




 
รายชื่อ ผูสมัครรับการทดสอบภาษาอังกฤษของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2552 

ลําดับที่ 1 – 100 ทําการทดสอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
1 นายศิริรัตน บํารุงเสนา นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น ชํานาญการ สน.มท. สถ. 
2 นายกนกพันธ ดุษฎี บุคลากร 5 ทต.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 
3 นางพัชนิดา ไชยหงสสา ปลัดเทศบาล 7 ทต.มาบขาพัฒนา จ.ระยอง 
4 นายพิชิต เจริญผล ปลัดเทศบาล 7 ทต.ตาดทอง จ.ยโสธร 
5 นางสาวอรพร ไชยบุรินทร เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 2 อบต.ทุงใส จ.นครศรีธรรมราช 
6 นางกันยารัตน ไวคํา ครู คศ. 2 อบจ.ขอนแกน จ.ขอนแกน 
7 นางสาวพิริยาพร ฉั่นพัฒนาพงศ เจาพนักงานธุรการ 3 อบต.โคกกอง จ.หนองคาย 
8 นายอภิรักษ ขันคํานันตะ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 อบต.แมตีบ จ.ลําปาง 
9 นายสยาม จัดนอก นักวิชาการศึกษา 3 อบต.ริมโขง จ.เชียงราย 

10 นางสาวจิตติมาพร แอมปดชา เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 4 อบต.หินตั้ง จ.ขอนแกน 
11 นายสุรเชษฏ สุวรรณ นักวิชาการศึกษา 4 อบต.คลองหรัง จ.สุราษฎรธานี 
12 นางสาวสุพัตรา ผสมทรัพย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4   ทต.ธาตุทอง จ.ชลบุรี 
13 นางสุรีย คณิตจินดา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 อบต.รั้วใหญ จ.สุพรรณบรี 
14 นางสาวสุวิชานันท สุขสบาย นักวิชาการศึกษา 4 อบต.ตันหยงลิมอ จ.นราธิวาส 
15 นางสาวรัชนิดา สาธุชาติ นักวิชาการศึกษา 4 อบต.โพธิ์ จ.ศรีสะเกษ 
16 นางสุนิเรศ แกวมณีชัย เจาหนาที่พัสดุ 5 ทต.วังเพิ่ม จ.ขอนแกน 
17 พันจาโทปรีดา ลาแสง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 อบต.บก จ.ศรีสะเกษ 
18 นางสาวสุดารัตน สุธาชีวะ นักวิชาการศึกษา 4 ทต.โคกหลอ จ.ตรัง 
19 วาที่ ร.ท.วัชรา โพธิ์สาวัง วิศวกรโยธา 4 ทม.ทาโขลง จ.ปทุมธานี 
20  นายพิษณุ พรหมจารีย อํานวยการ ระดับสูง สน.บค. สถ. 
21 นางสาวอัญญารัตน บุตรคําชิต เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.น้ําแพร จ.เชียงใหม 
22 นางพีระนุช ศิริสาคร นักวิชาการศึกษา 5 อบต.โนนเต็ง จ.นครราชสีมา 
23 นายศิระ แยมคง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว ทต.หลักเมือง จ.ราชบุรี 
24 นางรําพึง โสรถาวร นักวิชาการเกษตร 4 อบต.ยางคํา จ.รอยเอ็ด 
25 นางปยวรรณ ธีระแนว นักวิชาการศึกษา 3  อบต.หวยโรง จ.แพร 
26 นางพรรณรายณ เวณุผล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 อบต.ดินอุดม จ.กระบี่ 
27 นางสาวพร กัณฑโย เจาหนาที่บริหารงานทะเบียน 5 ทม.ราชบุรี จ.ราชบุรี 
28 นางเบญจมาภรณ ตันหยง นักวิชาการศึกษา 5  ทม.ศาลากลาง จ.นนทบุรี 
29 นายคณิต นิยะกิจ ผูอํานวยการกองการศึกษา 8 ทม.ชุมพร จ.ชุมพร 
30 นายอภิสุทธิ์ อรัญมิตร  นิติกร 4 ทต.ศาลากลาง จ.นนทบุรี 
31 นางอภิญญา แกนศักดิ์ศิริ นักบริหารงานคลัง 6 อบต.นาทราย จ.อุดรธานี 
32 นางสาวนิภาพร สิงหซอม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ทต.กําแพง จ.ศรีสะเกษ 
33 นางสาวดารารัตน ละวา นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อบต.บัวทอง จ.บุรีรัมย 



รายชื่อ ผูสมัครรับการทดสอบภาษาอังกฤษของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2552 
ลําดับที่ 1 – 100 ทําการทดสอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
34 นางสาวสุพัตรา วิชยประเสริฐกุล นักผังเมือง 6ว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
35 นายสถาพร โรจนรัตนพล นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น ชํานาญการ สถจ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
36 นางสาวผกายมาส จันทบุตร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 อบต.กุดจอก จ.นครราชสีมา 
37 นายกฤษฎา บุญปก เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.บก จ.ศรีสะเกษ 
38 นางจิดาภา เจตนจําลอง นักวิชาการศึกษา 4 อบต.นาพันสาม จ.เพชรบุรี 
39 นางกมลพร ไตรจินดา นักพัฒนาชุมชน 4 อบต.พระพุทธบาท จ.นาน 
40 นางสาวสุพิน ชีวะวงศ นักวิชาการศึกษา 4 อบต.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย 
41 นายประเสริฐ ไชยเขียว นักวิชาการศึกษา 4 อบต.ทุงนารี จ.พัทลุง 
42 นางสาวอาภากร ไตรเรกพันธุ นักพัฒนาชุมชน 7ว ทน.สงขลา จ.สงขลา 
43 นางกนกวรรณ เรืองสวัสดิ์ ครู คศ.1 ทน.เชียงราย จ.เชียงราย 
44 นางสาวทิพวรรณ กุมภคาม นักวิชาการศึกษา 4 อบต.บานหมอ จ.เพชรบุรี 
45 นางวงศพัตรา จันทะลี ครู คศ.1 ทน.เชียงราย จ.เชียงราย 
46 นายกิติศักดิ์ สีสด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 อบต.คลองจุกกะเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา 
47 นายทักษิณ อัครวิชัย นักบริหารงานนโยบายและแผน 8 อบจ.ลําปาง จ.ลําปาง 
48 นางสาวพิณรัตน นเรวรรณ ครู คศ.1 ทน.เชียงราย จ. เชียงราย 
49 นางสาวกมลรัศม พลบุรี นักพัฒนาชุมชน 5 ทต.ดอนโมง จ.ขอนแกน 
50 นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข ปลัด อบต. 7 อบต. คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ 
51 นางสาวขวัญชนก ภาคฐิน เจาหนาที่บริหารงานทะเบียน 4 ทต.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
52 นายมนพพร เขมะวนิช ปลัด อบต. 7  อบต.ทะเลนอย จ.พัทลุง 
53 นางสาวรุนณี แลไธสง นักพัฒนาชุมชน 4  อบต.หนองขาม จ.ชัยภูมิ 
54 นางสาวนฤมล สุขศาลา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ทต.จันดี จ.นครศรีธรรมราช 
55 นายบรรลือ นราพินิจ นักวิชาการสุขาภิบาล 7 ทน.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
56 นายณัฐวุฒิ หมองหอง นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ทน.หาดใหญ จ.สงขลา 
57 นางสาวจินตศุภา วรรณศรี นักบริหารงาน อบต. 6 อบต.วังน้ําเย็น จ.สระแกว 
58 นางพรรณนิตา ชิตานุวัตร นักบริหารงาน อบต. 6 อบต.หวยเขยง จ.กาญจนบุรี 
59 นางสาวสวลี เรืองรัศมี ครู คศ.1 ร.ร.เทศบาล 2 อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 
60 จ.อ.ปรีชา พนาดร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.กลางใหญ จ.อุบลราชธานี 
61 นายภูธน ยืนมะเริง นักบริหารงานชาง 6 อบต.ปามะนาว จ.ขอนแกน 
62 นางสาวทิติยา กําลังทรัพย ครู คศ. 1 อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
63 นายนรเศรษฐ ชาลปติ นักบริหารงานทั่วไป 7 ทต.พะตง จ.สงขลา 
64 นางสาวปยะทิพย ตอติด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.บานเตา จ.ชัยภูมิ 
65 นางสุณิสา จักรชัย ครู คศ. 2 อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
66 นางสาวณัฏฐิการ คําใจดี นักวิชาการศึกษา 3 อบต.บานหลุม จ.สุโขทัย 



รายชื่อ ผูสมัครรับการทดสอบภาษาอังกฤษของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2552 
ลําดับที่ 1 – 100 ทําการทดสอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
67 นายไพฑูรย กอนทอง นายสัตวแพทย 6 ทม.รังสิต จ.ปทุมธานี 
68 นางสาวพัชรี กุณฑีทอง นักพัฒนาชุมชน 4 ทม.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
69 นายอดิเรก อุนโอสถ นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ สล.สถ. สถ. 
70 นายบรรณเชาว ตนโพธิ์ ผอ. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อบจ.ขอนแกน จ.ขอนแกน 
71 นางธันยภัสร ทองอนันทวงศ นักวิชาการศึกษา 6 อบต.เซกา จ.หนองคาย 
72 นางสาวธารทิพย จุลกะรัตน หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 7 ทน.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
73 นายญัติพงค อินทรัตน หัวหนาฝายผังเมือง 7 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
74 นางสาวนงนุช อะทะษี นักวิชาการศึกษา 4 อบต.เวียงหาว จ.เชียงราย 
75 นายคริส เชิดสุริยา นักผังเมือง 4 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
76 นายวิรัตน พิกุลศรี ปลัด อบต. 6 อบต.โคกกง จ.อํานาจเจริญ 
77 นางสาวอรุณรัตน ดํากุล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3  อบต.คลองประสงค จ.กระบี่ 
78 นางสาวจอมใจ สวรรค นักผังเมือง 4 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
79 นายปรัชญา โฉมบุตร วิศวกรโยธา 3 อบต.สามเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา 
80 นางสาวอารีรัตน จารุเสน นักวิชาการศึกษา 3 ทต. ดอนยายหอม จ.นครปฐม 
81 นายนภศูล เบญจมปริญญากูล วิศวกรโยธา 5 ทน.นนทบุรี จ.นนทบุรี 
82 นางสาวเมธินี นิชรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สน.พส. สถ. 
83  นางณัฐนันท ดอนมุง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน สถจ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
84 นายธนะพล ตัณยะกุล นิติกร 3 ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 
85 นางสาวณิชชาภัทร บํารุงตน นักผังเมือง 5 อบจ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
86 นางสาววีรภัสรา แกวเกษ นายสัตวแพทย 4 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
87 นายสุวิทย สองหอง นายชางโยธา 3 อบจ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
88 นายริเริ่ม รังสิเวค สถาปนิก 3 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 
89 นายธีรพัฒน คัชมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

พิเศษ 
สน.สส. สถ. 

90 นางบุษบาพร โคแพร นักวิชาการศึกษา 3 อบต.ทาสุด จ.เชียงราย 
91 นางสาวนิลวรรณ ทุนคมทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สน.สส. สถ. 
92 นางสาวอุษณีย  ชวงโชติ นักวิชาการศึกษา 4 ทม.อางทอง จ.อางทอง 
93 นายพิรุฬห ศิริทองคํา นักบริหารงานสาธารณสุข 6 ทต.บานกลาง จ.ลําพูน 
94 นายธนาธิป ขวัญมา นักวิชาการเกษตร 4 ทต.จระเขหิน จ.นครราชสีมา 
95 นางสาวพจนีย ครุฑวงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองไผ 7 อบต.หนองไผ จ.กาญจนบุรี 
96 นางอนัญพร ดวงศรี นักบริหารงานคลัง 6 อบต.บานดง จ.ขอนแกน 
97 นางกิตติกานต บุรพพงษานนท เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 อบต.ปากดุก จ. เพชรบูรณ 
98 นางสาวพลอยกมลวัน ธัญญสัญชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ สน.พส. สถ. 



รายชื่อ ผูสมัครรับการทดสอบภาษาอังกฤษของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2552 
ลําดับที่ 1 – 100 ทําการทดสอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
99 นายรัฐกฤตย บุญกาวิน  นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น ปฏิบัติการ สน.มท. สถ.  
100 นายอภิสิทธิ์ รักเจริญ นักวิชาการศึกษา 3 อบต.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อ ผูสมัครรับการทดสอบภาษาอังกฤษของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2552 
ลําดับที่ 101 – 164 ทําการทดสอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
101 นายหนุม สมบุญลาภ นักวิชาการเกษตร 3  อบต.ก้ืดชาง จ.เชียงใหม 
102 นางสาวศุภากร ธีระภคพร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ทต.หางน้ําสาคร จ.ชัยนาท 
103 นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สน.มท. สถ. 
104 นายสุทรรศน คลังกําแหงเดช รองปลัดเทศบาล 9 ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
105 นางสาววิริยา เทวนุกูล วิศวกรสุขาภิบาล 4 ทม.ปาตอง จ.ภูเก็ต 
106 สิบเอกหญิงสุภารัตน จินตกสิกรรม เจาหนาที่ธุรการ 3 ทต. หางน้ําสาคร จ.ชัยนาท 
107 นายไพโรจน ดวงจิตร นายชางโยธา 3 อบต.บานปา จ.สระบุรี 
108 นายวัฒนา พีระพันธุ ผอ.กองกิจการสภา อบจ. 8 อบจ.นาน จ.นาน 
109 นายภัทราวุธ นุนชูคันธ บุคลากร 4  ทน.ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
110 นายภูมิราช โลเจริญรัตน ครู คศ. 1 ร.ร.หนองขมารวิทยาคม จ.บุรีรัมย 
111 นายวิฑูรย สีน้ําเงิน นักบริหารงานคลัง 9 ทน.หาดใหญ จ.สงขลา 
112 นางเพชรรัตน กลาวาจา นักบริหารการศึกษา 6 ทต.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 
113 นายวรวุธ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล 6 ทต.สํานักทอน จ.ระยอง 
114 นางทรรศวรรณ มาศขุนทด นักบริหารงาน อบต. 7 อบต.ศรีสําราญ จ.ชัยภูมิ 
115 นางเยาวเรศ ภูหองไส นักวิเคราะหนโยบายและแผน 5 ทต.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ 
116 นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง นักวิชาการศึกษา 4 อบต.บึงมะลู จ.ศรีสะเกษ 
117 นางสาวจุฑาทิพย สิงหจรรยา นักวิชาการสวนสาธารณะ 3 ทต.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ 
118 จ.อ.พิสิทธิ์ นัทธี ปลัด อบต. 7 อบต.คําบง จ.อุดรธานี 
119 นางเกษรานีย  คันธาวัฒน นักบริหารงาน อบต. 7 อบต.ภูเขาทอง จ.รอยเอ็ด 
120 นายปกรณ เมืองโคตร เจาพนักงานประชาสัมพันธ 2 ทม.อํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ 
121 นางรัญศิญา ศรีทนษา นักวิชาการศึกษา 5 อบต.ภูเขาทอง จ.รอยเอ็ด 
122 นางสาวไลลดา ขันทะชา เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 4 อบต.โนนทัน จ.หนองบัวลําภู 
123 นางญาวิกา หมื่นแกว รองปลัด อบต. 6 อบต.แมเย็น จ.เชียงราย 
124 นางสาวสุรียพร บัวผัน เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 อบต.โนนทัน จ.หนองบัวลําภู 
125 นางสาววรรณรวี แสงสีดา นักวิชาการจัดเก็บรายได 3 ทน.นครสวรรค จ. นครสวรรค 
126 นางสาวทัศณีญ ชมภูวิเศษ นักบริหารงาน อบต. 7 อบต.โนนทัน จ.หนองบัวลําภู 
127 นางศิวพร พรหมประกอบ นักวิชาการคลัง 3 ทน. นครสวรรค จ.นครสวรรค 
128 นางนงคลักษ มอมพะเนาว นักพัฒนาชุมชน 3  อบต.อาจสามารถ จ.นครพนม 
129 นางสาวอาทิติยา อัณฑยานนท บุคลากร 4 อบต.ปาบอน จ.พัทลุง 
130 นางอัจจิมา บริบูรณ นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น ปฏิบัติการ สถจ. ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
131 นางสาวสุภาพร สุขสบาย ครู คศ. 1 ทต.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 
132 นางสาวปกเกศ คณะธรรม นิติกร 5 อบจ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
133 นางฐิตินาถ สุขสําราญ นักวิชาการศึกษา 4 ทต.ทาลอ จ.กาญจนบุรี 



รายชื่อ ผูสมัครรับการทดสอบภาษาอังกฤษของ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประจําป 2552 
ลําดับที่ 101 – 164 ทําการทดสอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.45 น. – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด 
134 นางสมสุข เขตแวงควง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 อบจ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
135 นางสาวสริตา หงษประดับ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 ทต.บางหลวง จ.ปทุมธานี 
136 นายมานพ กาญจนรส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 อบต.เสาธง จ.นครศรีธรรมราช 
137 นางสาวประมวญ อุทรักษ นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ทม.รังสิต จ.ปทุมธานี 
138 นางสาววรัทยา วัชรธีรเดช เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
139 นางสาวไพเราะ บุญแกว หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต.ทุงสมอ จ.กาญจนบุรี 
140 นางจิดาภา มีแตง นักบริหารงานสาธารณสุข 7 ทม.รังสิต จ.ปทุมธานี 
141 นายปริทัศน วรรณสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ สน.พส. สถ. 
142 นายไพบูรณ โพธิ์คํา นักวิชาการสุขาภิบาล 5 ทม.รังสิต จ.ปทุมธานี 
143 นางสาวศรัญญา โคตรวงศ บุคลากร 4 อบต.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด 
144 วาที่รอยตรีพัศพงศ ปฏิมาประกรณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 6 อบต.อางหิน จ.ราชบุรี 
145 นางรอฮานี ภูมิบุตร นักวิชาการศึกษา 5 อบต.บาเระใต จ.นราธิวาส 
146 นางสาวจารุขจิต ชาวชาติ ครู คศ.1 ทม.อํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ 
147 นางฐิติกาญจน คํานึงคุณากร ศึกษานิเทศก ชํานาญการ ทน.หาดใหญ จ.สงขลา 
148 นายศักดา ตรีทศ นักบริหารงานชาง 7 ทต.ทาจีน จ.สมุทรสาคร 
149 นางสาวพิศมัย บุญประพาน นักวิชาการศึกษา 5 ทต.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
150 นายปกปอง นิติลัคนา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 อบต.น้ําอาง จ.อุตรดิตถ 
151 นางสาวปยะวัฒน มณีภาค ครูผูชวย อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
152 นางสาวมาฆรัตน กลั่นกลิ่นหอม พยาบาลวิชาชีพ 6ว ทต.ทาจีน จ.สมุทรสาคร 
153 นางสาวสิริมา สงสาร ครูผูชวย ร.ร.หวยตอนพิทยา คม จ.ชัยภูมิ 
154 นางสาวมณีนุช แกวสุกใส นักพัฒนาชุมชน 4 ทต.ทาจีน จ.สมุทรสาคร 
155 นางสาวปวีณา ลิมปทีปราการ นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว อบจ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
156 นางจารุณี ศุภรพิชญสิริ นักวิชาการศึกษา 4 อบต.บางขุนกอง จ.นนทบุรี 
157 นางสาวนภาวรรณ ศรีงาม นักวิชาการศึกษา 5 อบจ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
158 นางสาวรุงกานต ไกรฤกษ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 อบต.ดานนอก จ.นครราชสีมา 
159 นางสาวพิมพศิริ ยานะโค นักพัฒนาชุมชน 3 อบต.โนนผ้ึง จ.อุบลราชธานี 
160 นางสาวนริศรา เดชดี นักวิชาการศึกษา 6 อบต.หนาไม จ.ปทุมธานี 
161 นางสาวศิริพร รัศมีมณฑล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 ทน.สงขลา จ.สงขลา 
162 นายปราโมทย พานิช นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น ชํานาญการ สถจ.ตาก จ.ตาก 
163 นายกุมภพ ใจจริง นักพัฒนาชุมชน 4 อบต.เขาสามสิบหาย จ.กาญจนบุรี 
164 นางพรทิพย รุงวิสัย นักวิชาการเกษตร 5 อบต.หนองขาม จ.รอยเอ็ด 

 
 



 

วัดมกุฏกษัตรยิ 

สะพานพระราม 8 

สะพานพระปนเกลา 

ถนนสามเสน > 

ถนนจรัลสนิทวงศ > 

สนามหลวง > 

      ถนนกรุงเกษม 

หอสมุดแหงชาติ > 

ถนนราชวถิ ี
 

ม.ธรรมศาสตร  

< กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

^ ม. ราชภัฏสวนดุสิต 
 

 พระบรมรูปทรงมา 

รพ.ศิริราช 

< คุรุสภา 
 

สถาบันการตางประเทศ 

ถนนราชวถิ ี

แผนที่ แสดงตาํแหนงที่ตั้งของ สถาบันการตางประเทศ เทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ 
 

แ ม น้ํา เ จ า พ ร ะ ย า 
< ถนนราชดําเนนินอก 

ถนนราชดําเนินกลาง ถนนหลานหลวง 

เทเวศวร 

อนุสาวรียประชาธิปไตย 

ถนนศรีอยุธยา 
วัดเบญจมบพิตร 

ถนนประชาธิปก > 

สะพานกรุงธน 

สหประชาชาติ 

สี่แยกสะพานขาว 

   สนามมานางเลิง้ 

ตลาดมหานาค 
< โรงหนังแอมบาสเดอร 

รพ.มิชชั่น 

วัดโสมนัส 

< กระทรวงศึกษาธิการ 

สนง.สถิติแหงชาต ิ และ 

 

23,72 72 

72 
53 

53 

53 

23 

23 

23 
12 

12 

12 12 

12 

12 
12 

12 

* รถเมลสายหลักที่ผาน : 53  

ตลาดโบเบ > 
8, 44 

แยกการเรอืน 
 

8, 44 

ถนนราชสีมา > 

53 

53 

53 

53 

53 
53 

53 

วชิรพยาบาล 
 

วัดราชนัดดา 
 

ศาลฎีกา 

ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

ไปอนุสาวรียชัยฯ 
 

ปอมมหากาฬ 
 

2 2 

2 
2 

2 

511 

511 
511 

511 

511 

511 

511 

 
สนง.คกก.พัฒนาการเศรษฐกิจ ฯ > 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

56 



 
 
 
  แผนที่ตัง้สถานที่สอบ  ณ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ    ถนนกรุงเกษม 

 



 
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 หรือ 56 บริเวณแยกการเรือน – ถนนราชสีมา – คุรุสภา - เปลี่ยนรถเปนสาย 53 บริเวณ
ถนนกรุงเกษม- สํานักงานองคการสหประชาชาติ - วัดโสมนัสวรวิหาร - สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโร
ปการ  
 3. รถเมลสายอ่ืน ๆ ที่ผานหนาสํานักงานสถิติแหงชาติ   และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ(ที่ตั้ง อยูบริเวณเดยีวกับ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ) 
สาย 2 สาย 59 สาย 80 สาย183 สาย ปอ. 44 สาย ปอ. 59 สาย ปอ. 60  สาย ปอ. 79 สาย ปอ. 511 
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