




 
รายชื่อ ผูสมัครรับการทดสอบภาษาอังกฤษของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2551 

ลําดับที่ 1 – 100 ทําการทดสอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ ตําแหนง สังกัด 

1 นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 สน.มท. สถ. 
2 นายศรีโรจ คงทะเล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.รอนทอง จ.ประจวบคีรีขันธ 
3 นางสาวณาตยา รมรื่นสุขารมย ครู คศ. 1 ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี 
4 วาที่รอยตรีเฉลิมรัฐ ต่ิงอวม ครู คศ. 1 ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี 
5 จาเอกธนภัทร ทองหอ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 ทต.หัวสะพาน จ.เพชรบุรี 
6 นายวิทยา วงศจันทา ครู คศ.1 ทม.นครพนม จ.นครพนม 
7 นางสาวปลันธร คงจุย นักวิชาการศึกษา 4 ทต.ที่วัง จ.นครศรีธรรมราช  
8 นางวราภรณ นูกลึง  นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สนง.ทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี สถ. 
9 นางสาวอรุณี อาษารินทร  ครู คศ. 1 ทม.เลย จ.เลย 
10 นางกุลภัทรา เพ็ชรสงา ครู ทม.เลย จ.เลย 
11 นางธนพร สรอยนอย หัวหนาสวนการคลัง 5 จ.นครปฐม อบต.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
12 นายสุรินทร คําสิน ปลัดเทศบาล 7  ทต.จอมพระ จ.สุรินทร 
13 จาเอกกมล ศรีสูงเนิน ปลัดเทศบาล 7 ทต.เมืองที จ.สุรินทร 
14 นางณัฐษมา บุญเมือง เจาพนักงานพัสดุ 5 อบต.ซํายาง จ.ขอนแกน 
15 นางสาวมยุลี พิมพพาท ปลัด อบต. 7 อบต.ธรรมศาลา จ.นครปฐม 
16 นางสาวศิริพร เผือกสีสุก ครูชํานาญการ อบจ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
17 นางสาวปยะทิพย ตอติด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.บานเตา จ.ชัยภูมิ 
18 พันจาเอกหญิงศิริรวี สีหาปทุม เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 ทต.ทาวุง จ.ลพบุรี 
19 นายรุงฤทธิ์ ผิวยะเมือง นักวิชาการศึกษา 4 อบต.แมงอน จ.เชียงใหม 
20 นางสาวศิริพร รัศมีมณฑล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 ทน.หาดใหญ จ.สงขลา 
21 นายนรเศรษฐ ชาลปติ นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต.พะตง จ.สงขลา 
22 นางสาวกรรณิกา พลบุตร ครูชํานาญการ ทม.สกลนคร จ.สกลนคร 
23 นางสาวสุลาวัลย กลีบกลางดอน นักวิชาการศึกษา 4 อบต.ทัพรัง จ.นครราชสีมา 
24 นายสุทรรศน คลังกําแหงเดช รองปลัดเทศบาล 9 ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
25 นายณัฑฐภณ ฉิมอินทร รองปลัด อบต. 6 อบต.บางน้ําจืด จ.สมุทรสาคร 
26 นางรําพึง โสรถาวร นักวิชาการเกษตร 3  อบต.ยางคํา จ.รอยเอ็ด 
27 นายกฤษดา ลาพิมล นิติกร 5 อบจ.เชียงใหม จ.เชียงใหม 
28 นางสาวดรุณีย สมบุญโสด นักวิชาการศึกษา 4 อบต.ศรีบัวบาน จ.ลําพูน 
29 นางสาวศรีนวล นุชลักษณ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 ทต.ดีลัง จ. ลพบุรี 
30 นายสามารถ ทัพวงษ ปลัดเทศบาล 6 ทต.ดีลัง จ.ลพบุรี 
31 นางสาวณัฎฐพิชชา บุญมา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ทต.ดีลัง จ. ลพบุรี 



รายชื่อ ผูสมัครรับการทดสอบภาษาอังกฤษของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2551 
ลําดับที่ 1 – 100 ทําการทดสอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ ตําแหนง สังกัด 

32 นางสาวหฤทัย เทือกเพีย นายชางโยธา 2 อบต.โพธิ์วงศ จ.ศรีสะเกษ 
33 นางสาวสุดาวรรณ ทองละมุล นายชางโยธา 2 อบต.กระหวัน จ.ศรีสะเกษ 
34 นายพิษณุ พรหมจารีย ผอ.สํานัก ระดับ 9 สน.บค. สถ.   
35 นางสาวศิริพร นิแอ รอง ผอ.สถานศึกษา คศ. 2 ทต.ตะลุบัน จ.ปตตานี 
36 นางสาวยุพเรศ สําเภา นักวิชาการเกษตร 3 อบต.ปาแฝก จ.สุโขทัย 
37 นางบุศรา รอดแสวง พยาบาลวิชาชีพ 6 ทต.ทาขาม จ.เพชรบูรณ 
38 นายทักษิณ อัครวิชัย นักบริหารงานนโยบายและแผน 8  อบจ.ลําปาง จ.ลําปาง 
39 นายสยาม จัดนอก นักวิชาการศึกษา 3 อบต.ริมโขง จ.เชียงราย 
40 นายอุปถัมภ เกษตรเวทิน รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 7 ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี 
41 นางสรอยนภา พูลพร นักวิชาการศึกษา 3 อบต.ทาแค จ.ลพบุรี 
42 นางสาวพิมพพธู สุตานันท ครู คศ. 1 ทม.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
43 นายธีระวัฒน นามสุข ผูชวยครู อบต.ทรายขาว จ.เชียงราย 
44 นางสุรีรัตน กาบแกว ผูชวยครู อบต.ทรายขาว จ.เชียงราย 
45 นายบุญธรรม สุภาวงค ครูชํานาญการ 2 อบต.ทรายขาว จ.เชียงราย 
46 นายบุญยืน ทูปแปน ผูอํานวยการสถานศึกษา ระดับ 8 อบต. ทรายขาว จ.เชียงราย 
47 นางบัวเรียว กองเมือง ครู คศ. 2 อบต. ทรายขาว จ.เชียงราย 
48 นางอรอนงค ขอดคํา ผูดูแลเด็กเล็กอนุบาล อบต. ทรายขาว จ.เชียงราย 
49 นางสาวจีรนุช จินา ครู คศ. 1 อบต. ทรายขาว จ.เชียงราย 
50 นายเศรษฐพันธุ สันวงค ผูชวยครู อบต. ทรายขาว จ.เชียงราย 
51 นางทองรัก มะหิธิ ผูดูแลเด็กเล็กอนุบาล อบต. ทรายขาว จ.เชียงราย 
52 นายวิษณุ สุตระภักดิ์ วิศวกรโยธา 4 อบต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
53 นางสาวจินตนา อินทรสวาท ปลัด อบต. 6 อบต.หนองหญา จ.กาญจนบุรี 
54 นางสาวบุษราคัม ศรีวิพัฒน นักวิชาการเกษตร 3 อบต.นาเชือก จ.กาฬสินธุ 
55 นางวิยดา วงศจันทร นักพัฒนาชุมชน 3 อบต.โคกกอง จ.หนองคาย 
56 นางสาวสุชาดา อดทน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.น้ําจืดนอย จ.ระนอง 
57 นางสาวพิริยาพร ฉั่นพัฒนาพงศ เจาพนักงานธุรการ 2 อบต.โคกกอง จ.หนองคาย 
58 นายศิระ แยมคง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว ทต.หลักเมือง จ.ราชบุรี 
59 นางกวินนาถ พ่ึงมั่น นักบริหารงานทั่วไป 6 ทม.ชลบุรี จ.ชลบุรี 
60 นางสาวณัชนรียภัทร พันธุบุบผา ปลัด อบต. 7 อบต.ตนโพธิ์ จ.สิงหบุรี 
61 นายวินัย ธนกุลวีระวงศ นักบริหารงาน อบต. 6 อบต.ยางโทน จ. ลพบุรี 
62 นางสาวณัฎฐิการ คําใจดี นักวิชาการศึกษา 3 อบต.บานหลุม จ.สุโขทัย 
63 นายกิตติกรณ มีแกว ครู คศ. 1 ทม.ชลบุรี จ.ชลบุรี 



รายชื่อ ผูสมัครรับการทดสอบภาษาอังกฤษของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2551 
ลําดับที่ 1 – 100 ทําการทดสอบวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ ตําแหนง สังกัด 

64 นายนภศูล เบจมปริญญากูล วิศวกรโยธา 5 ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี 
65 ทันตแพทยหญิงกีรติ ทองอําพัน ทันตแพทย 8 วช. ทน.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
66 นายกฤษณะ แกวเกตุ ปลัด อบต. 5 อบต.ปะกาฮะรัง จ.ปตตานี 
67 นายเฉลิมเกียรติ กุลวิทย นิติกร 3 อบต.บานใหม จ.ฉะเชิงเทรา 
68 นางสาววรางคนางค ศรีไตรเรือง บุคลากร 5 ทม.อุดรธานี จ.อุดรธานี 
69 นางธิดารัฐ ประทุมทอง นักสังคมสงเคราะห 4 ทต.บานกลาง จ.ลําพูน 
70 นายศักดิ์เกษม ทวีรัตน นักพัฒนาบุคลากร 5 ทน.หาดใหญ จ.สงขลา 
71 นางสาวเพ็ชรัตน อุดมเดช เจาพนักงานธุรการ 3 ทต.ทาแร จ.สกลนคร 
72 นายยอด กลิ่นเกษร นิติกร 8ว สน.กร. สถ. 
73 นางนัฐมนต บัณณวิชญ นักบริหารงานสาธารณสุข 6 อบต.บอกวางทอง จ.ชลบุรี 
74 นางสาวธนธรณ ยงชัยยุทธ ครู คศ. 1 ทม.ระนอง จ.ระนอง 
75 นางสาววาสนา แสนมิตร นักพัฒนาชุมชน 3 อบต.บานถอน จ.สกลนคร 
76 นางวงจันทร วงศสวัสดิ์ เจาพนักงานธุรการ 4 อบต.ควนทอง จ.นครศรีธรรมราช 
77 นางสาวพรเพ็ญ เอียดจงดี นักวิชาการศึกษา 4 อบต.เชิงแส จ.สงขลา 
78 นางสาวสมนาถ ยอดมณี ครู คศ. 1 ทน.ระยอง จ.ระยอง 
79 นางสาววิชชุดา วิเศษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 อบต.หนองกุง จ.ศรีสะเกษ 
80 นายบุญรอด เฮาวัล นักวิชาการศึกษา 4 อบต.กุดดินจี่ จ.หนองบัวลําภู 
81 นางสาวปวีณา จินาตุน นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ทน.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
82 นางสาวอรทัย จุลนพ พยาบาลวิชาชีพ 5 ทต.ระโนด จ.สงขลา 
83 นางสาวจิรภา กีรติดําเกิงสกุล นักพัฒนาชุมชน 3 อบต.บางใหญ จ.สุพรรณบุรี 
84 นายศิริพันธ ศรีกงพลี จพง.ปค. 8ว สนง.ทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สถ. 
85 นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ นักวิชาการศึกษา 3 อบต.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี 
86 นางสาวณัฐนาฏลดา ปนแจง นิติกร 3 ทต.ลานหอย จ.สุโขทัย 
87 นายโกสินทร แสงสอาด จพง.ปค. 4 สนง.ทองถิ่นจังหวัดตาก จ.ตาก 
88 นางสาวธารทิพย จุลกะรัตน หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 7 ทน.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
89 นางกัญญนันทน ทิพยนิธิรัตน หน.สงเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ทน.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
90 นางสาวอรเนตร ภักดีศรี นักวิชาการศึกษา 4 อบต.วังปลาปอม จ.หนองบัวลําภู 
91 นางสาวนงนภัส บัญชาพัฒนศักดา เจาหนาที่ธุรการ 2 ทต.ตะโหมด จ.พัทลุง 
92 นางเพชรรัตน กลาวาจา นักบริหารการศึกษา 6 ทต.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 
93 นางสาววจิราภรณ สังแกว ครู คศ. 1 ทม.พัทลุง จ.พัทลุง 
94 นางสุจิตตรี พุมคง ครู คศ. 1 ทม.พัทลุง จ.พัทลุง 
95 นายฐนพงศ ไชยงา นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 สพบ. สถ. 
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ท่ี ชื่อ ตําแหนง สังกัด 

96 นางสาวตรีนันท ลําขาว ครู คศ. 1 ทม.สุโขทัยธานี จ.สุโขทัย 
97 นางสาวรัตนาภรณ หนูกลิ่น บุคลากร 4 สพบ. สถ. 
98 นางสาววณฎา พรหมเพ็ญ จนท.วผ. 5 สพบ. สถ. 
99 นางสาวคัชรียา สุมาลา นักวิชาการศึกษา 3 อบต.หัวปลวก จ.สระบุรี 

100 นางสาวนิตยา วงษกันยา นักวิชาการศึกษา 3  ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
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ท่ี ชื่อ ตําแหนง สังกัด 

101 นางสาวกษุณา จํานงบุตร นักวิชาการประชาสัมพันธ 4 ทต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี 
102 นายสถาพร โรจนรัตนพล จนท.วผ. 7ว สน.บค. สถ. 
103 นางสาวสมถวิล โคตรสมบูรณ นักสังคมสงเคราะห 3 ทต.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 
104 นายปยพฤกษ คําจันทร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ทต.สวางแดนดิน จ.สกลนคร 
105 นางสาวเพ็ญจันทร เนื่องสุมาลย เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 ทต.นิคม จ.กาฬสินธุ 
106 นายพรชัย สมหมาย จนท.วผ. 4 อบต.ทุม จ.ศรีสะเกษ 
107 นายอิสระ พัวตนะ ปลัด อบต. 6 อบต.พระพุทธบาท จ.หนองคาย 
108 นางสาวสมพร จันทจร เจาหนาที่ธุรการ 1 อบต.พระพุทธบาท จ.หนองคาย 
109 นางสาวช.นาภัทร ฉายาวงศ เจาพนักงานปกครอง 5 สถจ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
110 นายบรรลือ นราพินิจ นักวิชาการสุขาภิบาล 7 ทน.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
111 จาเอกพิสิทธิ์ นัทธี นักบริหารงาน อบต. 7 อบต.โคกกลาง จ.อุดรธานี 
112 นางสาวสกุณา แกนหงษ เจาหนาที่ธุรการ 2 อบต.สิงหโคก จ.รอยเอ็ด 
113 นางสาวเครือวัลย ขวัญออน เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 ทต.สระกระโจม จ.สุพรรณบุรี 
114 นางสาวยุวกรณ ฉิมมี นักวิชาการศึกษา 3 ทต.สระกระโจม จ.สุพรรณบุรี 
115 นางสาวกาญจนา แกวอุด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 อบต.ปากน้ํา จ.สุโขทัย 
116 นางสาววิชนี เข็มเพชรพราว นักพัฒนาชุมชน 3 ทต.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 
117 นางสาวดารารัตน ละวา นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต.บัวทอง จ.บุรีรัมย 
118 นายจิรพัฒน สุขนิตย รองปลัดเทศบาล 8 ทม.กําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 
119 นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. ศส. สถ.  
120 นางสาวศศินา ชิราพฤกษ เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 ทม.ทาชาง จ.จันทบุรี 
121 นายรัฐศักดิ์ สันตานนท นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ทม.ขลุง จ.จันทบุรี 
122 นายอดิเรก อุนโอสถ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 สล.สถ. 
123 นางสาวนิลวรรณ ทุนคมทอง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 สน.สส. สถ. 
124 นายนิวาต คําเพ็ญ นักบริหารงานนโยบาย 7 อบจ.ชุมพร จ.ชุมพร 
125 นางสาวจักรีพร ไชยเดช บุคลากร 3 อบต.ทามะเฟอง จ.อุตรดิตถ 
126 นายสุทธิพันธ โสภณสุขกุล นักวิชาการศึกษา 5 ทม.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส 
127 นายภัทราวุธ นุนชูคันธ บุคลากร 3 ทน.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
128 นายภูริทัต กอลาบันหลง เจาพนักงานปกครอง 5 สนง.ทองถิ่นจังหวัดยะลา 
129 เรือโทยรรยง นามจิต นักพัฒนาชุมชน 6 อบต.บึงทองหลาง จ.ปทุมธานี 
130 นางสาวฐิติมาวรรณ แกวนอย นักวิชาการศึกษา 3 อบต.จีกแดก จ.สุรินทร 
131 นางสาวนุชนาถ ทองแมน ปลัด อบต. 6 อบต.ตรมไพร จ.สุรินทร 
132 นางสาวราตรี กองแกว ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล อบต.ตรมไพร จ.สุรินทร 
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ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 
133 นางสาวสรารินทร หนูหลง ครู คศ. 1 ทต.บางตาหยาด จ.ปตตานี  
134 นางปพิธพิน พูลพุทธา ครู ระดับ 7 อบจ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
135 นางซัลมา ยานยา นักบริหารงานคลัง 6 อบต.ตะลุโบะ จ.ปตตานี 
136 นางสาวประภาพร โสภัณนา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.โคกกระชาย จ.นครราชสีมา 
137 นางสาวเดือนเพ็ญ เตชะกําพุต เจาพนักงานธุรการ 2 อบต.บานสิงห จ.บุรีรัมย 
138 นายชิต คําสันเทียะ นายชางโยธา 3 ทต.กุดจิก จ.นครราชสีมา 
139 นายสมนึก ดวงศรี ครู คศ. 2 ทม.นราธิวาส จ.นราธิวาส 
140 นายรุง พบลาภ ครู คศ. 1 ทน.นครปฐม จ.นครปฐม 
141 นางพีระนุช ศิริสาคร นักวิชาการศึกษา 4 อบต.โนนเติ้ง จ.นครราชสีมา 
142 นางสาววราภรณ ยงสวัสดิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 ทม.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
143 นางสาวสุธาสินี กูลกิจตานนท เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4 อบจ.ลําปาง จ.ลําปาง 
144 นางสาวแสงเดือน สีธินอย เจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 อบต.เวียง จ.เชียงใหม 
145 นางสาวทิติยา กําลังทรัพย ครู คศ. 1 อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
146 นางสุณิสา จักรชัย ครู คศ. 1 อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
147 นางสาวอัจฉรา โกษาแสง ครู คศ. 2 ทม.นครพนม จ.นครพนม 
148 นางอุมาพร โรจนาพงษ ครู คศ. 2 ทม.นครพนม จ.นครพนม 
149 นางสาวภูษิตา สังสนา นักวิชาการศึกษา 3  อบต.บากเรือ จ.ยโสธร 
150 นายวรวุธ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล 6 ทต.สํานักทอน จ.ระยอง 
151 นางสาวสุพัตรา วิชยประเสริฐกุล นักผังเมือง 5 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
152 นางสาวมีนา ปะหนัน นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ทม.ปาตอง จ.ภูเก็ต 
153  นายญัติพงษ อินทรัตน หัวหนาฝายผังเมือง 7 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
154 นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 กค. สถ. 
155 นางสาวจอมใจ สวรรค นักผังเมือง 4 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
156 นางสาวเดนดวง บัวทองหลาง ครู ระดับ 5 อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
157 นายคริส เชิดสุริยา นักผังเมือง 4 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
158 นางจริยา แซเตียว ครูชํานาญการ อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
159 นางสาวจิราภรณ ทรงวุฒิเลิศ นายชางผังเมือง 3 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
160 นายกฤษณพงศ อุดมรัตน หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.พะตง จ.สงขลา 
161 นางอรพิน พวงมาลัย นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. แมฟาหลวง จ.เชียงราย 
162 นายพัฒนา พุดตาล นักบริหารงานนโยบายและแผน 6 อบจ.เชียงใหม จ.เชียงใหม 
163 นายกิตติพงษ กวีวัจน นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ทม.รังสิต จ.ปทุมธานี 
164 นางชลธิชา สิงหสถิต พยาบาลวิชาชีพ 6 ทต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี 
165 นายไพบูรณ โพธิ์ดํา นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ทม.รังสิต จ.ปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด 
166 นางสาวประมวญ อุทรักษ นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ทม.รังสิต จ.ปทุมธานี 
167 นางสาวกฤติยา บุรารักษ เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6ว ทน.เชียงใหม จ.เชียงใหม 
168 นางปานจิต วงษจันทร นายชางโยธา 4 ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี 
169 นางสาวอรอุมา ศรีวารีรัตน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี 
170 นายสมพล ขวัญยืน ผูอํานวยการกองชาง 8 ทม.ปาตอง จ.ภูเก็ต 
171 นายยงยุทธ ฤกษนิรันดร เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 3 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
172 นายสุชาติ โสเต นักวิชาการคลัง 6ว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
173 นายสุรชัย เพียรไพโรจน นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี 
174 นางสาวอินทิรา อินทรัตน นักวิชาการสุขาภิบาล 5 ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี 
175 นางวราพรรณ วงศสารคาม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว ทม.รังสิต จ.ปทุมธานี 
176 นางสาวโสมวดี ประมวลพันธ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.ผานกเคา จ.เลย 
177 นายวิรัตน พิกุลศรี นักบริหารงาน อบต.6 อบต.โคกกง จ.อํานาจเจริญ 
178 นางสาวนิภาพร จิตมณีธรรม นักวิชาการศึกษา 3 อบต.ปาสัก จ.แพร 
179 นางชมนาถ เขมสุภัค ครู คศ. 2 ทม.ชัยนาท จ.ชัยนาท 
180 นายสุชาติ เช้ือเสนา ครู คศ. 1 อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
181 นางขวัญฤดี จันทิมา ผูอํานวยการระดับ 8 ทม.อํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ 
182 นางปรียานุช จันทิมา พยาบาลวิชีพระดับ 7 วช. ทม.อํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ 
183 นางสาววรัทยา วัชรธีรเดช เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5 อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
184 นายคํามูล งอกบุงคลา ครู อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
185 นางสาวรุงนภา ปนะเต ปลัด อบต. 6 อบต.เมือง จ.เลย 
186 นางสาววิริยา เทวนุกูล วิศวกรสุขาภิบาล 4 ทม.ปาตอง จ.ภูเก็ต 
187 นายสุพสิษฐ อุทัยรัตน สถาปนิก 5 ทม.ปาตอง จ.ภูเก็ต 
188 นางนวลจิรา ใจสมุทร ครูชํานาญการ อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
189 นางนิอร ยนตสุข ครูชํานาญการ อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
190 นางปทมาภรณ หาระบุตร ครู คศ. 2  อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
191 นางสาววัฒนา จันวิวงค เจาพนักงานประชาสัมพันธ 2 ทต.นางัว จ. อุดรธานี 
192 นางสาววรรณี บุญศรีเลิศ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
193 วาที่รอยตรีวีระศักดิ์ บูรณะ ปลัด อบต. 6 อบต.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 
194 นางพวงแกว บัวเพชร นักบริหารงานสาธารณสุข 6 ทต.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี 
195 นางสาวน้ําฝน พิมพมีลาย ครู ระดับ 1 ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
196 นางสาวพจนีย ครุฑวงศ ปลัด อบต. 7 อบต.หนองไผ จ.กาญจนบุรี 
197 นางวราณี สุภาตรี ครู คศ. 2 ทน.สุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี 
198 นางสาวสไบพรรณ เทพวรรณ เจาพนักงานปกครอง 4 สนง.ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม สถ. 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด 
199 นายพัฒน ศรีหาบุญทัน สัตวแพทย 3 อบต.หลุงประดู จ.นครราชสีมา 
200 นางธัญพร มูลกาวิล นักวิชาการศึกษา 4 อบต.แมถอด จ.ลําปาง 
201 นายมนพพร เขมะวนิช ปลัด อบต. 6 อบต.ทะเลนอย จ.พัทลุง 
202 นางสาวรัตนา คําหลา นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ทต.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 
203 นางกาญจนา ภิญญา บุคลากร 4 ทต.บานสราง จ.พระนครศรีอยุธยา 
204 นางอัษณีย พุมเข็ม เจาพนักงานธุรการ 4 ทต.ทาโขลง จ.ลพบุรี 
205 นางสาวธัญชนก เกยสูงเนิน นิติกร 4 ทต.คําตากลา จ.สกลนคร 
206 นางสุภาวดี ภาระดี ครู คศ.2 อบจ.ขอนแกน จ.ขอนแกน 
207 นางสาวนวรัตน อาจหาญ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.โคกใหญ จ.หนองบัวลําภู 
208 นางสาวพลอยกมลวรรณ  

ธัญญสัญชัย 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 สน.พส. สถ.  

209 นายณัฐพล เพชรฉกรรจ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 สน.พส. สถ.  
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สายรถเมลท่ีผานสถานที่สอบ 
 
1. เสนทางหลัก ผานหนาสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  
สาย 53  - วัดโสมนัส - ตลาดเทเวศร – ถนนพระอาทิตย – ม.ธรรมศาสตร - ร.ร.สายปญญา - วงเวยีน 22 กรกฎา – 
หลังสถานีรถไฟหัวลําโพง – วัดไตรมิตร – เยาวราช -  พระบรมราชานุสาวรียสมเดจ็พระพุทธยอดฟาฯ ผาน – 
ปากคลองตลาด – ม.ธรรมศาสตร -  ถนนพระอาทิตย -  ถนนกรุงเกษม -  สุดเสนทางที่เทเวศร -  ออกจากเทเวศร 
– สํานักงานองคการสหประชาชาต ิ- วัดโสมนัสวรวิหาร – สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ –  แยก
สะพานขาว - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย – ตลาดโบเบ – โรงเรียนวัดมหาธาตุ  
 
2. การตอรถจากสถานีขนสงทางบก และจดุเปล่ียนรถทีส่ําคัญ 
2.1 อนุสาวรียชัยสมรภูม ิ
      - สาย 12 จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ฝง รพ.ราชวิถี) – ถนนราชวิถี – ถนนราชสีมา – คุรุสภา – เปลี่ยนรถเปน
สาย 53 บริเวณ ถนนกรุงเกษม - สํานักงานองคการสหประชาชาติ - วดัโสมนัสวรวหิาร สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ 
      - สาย 8, สาย 44 จากอนสุาวรียชัยสมรภูมิ (ฝง รพ.ราชวิถี) – ถนนราชวิถี – แยกตกึชัย – ถนนพระรามที่ 6 – 
ถนนศรีอยุธยา – กรมทางหลวง – รพ.มิชช่ัน – ตลาดมหานาค - แยกสะพานขาว – ถนนหลานหลวง - ลงบริเวณ
ตรงขามสํานักงานสถิติแหงชาติ (และสามารถผานประตูทางเขาสํานักงานสถิติแหงชาติสูสถาบันการตางประเทศ
ฯ ได) 

2. 2 สถานีขนสงสายตะวนัออก (เอกมยั) 
       - สาย 23 (สายนี้ ผานเอกมัย มีจุดเริ่มตนและปลายทางขากลับที่เทเวศร) – สุขุมวิท 63 – ถนนเพชรบุรี – 
ประตูน้ํา- พันธุทิพยพลาซา - แยกยมราช – ถนนพิษณุโลก – เทเวศร - เปลี่ยนรถเปนสาย 53 บริเวณ ถนนกรุง
เกษม - สํานักงานองคการสหประชาชาติ - วัดโสมนัสวรวิหาร – สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
       - สาย 72 (สายนี้ ผานเอกมัย มีจุดเริ่มตนและปลายทางขากลับที่ตลาดเทเวศร) – สุขุมวิท 63 – ถนนเพชรบุรี – 
ประตูน้ํา- ถนนราชปรารภ – ถนนศรีอยุธยา – ถนนสามเสน – เทเวศร - เปลี่ยนรถเปนสาย 53 บริเวณ ถนนกรุง
เกษม- สํานักงานองคการสหประชาชาติ - วดัโสมนัสวรวหิาร - สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  

2.3 สถานีขนสงสายใต  
      ทานสามารถโดยสารรถเมลทุกสายที่ผาน ถนนราชวถีิและม. ราชภฏัสวนดุสิต ลงบริเวณ ม. ราชภัฏสวนดุสิต 
- เปลี่ยนรถเปนสาย 12 บริเวณแยกการเรือน – ถนนราชสีมา – คุรุสภา - เปลี่ยนรถเปนสาย 53 บริเวณถนนกรุง
เกษม- สํานักงานองคการสหประชาชาติ - วดัโสมนัสวรวหิาร - สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  
  
 
 
 




