห์วงค์

3180206 3460500748218 นางสาว อุไรวรรณ คนใจบุญ

3180207 3601000502332 นางสาว เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

3180208 3930700044198 นาย ธวัช รักสกุล
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องค์การบริหารส่วนต าบล
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ชื่อ - สกุล

3180209 3471000456294 นางสาว รําไพ บัวศรี

3180210 3100203410011 นาย สมศักด์ิ โสภา

3180211 3730101304763 นาย เชิดเกียรติ กมลเวชช์

3180212 3320100793471 นางสาว ณัฏฐ์ธิดา หวังทรัพย์

3180213 3450200721110 นางสาว รุจิรา แสนภูมิ

3180214 3950100037611 นาย อัตถพงษ์ พลอยอุบล

3180215 3670700632165 นาง ขันมา เหมือนพันธ์

3180216 3570400152312 นาย อาณัติ แสงเขียว

3180217 5600800027456 นางสาว วรรณกร ต่วนชะเอม

3180218 3800600428823 นาย สมเดช รักเอียด

3180219 3200600131443 นางสาว พิชชาภา เหลืองอ่อน

3180220 3860500107472 นาง กุลนิษฐ์ แก้วบุปผา

3180221 5310190027710 นาย ธเนศพล ภิศักด์ิสวัสด์ิ

3180222 3331100069684 นางสาว ศิริภา บุญป๎ญญา

3180223 3420100573143 นาย พินิจ จันทพล

3180224 3910400059831 นางสาว สาลีขอ ปาละวัล

3180225 3650600401811 นาย ศุภกิจ ศรีอาวุธ

3180226 3670500351855 นางสาว สุนันทา สุทธิธรรมานันต์

3180227 3730101023985 นาง กุลรัตน์ ไทยอ่อน

3180228 3610700027792 นางสาว ประจวบ อุปนุช

3180229 3630300083776 นางสาว ณัฐชา ศิริคชพันธุ์

3180230 5310900033370 นาง สุธิชา ชิดเชื้อ

3180231 3451200017421 นาย ณัฎฐวิทย์ คําชาย

3180232 5760500006134 นาย จําลอง บุตรจันทร์

3180233 3120101878757 นาย ธนกร ยศวิจิตร

3180234 3660500179912 นาง รุ้งวรรณ์ ชัยภูมิ
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ชื่อ - สกุล

3180235 3640500430577 นางสาว สุดารัตน์ ป๎ทมานนท์

3180236 3659900045504 นาย ประสพ ด้วงช้าง

3180237 3420100153641 นาย อัครเดช ถาบุตร

3180238 3470800368895 นาย อนันต์ แก่นท้าว

3180239 3920400560930 นางสาว ปวีณา ใจสมุทร

3180240 3850100116938 นาย พิศณุ เจียมสุข

3180241 3720100099015 นางสาว ภัทรภร ไพชยนต์

3180242 3450900273128 นาง สุปราณี ทัณฑะรักษ์

3180243 3930100944830 นาง อาทิติยา ศักด์ิแก้ว

3180244 3920600480409 นางสาว รจิตพิชญ์ เหมไพบูลย์

3180245 3950600292459 นาง สูหายหล๊ะ สุละเกะ

3180246 3550100417108 นาง วิมพ์วิภา จิรัฐเกียรติ

3180247 3940200312258 นาง กัญชริญา แก้วสุกแสง

3180248 3900300669301 นางสาว วิศัลยา หอมไชยแก้ว

3180249 3520200150316 นางสาว เบญญาภา นันท์ไชย

3180250 3940200002798 นางสาว สุภาพร แว่นแก้ว

3180251 3530800268504 นาย ชาญชัย สุทธะต้ัง

3180252 3960300094091 นางสาว ซูไรดะห์ เซ็ง

3180253 1960600003124 นาย มูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ

3180254 3860100748276 นาง จงดี มะลิสุวรรณ์

3180255 3100501362839 นาย มณฑล มุกตนันท์

3180256 3650500014581 นาย มานพ นุชบ้านป่า

3180257 3770100596850 นางสาว พิมพ์พจี ศรีไสว

3180258 3809900355196 นางสาว อวยพร อรุณกมล

3180259 3940900515348 นางสาว นุศรา เจะนิ

3180260 3940400299778 นางสาว อัลวานี อาแว
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ชื่อ - สกุล

3180261 3940900302174 นาง มารียะ หะยีสมาแอ

3180262 3940900292896 นาง นัสหม๊ะ โตะดะ

3180263 3930200238198 นาย สุริยา เสนาทิพย์

3180264 3941000417154 นาง รอกีเย๊าะ เจ๊ะแว

3180265 3401500876268 นางสาว โชติรส จอมปรางค์

3180266 3349900356324 นางสาว วิลาสินี นามศรี

3180267 3670300839021 นางสาว เพ็ญประภา ลีลา

3180268 3440500288284 นางสาว นันทภัส พันเดช

3180269 3450300252111 นางสาว สุภาพ จันทร์หอม

3180270 3520500309469 นาง มณฑิราภรณ์ ชัยตระกูล

3180271 3440600737609 นาง นภาพร ไชยโชค

3180272 3910100440858 นาย ฮัซมาน นุ้ยเด็น

3180273 3739900092633 นาย สรวุฒิ ทองดอนน้อย

3180274 3920300201857 นาย บารเมษฐ์ บุญเมือง

3180275 3720500003741 นาง ภัททิราพร ป๎ญญามากไพบูลย์

3180276 3530100674879 นาย กมล คําแหงพล

3180277 3650800277154 นาย วิษณุ เพ็ชรแอน

3180278 3101701872840 นาง จิราพรรณ จันทร์หอม

3180279 3940200132039 นาย รอเซะ ดาโฮะ

3180280 3140300058857 นางสาว ธันวาพร พวงทอง

3180281 3490300251930 นาย ทยากร บุทธิจักร์

3180282 3860400514254 นางสาว สิริมาศ พัฒสถิตย์

3180283 3900100353068 นางสาว สายพินธุ์ มณีโชติ

3180284 3321100069871 นาง เกศรา นิยมเหมาะ

3180285 3901100847819 นางสาว สุกัญญา สุวรรณการ

3180286 3620600129763 นาย มนฑล ทวนธง
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ชื่อ - สกุล

3180287 3320300756021 นางสาว กมลนัทธ์ หาดทราย

3180288 3910600005506 นางสาว อรุณี ศิรินิยม

3180289 3360700090551 นาง จันทร์ฉาย ยวงทอง

3180290 3909900485251 นางสาว จรวยพร ทองแก้ว

3180291 3420300290129 นาย อโนชา ใจไว

3180292 3480800126425 นาย แก่น ดังสีสัตย์

3180293 3939900073611 นางสาว รุจิสา บุษราผ่องพักตร์

3180294 3451100135163 นาง สุพรรณ บุญศรี

3180295 3451100409514 นาง อรจิรา จําปาคํา

3180296 3501300838051 นาย เสกสรร หน่อแก้ว

3180297 3730100950785 นางสาว ณิฐกิตต์ิ จันทนะโสตถิ์

3180298 3729900127976 นาง ศุภร พันธ์แสงจิตต์

3180299 3130300115541 นางสาว ทยากร ป๎ญโญ

3180300 3900400143271 นาย กฤตภัทร ปิติวัชรธาดา

3180301 3960200339024 นาย สมประกอบ ดําบาง

3180302 3302000541510 นางสาว ชัญญาณุช ผดุงสิทธิกุล

3180303 3929900051366 นางสาว สุพิชชา ลีลาเมธวัฒน์

3180304 5620700004501 นางสาว วิชาญ สุขมี

3180305 3301500192190 นาง อัจฉรี คงมงคล

3180306 3910100050863 นางสาว ศศิวิมล ทับหลัง

3180307 3670700091547 จ่าเอก ไพรวัลย์ บุญเทพ

3180308 3411800086947 นาง ชณัญชิดา บัวหนอง

3180309 3710500518619 นาย ขวัญวิโรจน์ ขันธุม์ั่น

3180310 3669900097113 นางสาว ศุกลภัทร บํารุงศรี

3180311 5530500042965 นาง ไพรมณี ถวิลเพชรสกุล

3180312 3360200148275 นาย พิเชตชัย พึง่กุศล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180313 3610100086402 นางสาว พิมทอง ไกรดี

3180314 3800100948488 นาย สานิตย์ ปลอดจันทร์

3180315 3301400539791 นาย สุรวุธ บูรณาศานติคุปต์

3180316 3321200093501 นาง ปาริฉัตร กวดไต้

3180317 3910500309490 นาง อิซซะฮ์ เจ๊ะแหล้

3180318 3401900104386 นาย พงษ์ศักด์ิ กวดไต้

3180319 3960500131658 นาง เนตรทราย บุญเครือ

3180320 3520800577302 นาย ธนัฐพงค์ ปวงดี

3180321 3961000005620 นาง ฮาซูลีนา วุฒิงาม

3180322 3959900492443 นางสาว อุดมลักษณ์ อันตรเสน

3180323 3550900273780 นาย อริยพงษ์ พรธรรมธนสาร

3180324 3940700142106 นางสาว อาอีซะฮ์ เจ๊ะมะ

3180325 3940900311319 นางสาว ธัญกร แววสง่า

3180326 3941000033208 นาง ซากีนะห์ บาโงสะตา

3180327 3440300108428 นางสาว งามนิจ กุลกัน

3180328 3940100249252 นางสาว แวรอสนะห์ บาแม

3180329 3860200216713 นาง วัชรีย์ คุณวุฒิ

3180330 3860700108898 นางสาว เสาวณีย์ บุญล้วน

3180331 3340300020491 นาย ธนธัช ฐิตะสาร

3180332 3850200049124 นางสาว วรรณสร นาคแดง

3180333 3310900544769 นาย ชัยภัทร พัฒนะแสง

3180334 3720800352716 นาง สิริรัช โพธิเ์งิน

3180335 3440601183992 พ.จ.ต. เนตรภูมินทร์ ทาไชย

3180336 3800800976581 นาง สุพร จุทิน่

3180337 5361000028044 นางสาว สุนิษา นามวิจิตร

3180338 5650100009242 นางสาว ศศิภาพรษ์ คงคา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180339 3901100899711 นาย วีระชัย หมวดดํา

3180340 3360500638341 นางสาว ปิยะพรรณ ภิรมย์ไกรภักด์ิ

3180341 3960100405408 นาง นาอีมาห์ กาเจ

3180342 3960400177940 นางสาว ฮายาตี สาแลมา

3180343 3800700549282 นาง ภชรดา จอมเสนา

3180344 3710500507684 นางสาว กัณญาภัค เรืองฤทธิ์

3180345 3360400413134 นาย สัญญา นอกสระ

3180346 3540400150921 นางสาว พัชรินทร์ ฉลอม

3180347 3440900482487 นาย สิทธิพล ปะวะโข

3180348 3920200352888 นาง กมลรัตน์ กรีพละ

3180349 3310700314174 นาย พงศ์ชัย ปานะโปย

3180350 3969900130576 นาง สุเพียงพร เพชรทอง

3180351 3960100295939 นางสาว มลฤดี พุดเครือ

3180352 3960500309911 นางสาว เพ็ญวิภา ทองเชื้อ

3180353 3960100343305 นาง อนงค์ ดําแป้น

3180354 3501000313506 นาง เกตุมะณี อินต๊ะชัย

3180355 3730300550241 นางสาว อัญชลี ล้านชูศรี

3180356 3720700961435 นางสาว มนฑา ใจบุญ

3180357 3130100436556 นางสาว ปนิตา เช็ก

3180358 3950200133001 นาง ณริศา หะยีมามุ

3180359 3100502552950 นางสาว ยมลรัฐ พนาพิทักษ์กุล

3180360 3710900071077 นางสาว จั่นเพ็ชร สืบนาค

3180361 3540100338631 นางสาว เพ็ญพิลาศ หงษ์ร่อน

3180362 3700100359947 นาย วุฒิภัทร นิยมดุสดี

3180363 3809900235549 นางสาว จิระภา อรุณจิตร์

3180364 3800200144704 นางสาว รัชนีวรรณ คชินทร์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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ชื่อ - สกุล

3180365 3440400514509 นางสาว เรียมจิต แก้วผล

3180366 3801400151535 นางสาว นุจรี หนูทอง

3180367 3330400876509 ว่าทีผ่ศ.(พิเศษ)ว่าทีร่.ต.ดร. จักรพงษ์ เจริญลักษณกุล

3180368 3950100169691 นาย อีบอรอเฮง บาดา

3180369 3930500124953 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุไรรัตน์ สตาปอ

3180370 3730300704117 นางสาว เสาวลักษณ์ ระลึกธรรม

3180371 3100901377221 นาย สมพงษ์ ชุติเสมาชัย

3180372 3470800705620 นาย พิสิทธิ์ ป๎ตพี

3180373 3150400244407 นาย กฤษณะ ช้างพันธุ์

3180374 3730300414364 นาง นิภาพร นาเล้ียง

3180375 3910200095397 นาย อมรินทร์ นุ่งอาหลี

3180376 3311000946225 นาย สหรัชช์ เสนารินทร์

3180377 3150400239128 นาง นงลักษณ์ คุ่มเค่ียม

3180378 3930800088871 นางสาว ปราณี เนียมช่วย

3180379 3739900280791 นางสาว นันทภัทร รอดงาม

3180380 3460300800496 นาง ธนพร จันทะเขต

3180381 3959900021203 นาง ธัญวรัตม์ ชูนวล

3180382 3910500248164 นาง นลินภัสร์ พงษ์วัฒนภัค

3180383 3910100305233 นาง วันดี กล่ินละมัย

3180384 3450200221346 นาง ปิยกุล คงดี

3180385 3169900217849 นาย พลเทพ ศรลัมพ์

3180386 3910100191955 นาง สมสมัย ทาเขียว

3180387 3410300260041 นางสาว เพชรอินทร์ อินทร์เพชร

3180388 3600100958361 นาง เกศสยา สุนทรสาธิต

3180389 3570500681821 นาย นพดล สุ่นปุย

3180390 3610200124128 นาย ชัยรัตน์ วิเชียรสาร
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล
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ชื่อ - สกุล

3180391 3360200110014 นางสาว สุริยาพร เอื้อใจ

3180392 3700101023110 นางสาว ธัญยธรณ์ เดชนู

3180393 3460200188217 นางสาว เขมิกา ศรีชู

3180394 3180100029705 นางสาว เสาวลักษณ์ ภูร่ะหงษ์อบเชย

3180395 3940400138766 นาง จินตนา มาเพ็ง

3180396 3320100085221 นาง วนิดา วันสุข

3180397 3909800828113 นางสาว ณิชชยา ชมเชย

3180398 3910500015372 นางสาว จินตนา หลงหา

3180399 3300900419140 นาง ปราณี สิเนรุราช

3180400 3969900219551 นางสาว มนัสนันท์ เอียดนุสรณ์

3180401 3320100565893 นาย เฉลิมพล หวลระลึก

3180402 3801200373275 นาง บุษรา ทรัพย์ศิริ

3180403 3749900024573 นาย ปรัชญา เผือกเล็ก

3180404 3860200287092 นาง วิลัยวรรณ เอี่ยมสอาด

3180405 3520500413282 นางสาว ผดุงขวัญ กาวิน

3180406 3930500712561 นาย ปรีชาชาญ แก้วนุ้ย

3180407 3480100119256 นาง รวีวรรณ กุนชน

3180408 3650300046935 นางสาว รัชณีวรรณ์ บัวองค์

3180409 3710500311674 นาง วณิชชา มุ่งเครือ

3180410 3540100702635 นาง วาสนา เหมืองหม้อ

3180411 3360100819500 นางสาว มัณฑนา โคตรนาวัง

3180412 3300900310768 นาย กฤษณะ รวดเร็ว

3180413 3940100124182 นาย แวมูฮามัดซีดิ แวแยนา

3180414 3600700442897 นาง นงลักษณ์ โชติช่วง

3180415 3800700337978 นางสาว มลชิตา วงล่อง

3180416 3800101829946 นางสาว พัชรี ขุนทิพย์
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องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180417 3170400118029 นาย มนต์รัตน์ เขียวสะอาด

3180418 3570400748533 พันจ่าเอก ชาติบัญชา จําปาเจียม

3180419 3930500976194 นางสาว สุภลักษณ์ ทองทับทอง

3180420 3101402059209 นาย วรานนท์ แวสาเหาะ

3180421 3850100020531 นางสาว ประภาพร มากเสม

3180422 3800801078170 นาย เดชาธน บุญฤทธิ์

3180423 3800800282962 นาง จิราภรณ์ ไชโย

3180424 3340100304909 นาย สุรพร สบายใจ

3180425 3969900233251 นาง แอนีต้า ยามา

3180426 3460800078609 นางสาว กัญญ์พชิรา ภูผาคุณ

3180427 3801400186410 นางสาว ณิชาพร ใจเพียร

3180428 3920200352098 นาย อับดลรอศัก นุ้ยเศษ

3180429 3920400437771 นาง ดวงฤดี เพชรเพ็ง

3180430 3950600284901 นาง ซอลีห๊ะ โต๊ะสะเล่

3180431 3409901116725 นาย ชัชชัย ปะมาคะเต

3180432 3480400191432 นาย สอนสเกต เมืองซอง

3180433 3330200022476 นาง อามีนา แก้วพวง

3180434 3550600074153 นางสาว กุหลาบ หาญกัน

3180435 3102400895663 นาง บุษยา โอนฉะเอก

3180436 3260100378008 นาย กฤตผล โกศลจิตร

3180437 3960300041892 นาย ยาการียา บือราเฮ็ง

3180438 3670500336589 นางสาว อุไรวรรณ ประดาพล

3180439 3540100047025 นาย เจน ลือโฮ้ง

3180440 3521000337405 นาย อํานวย วงศ์แห้ง

3180441 3660101094361 นาง เนตรนภา จารุชาต

3180442 3429900035403 นาย นิธิกานต์ ตรีภพ
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ชื่อ - สกุล

3180443 3520800574133 นางสาว บงกช พรมสาร

3180444 3160101008001 นางสาว เบญจมาศ เกตุนุช

3180445 3430100456406 นาย ฐิติพล ใจหมั่น

3180446 5330290001968 นาง ละอองเดือน บัวจูม

3180447 3900200264458 นางสาว สุวลักษ์ สุวรรณพงค์

3180448 3950300035132 นางสาว อาทิตยา สอนสําแดง

3180449 3640600582263 นาย มานะ พุฒรัตนา

3180450 3190200316188 นาง กรวรรณภรณ์ จิตดี

3180451 3190300250545 นางสาว วิชุดา มีบุบผา

3180452 3300101824272 นางสาว จุฑารัตน์ ระวิโรจน์

3180453 3560100587551 นางสาว สุภาภรณ์ คําภีระ

3180454 3170600093461 นางสาว กฤษณา ล้ิมตระกูล

3180455 3401700006186 นางสาว จุฬาวดี ศิลปบูรณะ

3180456 3940400243381 นาง ปิยะมาศ ชูเนื่อง

3180457 3720700177327 นางสาว ชลิดา จันทร์กวีกูล

3180458 3920300231462 นางสาว ทัศนีย์ แก้วจันทร์

3180459 3740300612051 นาย สวัสด์ิ แจ่มเจ็ดร้ิว

3180460 3820500070706 นางสาว พรทิพย์ รัตนพิสิษฐ์กุล

3180461 3940300452752 นาง อุมาวดี ศรีประชุม

3180462 3940200237922 นาง วรรณา ทองบุญ

3180463 3920100771781 นางสาว วไลพร ดําเกาะ

3180464 3450300041609 นาย อนุชา กาสิงห์

3180465 3341600070231 นาง ราตรี รูปโฉม

3180466 3540200001213 นาง ดาวเรือง ไวสติ

3180467 3630200017470 นางสาว วันนา นิลบุรี

3180468 3350600355936 นาย ถนอม สีวิสุทธิ์
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ชื่อ - สกุล

3180469 3900400106139 นางสาว สุพิชฌาย์ ทิมทอง

3180470 3341300069947 นางสาว เปรมสิริ โกมลศรี

3180471 3401100036211 นางสาว ศิริวรรณ กล้าหาญ

3180472 3960100251494 นางสาว นิแอเสาะ นิแมเราะ

3180473 3310900038367 นางสาว สิรีย์พร ตองติดรัมย์

3180474 3719900316655 นางสาว จรรยา ประดับแก้ว

3180475 3710501079023 นาง ภัชชาภร จันทร์สุข

3180476 3801600160457 นางสาว ณภัชกมล สังข์แก้ว

3180477 3300300398729 นางสาว จารุณี โพธิไ์พร

3180478 3269900043289 นางสาว อิษฎาณิศ ตันติชุติ

3180479 3350800954256 นางสาว ยุทยา แสนศรี

3180480 3959900205762 นางสาว จริยา การี

3180481 3930500735197 นางสาว ทัศนา เทพทอง

3180482 5360600072876 นางสาว วรฉัตร เอกบัว

3180483 3410800063202 ว่าทีร่.อ. ณัฐกร ยะสะกะ

3180484 3140500179127 นาง บรรจง มงคลไวย์

3180485 3480400188296 นางสาว ณัฐชยา ป๎ญญาสาร

3180486 3190100446039 ดาบตํารวจ สมคิด ภูผ่่าน

3180487 3311000589198 นางสาว รําไพ ธีรเชษฐมงคล

3180488 3330500184111 นาย สุริยา ศรีลาชัย

3180489 3630100225941 นาย ไพรวัลย์ คําเกิด

3180490 3400600240178 นางสาว สมพร ศรีอินทร์

3180491 2341600024282 นางสาว เนตรนภา สีชาเชษฐ์

3180492 3130700116501 นางสาว ปราณี โฉลก

3180493 3461000196888 นางสาว วารี จันบุญศรี

3180494 3420100151486 นาย ยอดชาย การเดิม
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180495 3480700721097 นางสาว อัญญารัตน์ บุตรคําชิต

3180496 3930500872747 นางสาว นงนุช ด้วงเรือง

3180497 3940300443648 นาย อัยยรัฐ มะและ

3180498 3640700172172 นาง อรอุษา ขวัญแย้ม

3180499 3340200005423 นาง เตือนใจ ชํานาญเวช

3180500 3900300148638 นางสาว รดา เหล็มเม๊าะ

3180501 3940400292439 นางสาว ถนอมศรี ยอดจันทร์

3180502 3401400124132 นาย สุริยันต์ สุระมาตย์

3180503 5341600004685 นาง ลัดดาพร ช้อนทอง

3180504 3349900221496 นางสาว มัลลิกา แคนตะ

3180505 3180300139407 นาย มานพ วิทยารัตน์

3180506 3620500883318 นางสาว ชมพูนุท ทรัพย์ประสม

3180507 3800901061511 นาง ขนิษฐา นุ่นเขียว

3180508 3950100679893 นาย รังสิมันต์ ซูแว

3180509 3670501197671 นางสาว สุปรีย์ยา กําไลทอง

3180510 3910500241356 นางสาว อรพินทร์ โอมณี

3180511 3451000613268 นาย พิชิตชัย ประเสริฐสังข์

3180512 3910500271441 นาย นพดล หิมมา

3180513 3300100210734 นางสาว อุไร วิริยะประทีป

3180514 3330300483971 นาง รัตติมา เพชรรัตน์

3180515 3900300095194 นาย กรกิจ ไกรแก้ว

3180516 3900300536671 นางสาว วีณา สันโห

3180517 3609700330256 นางสาว จิติกานต์ ทองมี

3180518 5960500020283 นาง เปาซียะห์ สาแล

3180519 3640900158998 นาย ณัฐพงษ์ สายมัน

3180520 3330600298517 นาย ณัฐวรรธน์ พันธ์แก่น
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180521 3560300036523 นางสาว พรวิภา บังศรี

3180522 3450200174585 นาง เข็มพร สังขศิลา

3180523 5860790005046 นาง เสาวภรณ์ เพชรเจริญ

3180524 3310701037026 นางสาว กัลยา กุด่ัน

3180525 3710200286721 นาง นุสรา ปาทาน

3180526 3160600470061 นาง พูนทรัพย์ พิทักษ์

3180527 5450200049841 นาย อุดม โคสิน

3180528 3430300215411 นาย ธรรมรัตน์ ผลจันทร์

3180529 3940800074790 นางสาว พรรณทิพา ขาวฟอม

3180530 3450200128745 นางสาว ทองเพียร ศรีเทีย่ง

3180531 3710300384643 นางสาว ศรีสุดา จันทร์หอม

3180532 5550500290152 นาย บุญชัย อภิวัฒน์สกุล

3180533 3900500045018 นางสาว เบญจา ไทยนิรมิตร

3180534 3919900105717 นาง อุไร สมบูรณ์

3180535 3210301007741 จ่าเอก ครรชิต สุขสวัสด์ิ

3180536 3960600011719 นางสาว นุรียานี วาแม

3180537 3650800850920 นาง ยุวธิดา แสงอรพินท์

3180538 1960800007328 นาย ฮัมเซาะ สาและ

3180539 3200700259409 นางสาว ป๎ญจาภรณ์ สุดเนตร

3180540 3400400225647 นาย สถิต ไทยศิลา

3180541 3200700151365 นาย อรรณพ บัวเขียว

3180542 3900600007410 นาย สยาม ธีรภาพสถาพร

3180543 3320300676389 นางสาว นันท์ลภัส จันทร์เจริญ

3180544 3480600173055 นางสาว อัญชิตา สมเภา

3180545 3521000267989 นางสาว ปิยะนุช ยะโส

3180546 3341100595904 นาย นิติชัย สุภาว์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180547 3809900124348 นางสาว กัลยวรรธน์ อาญาสิทธิ์

3180548 3720400021551 นางสาว อิศราวดี สง่าแสง

3180549 5800400039919 นาง พัชรี สมัครพงศ์

3180550 3530200124854 นาง วรรณเพ็ญ เล่ือมตา

3180551 3520600110885 นาง หทัยกาญจน์ สุขสถิตย์

3180552 5900199008372 นาย ยศพล มงคลรัตน์

3180553 3480100781579 นาย อารีย์ บุญจิระสวัสด์ิ

3180554 3960600302560 นาง กนกพิชญ์ สุยสวัสด์ิ

3180555 3310200398557 นาย อภินันท์ ปะโปตินัง

3180556 3720100710547 นางสาว จริยา ฟุง้สูงเนิน

3180557 3120100455674 นางสาว สุนทรีย์ วิลาเลิศ

3180558 3400900671883 นาง พรพิทย์ สารสมัคร

3180559 3550500491658 นาย รุ่ง ไชยสาร

3180560 3310100676733 นาย วุฑภกิจ เฉลียวรัมย์

3180561 5601190026703 นางสาว สุวลี นิลาพันธ์

3180562 3301000360271 นาย กําธร โทแก้ว

3180563 3311200003103 นาย ยิ่งยง ชาติประสพ

3180564 3929900159418 นาง นงนุช สุวรรณมณี

3180565 5440400034091 นาง วงเดือน ภูทะวัง

3180566 3949900058239 นางสาว พัชราภรณ์ ยะปาร์

3180567 3401500387640 นางสาว สิริรัตน์ แพนไธสง

3180568 3440500004332 นาย นฤเบศ เลขกลาง

3180569 3730500032791 นางสาว พิราวรรณ หอมขําคม

3180570 3960600381877 นาย มาหะมะรูยี มะแซ

3180571 3560100971652 นาง หนึ่งนุช แสนบ้าน

3180572 3220100502795 นางสาว นัทธมน บัวแดง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180573 3940300221181 นางสาว วลีรวี ขุนรอง

3180574 3920600798905 นาย สมพร ชัยชนะ

3180575 3960200332577 นาง ป๎ทมาภรณ์ ศรีสังข์

3180576 3960400254588 นาย มูฮํามัดอามิน เลาะเมาะ

3180577 3420700046896 นาย วิชัย วันทองสุข

3180578 3200600933965 จ่าเอก บรรพต รุ่งรัศมีวิริยะ

3180579 3310700365810 นาง สุกัญญา เศลารักษ์

3180580 3440500753904 นางสาว รัตนา เหล่าอัน

3180581 3360300058260 นาง สุวณี ไชยไข

3180582 1930500023310 นางสาว จิรารัตน์ ขวัญเพ็ชร์

3180583 3360300166933 นาง อรปรียา จันเรืองศรี

3180584 3930500991029 นาง นันทพร พรมทอง

3180585 3801600182621 นาย สุรศักด์ิ ดําด้วงโรม

3180586 3571200331354 นาย เจษฎา โปงวงค์

3180587 3950500256736 นาย ศุภชาติ พุทธรักษ์

3180588 3500100512551 นาง ศิริกาญจนา วงศ์รัตน์

3180589 3620100652131 นาย รัฐไกร กัณหา

3180590 3329900243821 นางสาว บุญญิสา สุวัฒนา

3180591 3940400341294 นาง สารีฟ๊ะ โส้

3180592 3720500016877 นางสาว นฤดี สมจิตร์

3180593 3949900320600 นางสาว แวนัสลัน แวหะยี

3180594 3730101407856 นาง เสาวนีย์ บุญทรง

3180595 3941000426307 นางสาว นูรมา เจะกา

3180596 3301800366282 นาง สุมิตรา สมเพาะ

3180597 3251000244639 นาง ดวงเนตร จันทร์กล่ิน

3180598 3331001103132 นางสาว รัตนา ภูมลา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล
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ชื่อ - สกุล

3180599 3340400761680 นางสาว พัชราพรรณ หมื่นสุข

3180600 3800400519175 นาย จรูญฤทธิ์ กมัณฑา

3180601 3311200129611 นางสาว จิตติรัตน์ แป้นดวงเนตร

3180602 3430700011600 นางสาว เบญจมาศ มาตเหลือง

3180603 3949900039439 นางสาว ปรีณา บุญบ้านเกิด

3180604 3601100861211 นาย ธรรศณ ศรีหาโคตร

3180605 3219900237237 นางสาว อลิสา ยิ่งเหมาะ

3180606 3300400422206 นาย สมจิตร แป้นกลาง

3180607 3319900005106 นาย ชาตรี ศรีสังวรณ์

3180608 3141400354394 นาง ณิรัฐธกาญจน์ คลังเย็น

3180609 3349900823160 นาง วรรณีย์ ไชยวงศ์คต

3180610 3960500094477 นาย ชัยพจน์ ขานโบ

3180611 3102201915095 นาง พรรณี แก่นแก้ว

3180612 3941000376547 นางสาว สุเพียงพิศ รัตน์ทอง

3180613 3769900259872 นางสาว ชรัสมิ์ลินา วสุนธรารัตน์

3180614 3540200056948 นางสาว มยุรี ตะไมล์

3180615 3309800014821 นาง ญาณิษฎา คชรัตน์

3180616 3350300310252 นางสาว พัรณัฐสา คําศรี

3180617 3801500194953 นางสาว ภาวนา สมแรง

3180618 3401000313981 นางสาว อรุณรักษ์ ป่าเจือ

3180619 3800900864092 นาง สุติมา ไชยศร

3180620 3940100233682 นางสาว รอซีดะห์ กาซอ

3180621 3960400112651 นาง ซอบารียะห์ แวดราแม

3180622 3910500226543 นาย พันธวัฒน์ ดินเตบ

3180623 3940400149181 นาย เอกชัย คงถาวร

3180624 3960300272738 นาย สุไลมาน สนิ
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ชื่อ - สกุล

3180625 3630100472914 นาง ภูริกา มูลงาม

3180626 3250100573463 นาง ยุพิน รัตนธนสิริพร

3180627 3319900142294 นางสาว กุลธิดา แก้วขวัญไกร

3180628 3801300505211 นาง นางอรอนงค์ บุญวงค์

3180629 3909800399948 นางสาว อุษณีย์ ศรีอมร

3180630 3309901035653 จ.ส.ต. เจษฎาวัฒน์ พงษ์ศิริรักษ์

3180631 3801301047268 นางสาว สุพรรณี ศรีอ่อน

3180632 1959900087445 นางสาว ซารีน่า สุนทรวาที

3180633 3409900690843 นาย สมชาย แซ่ฉั่ว

3180634 3961100022399 นาย นุกูล อินน้อย

3180635 3720900968298 นางสาว พรศิริ นาคลําภา

3180636 3251100337621 นาย มงคล มุ่งมี

3180637 3330900700582 นาย นิรัช สิงห์แจ่ม

3180638 3320100100386 นาง ศิริรัตน์ เวชยันต์

3180639 3960200087769 นาย นุ ขวัญสืบ

3180640 3900500031904 นางสาว จริยา เต๊ะหมัดหมะ

3180641 3800900251783 นางสาว ธันยภัทร์ ชาญอินทร์

3180642 3800101554424 นาง จิรารัตน์ บุญทองสังข์

3180643 3960500113765 นาง สารีนา ดอเลาะ

3180644 3650200047832 นางสาว ภัทนาวดี ศรีสวัสด์ิ

3180645 3311100914732 นาย วุฒิชัย อินสําราญ

3180646 3900800074340 นาย สมศักด์ิ ทิพย์รองพล

3180647 3800100292825 นาย ธีรวุฒิ จุติโชติ

3180648 3102001094462 นาย นําชัย เนียมปูน

3180649 3901000071797 นางสาว เขมจิรา บิลอาหวา

3180650 3940700072990 นางสาว นูรีฮัน สีวัน
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ชื่อ - สกุล

3180651 3310400098638 นาง สิรสา ทรงสนาน

3180652 3960100116112 นาง อรทัย รังเสาร์

3180653 3430100276670 นางสาว ศิริทรัพย์ สะเทิงรัมย์

3180654 4929800002132 นาย ประสาทพร ปานชาตรี

3180655 3950200122939 นางสาว กุลพิชฌาย์ นิลธโชติ

3180656 3960200061361 นาง ชุติมา แสงเงา

3180657 1720800005041 นางสาว นุสรา พวงปรึก

3180658 3720700015297 นางสาว กนกกาญจน์ พวงวรินทร์

3180659 3340100988786 นาย วีระศักด์ิ สว่างแสง

3180660 3549900010094 นางสาว อพัชชา ชูพันธุ์

3180661 3920700161348 นางสาว สุภารัตน์ คงแก้ว

3180662 3430500110175 นางสาว วิจิตรา แก้วกล้า

3180663 3120400038351 นางสาว วารุณี ระด่ิงหิน

3180664 3440600978983 นาย ชาติเทวา มาตรเลิง

3180665 3420300355450 นาย วริศ จูมจะนะ

3180666 3450101140020 นางสาว มนัญชยา นามไพร

3180667 3420800095791 นาง ธนพร ศรีกระทุม

3180668 3421100082761 นางสาว อรพิรา โทมนัส

3180669 3959900202852 นางสาว ศรินยา ผ่องสุวรรณ

3180670 3640500609798 พันจ่าโท ปิยะ แจ่มแจ้ง

3180671 3100203070481 นาง คติพร วรรณลักษณ์

3180672 3801200859615 นาย สุรศักด์ิ เซ่งทอง

3180673 3910400123122 นาง วิไลรัตน์ หาดหาย

3180674 3720700968146 นาย คงกริช พ่อค้า

3180675 5540700004668 นาย บุญเทีย่ง เทศอ่อน

3180676 5450200042529 นางสาว ภัทรพรรณ แสวง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180677 3910300152554 นาง ถาวร หนูชุม

3180678 3720600010048 นาง น้ําฝน ภูผิวฟ้า

3180679 3800700770477 นาง กุหลาบ ศรีทองนวล

3180680 3430900765501 นางสาว ปิยะฉัตร ศรีน้อย

3180681 3190300200840 นาง วัชรินทร์ มีสมวงษ์

3180682 3900800086372 นางสาว ชุติมน จุลพงศ์

3180683 3470100832432 นาย เหมเทพ เพ็งสว่าง

3180684 3461000258701 นาง ชญานุศภัฒน์ สีดาคํา

3180685 3359900154713 นางสาว น้ําฝน จันทนป

3180686 3450200586182 นาง นิตปอน ผาดงยาง

3180687 3901200100910 นางสาว นภาพร อารีกุล

3180688 3900600241218 นางสาว ขวัญเรือน แก้วนพรัตน์

3180689 3841100064459 นาย ภาณุทัต ศรีมณี

3180690 3330900012864 นาย ภัสดาพร สันโสภา

3180691 3220600117441 นาง มัณฑนา โพธิแ์ก้ว

3180692 3560101040865 นางสาว กัญจน์ชญา โกฎยา

3180693 3729900160621 นางสาว เพ็ญนภา มั่นคง

3180694 3800100381712 นางสาว อารีวรรณ ปรีชาชาญ

3180695 3480300737310 นาย นิพล มาป๎น

3180696 3770400042205 นาง ชนกกร ศรีจันทร์

3180697 3440100627332 นางสาว ผกามาศ ชมภูหลง

3180698 3800200192717 นางสาว จิตตรีวรรณ นาคันท์

3180699 3100501069546 นางสาว ศิริวรรณ พึง่ทอง

3180700 3401600709177 นาง ศิริพร ประเสริฐสุข

3180701 3401500480224 นางสาว นงนุช บุเกตุ

3180702 3720500137992 นางสาว หทัยชนก สุดมุข
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180703 3101700889684 นางสาว บุปผา สงวนไทร

3180704 3949900218295 นางสาว เกศินี มณีพวง

3180705 3949900121631 นางสาว แวซัลมา แวสามะ

3180706 3801000244358 นาย หัตทชัย ทะวงศ์

3180707 3461000073344 นางสาว พิกุลรัตน์ ลังภูรี

3180708 3250200314907 นาง สุมาลี ปรารถนาแสงกุศล

3180709 3900100164320 นาง นิตยา แก้วกําเนิด

3180710 3200900678481 นาง บุญลาภ จุลพรรณ์

3180711 3930600094614 นาง วิลาวัลย์ ปลอดทอง

3180712 5960100026225 นาง แก้วน้อย นุ้ยเต็ม

3180713 3190900077135 นางสาว ณัฐกฤตา จินดาวงศ์

3180714 3900400174401 นาง กุลธิดา สิงห์หนู

3180715 3401000761551 นางสาว สุกฤตา สุดสะอาด

3180716 3310700642775 นาย ประพันธ์ เวารัมย์

3180717 3460500750760 นาย ปริญญากร หาญกุล

3180718 3331000299092 นาง วรัญญา พงษ์สุระ

3180719 3300800973901 นางสาว สายพิณ โมมขุนทด

3180720 3671000323128 นาย กฤษกร ยุ่นแก้ว

3180721 3859900083722 นาย อนิรุทธ์ เยาวสุต

3180722 3959900139042 นาง สุนิดา สนน้อย

3180723 3341400635871 นางสาว ศุภวรรณ นาคสุด

3180724 3200100893131 นาย เอกสิทธิ สนธิเดชขจิตพร

3180725 3840400176618 นางสาว วนัสลักษณ์ รุ่งโรจน์

3180726 3479900094931 นางสาว หนึ่งฤทัย รูปงาม

3180727 3361001047852 นาย รวีโรจน์ หมู่ไพบูลย์

3180728 3340100775651 นาย สาคร จันทร์เจริญ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180729 3100901296094 นาง สุกัญญา สายเสมา

3180730 3550900188383 นางสาว ชญานี ฝีปากเพราะ

3180731 3949900232611 นาย ดาวุด อีตํา

3180732 3401400069760 นางสาว กัญญาวีร์ หมวดศรี

3180733 3800600495954 นางสาว ธัญลักษณ์ มีสวน

3180734 3320900220564 นาง สุภัชชา เจือจันทร์

3180735 3940400152696 นางสาว นภัสรพี ทองแดง

3180736 3320900529972 นาย สุรศักด์ิ แหวนวงศ์

3180737 1900399000437 นางสาว จตุพร อุดม

3180738 3610100174751 พ.จ.อ. มานะ กล้าวิกรณ์

3180739 3940900435417 นางสาว ต่วนนูรยา จุฑานันท์

3180740 3460600209611 นาย นาวิน ไวแสน

3180741 5930500034853 นางสาว ประทุมวัน คงชู

3180742 3580400131889 นางสาว รัญจณา จันละ

3180743 3920100027403 นาย สถาพร จงไกรรัตนกุล

3180744 3930500594054 นาย สมใจ บุญสนิท

3180745 3301500595219 นาย พุฒิพงศ์ โรจพิทักษ์เลิศ

3180746 3550100724060 นางสาว ณัฐธิดา ขันทะยศ

3180747 3440600145949 นางสาว ทิวารัตน์ มาตรี

3180748 3501200981227 นางสาว วราพร จารุพันธุ์

3180749 3260400317616 นางสาว มยุรี อิบรอฮีม

3180750 3440100483403 นาย สมจิตร อินศร

3180751 3310400484775 นาย เชวงศักด์ิ มะลิวรรรณ์

3180752 3341900761141 นาง ต้องตาประภา โพธิง์าม

3180753 3800600559782 นาย ชญาศักด์ิ พูลทรัพย์

3180754 3770700153738 นางสาว นิติยา วันคล้าย
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180755 3900700447977 นาย ชยพล ดุกหล่ิม

3180756 3960300166610 นาย มะเซากี มะเด็ง

3180757 3940900212761 นางสาว ปุณญดา เตชะวรรณโต

3180758 3900900036733 นาง ณัฐกานต์ นิเดร์

3180759 3451300191831 นาง จิรัฏฐิกา ฉแก้วมงคลทิพย์

3180760 3341000370030 นาย ประวิทย์ชัย บุราชรินทร์

3180761 5840190000400 นาย กําแพง แพน้อย

3180762 3310700140478 นาง กุลนิษฐ์ แสนกล้า

3180763 3500800046641 นางสาว จตุพร หล้าใจ

3180764 3940400140507 นาง สุดารัตน์ บายคายคม

3180765 3961100164983 นาง วันทนา ประจัน

3180766 3600101105371 นางสาว สุพรรณนีย์ ศรีม่วง

3180767 3140600341856 นางสาว ไพศาล ไกรสมเลิศ

3180768 3361200542624 นางสาว สุพรรณนี ปราบพาลา

3180769 3450700758454 นางสาว โลมใจ นาเมืองรักษ์

3180770 3480600144667 นาย ไผ่ทนงค์ ยะตะโคตร

3180771 1330800004154 นาย วิทยา วรรณทอง

3180772 1720699004871 นางสาว มนัญชยา ขวัญอ่อน

3180773 3800500124661 นาง ณญาดา รักษาจันทร์

3180774 3320700500971 นางสาว วิมลรัตน์ แสงงาม

3180775 5521200003973 นาย กฤษฎา เทพภาพ

3180776 3300100496956 นาง ไพริน จอหวัง

3180777 3140600135725 นาง ภวรรัตน์ จิตพลี

3180778 3440100779795 นาย พันธ์ศักด์ิ คําทองยศ

3180779 3940700008884 นางสาว อัญชลี นฤมาณพงศกร

3180780 3910200109738 นางสาว ซานะ มิสลิมิน
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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ชื่อ - สกุล

3180781 5900799008217 นาง ไพศรี โพธิพงศา

3180782 3900400123289 นาย ธรรมรัตน์ ทนคง

3180783 3341601059819 จ่าเอก อดุล เข็มแก้ว

3180784 3901000398192 นางสาว สุชดา ลิมป์มณีรักษ์

3180785 3440400058449 นางสาว จิรพร คําดี

3180786 3460300666439 นางสาว ปภากร อัยจักร์

3180787 3259700037404 นางสาว สุกัญญา ตันติกุล

3180788 3941000492105 นาง อาอีเสาะ หะยีดาราวี

3180789 3440800094370 นาง สํารวญ บุญประกอบ

3180790 3440100223401 นางสาว ชนกวนันท์ คําพุนศรี

3180791 3660600423955 นาย เดชา ประชารัตน์

3180792 3140400052681 นาง วิลาวัณย์ ตรีสินธุ์

3180793 3130200385881 นางสาว วีนา คํากล่อม

3180794 3310400386153 นาย อุเทน โล่ห์นารายณ์

3180795 3961100059845 นาย อัชอารีย์ สาอิ

3180796 3730200379281 นางสาว รสสุคนธ์ ธนันทา

3180797 3350800696834 นางสาว อัญชณา โสดาภักด์ิ

3180798 3360100847058 นางสาว บุญนกรินทร์ กระแสกุล

3180799 3510500003513 นาย อานนท์ เอี่ยมตาล

3180800 3300800443979 นาย วสันต์ สีขุนทด

3180801 3130200176190 นางสาว พิมพ์ปพัชญ์ ยอดศรีทอง

3180802 1961100010394 นาย อาซาฮา สะมะแอ

3180803 3450400453101 นาย ธงชัย สุวรรณธาดา

3180804 3450500526347 นาย อดุลศักด์ิ นาสุข

3180805 3521000174026 นางสาว พรพรรณ เช่งรุ้ง

3180806 3301600686127 นาย วิเชียร แท้ไธสง
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล
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ชื่อ - สกุล

3180807 3300700172795 นางสาว ศิริลักษณ์ กับกระโทก

3180808 3960200036366 นาง พรรณิภา ไกรนุกูล

3180809 5310700109674 นาง ทิพากร อินทร์พันธ์

3180810 3401000416071 นางสาว ณัชชากัญญ์ พระนคร

3180811 3660600186902 นางสาว วิมลมาลย์ จิตปล้ืม

3180812 3900500112815 นางสาว เกศณี บือราเฮง

3180813 3801000213568 นาย บุญฤทธิ์ สิทธิดํารงค์

3180814 3401700643011 นางสาว วิลาวัลย์ วรรณพงษ์

3180815 3501201057159 นาง ศิวพร ผะอบเหล็ก

3180816 4102100057440 นางสาว ยุวลักษณ์ โปรยบํารุง

3180817 3730100756075 นาง ละเอียด ไทยอ่อน

3180818 3310102024733 นาย ชิงชัย สุขผดุง

3180819 3420901365069 นางสาว รัชนีกร อุทธตรี

3180820 3460600118674 นาย นายไพบูรณ์ กิ่งภูเขา

3180821 3140200153602 นาย สันติ อารีย์ราษฎร

3180822 3400101321326 นาง สุภาพร ปกาสิทธิ์

3180823 3620500013518 ว่าทีร้่อยตรี ชวลิต เหม่นเขวา

3180824 3461300083736 นาย วีระศักด์ิ การถัก

3180825 3340701215455 นาง กัลยา นบนอบ

3180826 3520800063724 นาง ธนวรรธน์ ชัยขุนพล

3180827 3730600613745 นาย พัสกร ภุชชงค์

3180828 3470400090601 นางสาว จินตนา พรมทอง

3180829 3800300194622 นาง วรรณทพร กาญจนานุกูล

3180830 3310100017993 นางสาว วิศรุตา นุรักรัมย์

3180831 1729900004029 นางสาว ณัฐณิชา ยืนยง

3180832 3410601025777 นาย สุพล แพงพงษ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน
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ชื่อ - สกุล

3180833 3600101096525 นาย ศุภโชค ทิศสุวรรณ์

3180834 3401600038621 นางสาว ภัทราพร หล้าแก้ว

3180835 3801400604211 นาง ประดับ แพงพงษ์

3180836 3720700540316 นาง นิชาภัทร ศรีรัตนนาวิน

3180837 3240300714702 นางสาว พเยาว์ พานแก้ว

3180838 3310101568217 นาย ชัยวุฒิ ศรีจิตตรา

3180839 3450200677781 นาย กนกศักด์ิ วัตจันทร์

3180840 3570500002568 นางสาว นุจรินทร์ เตวิยะ

3180841 3700500389401 นาง ยุพา บัณฑิตาโสภณ

3180842 3330300550881 นาง ธัญชนก จงรักษ์

3180843 3910100086621 นาง จุรีรัตน์ งามสนะ

3180844 3220400562378 นางสาว ธิดารัตน์ ชังชะนา

3180845 3959900427285 นาย นิอับดุลฮาฟิซ ดะเเซสาเมาะ

3180846 3670500568862 นาย จิรายุทธ์ เทีย่งสันเทียะ

3180847 3350800227991 นาย กิตติพงศ์ ทองเฟือ่ง

3180848 3460800094523 นางสาว สุดารัตน์ เรืองจันทร์

3180849 3800100208328 นางสาว จันจิรา สุดปราง

3180850 3340900491711 นาย นายโชคชัย ปาปะพัง

3180851 3600100847098 นางสาว ธิดารัตน์ รวยอบกล่ิน

3180852 3720900930011 นาย วัชระชัย มณเฑียร

3180853 5520100056209 นางสาว เพ็ญผกา ศรีชัยตัน

3180854 1639900001942 นางสาว โอปอ แก้วเชียงทอง

3180855 3710100421421 นางสาว กรรณิกา ลิมพะสุต

3180856 3960600106752 นาย ศรัณย์ จันทร์แจ่ม

3180857 3650400653329 นาง วัชรียา ยุหลงทวีวัฒน์

3180858 3480600234747 นางสาว พีรดา วงศ์ราชา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180859 3910500200480 นางสาว สุปรียา สงคง

3180860 3100900727652 นาง ธารารัตน์ ศรีสุธรรม

3180861 3480200385519 นางสาว วชิราพร หนันลี

3180862 3700100424099 นาย อิทธิชัย สังข์ทอง

3180863 3760100691291 นาย โกมินท์ ภูส่มบุญ

3180864 3930100101069 นาง ชนนิกานต์ พุม่คง

3180865 5800890001069 นางสาว ชนัญชิดา ฉันทา

3180866 3930500500599 นาย สมชาย นาควิโรจน์

3180867 3401700321669 นาย ชัชชัย วันเทาแก้ว

3180868 3330300364131 นาง ชัญญานุช ไขแสง

3180869 3100500373187 นาง จิตติกัญญ์ ศักด์ิบริบูรณ์

3180870 3101600810041 นาย วรพันธุ์ เฉลยวาเรศ

3180871 3959900380661 นาง รูฮามา สะมะแอ

3180872 3450200013166 นางสาว กัลยาณี ปาจิตตี

3180873 3940900476393 นาย ซุลฮิลมี ดอเลาะ

3180874 3730101535111 นาย ธวัชชัย พรมเปีย

3180875 5101200097394 นาย เฟาซี แวนิ

3180876 3340400267600 นาง กฤษณา พงษ์ประเสริฐ

3180877 3260100393180 นาย กิตต์ิธนทัต มากเจริญ

3180878 3930500283563 นาย กฤต สุวรรณคีรี

3180879 3720600101833 นาง กนกภรณ์ เขียวหวาน

3180880 3320700220668 นาง ทิพวรรณ์ สุดดี

3180881 3309901798592 นาง สุนันทา สวงโท

3180882 3180600102673 นางสาว ลักษณ์นารา ศิริภัทรพงศ์

3180883 3461100107224 นาง กนกวรรณ อาณารักษ์

3180884 3609900454757 นาย กฤษณะ วิสุทธิเ์ศรษฐ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180885 3929800114013 นาย วทัญํู ต้ังคํา

3180886 4630600006350 นาย ณฤฎฬ มีเงิน

3180887 3630400232633 นาย อนุรักษ์ กาวิโจง

3180888 3360200106661 พันจ่าเอก สวัสด์ิ จํานงค์ชอบ

3180889 3910200048402 นาย อับดุลฮากีม สาลีเปน

3180890 3940200482544 นาง ปรียาภรณ์ ศรีเจริญ

3180891 1901100023526 นางสาว มารียะ หมัดอะด้ัม

3180892 3900100068401 นางสาว วันเพ็ญ วุฒิพันธ์

3180893 3459900197721 นาย ประวินธร ชมภูบุตร

3180894 3360101444283 นางสาว ภัคจิรา ภักดีดํารงเดช

3180895 3560101148992 นาย คชาชาญ โอภาธนยศ

3180896 3300100433121 นางสาว ริสา โปร่งสันเทียะ

3180897 3601101170939 สิบเอก วงศพัทธ์ เกิดแดง

3180898 4141000001867 นาย ชวลิต ปาสาและ

3180899 3730200318240 นางสาว พเยาว์ สว่างอารมณ์

3180900 3940200391344 นาย วันชนะ ช่วยมณี

3180901 3949900309185 นางสาว สุธิดา สะแปอิง

3180902 1800800011687 นาย ธีรชัย หวันหมาน

3180903 3940200003131 นางสาว จิตติมา ขุนทอง

3180904 3230100364775 นาย ศิลป์ชัย ดวงนภา

3180905 3920700002967 นางสาว ณัฏฐกันย์ เนียมชูชื่น

3180906 3910200069701 นาง วิไลวัล จิตกาหลง

3180907 3330700023498 นาย เริงศักด์ิ สุปติ

3180908 3340700777581 นางสาว นิศาชล สายแก้ว

3180909 3800400741366 นาย ประยูร สิขิวัฒน์

3180910 3450100529772 นาย ชัยวัฒน์ ศรีบุญมา
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180911 3450900311950 นางสาว วิลัยภรณ์ แสนศรี

3180912 3100601287600 นางสาว อ้อยทิพย์ พาตน

3180913 3700701080921 นางสาว นันทวัน อินเหีย้น

3180914 3439900119399 นางสาว ศศิธร มูลตรีแก้ว

3180915 3411600319611 นางสาว พิณยง คงผดุง

3180916 3800900304119 นาย ยงยุทธ สุขศรี

3180917 3960600334232 นาย เกียรติรัตน์ ขวัญปาน

3180918 3341600355163 นาย ธนากร ฝนทัง่

3180919 3340400294356 นาย วัชรพล ปวงสุข

3180920 3619900002511 นางสาว กนกวรรณ ห้วยหงษ์ทอง

3180921 3411200525923 นาย ปิยะ สมันต์ศรี

3180922 3600100679365 นางสาว สุภาภรณ์ กิจสาริกรรณ์

3180923 3959900293734 นางสาว ซูไรดา ราตรีพฤกษ์

3180924 3930100303311 นาง กนกวรรณ วิจิตรวงศ์

3180925 3530200088912 นางสาว พรวิไล คงทอง

3180926 3930100040884 นาง สุภาพร แสงขํา

3180927 3940100126991 นาง แวซง แวมูซอ

3180928 3451300090325 นาย ภาสกร คําหวล

3180929 3460100351761 นางสาว ลัดดาวรรณ นนปะติ

3180930 3350600276122 นางสาว มลิวัลย์ ขนันเยี่ยม

3180931 3660101026853 นางสาว วันเพ็ญ เดชบุญ

3180932 3330101213559 นาย ศักรินทร์ วิเศษสังข์

3180933 3801300682059 นางสาว ฉวีวรรณ หนูสุด

3180934 2960100001228 นาง พัชรา แวอูเซ็ง

3180935 3259900084953 นางสาว ดาวิกา บุญนิล

3180936 3930400123220 นางสาว จรรยารักษ์ ชัยชนะ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3180937 3501500533084 นาง รัชณี แก้วอินต๊ะ

3180938 3940400163221 นางสาว จรีรัตน์ ร่วงเริก

3180939 3360100386786 นาง สุทธิยา นารินทร์

3180940 3440700217585 นางสาว มาลีรัตน์ จันทะค่อม

3180941 3860100782709 นาย สมพร ชูสังกิจ

3180942 3300600142690 นาย ฐิติวัชร์ จตุรพัฒนาสกุล

3180943 3949900164870 นางสาว สุฟิตรี อารยะสรรค์

3180944 3809900282644 นาย ทนงศักดิ ประพันธ์

3180945 3910200015890 นางสาว ยิ่งคนึง โขมพัฒน์

3180946 3300600835229 นาย นพรักษ์ แสนศรศรี

3180947 1779900016604 นาง เสาวณีย์ กล่อมเกล้ียง

3180948 3940400070321 นาย กุศล อินทกาญจน์

3180949 3550300059167 นาง ธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์

3180950 3480300380624 นางสาว จันทร์สมร วรรณษา

3180951 3190900398446 นางสาว ทักษิณา ขจรกุล

3180952 3910100509734 นาย มะหมาดยูนัน กําเนิดผล

3180953 3950300019960 นาย มูฮัมหมัด เสดสุวรรณ์

3180954 3800401068703 นาย ธีรพันธ์ อรุณ

3180955 3800200013111 นาง วรกัญญา กิจวิจิตร

3180956 3500200549511 ว่าที ่ร.ต. ปฐมพงษ์ ปวนป๎นมา

3180957 3160101137072 นางสาว บุชบา อยู่คล้าย

3180958 3909800076901 นางสาว ภปภา บุญศรีรัตน์

3180959 5450290009330 นาย จีรยุทธ จันทร์ผิว

3180960 3102001443351 นาย ณรงค์ศักด์ิ ศรีคําอ้าย

3180961 3480300780967 นาง ป๎ญญ์ลภัส โพติยะ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3190001 3400101716894 ส.อ. อุเทน ป้องเรือ

3190002 3401200494700 นางสาว ลัดดาวรรณ โคตรมณี

3190003 3910600111896 นางสาว น้องรัก พานิช

3190004 3920300338453 นาง กาญจนา ศรีเพ็ชร

3190005 3490100583785 นางสาว นราวดี เทพศรีหา

3190006 5510100023891 นาง สุภาพร โปลาศรี

3190007 3920700249733 นาง จันทร์จุฬา อรุณโรจน์

3190008 3311200140542 นาง วรางคนา บ่อมณี

3190009 3940900237241 นาง โชษิตา สังขพันธ์

3190010 3340400843996 นาง วรรณ์เพ็ญ พละศักด์ิ

3190011 3349900921170 นางสาว กฤติกา แก้วคํา

3190012 3571000261557 นาง อ้อมใจ มาลาวิลาศ

3190013 3401000188796 นางสาว ณชญาดา ทาตา

3190014 3810500226803 นางสาว ญาณิศา ปะตุกา

3190015 3350500096386 นางสาว วาสนา จันใด

3190016 3340200040997 นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ สืบแก้ว

3190017 3910100055016 นาง รัตน์ดาวรรณ อุบล

3190018 3101203262489 นาง นุจรี ใจผ่องใส

3190019 3480300846828 นางสาว รักขณา บุญมาวงษา

3190020 3941000251183 นางสาว รูซนานี บาหะ

3190021 3570100779557 นาย สมจิตร์ เครือวงค์

3190022 3900300197001 นาย อรุณ หัสบู

3190023 3961100352852 นางสาว เรวดี สายอ๋อง

3190024 3900100194148 นาง สุปราณี เสริมจิตต์

3190025 3900100580200 นางสาว อุไร แสงจันทร์ศิริ

3190026 3909900586391 นางสาว วันจันทร์ โต๊ะสู

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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ชื่อ - สกุล

3190027 3451000984410 นาง ธิดาพร ดวงเลขา

3190028 3101402172722 นาง วิลาวัลย์ แซ่ก๊ก

3190029 3570101478461 นางสาว วรรณ์นิดา ดอนลาว

3190030 3309900230631 นาง พัชรี ค้าขาย

3190031 3419900531702 นางสาว จุรีพร ขุนอุดม

3190032 3959900020002 นางสาว กฤษณพร แซ่ซ่ือ

3190033 3401600205241 นางสาว จิราภรณ์ ผ่องศรีงาม

3190034 3250700447191 นางสาว นคราพร โพธิพ์ิทยา

3190035 3401500480216 นาง สมพร มาคิน

3190036 3530100904165 นางสาว ศาธิตา รบชนะชัย

3190037 3800700173207 นาง จรวยพร ท่อนทอง

3190038 5670100024217 นางสาว ตรารัก ทองดี

3190039 3360600175423 นาง วนาภรณ์ ดวงประทุม

3190040 3900100119723 นางสาว เสาวภา สุจวิพันธ์

3190041 3901200127737 นาง สิดารัศมิ์ ระธารมณ์ สิดารัศมิ์ ระธารมณ์

3190042 3331000353585 นาง ศิริพร ใจจง

3190043 3800100627011 นาง จิราภรณ์ ฮามิ

3190044 1969900028953 นางสาว นูรฮาปีซะห์ ดาโวะ

3190045 5101600035329 นาย ไพรัตน์ สุวรรณโส

3190046 3940800051846 นาง เสาวภา จันทร์ดํา

3190047 3470300120720 นางสาว จีรภัทร์ ไพเรืองโสม

3190048 3600500140633 นางสาว สุธันยพร มาตรชัยสิงห์

3190049 5450190005847 นาง จันทร์เพ็ญ เอกตะคุ

3190050 3401400374724 นาย ณรงค์ ประวันเตา

3190051 3360100254481 นาง อรวรรณ ประทุมวงศ์

3190052 3450101646969 นางสาว รัตติยา ผลินยศ
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องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190053 3910300149162 นาง จํานงค์ เทพฉิม

3190054 3950400074202 นาย รัชชานนท์ นวลเจริญ

3190055 3901101203702 นางสาว จรรยา ตันเวชกูล

3190056 3910100446996 นางสาว พรศิริ ผิวเหลือง

3190057 3410400771021 นางสาว ลัดดาวัลย์ รินทะรักษ์

3190058 5670700020123 นางสาว จิณณพัต หล้าเพชร

3190059 5100600061205 นางสาว ขวัญจิรา พรมอยู่

3190060 3320700417186 นาง อุมาภรณ์ แก้วคูณ

3190061 3130700289911 นาง ชัญญานุช แป๊ะเจี่ย

3190062 3640900062338 นาง นงรักษ์ เย็นสําราญ

3190063 3440200216032 นางสาว งามตา พลสีลาพ

3190064 3320500542441 นางสาว เพชรรัช สุตลาวดี

3190065 3920300276831 นางสาว กาญจนา คงสี

3190066 3920500116543 นางสาว บุญญาพร พูดเพราะ

3190067 3660100366456 นาง สิริกร อยู่กรานต์

3190068 3330300058961 นาง อุบล เวียงคํา

3190069 3301500139205 นางสาว ชลดา สูญกลาง

3190070 3730500315424 นาง อรปภา ดอนจอมไพร

3190071 3400500623318 นาง รัศมี กัสปะ

3190072 3220300812046 นาง ดานภา ศรีคงรักษ์

3190073 3301500722750 นางสาว สุคนธ์รัตน์ หินดง

3190074 3710300070398 นาง พรหมภัสสร เหลืองชัยพร

3190075 3560500261130 นาย ภูวไนย เขื่อนแก้ว

3190076 3920100430968 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญชัย

3190077 3720800145133 นางสาว ประทุมรัตน์ สว่างศรี

3190078 3300300149508 นาง ประภาพรรณ ขวัญกระโทก
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190079 3460300703822 นางสาว มยุรี อรรถวิจิตร์

3190080 3900100700469 นาง จรรจิรา บุญนะ

3190081 3601200217691 นางสาว อัญตรา ไม้ตะเภา

3190082 3361100131860 นาง อรัญญา ศรจิตติโยธิน

3190083 3501100459618 นางสาว จุฑามาส จันทะเวช

3190084 3940400181751 นาง วัชรี ทิพย์เสถียร

3190085 3320100181785 นาง เสาวลักษณ์ แสงดํา

3190086 3959900288901 นางสาว ทิวาขวัญ ดวงแก้ว

3190087 3940200585858 นางสาว สุวรรณีย์ หมวดทองแก้ว

3190088 5470800072933 นางสาว อัมพวัน มูลเมืองแสน

3190089 5350300044559 นางสาว ฐิตาภรณ์ พูลเกษม

3190090 3300100670000 นาง ชาลิษา สุวรรณป๎กษ์

3190091 3301800609843 นาง วิลาวัลย์ ศรีนาคพะเนา

3190092 3901101127721 นางสาว รจนา บุญรัตน์

3190093 3460700237233 นาง ดวงเนตร ภูอากาศ

3190094 3480900166682 นาง รําไพ ปะทะดี

3190095 3960900105085 นาง ภาวดี ศรีสุวรรณ

3190096 5439990000422 นางสาว จันทนา อุเทศพรรัตนกุล

3190097 3560700276025 นาง นิวาริน วงค์ประชา

3190098 3450101245786 นาง บังอร ศรีประจันทร์

3190099 3949800064733 นาง มูซันนาร์ เจะหลง

3190100 3560200283316 นาย พิชิต เงินแก้ว

3190101 3940300073158 นางสาว สิริยากร สุวรรณ์

3190102 5450700032875 นาง วงเดือน ศรีสุวรรณ์

3190103 3960400020013 นาง นารีรัตน์ รีรา

3190104 3960600057166 นางสาว ฟาตีเมาะห์ มะดีเย๊าะ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190105 3719900303626 นางสาว ภัทราวดี รูปงาม

3190106 3910100244170 นางสาว ทักษิณา ส่องสว่าง

3190107 3300600147705 นางสาว ปรีญาภรณ์ นานาค

3190108 3850200066266 นางสาว สุภาวดี เกษแก้ว

3190109 3330101293404 นางสาว ภัสสร คําศรี

3190110 3401600232516 นาง ณัฐณิชา จัตุรงค์

3190111 3960200059790 นางสาว วรางคณา ทวีสุข

3190112 3470400317142 นางสาว ปณิชา ไชยเชษฐ์

3190113 3430300482087 นางสาว ก่องแก้ว แก้วจันดา

3190114 3969900015271 นางสาว โรส รอเซะ

3190115 3840200668185 นางสาว วัลภา ธรรมธวัช

3190116 3801400659814 นางสาว อรวรรณ เพชรชู

3190117 3801400131160 นาง จณิสตา ณ นคร

3190118 3960100341639 นาง ยามีละ เปาะสา

3190119 3140600170407 นาง นุตประวีณ์ วงษ์ขยาย

3190120 3301100270541 นาง ภัทรวดี หวังจันทร์กลาง

3190121 3910200027987 นาย ไมตรี โต๊ะประดู่

3190122 3950200123811 นางสาว กนกวรรณ พรมป๎น้

3190123 3490300110520 นางสาว สุดาณี จันทพันธ์

3190124 3521000365212 นาง ธิดาพร ดาวเด่น

3190125 3930600179784 นางสาว ไอลดา บุญสนิท

3190126 4461200002031 นาง ณัฐริดา ภูสง่า

3190127 3909900246787 นาง จุฬาลักษณ์ ขํามาก

3190128 3900500226705 นางสาว ชไมพร เรืองแก้ว

3190129 3530300063512 นาง กชพร กะรัตน์

3190130 3640600335231 นางสาว พเยาว์ กล่อมจาด
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190131 3930300392814 นางสาว อัจจิมา ฝ้ายเส็ม

3190132 5550100025524 นาง นงนุช พรมมี

3190133 3720800477861 นาง จุฬาภรณ์ จันทร์สุวรรณ

3190134 3310100499661 นาย สุนทร นิลนันท์

3190135 3940200606677 นางสาว เยาวดี เหมือนนาค

3190136 3950100498911 นาง อามีเนาะ บาฮะคีรี

3190137 3159900076145 นางสาว สิริกานต์ รอตประเสริฐ

3190138 3309900939699 นาง มุนินทร์รัตน์ สอนครบุรี

3190139 3809900287051 นางสาว โสภา เยี่ยมเวช

3190140 3910200154351 นางสาว นิศารัตน์ หมาดโซ๊ะ

3190141 3430300888164 นางสาว อตินุช โพธิศ์รี

3190142 3900300489532 นางสาว ต้วนอาตีก๊ะ หลงหมัด

3190143 3609800135536 นาง ณิชาภา วีระอังคกุล

3190144 3910500038046 นาง วาสนา แก้วอารีย์

3190145 3820700117340 นาย สมศักด์ิ คงรักษา

3190146 5901300018316 นาย อารีฟฟีน ล่าด้ัม

3190147 3440300097906 นางสาว ไพวัลย์ สีมะโน

3190148 3570501193952 นางสาว ศุภลักษณ์ จันต๊ะ

3190149 3630200164405 นาง สิริรัตน์ อินคํา

3190150 3949900126854 นาง สวิตตา ยอดแก้ว

3190151 3400101741961 นาง จุฬา สรรพโส

3190152 3950500285094 นางสาว สุฮัยณีย์ วานิ

3190153 5500200002780 นาย สงกรานต์ เงินคําคง

3190154 3900300149405 นาง เจะตีเม๊าะ รักหมัด

3190155 3560300376332 นาง อรอนงค์ วงศ์ราษฎร์

3190156 3720500144883 นางสาว วาสนา วรรธนบูรณ์
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190157 3411700140800 นางสาว วาทินี เศรษฐสังข์

3190158 3540100053939 นาง กันยา ทุง่พรวณ

3190159 3301500247300 นาง สมฤดี สัตยารัฐ

3190160 3301400051411 นางสาว จําเนียน นุ่มกิ่ง

3190161 3841800050515 นางสาว นงนุช ล่ิมอรัญ

3190162 3301000161155 นาย สุนทร จิตกลาง

3190163 3940400155270 นาง วิริญพัชร ศิลาอ่อน

3190164 3410101666935 นางสาว อริสา บุตรน้อย

3190165 3549900124511 นางสาว ปุญชรัศมิ์ มั่นคง

3190166 5330800023747 นางสาว จุไรรัตน์ เทีย่งมนต์

3190167 3320101103028 นางสาว ฐายิกา ประมูปถัมภ์

3190168 3460700545523 นาง ณัฐธยาน์ ภูนาคํา

3190169 3901100193509 นาย จตุวุฒิ อุตมะมุณีย์

3190170 3710600900221 นางสาว ปิยวรรณ มณีกาญจน์

3190171 3960500671610 นาง ไซตง ตะโล๊ะโก

3190172 3470100092935 นาง กุหลาบ พรหมสาขา ณ สกลนคร

3190173 3341600275429 นางสาว พิสมัย พระสุรักษ์

3190174 3340100964666 นาง ชณิตา บุเงิน

3190175 3950500303882 นาย แวบือราเฮง เปาะโน

3190176 2331900000061 นางสาว ทิพวรรณ ไชยภักดี

3190177 3330101274931 นางสาว วิภารัตน์ หลอมทอง

3190178 3969900202704 นางสาว สุขุม โคตรพันธ์

3190179 5961100002467 นาง สุภาวดี เวทโอสถ

3190180 3910300178430 นาง ไพลิน ศรีสุวรรณชนะ

3190181 3470100664629 นางสาว อรอนงค์ ไขประภาย

3190182 3930500257341 นางสาว ประภา ฉีดเกตุ
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องค์การบริหารส่วนต าบล
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ชื่อ - สกุล

3190183 3900100532388 นางสาว สุมาลี มณีนิล

3190184 3500900635002 นาง แสงเดือน จงไกรจักร

3190185 3311100492056 นาง อริสา ป๎ญญาเดชานนท์

3190186 3969900292681 นาง วิไลวรรณ ขวัญอ่อน

3190187 3910500057075 นาง วาสนา พิณนุกูล

3190188 3820400296435 นาง ธัญธร วังเมือง

3190189 3900500344911 นาย ธีรยุทธ กะลูแป

3190190 3600100854582 นางสาว สุทธินีย์ วิมลเศรษฐ

3190191 3300400527059 นางสาว อรนุช เมมี

3190192 3710500046377 นางสาว สุทธิวรรณ จารุวัฒนชัย

3190193 3809700118280 นาง ธนภร ชูช่วยคํา

3190194 3501100087966 นางสาว สําอาง ทองคํา

3190195 3660300009444 นาง กัญจนภรณ์ ศรีสังข์

3190196 5321200029834 นางสาว นศวรรณ พิมพ์ทอง

3190197 3961000040573 นางสาว นิรันดา อาแซ

3190198 1969900001311 นางสาว สาวิตรี สะตํา

3190199 3471201503818 นาง ปริศดา ยอดยิ่ง

3190200 3950100203635 นางสาว ณาตยา หนูน้อย

3190201 3961100186961 นางสาว ซําซียะห์ จาราแว

3190202 3910300239391 นางสาว ละออง สุกแดง

3190203 3910300243169 นาง ฑณัณญา ศิริสม

3190204 3910300203124 นาง จิราภร สุวรรณโณ

3190205 3960200117951 นางสาว นิรชา รัตนมณี

3190206 3910100522552 นาย โสภณ สะอาดแก้ว

3190207 5100999027174 นาง วิลาวัลย์ โสรี

3190208 3910400149661 นาง มารี เสนีวาสน์
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องค์การบริหารส่วนต าบล
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ชื่อ - สกุล

3190209 3801300238710 นางสาว นิตยพร เพ็ชรรักษา

3190210 3540500009686 นางสาว ชไมพร ยิ่งทรงวุฒิ

3190211 3820400073134 นาย ประเสริฐ พายุ

3190212 3940500279604 นาง ยุพิน อินทรเทพ

3190213 3760600116351 นางสาว ประทุม นุชอ่อง

3190214 3940400208241 นาย แวอาแซ สาอะ

3190215 3409900873646 นางสาว รัตนา โพธิศ์รี

3190216 3950600079399 นาย ฮาเซ็ง ละสุสามา

3190217 3940400106198 นางสาว มาซีเต๊าะ ยะยา

3190218 3959900336107 นาง วลีพร รัตนกุล

3190219 3910100055717 นาย อิบรอเหม อมสารา

3190220 3620400904747 นาง บุณญารัตน์ จําปาทอง

3190221 3900600075041 นางสาว เจะรอกีเยาะ มันได้เจะ

3190222 3801400086661 นางสาว ธัญรัตน์ นาคสมวงษ์กุล

3190223 3801400108796 นาง กนกกานต์ ช่วยสงค์

3190224 3930800001881 นาง รัชนีกร แซ่เฮง

3190225 3910300163891 นางสาว ณัฏฐพิชา จันทร์อักษร

3190226 3450100417117 นางสาว นุชนาถ ป๎จมะ

3190227 3450400181372 นางสาว ปิยมาศ แสนเสนา

3190228 3720700832139 นางสาว นภสินธุ์ อัครเพ็ญพรรณ

3190229 4969900002428 นาง ทัศนีย์ สุกใส

3190230 3950100279127 นางสาว ซารียะห์ มูซอ

3190231 3800600610419 นาง วรรณดี หมวกรอง

3190232 3310400007764 นาย รณภพ แผ้วพลสง

3190233 3250200638940 นาง นุจนาต นาคช่วย

3190234 3960300052584 นาย อินเลียส์ หะยีมาหะมะ

หนา้ที ่299 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190235 3900100062641 นาง สุกัญญา ศรีจันทร์

3190236 3320500571548 นาง สาวินี ไชยา

3190237 3800600780136 นาง วันทนา เดชภักดี

3190238 3720900471369 นางสาว เบ็ญจมาส คําไพเราะ

3190239 3961200081141 นางสาว กาญดา อยู่ประเสริฐ

3190240 3960500094485 นาง รวงทิพย์ จันทร์แก้ว

3190241 3521100233113 นางสาว กานดา ยะชะระ

3190242 3960200382001 นาง พิกุล อ่องประยูร

3190243 3411700767705 นาย ธีราพร สิงห์วงษ์

3190244 3760100236748 นาง ศุภมาส จันทร์เทศ

3190245 3160500218629 นางสาว จารุทัศน์ นาคสกุล

3190246 3960200205541 นางสาว จารุณี พรมภักดี

3190247 5360590004725 นางสาว อัญชัญ วงษ์เมืองกลาง

3190248 3960500030967 นาย แวซัม แวซือแม

3190249 3160301072748 นางสาว ลักษณารีย์ แสงก่าํ

3190250 3119800049782 นางสาว ธัญญ์ฐิตา เจริญวงศ์ผาสุข

3190251 3470500146382 นาย เกรียงไกร ชัยรินทร์

3190252 3800200171914 นางสาว พัฒน์นรี คชินทร

3190253 3150100148470 นางสาว สุพัตรา มะโนร่ืน

3190254 3900300232663 นาง อุไรวัลย์ ทองพรม

3190255 3801600458421 นางสาว พัทธรินทร์ หนูจีน

3190256 3900300404464 นางสาว อุสา หมัดตาเห

3190257 3910200042242 นางสาว สุปรีดา หลีเส็น

3190258 3961100279276 นางสาว ใมมุน รอยะ

3190259 3940200157732 นางสาว อรทัย พรหมเพชร

3190260 3410101434490 นาง สุภาวิตา ธรากิตติรัฐ

หนา้ที ่300 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190261 5901199005269 นาง จํานงค์ รัตนา

3190262 3940500085737 นาง สุธรรม พรหมศิริ

3190263 3959900027686 นางสาว เปรมฤทัย จันทร์อักษร

3190264 3901100193185 นางสาว นิรมล แซ่ล่ิม

3190265 3301000012940 นาง กาญจนา ดวงทวีป

3190266 3800100499098 นาง ณรา วิจิตร์

3190267 3170500148426 นาง ปรียาภรณ์ พูลผล

3190268 3910400153854 นาง จันทรา มณีรักษ์

3190269 2940800006761 นางสาว ซูไรนุง เจ๊ะฮะ

3190270 3140100561725 นาย โสภณ มณีชาติ

3190271 3400200362837 นาง ชัญญภัทร ร่มจันทร์

3190272 3420100273646 สิบเอก จิรภัทร ศรีปูณะ

3190273 3950100519209 นาง บุญณ์สิกา บุญธรรม

3190274 1490100019158 นางสาว สุกัญญา แสนสุข

3190275 3409700048056 นางสาว จิตติมา ศรีสมชัย

3190276 3901100343837 นางสาว อัมพร หอมทอง

3190277 3509900992164 นางสาว ปาริชาติ ชัยวงค์

3190278 3410300186615 นางสาว กรรณิการ์ จันทะนาม

3190279 3800600327512 นาง สุจิรา สงหมด

3190280 3940200073733 นางสาว ริญญาภัทร์ เพชรสิรินันท์

3190281 3369900195975 นางสาว ภาวณี นาควารี

3190282 3170500017551 นาง จิรวรรณ บริบูรณ์

3190283 3410800026111 นาง ศรีประนอม มีแสง

3190284 3521000572447 นาง นัยนา แย้มแสง

3190285 3300800580470 นางสาว วรรณภา ทรงจันทึก

3190286 3940300343511 นางสาว เจะแย ยามา

หนา้ที ่301 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190287 3800900136721 นาง ณภัตสร รัตนเมือง

3190288 3950100580536 นาง รุจิรา ทิพย์คํา

3190289 3910400104365 นางสาว ศศิธร สามารถ

3190290 3401100126512 นางสาว จิระภา ใสโว

3190291 3910100521165 นางสาว อัสนี หมีดหรน

3190292 3959900255824 นางสาว โสรยา ดาโต๊ะ

3190293 3341601165678 นางสาว กัณธิมา นันทิกาญชนะกร

3190294 3400200456653 นางสาว สุวรินทร์ คนว่อง

3190295 3769900118331 นางสาว ฉอ้อน กล่ินอินทร์

3190296 3900900696636 นาง สิรภัทร โสภิกุล

3190297 3930600209870 นาง สุพรรณิการ์ ช่วยเอี่ยม

3190298 3440700046187 นางสาว จารุวรรณ ผมหอม

3190299 3430200134516 นาง สุพรรณี ทวีสุข

3190300 3300100711628 นาง อนงรักษ์ บุญใหม่

3190301 3150400219232 นางสาว ทัชชา แก้ววิมล

3190302 3941000293561 นาง ชุตินันท์ กล่ันศิริ

3190303 3190600004337 นางสาว อรุณี ปล้ืมภิรมย์

3190304 3930100043379 นาง ลัดดา เพ็งทอง

3190305 3310900567408 นางสาว อารีรัตน์ ชินไธสง

3190306 3440400111218 นาง กาญจนา อัปมระกา

3190307 3950600268655 นางสาว สุภัสสรา สุวรรณรังษี

3190308 5660690009891 นางสาว วีรภัทรา พาโคกทม

3190309 3451000448941 นางสาว งามจิต พูลเพิม่

3190310 3360500394701 นาง ณฐพน สายทอง

3190311 3460300022621 นาง นภาวรรณ โมทย์ทาง

3190312 3960300322794 นาง ลาตีพ๊ะ อารง

หนา้ที ่302 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190313 3190200539951 นาง ไพเราะ บุษบงค์

3190314 3420500380849 นางสาว กาญจนา สืบกระโทก

3190315 3160400108937 นางสาว วรยา ทองนุกุล

3190316 3400900563355 นางสาว ภัทรียา ช่างนิรันดร์

3190317 3170600177487 นาง สมสกุล อําพันศิริ

3190318 3470100967591 นางสาว วิลัยวรรณ กรพันธ์

3190319 3349900427213 นาง สงกรานต์ ศรีสุข

3190320 1909800028951 นางสาว จันทร์จิรา ชูกิจ

3190321 3410300034491 นาง นงลักษณ์ โฮมวงศ์

3190322 3901100099731 นาย มโน พรมสวัสด์ิ

3190323 3420600089259 นางสาว อมรรัตน์ จันดาหาร

3190324 3910300168256 นางสาว ขวัญใจ สุกขาว

3190325 3959900288889 นาง นิตยา นวลมี

3190326 3401900204046 นางสาว เนตรนภา วงษ์สีดา

3190327 3401700032349 นางสาว อมรรัตน์ ทัดเทีย่งนิกร

3190328 3720500568446 นางสาว น้ําค้าง ทรัพย์มาก

3190329 3180500656472 นาง ป๎ทมา นิลย้อย

3190330 3910600100860 นาง สุกัญญา ลัดเลีย

3190331 3930100303168 นาง วัชรียา พิทักษ์

3190332 3900500007515 นางสาว น้ําฝน เพชรจํารัส

3190333 3949900028577 นางสาว พรทิพย์ พุม่สุวรรณ

3190334 3260300538718 นางสาว สรัญญา แสงทวีป

3190335 1959900008839 นาง ยุวพร แนสะ

3190336 4949900002070 นางสาว ฮายาตี สิเดะ

3190337 3410102140015 นางสาว ปภาดา แสนสอน

3190338 3260100620194 นางสาว บุญรักษา เครือทรัพย์

หนา้ที ่303 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190339 3900900764437 นาง วรรณา ชูประดิษฐ์

3190340 3900300149219 นางสาว สุชญา เพอแสละ

3190341 3620101285867 นางสาว รุจิรา จันเพชร

3190342 3940800050980 นางสาว ณัชชา ไชยา

3190343 3669900098896 นาง อนงค์ มีสิทธิ์

3190344 3570700970266 นาง ณภาส์ณัฐ เซียนฮะ

3190345 3140600254732 นางสาว ภูษณิศา สุขอินโท

3190346 4940200005451 นางสาว ศศิชา เพชรชมภู

3190347 3940200106844 นาง เพชรลดา อินทร์เพชร

3190348 3950100049881 นาง กามีลา เจะอีซอ

3190349 3359900097850 นาง รักชนก คําภักดี

3190350 3411201087750 นางสาว วิไลวรรณ นนท์บุตร

3190351 3779800102734 นาง ศิริรัตน์ สุดแสง

3190352 3220100207939 นางสาว ศศิมาศ ผดุงส้ตย์

3190353 3941000192951 นาง ไซนับ เตาะสาตู

3190354 3809700190711 นาง มิ่งขวัญ โชติแสง

3190355 3940100080959 นาง ซารีนา อูเซ็ง

3190356 3910500150334 นางสาว อัญรัตน์ หวันโส๊ะ

3190357 3500700152253 นางสาว วิรัญญา อุ่นบ้าน

3190358 3480100098909 นางสาว พิมพา ทองออน

3190359 3960300128491 นางสาว อามีเน๊าะ นิซาแย

3190360 3960400069357 นางสาว ฉลวย ลอยเมฆ

3190361 3220500308520 นาง สุนทรี พูลสวัสด์ิ

3190362 3940400067800 นางสาว ซารีป๊ะ ตีงี

3190363 3800101109951 นาง ชุติมา สืบสาย

3190364 3609800017134 นาง ภัชกุล ครองแสงบุญมา

หนา้ที ่304 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3190365 3430200180704 นาง สุอารี เหิมขุนทด

3190366 3560300188510 นางสาว สลักฤทัย สมฤทธิ์

หนา้ที ่305 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3200001 3361200589060 นาย จ่าสิบเอกอัษฎา สอนผิว

3200002 5400700005967 นาย สิทธิพงษ์ วรรณขันธ์

3200003 3630400024186 นาย อภิชาติ ผาแสนเถิน

3200004 3450500227820 นาย ปิยภัค ศรีลาภ

3200005 3770400122187 นาย สุชาติ บุญศรี

3200006 3670301347122 นาย ทําเนียบ ริจนา

3200007 3969900207188 นาย ปติกร แก้วน้อย

3200008 3910500322623 นาย กัณฐกิศ แดงนุ้ย

3200009 3311000092056 นาย ตรีโชค ศิริ

3200010 3960100384044 นาย ธวัช พูลภักดี

3200011 3440900209969 นาย จตุพล บุตรมาตร

3200012 3501200567676 จ่าสิบตรี สุเมธ ดวงแก้ว

3200013 3720200470866 ส.อ. นันทภพ น้ําทิพย์

3200014 3430600286950 ว่าทีร่.ต. ภูมิภัทร โคงัน

3200015 3901100570426 นาย ชัยมงคล จันทร์ละออง

3200016 3909800692092 นาย ณัฐวุฒิ พัฒโน

3200017 3910300225101 นางสาว กวิสรา สังข์ทอง

3200018 3410100298185 นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีดาหลง

3200019 3120600296168 นาย พลสันต์ บุญพบ

3200020 3349800253906 นาย อดิศร ไชยโคตร

3200021 3101701966101 นาย สินชัย จันทร์มณี

3200022 3429900198094 นาย สมชาย ระยัน

3200023 3300700172574 นาย ชาญณรงค์ ไหมกระโทก

3200024 3920400261720 นาย ยอดชาย อําไพฤทธิ์

3200025 3300101090741 ว่าทีร้่อยตรี เด่นดวง เนื่องวิจิตรประสพ

3200026 3920600887274 นาย ยงยุทธ กิตติคุณ

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่306 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3200027 3910200098469 นาย ดิเรศ หมาดมาสัน

3200028 3910100103479 นาย อิสมาแอล อาดํา

3200029 3480700167901 นาย มโน พรหมดี

3200030 3960400291491 นาย มูฮํามัดกันดา หะยีมามุ

3200031 3809700002508 นาย นัธทวัฒน์ โรจน์ธนเชษฐ์

3200032 3320600018166 นาย อนุพงศ์ ห่อทรัพย์

3200033 3330300309394 นาง ประภาพร สายธนู

3200034 3910600039478 นาย มูสา มานะกล้า

3200035 3769900286241 นาย กฤษณ์ ต้วมสี

3200036 3460700035568 นาย ชัชชัย อยู่ยงศิลป์

3200037 3630100308618 นาย ชยกร หลําคํา

3200038 3939900297152 นาย อุทิศ เพ็งคล้าย

3200039 3961100262438 นาย วีรภัทร แซ่ฉิ้ม

3200040 3130700169273 นาย วิรัช ไผ่นวล

3200041 3959900272010 นาย อาลาวี ดาดี

3200042 3901100417971 นาย สันติ ทองคีรี

3200043 3930300567584 นาย อภิสิทธิ์ นวลจันทร์

3200044 3800200257720 นาย อุเทน โชติพงค์

3200045 3909900418081 นาย ธันฐกรณ์ วัตถุทอง

3200046 3960100079934 นาย สงกรานต์ แก้วสีบุญ

3200047 3320101717611 นาย นายพัสกร นุตโร

3200048 3149900337909 นาย ธานัท ไวยมัย

3200049 3102001173575 นาย อัครฉัตร ราชบัณฑิตย์

3200050 3359900021934 นาง ประไพศรี เชื้อชาติ

3200051 3249900222230 นาย อนุรักษ์ ทองศรีสุข

3200052 3269900003635 นาย สมชาย จันทะ

หนา้ที ่307 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3200053 4710100007534 นาย สหชัช สิทธิสม

3200054 3180400402801 นาย สมภพ ล้วนเลิส

3200055 3200100340108 นาย อมรเทพ กอบกุศล

3200056 3401001023502 นาย กิตติพงษ์ พระเมือง

3200057 3659900407945 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ เต็งสุวรรณ์

3200058 3770300453645 นาง สุพิชชา ปานทอง

3200059 3960100021880 นาย ซูกีมือลี ดอเล๊าะ

3200060 3609900310747 นาย เสรี โตเมือง

3200061 3400400708966 นาย พีรพล มาคํา

3200062 3960200343641 นาย พันธกร สุกดํา

3200063 3420100026002 นาย ศักด์ิดา มุลาลินน์

3200064 3639900106406 นาย ฤชา อ่อนนุ่ม

3200065 3900400323938 นาย ธีระวัฒน์ แก้วทอง

3200066 3900300306276 นาย ไมตรี หมะอะ

3200067 3900100566711 นาย จิรศักด์ิ ช่อมณี

3200068 3349900846429 นาย จีรพงษ์ สระแก้ว

3200069 3920700213119 นาย ประกอบ ศรีจันทร์ทอง

3200070 3900400121901 นาย อภิชาติ ยอดแก้วดี

3200071 3451100740237 นาย สุชาติ รัตนศรี

3200072 3960400023608 นาย อีรียัส ยูโซะ

3200073 3589900017439 นาย กฤษฎา ปาละวงศ์

3200074 3960200046434 นาย มนูญ คงดี

3200075 3601000017183 นาย พงศกร กองวิชา

3200076 3500700621857 นางสาว กาญจนา ใจป๎ญญา

3200077 3800101215379 นาย เอกชัย มาศเมฆ

3200078 3400100373144 จ่าสิบเอก ปรีดา แพงมา

หนา้ที ่308 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานชา่ง ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

3200079 3959900204626 นางสาว อัญชิสา วิรัชต้ังสกุล

3200080 3341700279051 นาย เทพพิทักษ์ จําปาพรม

3200081 3940400096249 นาย ปฐมพงษ์ จันทร์อ่อน

3200082 3480700068482 นาย ณัฐพงษ์ มีระหงษ์

3200083 3490200148991 นาย มนตรี ชายทวีป

3200084 3349900980931 นาย นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์

3200085 3341400296775 นาย ไสว ศุภเสถียร

3200086 3720500048302 นาย สุเทพ อินสวุ่าง

3200087 3460700562363 นาย เกรียงศักด์ิ อารีย์

3200088 3309901104892 นาย นพรัตน์ ขันธิโชติ
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน
3210001 3660100685993 นาย นันท์พิพัฒน์ ธัญญวานิช
3210002 2969900003258 นางสาว กานติมา หะมะ
3210003 1950100026761 นางสาว ซูไฮนี เหมสลาหมาด
3210004 3411300760622 นาย สันทนา วันสุทธะ
3210005 3739900486071 นางสาว นรีรัตน์ พงษ์ประพันธ์
3210006 3460100872469 นางสาว ปาริชาติ บุญประดิษฐ
3210007 5480700024937 นาย สุรเดช ใจโชติ
3210008 3630400313153 นาย นนทพัทธ์ องการ
3210009 3550700209352 นาย วิรุ่ง ตันมาดี
3210010 3910100192544 นางสาว นิสากร บุญช่วย
3210011 3530200170805 นาย สุบิน แตงเพ็ชร
3210012 3670800323521 นาง อมรรัตน์ เสนานุช
3210013 3451100743562 นาง อาทิตยา วงศ์จันทร์
3210014 3450600103537 นางสาว มลิวรรณ พละวัฒร์
3210015 3720101142429 นาง นพมน แร่เพชร
3210016 3530300190107 นางสาว วิมลตรา ลาวะปานา
3210017 3330500120210 นางสาว ทิราพร ศรีสิงห์
3210018 3560500701661 นาย กาลเมษ กาละ
3210019 3730100113506 นาง กษมา แสนใจธรรม
3210020 3209800087365 นางสาว สมทรง โปป๎ญจมะกุล
3210021 3850400107373 นาย อนุชา ทัพเคลียว
3210022 3329900219211 นางสาว ฉัตรชนก วันสุข
3210023 3191100236329 นาย รพัฒนชัยษ์ จิรวัฒนาวรานนท์
3210024 3140700331534 นาย มานพ สุขไชย
3210025 3550100683410 นาง สุพิชชา ลีพิพิธท์กุล
3210026 1960200011529 นาย มูฮัมมัดเฟาซัน หะยีนอ
3210027 3100203191661 นาง อัจฉรา สองจันทร์
3210028 3900700525561 นาง จุฑาทิพย์ โนรดี
3210029 3331000587357 นางสาว เพ็ญนภา ลิลัน
3210030 3550100329781 นางสาว เบญจมาศ คําเบ้า
3210031 3311000873511 นาง ประมาณ กิริรัมย์
3210032 3170600267532 นาง วัชราภรณ์ จันทา

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3210033 3240600044532 นาย ป๎ญจะ หัตตะโสภา
3210034 3860700447137 นาง วิลัยลักษณ์ บุญต้ัง
3210035 3100800411785 นางสาว ทักษ์ณัชพร เอนกวิธวิทยา
3210036 3330300693577 นางสาว เสาวลักษ์ คงพุท
3210037 3300900984378 นางสาว อนุชิดา ใจรักษา
3210038 3670300538595 นาง กานต์ธีรา ห่านรัตนสกุล
3210039 3440400307597 นางสาว สุมาลี มูลนาม
3210040 3649900024060 นาย สันติ แดงพัฒน์
3210041 3709900106715 นาง ขนิษฐา นาคแก้ว
3210042 3360200144130 นาย วิศรุต กาลเขว้า
3210043 3620600552801 นาย นายศตวรรษ สวัสด์ิรักษา
3210044 3950100296196 นาย อภินันท์ เปาะอีแต
3210045 3101701269591 นางสาว นงเยาว์ สระป้อมแก้ว
3210046 3230500065732 นาง กษมา หวานภักดี
3210047 3809900395368 ร้อยเอกหญิง นาถฤดี กาญจนไพหาร
3210048 3730200853269 นาย หรรฐชัย แย้มประยูร
3210049 3189900114951 นางสาว รัศมี รุ่งอร่าม
3210050 3929800069891 นางสาว ปฐมาภรณ์ จันทร์แจ่ม
3210051 3630100007235 นาย สุธานิน อุ่นเรือน
3210052 3940500391901 นาย อิสมาอีลล์ เหตุ
3210053 3910600003414 นาย สุทธินันท์ มานะกล้า
3210054 3460500327573 นาย ธนากรณ์ แสงฤทธิ์
3210055 3940200595870 นาง สารีนา ปากบารา
3210056 3180100062176 นางสาว ณัฐชานันท์ ธัญญาณัฏฐสกุล
3210057 3961100397295 นาย ชาติชาย แก้วเมฆ
3210058 3401400131198 นางสาว อุบลรัตน์ หนึ่งชนะ
3210059 1940800021657 นางสาว ซาลีนา กอเสง
3210060 3480600330274 นาย สุริยัน พรมจันทร์
3210061 3440300633999 นาง พรรณี เนตวงษ์
3210062 3560700288899 นาย ธีระวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
3210063 3310401155643 นาง พันทิวา อาจชะนะ
3210064 3240100252462 นาย พิเชฐ พิศภา

หนา้ที ่311 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3210065 3910500247699 นาย เอกนรินทร์ ลัดเลีย
3210066 3960500532377 นาย อาซิ อาแซ
3210067 3401600851437 นาย ถาวร เวียงยศ
3210068 3141300077631 นางสาว ปุริมปรัชญ์ สว่างเดือน
3210069 3550100220983 นาง พิสมัย ศรีจันทร์
3210070 3470300096781 นาง กรศิริ ปาลามา
3210071 3850100060142 นาย อัครเดช อามีน
3210072 3900600057425 นาย มะรอดิง หลีหะ
3210073 3709800037118 นาง เนรัญชลา จีนาภักด์ิ
3210074 3341600291921 นางสาว เขมาสินี หินทอง
3210075 3301200821990 นาย นิวัติเวช วงษ์มาตร
3210076 3650100685446 นาย อาเดียว เหลืองเรือง
3210077 3459900332378 ว่าทีร่.อ. ธีรพล ธิติเมธาวัฒน์
3210078 3449900103557 นาง รัตนภรณ์ ดุสิต
3210079 3630100569179 นางสาว สมาพร ขัดแก้ว
3210080 3960500355670 นาง ปารีดะ แก้วกรด
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน
3220001 3430200384229 นางสาว ศรีจันทร์เพ็ญ เหลือล้น
3220002 3940400163426 นาง เจ๊ะมูยี เบญญากาจ
3220003 3499900206399 นางสาว สุดาวรรณ สกุลโพน
3220004 3620300387694 นาย วิชานนท์ กมลรัตน์
3220005 5800300005095 นาย วสันต์ จิตแฉล้ม
3220006 3900700689253 นางสาว ธิยายุ จันทรมณี
3220007 3160100914041 นางสาว เกตน์อิสรีย์ กุศลสุข
3220008 3310100757431 นางสาว จริญญา ผาสุข
3220009 3620100855597 นางสาว รจนา แหน่น้ํา
3220010 3420900366754 นางสาว อภิญญา ปลอดทองจันทร์
3220011 3410200011236 นาง ดรรชนีพร วลัญชพฤกษ์
3220012 3501000313239 นางสาว ศศิธร แสงอาจ
3220013 3401600290010 นาง ขวัญเรือน วงศ์พระลับ
3220014 3950400022831 นาง เสาวดี ด้วงศรีทอง
3220015 3710500083353 นางสาว วิมลวรรณ หงษ์วิชุลดา
3220016 3960200142506 นางสาว ปิยรัชนี ทองจินดา
3220017 3800600024790 นาย ปริเชษฐ์ เทพบุญศรี
3220018 3420900055252 นาง นางวีรวรรณ์ เกษสีมาปภัสร์
3220019 3720900317998 นาง รุ่งทิพย์ สุนาวงศ์
3220020 3620300259785 นาง จุรีรัตน์ สุทธาชีพ
3220021 3620300270720 นางสาว ศุจีภรณ์ สุขรัตน์
3220022 5331190001720 นาง รุ่งทิวา หัสดาลอย
3220023 3670100924467 นาย วิโรจน์ แก้วป๎น
3220024 3710501027775 นางสาว รสริน หยองทอง
3220025 3500900467118 นางสาว ฐิติพร พรหมศร
3220026 3330300729318 นางสาว เกศมณี สมสะอาด
3220027 3501300758384 นางสาว ชนิตา ขัติรัตน์
3220028 3720300057308 นาง สุรางคนาวรรณ กาลรัตน์
3220029 3609800051227 นาง กรรณิการ์ พบสุวรรณ
3220030 3309901858561 นางสาว รัตนาพร แขชัย

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3220031 3960500137052 นางสาว นภาภรณ์ สุขสบาย
3220032 3900300110002 นางสาว กนกวรรณ คงแก้ว
3220033 3940100062381 นางสาว นูรไลลัน แวกะจิ
3220034 3560300569572 นางสาว เรณู เกล้ียงทอง
3220035 3910500056681 นาย ซารีฟ บูเก็ม
3220036 3550900316128 นางสาว พรปวีณ์ สกุลพรพิพัฒน์
3220037 3470100983040 นาง ศศิมาภรณ์ พันธ์ชัย
3220038 3620300254228 นาย วรรณเศรษฐ์ ผลานิสงค์
3220039 3150600077644 นาย ธิติ พงษ์ชุบ
3220040 3350400543101 นาย สุรศักด์ิ ขันธุรา
3220041 3720500148871 นางสาว ขวัญชนก สอดศรี
3220042 3330300568195 นาง อุมาพร อดทน
3220043 3310400648352 นางสาว นุธิดา บรรเทาบุญ
3220044 3251200086336 นาง วิชชุตา หนองหาร
3220045 3860300022376 นางสาว อัจฉรา ดิษฐ์รอด
3220046 3960500702787 นางสาว เจ๊ะมูยี เจ๊ะอาแว
3220047 3160101554013 นาง วัลลภา กัณฐโรจน์
3220048 3320100025899 นาง ชนัญญา สิงคเสลิต
3220049 3650100367002 นางสาว อําพรรัตน์ อุดมสุข
3220050 3160100547978 นาย กฤษฎา มีสวัสด์ิ
3220051 3940200051730 นาง ดวงฤดี มีแวว
3220052 3710501181197 นางสาว เสาวรัตน์ อินทร์ฉาย
3220053 3400600512135 นางสาว ณัฏฐ์นรี มูลเพีย
3220054 3341500057535 นางสาว เตือนใจ มั่นการ
3220055 3410900085526 นาย เจษฎา สิมลี
3220056 3650100698025 นางสาว อัญชลี เอี่ยมสาย
3220057 3909801060855 นาง ชุติมา แกล้วทนงค์
3220058 3460700206184 นาย อรรฆเดช ภูกันดาน
3220059 3960400255274 นางสาว ยารีตา อาดีนสกุล
3220060 3610600404829 นางสาว ศรีสุดา หงษ์คํา
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เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3220061 3950100543959 นางสาว กูซําซียะห์ โต๊ะรายอ
3220062 3420900869144 นางสาว ทิพย์พินนท์ แสงโสดา
3220063 3800800749585 นาย วุฒิชัย ช้างนิล
3220064 3100502924903 นางสาว รัตนาวดี เล่ือนแป้น
3220065 3920100844380 นาย พรเชิด หนูเหมือน
3220066 3140700202831 นาย ชาญ บุญนุกูล
3220067 3800700385557 นาง ยุพรัตน์ ปุรินทราภิบาล
3220068 3341700212127 นางสาว กนกวรรณ สวัสดิไชย
3220069 3520500523681 นางสาว อารยา ขัดโต
3220070 3470101503505 นาง ดมิตา โตเดชนิติกุล
3220071 3402000079475 นาย ศราวุธ ศรีพัก
3220072 3650500413061 นางสาว นพคุณ ถาวรกูล
3220073 3640500672198 นางสาว อนามัย แสนเขียววงศ์
3220074 3400900053535 นาย สุริยา บาลพิทักษ์
3220075 3801301042568 นางสาว ศศิธร สารรักษ์
3220076 3160101658226 ว่าทีร่.ต. เลิศชาย ตุ้มเทีย่ง
3220077 3461000557546 นางสาว สุภาพร สําราญสม
3220078 3450300124717 นาย ฐกร พันระกา
3220079 3730100405680 นาง รจนา มงคลรัตนาสิทธิ์
3220080 3940100164699 นาง คอลีเยาะ แวกะจิ
3220081 3330400461384 นาย อดิศร สุทนต์
3220082 3930500977891 นาง สุภาพร แซ่อั่ง
3220083 3760500381591 นางสาว ป๎ทมา ชิตสวัสด์ิ
3220084 3729900156569 นาง กนกวรรณ อ่าํประไพ
3220085 3179900059232 นางสาว ณัฏฐ์พัฒน์ สุขปรีดา
3220086 3310101380081 นาย มนตรี กุมรัมย์
3220087 3601200059963 นางสาว จีราภรณ์ ประทุมเหง่า
3220088 5910300005507 นาง ฮาบีดะฮ์ หะยียูโซะ
3220089 3249900020793 นางสาว ญาณิศา หลอดอ่อน
3220090 3940500332432 นาง ภาวนา ขุนทอง
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ชื่อ - สกุล
3220091 3709900231412 นาย สมชาย กิตติภรณ์กุล
3220092 3300101808790 นาง คชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล
3220093 3920200150941 นาง หทัยรัตน์ เปาะทอง
3220094 3900900150331 นางสาว นุชรี ศรีพรมทอง
3220095 1950100029345 นางสาว นูรีย๊ะ สิการาเสาะ
3220096 3470101130873 นางสาว เกษศิรินทร์ ปาละลี
3220097 3320800146362 นาย ปริญญา เสสสุวรรณ
3220098 3500900172673 นางสาว พัชรินทร์ อินต๊ะ
3220099 3901100913030 นางสาว นุซรีย์ สกุลหลง
3220100 3250200171006 นางสาว พัทธยา โตด้วง
3220101 3930500548567 นาย สุภชัย เรืองจันทร์
3220102 3500200015290 นาย ณัฐพงษ์ คําแดง
3220103 3420800028041 นางสาว ณพัฐธิกา หงษ์โยธี
3220104 3930100228484 นาง วันทนา สุพรรณชนะบุรี
3220105 3501200959353 นาย อมรพันธ์ กันทาต๊ิบ
3220106 5410590003027 นาง สุกัญญา ภูกิจ
3220107 3330300813386 นางสาว ไสว คําแพง
3220108 3801300057251 นาง สุภรณ์ บุญถาวร
3220109 3730100665151 นาย อดิศร โพธิอ์ุบล
3220110 3401200226845 นาง อัมพร เสียงลํ้า
3220111 3930500343370 นางสาว สมใจ ไข่แก้ว
3220112 3720800095217 นาง กรองทิพย์ อินทนะ
3220113 3521000053148 นางสาว เพ็ชร วังตุ่น
3220114 3910200017833 นาย อัชรอฟ สามัญ
3220115 3930100829569 นางสาว สมใจ เศรษฐสุข
3220116 3310101609479 นางสาว วรนุช ไชยโย
3220117 3710900603648 นาง ธนาวดี เสนาบุตร
3220118 3301200239174 นาง ประทุมมา ชมภูพงค์
3220119 3960500660651 นางสาว ยุวดี ช้างแก้ว
3220120 3401500919510 นาง วริศรา ป๎จจวงษ์
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ชื่อ - สกุล
3220121 5451000018056 นาง สุพิชญา จันทสม
3220122 5900400020036 นางสาว พรนิรัตน์ ทองสุวรรณ์
3220123 3710500711699 นาย ศักด์ิชัย วงษ์เอี่ยม
3220124 3411100755790 นาย เกียรตินิยม สวดมนต์
3220125 3730500570271 นางสาว ถิรดา เพิม่พูล
3220126 3950100297869 นางสาว นาปีเส๊าะ ดิง
3220127 3800400570600 นางสาว กัญญา วงศ์ศิลป์
3220128 3650600321575 นาง จันทรา เปรมปราโมทย์
3220129 3739900234497 นางสาว ธันย์นิชา ธนโชติชัยวัฒน์
3220130 3901000450895 นาย สายันห์ โต๊ะเส็น
3220131 3302100843976 นาย สหธรรมศ์ ฤทธิเดช
3220132 3460800358237 นาย สายัน ภูสมตา
3220133 5801690008630 นาย ธนา บุญยะรัตน์
3220134 3330400407185 นาย บุญช่วย ไคลคลา
3220135 3930400123122 นางสาว ศิริวรรณ หนูเสน
3220136 5410600086396 นางสาว จารุพร บัวสิงห์
3220137 3700500061775 นาย เขมชาติ เอี่ยมทรัพย์
3220138 3800900410342 นาย มงคล กุญชรินทร์
3220139 5800300002045 นาง ศรีสุดา คงหนู
3220140 3960200066206 นาง ศศิมา เนื้อน้อย
3220141 3430300126272 นาง ชนิดา ยะไวย์
3220142 3670200167072 นาง ธัญญลักษณ์ ศุภวิกรานต์กุล
3220143 3450200733436 นางสาว พิกุล สร้อยงาม
3220144 3160100362781 นางสาว พรพิมล แสนทวีสุข
3220145 3760100234486 นางสาว วรรธนา แจ่มจํารัส
3220146 3400101661402 นาย ภัทรชนน ติวเรือง
3220147 3960800005119 นาย ฮารอฟี เด่นชีวา
3220148 3960800098842 นาย วินิจ เจตมหันต์
3220149 3720700901629 นางสาว จิรภา กีรติดําเกิงสกุล
3220150 3401900179670 นาย จีระศักด์ิ โชติอ่อน
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องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
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ชื่อ - สกุล
3220151 3969800121931 นาง อภิรดี อุ่นแอบ
3220152 3710500525437 นางสาว เพ็ญพรรณ แพทย์วงศ์
3220153 3960500748663 นาง พาดีล่ะ สามะ
3220154 3440900085763 นาย ชาญชัย พิมพ์ละมาตย์
3220155 3710501047377 นางสาว เยาวลักษณ์ หงษ์ยนต์
3220156 3310400945179 นาง ปวงปพร ศิริบูรณะสิทธิ์
3220157 3470400009766 นาง สิริมาส อัศจรรย์
3220158 3660100723658 นางสาว รสิตา ดารายิ้มฤทธิ์
3220159 3560300473958 นางสาว บุษบา ปิน่ศักด์ิ
3220160 3331300189705 นาง กรรณิกา ศรีอินทร์
3220161 3311000313231 นาย รัตนโชติ วัฒนะ
3220162 3930500589166 นาย จักรินทร์ จารุศักดาเดช
3220163 3430100433759 นางสาว อุทุมพร แสงศรีภูมิ
3220164 3260300116520 นาย อาทิตย์ พรอุดม
3220165 3340100107585 นาง กาญจนา ดิษฐอั๊ง
3220166 3301000099140 นางสาว ดวงดาว เสลากลาง
3220167 3520500268738 นาง วณิชยา รัฐพิทักษ์วงศ์
3220168 3310500505219 นาง อรอุมา เงยวิจิตร
3220169 2470900016291 นางสาว คําหล้า เรืองชัย
3220170 3801600300071 นาย พิทยาพัฒน์ ทัศนวิสุทธิ์
3220171 3710900059212 นาย เกรียงไกร เกศูนย์
3220172 3560100296122 นาย ธนาการ เสมอใจ
3220173 3550700475800 นางสาว พิมลพรรณ อิ่นคําแสง
3220174 3810500300248 นางสาว ปุณยนุช ส่งแสง
3220175 3301200085002 นาง ทัศนีย์ วงศ์สุทธิเนตร
3220176 3600300395824 นางสาว สุชานันท์ แสงแจ่ม
3220177 3609900864203 นาย ศรัณย์ เกิดคํา
3220178 3430200149246 นาย บัณฑิต นิลกําเนิด
3220179 3440100536141 นาย พิทักษ์ คําบุญเกิด
3220180 3300100316931 นางสาว ศิริวรรณ เกษาวงศ์
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ชื่อ - สกุล
3220181 3310400467579 นางสาว ศิริวรรณ ชุ่มชื่นสกุลสุข
3220182 3400700493302 นางสาว วานิพร สอนเสน
3220183 3949900329801 นางสาว รอดียะห์ แวอีแต
3220184 3730101703773 นางสาว ณัฐทารินทร์ มารุ่ง
3220185 3401000248101 นางสาว ภัทรวดี ศิริพันธ์
3220186 3300100173898 นาย สมสันติ ขออินทร์กลาง
3220187 3360300198169 นางสาว สุนีรัตน์ วิลาวรรณ์
3220188 3930200143715 นางสาว สินี สันอี
3220189 3940100306574 นาย อัลวา ดลล่าเต๊ะ
3220190 3471200292708 นางสาว รัสฎา มงคลนํา
3220191 3420100193081 นางสาว ศิริวรรณ แก้วกงพาน
3220192 3420800095023 นาง วาสนา ขันทะคีรี
3220193 3300800035668 นางสาว ปริศนา พึขุนทด
3220194 3420900717816 นางสาว อําไพ บงแก้ว
3220195 3910500339259 นาย ประสิทธิ์ พิพัฒน์วรสกุล
3220196 3102400055207 ว่าทีร้่อยตรี ป๎ญญาวุฒิ จวงพันธ์
3220197 5420200020959 นางสาว พานิช โสประดิษฐ์
3220198 3460600367216 นางสาว จีรนันท์ มณีเนตร
3220199 3800400647653 นาย ปริญญา วิจาราณ์
3220200 3499900177232 นาย แสงทอง สุวรรณภาพ
3220201 3560100151078 นาย นายนนธิวัฒน์ คําโล
3220202 3440600697453 นาง กีรติญา ราชภักด์ิ
3220203 3450200475704 นาย นิรันดร วงษ์ชาดี
3220204 5401599013727 นางสาว อารีย์ พันชัย
3220205 3401000551955 นางสาว อรนุช กองน้ํา
3220206 3191100566957 นาง ศิริอร สิมอุตร
3220207 3470400160260 นาย จิรกร สุวรรณโพธิศ์รี
3220208 3199900330769 นางสาว ป๎ญจพัฒน์ วารีสุวรรณ์
3220209 3340400376956 นาย สุพิชญ์ กันหารา
3220210 3720500436272 นาง กัลยา อุบล
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ชื่อ - สกุล
3220211 3640300034864 นาย พิเชฐ ใจชื้น
3220212 3940100150566 นาง นูรีซัม ดุลกล้าเดช
3220213 3601000065323 นาย อนุเทพ หาดแก้ว
3220214 3840200762203 นาย สุริยา เพชรลอย
3220215 3730100512044 นาย ชัยยะ มณฑาสุวรรณ
3220216 3460500944360 นาย วนัส นาเมืองรักษ์
3220217 3400700855425 นาง นางจิรฐา นามแสง
3220218 3450200811488 นางสาว มะลิวรรณ ปรินแคน
3220219 3130300604967 นางสาว ธนพร เทียมทัด
3220220 3470400174856 นาง เนตรนภา ลาลู่
3220221 3470100229311 นาย อภิสิทธิ์ รอดอุตม์
3220222 3250100281055 นางสาว พรรณพัชร แก่นแก้ว
3220223 3401600195777 นาย ยิ่งยศ หารโสภา
3220224 3721000357153 นาง สุภลักษณ์ สุขสําราญ
3220225 5900300001129 นางสาว สกุลรัตน์ สันยาวอ
3220226 3320700400950 นางสาว สิริกร ผดุงพงษ์
3220227 3310400990395 นาง อุษณิษา ทองก้านเหลือง
3220228 3350800300493 นาย เนตร บุตรศรีนวล
3220229 3360700023561 นางสาว มณี เสถียรจัตุรัส
3220230 3910500307934 นาย รัฐกิจ มานะสถิรกุล
3220231 3720500158761 นาย ธวัช วงค์สุวรรณ
3220232 5509900089711 นาย ฤทธิเดช คล้ายมณี
3220233 3400300289252 นาง ฤดี แฝงฤทธิ์
3220234 3901000225140 นางสาว ชญาฎา มูเล็ง
3220235 3670100416381 นาง บุษกร แย้มแตง
3220236 3469900022573 นางสาว วนิดา ผกานนท์
3220237 3300100326619 นาง วรรณภา ศรีหะสุทธิ์
3220238 3400800239785 นาง ศิรประภา ยศธสาร
3220239 3920100869871 นาย วิชาญ จันด้วง
3220240 3410400400929 นาย สมาน สุริฉาย
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เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3220241 3610600578240 นางสาว ศุภลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
3220242 3450101634260 นาง นฤมล มุทิตา
3220243 3450200131011 นาง สุทธิรัก ยาตะลี
3220244 3450200489764 นาย บรรจบ สุตะนนท์
3220245 3440900410087 นาง ปุณณดา นนทสี
3220246 1570300009775 นาย ธนัชฌาย์ นาตัน
3220247 3900600229943 นางสาว พจนา เกือเจ
3220248 3260200035862 นาง สุพัตรา ชิลวงษ์
3220249 3600900564465 นาง มนฑิชา บุญเกิด
3220250 3800101695311 นางสาว นุชนารถ ศรีจันทร์
3220251 3940400075781 นางสาว สารีพ๊ะ ฮามะ
3220252 3400700257048 นาย แหลมทอง ดาระโส
3220253 3440500593842 นางสาว วิจิตรา โพธิบัติ
3220254 3900800165035 นาย ไพศาล ทองเจริญ
3220255 3960900017330 นางสาว นูรีฮา สุหลง
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3240001 3310100265903 นางสาว ผกามาศ วิโสรัมย์
3240002 3940100081858 นางสาว สุนิสา แวดราแม
3240003 3450200411625 นาง อาทิตยา ชมภูนุช
3240004 3801000111293 นาย วิมล ชํานาญกิจ
3240005 3361100160215 นาง จิราภรณ์ พรมพันใจ
3240006 3319900244453 นางสาว ชุติมา โรจนาวรรณ
3240007 3800800980139 นาย พรพิชัย สกุลหนู
3240008 3100904243706 นางสาว พชรภรณ์ สิงห์สุรี
3240009 3710500903571 นาง อมลวรรณ อุดมรัตนเศรษฐ์
3240010 3310100084496 นางสาว ภณิษา นิกูลรัมย์
3240011 3500900273097 นางสาว พวงเพชร ยิ่งรักชัย
3240012 3910500026951 นาย ชารีฟ หยีราเหม
3240013 3310500400735 นาง อัญชลี สีหานาม
3240014 3450400408601 นางสาว ชวัลพัชร์ ทําขุรู
3240015 3409900903669 นางสาว เบญจวรรณ ทองพฤกษ์
3240016 5900199000371 นาย ดุสิต ประสมสุข
3240017 3909900364984 นาง วัลลภา คงแก้ว
3240018 3950100533996 นางสาว จุรีวรรณ บุษยา
3240019 3460300170042 นางสาว จารุวรรณ ไชยโคตร
3240020 3949900019772 นาย วันลุกมันต์ สาแม
3240021 3501100370323 นาย สายฟ้า บุญตอม
3240022 3360700484312 นาง ลภัสรดา ทัง้พรม
3240023 3440800999984 นาย สันติ แสงอาวุธ
3240024 3720900636422 นางสาว ปทิดา วัธนินทร
3240025 3450200191790 นาง ประกาย ทริยานนท์
3240026 3901100014337 นางสาว สุภัณษา กาฬสินธุ์
3240027 3900500344627 นาง สุกัญญา ภักดีรัตนางกูร
3240028 3929900082121 นางสาว ขนิษฐา สมาธิ
3240029 3910100147239 นางสาว ยูวีตา โสะประจิน
3240030 3950100583357 นางสาว รอฮานา มอลอ
3240031 3930500760957 นาง อาภาพร จรเปล่ียว

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ิอแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
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องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ิอแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3240032 3710500320118 นาย ตรีรัตน์ พูท่รงชัย
3240033 3560600203239 นางสาว โสภิดา  ุบุญเรือง
3240034 3480300362936 นาย วิเชียร ไชยสุระ
3240035 3711000207135 นาง น้ําผ้ึง โพธิท์อง
3240036 3960100332290 นางสาว อรุณี สีแดง
3240037 3320501167040 นาย วัชเรนทร์ บุญทัน
3240038 3520500404321 นาย ศราธร เชื้อเมืองพาน
3240039 3540600139263 นาย ธีรภัทร กุณวงศ์
3240040 3550400125455 นาย รุ่งเพชร ติสระ
3240041 3729800089258 นาง สุญาดา สถาปิตานนท์
3240042 3440400521564 นาง สมัชญา โนนสุวรรณ
3240043 3800900528505 นางสาว ดนิตา ไชยคง
3240044 3360101264137 นางสาว จิตอารีย์ ชินสาร์
3240045 3411700723821 นาง สุวรรณนี พิมพา
3240046 1940100002510 นาง รอซาลีดา อาแว
3240047 3440300610123 นางสาว สายฝน ดาคม
3240048 3440800456832 นาง มะลิวรรณ ปะวะทัง
3240049 3140100077220 นาง บุศรา เชาว์วชิระนันท์
3240050 3940300275303 นาย ยูโซะ ดอเลาะ
3240051 3451100389734 นาง นงเยาว์ ยมรัตน์
3240052 3321000317368 นางสาว พิมลพร สายสิน
3240053 3910200028452 นางสาว สุดา แซะอาหลี
3240054 3629900048481 นางสาว สมใจ วิจารณ์
3240055 3160100366795 นาง สร้อยนภา พูลพร
3240056 3620100131076 นาง ยศวรรณ จุ้ยกระยาง
3240057 3800600737125 นางสาว ฉวี ทองแก้ว
3240058 3969900097293 นาย มุกตาร์ มายิ
3240059 3560600044513 นาง ศรีลักษณ์ สูงสกุล
3240060 3301100175271 นางสาว จิตติมา ช่วยกลาง
3240061 3960300205984 นาย ตอริก ดงมูซอ
3240062 3910500247869 นางสาว สุวาณี สาหลัง
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องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ิอแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3240063 3940200119903 นาง ศรินยา ปะสู
3240064 3571200002601 นาย สุพัฒน์พล บัวทิพยเนตร
3240065 3940200049077 นาง ณิชากร ทองร่อง
3240066 3960100347882 นาง นูริสา ยอมเต็ม
3240067 3801300766562 นาย ภิรมย์ สกุลวงค์
3240068 3710600855030 นาย นฤศร สําราญ
3240069 3311001105208 นางสาว สุปญา ยันสังกัด
3240070 3940200208841 นาง วิยะรัตน์ ขุนภักดี
3240071 3760700483801 นางสาว นลินรัตน์ จําปาเทศ
3240072 3710900140834 นางสาว กนกวรรณ แช่มช้อย
3240073 3710900130723 นาง เมตตา ตะพัง
3240074 3411400777900 นาง นุชรินทร์ แสงสว่าง
3240075 3950200159310 นางสาว ศมลศร อัครทิพย์พิพัฒน์
3240076 3910100171105 นาย ยูโสบ ยังสมัน
3240077 3910400056131 นาง กอหลัน วาเยะ
3240078 3510300335709 นาย กันตพัฒน์ เรือนอินทร์
3240079 3101900028976 นาย ณพวัฒน์ หาญณรงค์
3240080 3950600449242 นางสาว ดูนียานา หะยีสะมะแอ
3240081 3820700066800 นาง จุฬาลักษณ์ ชูช่วย
3240082 3450200189035 นาย บรรพต ศิริสิงห์
3240083 3300900377773 นาง บังอร โกฎกลางดอน
3240084 5400400048172 นาง อนุวรรณ์ พงษ์รัตนะ
3240085 3550600108309 นาย สุนทร ใหม่ยะ
3240086 3470800075961 นางสาว ยศวดี วิลาลัย
3240087 3440900197341 นางสาว กฤษฎา ธนูชาญ
3240088 3200900313997 นางสาว วันวิสาข์ ประสิทธิเ์วช
3240089 3570400133911 นางสาว ดวงสมร นาธิเลศ
3240090 3560100991301 นาง รุ่งนภา ผัดดี
3240091 3461300168651 นางสาว อรุณลักษ์ นามนิตย์
3240092 3301300404266 นาย วุฒิชัย สาตร์นอก
3240093 3969900260437 นางสาว เจนจิรา บุญเฮง
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องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ิอแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3240094 3749900307320 นาง เล็ก นักเบศร์
3240095 3969900292461 นาย ธีรวุธ มาลีวัด
3240096 3360400509603 นาง สุวะรี บริเพชร์
3240097 3530100962564 นาย ชัยนาม ทะมา
3240098 3400400727111 นาง ณัฐฐิณี พิมพาศรี
3240099 4930500005766 นางสาว เปรมา รัตนพงศ์
3240100 3949800035202 นางสาว มารีนี นิมะ
3240101 3401600508694 นาย อัครเดช วิเศษนันท์
3240102 3909900474500 นาง นันทนา อักษรนิตย์
3240103 3720700204766 นาย ณรงค์ศักด์ิ กันกลํ่า
3240104 3410200099605 นาย วิชัย สาลีอาจ
3240105 3900400317580 นาง วาสนา คงเอียด
3240106 3342000206966 นาง วิรากร โกกิจ
3240107 5901299000293 นางสาว ธิติมา เทพกูล
3240108 3470100212621 นาง ปิยนุช กรพันธ์
3240109 3801400394845 นาง ภัชรีย์ ศรีสมบัติ
3240110 3910100169747 นาง ซาร่าห์ อุสมา
3240111 3330300546566 นาย ชวลิต พันธ์วิไล
3240112 3910200115053 นาย วิมาท หมาดสา
3240113 3720600064300 นางสาว จิตติมา สามทอง
3240114 3430100841920 นางสาว ฐิติพร ธาตุวิสัย
3240115 3920400097296 นาง มีนา ยุเหล่
3240116 3910500406355 นาง สุปราณี มาลินี
3240117 3101000423224 นาง อารีย์ หามะ
3240118 3311101039223 นาย นายประเสริฐ นบนอบ
3240119 3920300054471 นาย เจริญ ทองรอด
3240120 3801300422626 นาง นิตยรัตน์ ไชยวิเชียร
3240121 3930700003467 นางสาว ชิสา แย้มทิม
3240122 3310900465109 นางสาว ศุภามาศ คําพิทักษ์
3240123 3460700342509 นาง นิตยา บุญราศรี
3240124 3320700542819 นางสาว สุวิมล แพงแก้ว
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องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ิอแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3240125 3400600598145 นางสาว ทองลักษณ์ ทัดทา
3240126 1930300014210 นางสาว ฮาบีบ๊ะ หมานระเด็น
3240127 3961100006555 นาย อับดุลย์รอนิง มะเก
3240128 3801300368737 นางสาว สรัญธร พัฒน์ทอง
3240129 3720900087399 นาง วิรัชดา ศรีคําแหง
3240130 3521200124286 นาง วัชราภรณ์ วิเคียน
3240131 3440700321358 นาย ชาญยุทธ เพชรสีสุข
3240132 3730500321815 นาย อรรถพล เทศวิรัช
3240133 3450200485220 นาง อัมพร สงวนกาย
3240134 3409800080172 นาง ธันย์ฉมา พิภูภัคหิรัญฐากุล
3240135 5710290031944 นางสาว ขวัญใจ รุ่งสว่าง
3240136 3530900045221 นางสาว ธนษา ศรีสุข
3240137 3320901259286 นาย กิตติศักด์ิ พละ
3240138 3350400548421 นางสาว อรทัย คําอินทร์
3240139 3420300164905 นาง อรทัย โพธิไ์ทร
3240140 3530200140221 นาง ณิชกานต์ โทนแก้ว
3240141 3910600097974 นางสาว สุนิสา เอียดเกิด
3240142 3800200086674 นาง สุกิตรา กิจวิจิตร
3240143 1940200024124 นางสาว วชิรญาณ์ มณี
3240144 3930500631456 นาง สุภาพร คงผอม
3240145 3420100062301 นาย สมพร แก้วสีแดง
3240146 3509900105877 นางสาว วรัทยา เทพยศ
3240147 3450400505097 นาง ประไพลิน สว่างแสง
3240148 3440600857159 นาย อภิชาติ สาพิมาน
3240149 3549900055241 นางสาว ศรัญญา ประเทศรัตน์
3240150 3940200004481 นาง วัชรี อ้วนเส้ง
3240151 3349900862033 นาง อภิญญา สิงห์เชื้อ
3240152 3260100370864 นาง พัชพร เกตุช้าง
3240153 3940400159437 นางสาว สีตีมารีแย เจะหมะ
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3250001 3330400654671 นางสาว วารุณีย์ สุขวงษ์
3250002 3570501224581 นางสาว กัลยาณี โกวิทย์แสงทอง
3250003 3800700704636 นางสาว เกษร หนูเดช
3250004 3320800146231 นาย สุริยา แก้วขวัญ
3250005 1969800007083 นาง กิตติวรรณ มะโนภักด์ิ
3250006 3460300023821 นาง ณัฐธิดา เครือวรรณ
3250007 3100601998417 นาย กานต์ คําทรัพย์
3250008 3500700400591 นาย วุฒิพงษ์ ใหม่เฟย
3250009 3400101517361 นาง ทัศนวรรณ บอมโคตร
3250010 3411400475849 นาย รัฐศาสตร์ ตาดี
3250011 3579900103866 นาย ศักด์ิณรงค์ เลิศภูธร
3250012 3480600114318 นางสาว รัชนีพร อินทรพานิชย์
3250013 3320500293432 นางสาว ชนิดาภา เมธีอัตกร
3250014 3411900509351 นาง กาญยานี โพนเบ้า
3250015 3520400134683 นาย สุรเชษฐ์ อินไผ่
3250016 3320300092891 นาง รําพึง โสรถาวร
3250017 3401000572511 นาย นายสมหมาย ทับหัวหนอง
3250018 5601100107474 นางสาว ปณภัช เขม้นกิจ
3250019 3302000283898 นาย เชิดชาย โตจันทึก
3250020 5330300023659 นางสาว รวิษฎา บัวหอม
3250021 3670301367344 นางสาว สุทธิรัตน์ ทาทอง
3250022 3420800025548 นาย ภูวนนท์ สังฆะวงศ์
3250023 3930500340516 นาย หัสดินทร์ สังข์ชู
3250024 3450200626290 นาย พิทยา โคตุทา
3250025 3420900384914 นาย นายวิรัชกุล ทานิล
3250026 3720900441559 นางสาว รพีพันธุ์ แสงศิลา
3250027 3540400324491 นาง กษิมา อู่เงิน
3250028 3900200093149 นาย กนต์ธร พงศ์กระพันธุ์
3250029 3650600139335 นาย สรายุทธ ปิน่เกตุ
3250030 3451000894488 นาย ไชยวัฒน์ สมดา
3250031 3560400127504 นาย หนุ่ม สมบุญลาภ

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการเกษตร ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่327 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการเกษตร ระดบัตน้)

ชื่อ - สกุล
3250032 4409900009419 นาย ดอนเมือง พินิช
3250033 3460900104393 นาง ปริมประภา รักษาภักดี

หนา้ที ่328 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3260001 3500500280339 นาย ภัฑรกิจ ไชยถา

3260002 3840200527476 นาย สิทธิศักด์ิ คงสุวรรณ

3260003 1809700021760 นางสาว สุรางศ์รัตน์ แก่นไม้หอม

3260004 3461200015372 นาย นิกสันต์ ทองวิเศษ

3260005 3200700913168 นาง ศศิรัตน์ คล้ายเข็ม

3260006 3570300406207 นาง สุจินดา ณะวิชัย

3260007 3410200148088 นาย เฉลียว วิเศษศรี

3260008 3200700970081 นาง อรกัญญา เครือนาค

3260009 3630600041602 นางสาว ชนิกานต์ อินต๊ะพันธ์

3260010 3960600048159 นางสาว หนึ่งฤทัย ใหม่เพ็ชร

3260011 3620101436806 นางสาว ทิฆมัพร ทิอ้าย

3260012 3640400307111 นาย พิภพ เนียมพา

3260013 3550700081097 นาย ประสิทธิ์ กันคํา

3260014 2700400002175 นาย พรธนศักด์ิ ใจผาวัง

3260015 3810100756074 นางสาว ธนัชญา ภาชนะทอง

3260016 3820800115799 นางสาว ศกุณา ปิเล็น

3260017 3480500450073 นาย ธวัชชัย ผายม

3260018 3510100950621 นาง พัชรี ชุ่มสวัสด์ิ

3260019 3520700301372 นาง จุฑารัตน์ ราชเนตร

3260020 3510400442060 นางสาว มาลิณี คํามูล

3260021 3570500374210 นางสาว จารุวรรณ กุลวัฒน์

3260022 3350300202051 นาย สิริเชษฐ์ สีวันคํา

3260023 3310400633461 นางสาว ชญาธร ประสิทธิก์ูล

3260024 3570300147244 นาง สมอ กิ่งแก้ว

3260025 3430900924412 นาง อนงค์ ไวมงคุณ

3260026 3630800051270 นาย ชินวุฒิ ใจดี

3260027 3570800109295 นาย ธรรมวัตร น้อยหมอ

3260028 3920300276539 นางสาว จุรีลักษณ์ จันทร์ย่อง

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่329 จาก 330



เลขประจ าตวัสอบ เลขประจ าตวัประชาชน

3270001 3570700757325 นาย อัจฉริยดนย์ กันทะยศ

3270002 1100700160555 นางสาว ทัศนีย์ อิ่มอําไพ

3270003 3800500187905 นาย ปราโมทย์ ทองใหม่

3270004 3660300005007 นางสาว เพ็ญพิชชา อยู่สินไชย

3270005 3669800119891 นาง วรางคณา ต๊ะสุ

องค์การบริหารส่วนต าบล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ

เพ่ือแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล

หนา้ที ่330 จาก 330


