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ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธสิอบสมัภาษณในการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคลและ 

ผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภททั่วไป)       
 กลุมวิชาการทั่วไป ระดับ 7ว  และกลุมนิติกร ระดับ 7ว   และเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในกลุมวิชาการเงินและบัญช ี ระดับ 7  ประจําป  พ.ศ.2547 
 

 
 

                 ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคลและ
ผลงานเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  (ตําแหนงประเภททั่วไป)  กลุม
วิชาการทั่วไป ระดับ 7ว  และกลุมนิติกร ระดับ 7ว   และเพ่ือเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกลุมวิชาการเงิน
และบัญชี  ระดับ 7  ประจําป  พ.ศ.2547   เมื่อวันเสารที่  21 สิงหาคม 2547  นั้น 

       กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประมวลผลคะแนนดานการสอบขอเขียน  ดานอาวุโส  และ 
ดานการประเมนิผลการปฏบิตัิงานจากผูบังคับบญัชาแลว  จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสอบสัมภาษณ  ดังนี ้

      1. ผูมีสิทธิสอบ 
1.1 กลุมวิชาการทั่วไป    จํานวน  172 ราย  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 1 
1.2 กลุมนิติกร   จํานวน  44 ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 2   
1.3 กลุมวิชาการเงินและบญัช ี จํานวน  11 ราย    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 3 

      2. กําหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ 
   2.1 สอบสัมภาษณในวันศุกรที่  10 กันยายน 2547 เวลา 08.00-16.30  น.  ณ       หอง
ประชุมกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โดยมีกําหนดการ
รายงานตัวเขารับการสอบสัมภาษณตามเอกสารแนบทาย 4 

   2.2 การแตงกายเครื่องแบบขาราชการสกีากี  แขนยาว  คอพับ 
   2.3 หากขาราชการผูใดไมมารายงานตัวเขารับการสอบสมัภาษณในวันและเวลาที่กําหนด 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จะถือวาผูนั้นสละสิทธิเ์ขารับการคัดเลือก 

        3. เกณฑการตดัสิน   

                            3.1 คะแนนการสัมภาษณ คะแนนเต็ม  100 คะแนน ซึ่งผูเขาสอบสัมภาษณจะตองไดคะแนน  
ไมนอยกวารอยละ  60 และเมื่อรวมกบัคะแนนดานการสอบขอเขียน  ดานอาวุโส  และดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากผูบังคบับญัชาแลวจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือก 
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  3.2 กรณีผูผานการคดัเลือกมีคะแนนรวมเทากัน  จะใหผูที่ดํารงตําแหนงในระดับ 6 กอนอยู
ในลําดบัที่ดีกวา  หากดํารงตําแหนงในระดับ 6 เทากัน จะใหผูที่มีเงินเดือนสูงกวาอยูในลําดับทีด่ีกวา  หาก
เงินเดือนยังคงเทากันจะใหผูที่มีอายุราชการมากวาอยูในลําดบัทีด่ีกวา หากอายุราชการยังคงเทากันจะใหผูที่
มีอายุตัวมากกวาอยูในลาํดบัที่ดีกวา 

ทั้งนี้   หากพบในภายหลังวาผูมีสิทธิสอบสัมภาษณตามบัญชีรายชื่อดงักลาวขางตนขาด  
คุณสมบตัิตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรับสมคัรไว  จะถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบตั้งแตตน   
 
     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่     30   สิงหาคม พ.ศ.2547 
 
         (ลงช่ือ)        สาโรช  คัชมาตย   
 

       (นายสาโรช   คัชมาตย) 
                  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



สําเนา- 
 

 
 

ที่  มท  0802.4/ว 1291                                                                      กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                                                                                                        ถนนราชสีมา  กทม. 10300  
 

                                                                         30    สิงหาคม  2547 
 

เร่ือง   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณในการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง  
         ในระดบั 7 ประจําป พ.ศ.2547 
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

อางถึง  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ที่ มท 0802.4/ ว 1125 ลงวันที ่4 สิงหาคม 2547 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ลงวันที ่   30   สิงหาคม  2547  
                   จํานวน  1 ชุด 
 

                   ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  เวลา  สถานที่สอบ   
และระเบียบวธิีการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงสําหรับ
ผูปฏิบตัิงานทีม่ีประสบการณ (ตาํแหนงประเภททั่วไป) กลุมวิชาการทั่วไป และกลุมนิติกร ระดับ 7ว  และ
เล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในกลุมวิชาการเงินและบัญช ี ระดบั 7 ประจําป พ.ศ.2547  โดยได
ดําเนนิการสอบขอเขียนในวนัเสารที ่ 21 สิงหาคม 2547 นั้น 
 

                  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดประมวลผลคะแนนดานการสอบขอเขียน ดานอาวุโส  และ
ดานการประเมินผลการปฏบิัติงานแลว  จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ เวลา สถานทีส่อบ  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี ้
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)สาโรช  คัชมาตย 
(นายสาโรช  คัชมาตย) 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
 
กองการเจาหนาที ่
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน 
โทร. 0-2243-6636 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ     กจ. (กง.วผ.)                       โทร.  0-2243 - 6636  

ที่   มท 0802.4/ ว 375                      วันที ่    30   สิงหาคม  2547 

เรื่อง  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณในการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง  
         ในระดบั 7 ประจําป พ.ศ.2547 

เรียน   ผูบรหิารหนวยงานในสังกัด สถ. 
 

                 ตามบนัทึก กจ. ที่ มท 0802.4/ว 346 ลว. 7 ส.ค.2547 ไดแจงประกาศรายชื่อผูมีสิทธสิอบ  เวลา  
สถานที่สอบ   และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแตงตั้งใหดาํรง
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ (ตาํแหนงประเภททั่วไป) กลุมวิชาการทั่วไป และกลุมนติิกร 
ระดับ 7ว  และเล่ือนข้ึนแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในกลุมวิชาการเงินและบัญช ี ระดับ 7 ประจําป พ.ศ.2547  
โดยไดดําเนินการสอบขอเขียนในวันเสารที ่ 21 สิงหาคม 2547 นั้น 
 

                  กจ. ขอแจงประกาศรายชื่อผูมสิีทธิสอบสัมภาษณ เวลา สถานที่สอบ  โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารทีส่งมาพรอมนี ้
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
                  
 

(ลงช่ือ)   นิกร  สุกใส 

(นายนิกร  สุกใส) 
ผอ.กจ. 



 (เอกสารหมายเลข 4   ตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ลงวันที่   30  สิงหาคม 2547) 
 

กําหนดการสอบสัมภาษณในการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  ระดับ 7 
 
1. กําหนดใหมีการสอบสัมภาษณในวันศุกรที ่ 10 กันยายน 2547 เวลา 08.00-16.30  น.  ณ  หองประชุม กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน   วังสวนสุนนัทา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
2. เวลาและสถานที่เขารับการสอบสัมภาษณ 
 

กลุม/ลําดับที ่ เวลารายงานตัว สถานที่รายงานตัว 

ภาคเชา :  สอบสัมภาษณตั้งแตเวลา 09.00 – 12.00 น. 
 
กลุมวิชาการทั่วไป 
1- 45 
46- 90 

กลุมนิติกร 
1- 44 

กลุมวิชาการเงินและบัญช ี
1-11 
 

 
 
08.00-08.30 น. 
09.30-  10.00 น. 
 

08.00 - 08.30 น. 
 

08.00-08.30 น. 

 
 
อาคารหองประชุมกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน   
วังสวนสุนันทา  ถนนราชสีมา  
เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร 

ภาคบาย :  สอบสัมภาษณตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น. 
 
กลุมวิชาการทั่วไป 
91 - 130 
131 - 172 
 

 
 
12.30-13.00 น. 
14.00-14.30 น. 
 
 
 

 
 
อาคารหองประชุมกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน   
วังสวนสุนันทา  ถนนราชสีมา  
เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร 

 
 
หมายเหต ุ : แตงกายเครื่องแบบขาราชการสีกากี  แขนยาว  คอพับ 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 1

เอกสารแนบทาย 1

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
1 002 นาง กานดา พรสมบูรณศิริ เพชรบุรี
2 003 พ.จ.อ. กาญจนกุล  เทียนสุวรรณ สน.สส.
3 004 นาย กิตติพงศ พวงศิริ สน.บค.
4 007 นาย กูเกียรติ นิ่มเนียม สล.
5 010 พ.อ.อ. เกษม  พงษเสนห อุดรธานี
6 011 นางสาว เกษร นุชนิยม สล.
7 012 นาย เกรียงไกร  สมเสนาะ อุบลราชธานี
8 014 จ.อ. กฤษฎา  ปญญาอินทร ระยอง
9 015 วาที่ ร.ท. ขจรยศ   เหมพันธ สพบ.
10 016 วาที่ ร.ต. ขรรคไชย  ทันทิมา อุบลราชธานี
11 020 นาง คณิตา  ราษฎรนุย สน.พส.
12 022 นาย คมนศรณ พรหมประภัศร ศรีสะเกษ
13 027 นาย จรัญ  บังจันทร รอยเอ็ด
14 028 นาย จรัส  มีสวน นครศรีธรรมราช
15 029 นาย จรัสพงศ  คําดอกรับ หนองบัวลําภู
16 032 นาย จักรมงคล   เอ่ียมนาค ศรีสะเกษ
17 035 นาย จํารูญ  เสนทอง ตรัง
18 036 นาย จําลอง  ไชยปา สระบุรี
19 037 นาย จิรกูล   กองฉลาด สพบ.
20 040 นาย จีรศักดิ์   แสงหอย สตูล
21 044 นาย เจตณรงค  อินกัน นาน
22 045 นาย เฉลียว  วงคสาวัตร เลย
23 046 นาย เฉลียว  สืบวิเศษ ขอนแกน
24 047 นาย ชยุตม  วาสินนท เพชรบุรี
25 050 นาย ชาญชัย กุลชนะรงค กาฬสินธุ

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณในการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคลและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)  

กลุมวิชาการทั่วไป   ระดับ 7ว   ประจําป พ.ศ.2547



หนาที่ 2

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ช่ือ - สกุล

26 051 นาย ชาญณรงค  ขาวแปลก อุบลราชธานี
27 052 นาย ชาตรี  คําศรีมวง ขอนแกน
28 054 นาย ชํานาญ  จันทรชูกล่ิน สุราษฏรธานี
29 057 นาย ชิดชัย  จารัตน ศรีสะเกษ
30 058 นาย ชีพ  กิจพิทักษ นครสวรรค 
31 062 นาย ชู  สุดสะอาด ขอนแกน
32 063 นาย ชูวงศ พันโท รอยเอ็ด
33 064 วาที่ ร.ต. เชวง  ยมจันทร เพชรบูรณ
34 065 นาย เชาวนินทร  หนูจันทรแกว สมุทรปราการ
35 066 นาย เชาวิช  ดวงทอง พิจิตร
36 068 นาย เชิดพงษ  คุมเขต นครสวรรค
37 069 นาย โชคชัย ศรีหิรัญรัตน นครราชสีมา
38 071 นาย ฐานันดร  ประหารภาพ นครศรีธรรมราช
39 072 นาย ฐาปกรณ    รัตโนดม สพบ.
40 074 นาย ณรงค  คําแหง ปราจีนบุรี
41 078 นาย เดชพร  สุนทรประเสริฐ สุพรรณบุรี
42 081 นาย ตอพงษ   ทับทิมโต แพร
43 083 นาย ทองใบ  หนูไพล นครราชสีมา
44 084 นาย ทองปอนด  โอทาศรี นครสวรรค 
45 085 นาย ทินกร  ชาตกุล สระบุรี
46 089 นาย ธนดล   อินทรสุข สุพรรณบุรี
47 091 นาย ธนารักษ  อนุอัน อุบลราชธานี
48 093 นาย ธวัชชัย     พรมดี สกลนคร
49 096 นาย ธีรพงษ   ภักดีไพบูลยสกุล สพบ.
50 097 นาย ธีรพัฒน  คัชมาตย สล.
51 100 นาย ธีระ  จันทรเกษม ลพบุรี
52 101 นาย ธีระ  พัฒนากูล สล.
53 105 นาย นรสิงห  อรุณบรรเจิดกุล สน.บค.
54 115 นาง นุชรี  โกไศยกานนท พัทลุง
55 116 นาย บรรพต  จันทรวงษ สมุทรสาคร



หนาที่ 3

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ช่ือ - สกุล

56 117 นาย บรรลือ  อนุมาตย ศรีสะเกษ
57 118 นาย บํารุง ย้ิมพงษ สิงหบุรี
58 119 นาย บุญสง    เจิมกลิ่น สุโขทัย
59 120 นาย ปกาสิต ศึกสงคราม ชลบุรี
60 123 นาย ประจักษ  นิยากร ลําปาง
61 124 นาย ประจักษ  โพธิ์พาชัยเรืองรุง อุตรดิตถ
62 127 นาย ประทีป บริบูรณรัตน สน.บค.
63 128 นาย ประพจน  สุขพัทธี แพร
64 129 นาย ประพันธ  สุวรรณ สน.บค.
65 130 นาย ประมวล  พันธุ สุราษฏรธานี
66 131 นาย ประมูล  แดนดี อุบลราชธานี
67 134 นาย ประสาท ตั้งจรูญศรี อุบลราชธานี
68 135 นาย ประสิทธิ์  ฉายพุทธ สระบุรี
69 136 นาย ประสิทธิ์    ใจผอง นครนายก
70 138 นาย ปรัชญา  เมณกูล พิจิตร
71 140 นาย ปรีชา  สมชัย ลําพูน
72 141 จ.ส.ต. ปญญา  แฉงสูงเนิน นครราชสีมา
73 142 นาย ปญญา  ปานแกว บุรีรัมย
74 143 นาย ปนทอง   พจนา นครพนม
75 145 นาย พงคศักดิ์  จันทรอาภรณชัย สมุทรสาคร
76 149 นาง พรทิพย  บุษรา สมุทรปราการ
77 150 นางสาว พรทิพย  พิชาติพงษพิบูลย สน.คท.
78 151 นาย พรเทพ กุลวรางกูร ชุมพร
79 152 นาง พรประภา  กล่ันสุวรรณ นครศรีธรรมราช
80 154 นางสาว พรมณีย  ภิญโญ กจ.
81 157 นาย พิชญ  เภสัชชะ อุบลราชธานี
82 162 นาย พิศุทธิ์ ครองยุติ ยโสธร
83 164 นาย พุทธิพงศ  รัตนานุพงศ สน.ปศ.
84 165 นาง โพยมรัตน  หาญศักดิ์วิธีกุล ชัยภูมิ
85 166 นาย ไพศาล  หนองเกวียนหัก ลพบุรี



หนาที่ 4

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ช่ือ - สกุล

86 167 นาย ภัทรพล โพธิภัทร สน.กร.
87 169 นาย ภาคเศรษฐ ศกุนตะเสฐียร สุพรรณบุรี
88 170 นาย ภาณุ  คชะเทศ ขอนแกน
89 174 นาย มณเฑียร  บรรจง มุกดาหาร
90 176 นาย มนตรี  สุขศีล สุราษฏรธานี
91 178 นาย มนุเชศวร  ศรีโพธิ์วัง ยโสธร
92 180 นาย มานิตย  สิงขรวัฒน ตราด
93 181 นาย มาโนช พรหมดวง กระบี่
94 182 นาย มาโนช  พุทธสุวรรณ ยโสธร
95 189 นาย รติภัทร    สาดะระ สพบ.
96 195 นาย ราเชนทร  ฤกษเกษม พังงา
97 196 นาย รามิล พัฒนมงคลเชฐ กาญจนบุรี
98 199 นาย เรวัตร ทองทุม พิษณุโลก
99 201 นาง ลัษมณ  สรรพพันธ ลําปาง
100 202 นาย วรยุทธ  อังศุสิงห สระบุรี
101 206 นาย วัฒนา เยาวภักดิ์ ชุมพร
102 209 นาย วิจิตต  หวานนวล สงขลา
103 210 นางสาว วิชญา  ไมอินทร สุราษฏรธานี
104 213 นาย วิชิต ชวดนุช เชียงใหม
105 215 นาย วิชิต  ทองปาน อุบลราชธานี
106 216 นาย วิทยา  กิตติศักดิ์ชัย นครราชสีมา
107 220 นาย วินิจ  คิ้วเจริญ กาญจนบุรี
108 224 นาย วีระเดช    อินทโสตถิ สุโขทัย
109 225 นาย วุฒิ  ทองลวน ศรีสะเกษ
110 226 นาย วุฒิชัย  บํารุงรัตน นราธิวาส
111 227 นาย วุฒิชัย  ศรีทอง นครราชสีมา
112 229 นาย ศราวุธ  อินทะเสม ชุมพร
113 230 นาย ศิวพร  บุตรดีวงศ หนองบัวลําภู
114 233 นาย เศรษฐา  ใจสมคม สน.พร.
115 234 นาย สดุดี  หมอนสุวรรณ อุดรธานี



หนาที่ 5

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ช่ือ - สกุล

116 235 นาย สมเกียรติ โคตรวงศ สน.บค.
117 236 นาย สมเกียรติ  นามกาสา บุรีรัมย
118 240 นาย สมชาย  เกตะมะ ลําพูน
119 241 นาย สมชาย  เจนวณิชยวิบูลย พะเยา
120 243 นาย สมเดช ลอคํา ฉะเชิงเทรา
121 244 นาย สมนึก  ชัยศรี สุรินทร
122 245 นาย สมนึก  หงษเวียงจันทร ยโสธร
123 246 นาย สมบูรณ ศรีสุวรรณ นครปฐม
124 247 วาที่ ร.ต. สมพงศ นิติพิทักษชน ลพบุรี
125 252 นาย สมพร  ทองเขียว พัทลุง
126 253 นางสาว สมพร  ภิญโญมิตร กจ.
127 256 นาย สมยศ  สืบสุข กาญจนบุรี
128 257 นาย สมศักดิ์  จันทรรุง สน.ปศ.
129 258 นาย สมศักดิ์ ไชยประสิทธิ์ ชัยภูมิ
130 262 นาย สราวุธ      วังริยา นครพนม
131 267 นาย สัญชัย  มาตาชนก พระนครศรีอยุธยา
132 268 นาย สัญญลักษณ  ดิษเจริญ สน.บค.
133 269 พ.จ.ต. สากล ดวงแกว อุบลราชธานี
134 271 นาย สายันต   กอนใหม นาน
135 272 นาย สาโรจน  ไชยมาตร กระบี่
136 273 พ.จ.ต. สําเนียง หวังเจริญ กาฬสินธุ
137 278 นาย สุชาติ  สําเริง อุบลราชธานี
138 279 นาย สุเทพ  นุมาศ ชุมพร
139 282 นาง สุธีรา  ตันตินันทธนา สมุทรสงคราม
140 284 นางสาว สุนันทา  วงษระเบียบ สมุทรปราการ
141 285 นาย สุพจน  จิตรเพ็ชร นราธิวาส
142 287 นางสาว สุภัทราวดี  แพงแกว สน.ปศ.
143 288 นาง สุมาลี คุณสนอง ภูเก็ต
144 291 นาย สุรศักดิ์  ลอมพงศ กาญจนบุรี
145 293 นาย สุรสีห โพธิ์เจริญ สิงหบุรี



หนาที่ 6

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ช่ือ - สกุล

146 295 นาย สุรัตน  สุขสถิตย สระบุรี
147 296 นาย สุริยา  เสนานุช พิษณุโลก
148 297 นาย สุลขิต  แกวสุทอ กาฬสินธุ
149 298 นาย เสกสรรค  โตสวัสดิ์ นาน
150 299 ส.อ. เสริมชัย  ล้ีเขียววงศ อุดรธานี
151 300 นาย เสวก  แกวเมา สล.
152 302 นาย โสม  แสงราม สระบุรี
153 303 นาย ไสว  สีหะวงษ ศรีสะเกษ
154 304 นาย เหนี่ยว เสงี่ยมวัฒนาการ สน.บค.
155 305 นาย อดิเรก  อุนโอสถ สน.พส.
156 306 นาย อนุวัฒน นิรันดรปกรณ บุรีรัมย
157 307 นาย อนันต  ตันติมาภรณ ตรัง
158 308 นาย อภิคุณ คุณกิตติ ขอนแกน
159 309 นาย อภินันท  มีชัย สระบุรี
160 312 นาย อรุณ   ล้ิมตระกูล สุพรรณบุรี
161 313 นาย อวยชัย  พัศดุรักษา สน.มท.
162 314 นาย อัคคภาคย  อินทรจันทร พัทลุง
163 315 นาง อัจฉรพรรณ  ย้ิมศิลป กําแพงเพชร
164 316 นางสาว อัญชนา  ทุมเชื้อ ลพบุรี
165 320 นาย อารี   สุทธิบุญ จันทบุรี
166 323 นาย อินศร  อุนใจ ศรีสะเกษ
167 324 วาที่ ร.ต. อุดม  วงษศิลป อางทอง
168 325 นาย อุทัย  มณีอนันตสุข อุดรธานี
169 326 นาย เอก  วงษประจิตร ลําพูน
170 327 นาย เอกโอสถ  รักเอียด สน.ปศ.
171 329 นาย โอฬาร  คิดเห็น นครราชสีมา
172 330 นาย ไอศูรย   ดีรัตน สพบ.



เอกสารแนบทาย 2

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตวั สังกัด หมายเหตุ

สอบ
1 001 นาย กรวุฒิ บรรยงวรพินิจ สน.กร.
2 002 นาย กริชชัย  ศิลปรายะ อุบลราชธานี
3 004 นางสาว กัญญา อดิตโต สน.กร.
4 007 นาย คมสัน พลศรี กาฬสินธุ
5 010 นาย จักรชัย ชะบา สน.กร.
6 011 วาท่ี ร.ต. จิตรกร  ภัทรชื่นดํารงกุล กาฬสินธุ
7 012 นาย จีระพันธ ไชยขันธ กาฬสินธุ
8 013 นาย เจริญศักดิ์  ไชยสงเมือง เลย
9 015 นาย ฉัตรชฏา  สมสะอาด ระยอง
10 016 นาย เฉลา  เกษศิลป พิจิตร
11 019 นาย ชัชวาล  แขงขัน ศรีสะเกษ
12 020 นาย ชัยวัฒน รัตนภักดี มุกดาหาร
13 023 นาย ณัฐ  ชัยหาทัพ อุบลราชธานี
14 025 นาย ดํารัส โพธ์ิเขียว สน.กร.
15 026 นาย ถาวร  ธนานุภาพไพศา เชียงใหม
16 027 นาย ธนกฤต รัตนพันธ สน.กร.
17 028 นาย ธรรมศักดิ์   สายน้ําเย็น พิษณุโลก
18 030 นาย นววิธ  แสนประดิษฐ รอยเอ็ด
19 031 นาย นิติ  พันธุโอสถ ศรีสะเกษ
20 032 นาย บุญชวน ดานไทยวัฒนา อํานาจเจริญ
21 034 นาย บุญฤทธิ์  อักษรนิตย สงขลา
22 035 นาย บุญสรวง พุฒิพัฒนพาณิช รอยเอ็ด
23 036 นาย ประกอบ วรรณวัลย อุบลราชธานี
24 037 นาย ประมูล  อุนเรือน นครปฐม
25 038 นาย ปราโมทย  ชลไชยะ นครราชสีมา

ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณในการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคลและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)  

กลุมนิติกร  ระดับ 7ว   ประจําป พ.ศ.2547



26 039 วาท่ี ร.ต. ปริวรรต  สมณะ สน.พส.
27 041 จ.ส.อ. พราหมณ  นิยะบุตร สน.บค.
28 042 นาย พันธศักดิ์ อนุตรชัยสิริ จันทบุรี
29 043 นาย พิชิต  ปองทาว เพชรบูรณ
30 044 นาย  พินิจ      เรืองยังมี ปตตานี
31 045 นาย พินิต  รัตนจํานงค สงขลา
32 048 นาย ภาณุพันธ  โอปอเปรมมานะดี สน.บค.
33 049 นาย มงคล  วรรณพฤกษ นครราชสีมา
34 053 นาย วันเฉลิม  เพงพินิจ เพชรบูรณ
35 054 นาย วิรัตน   บุญคํามูล นาน
36 055 นาง วีรนาถ  ทองจํานงค กจ.
37 058 พ.จ.อ. เศกสันต   สารการ นครพนม
38 060 นาย สงา  ศิริเพชร กระบี่
39 061 นาย สมบูรณ  ตันติการุณย สงขลา
40 062 จ.ส.อ. สมยศ  รมณารักษ สงขลา
41 069 นาย สุวิชชา เพ็งไพบูลย นนทบุรี
42 070 วาท่ี ร.อ.  สุเมธ  มูลคําบิน อุตรดิตถ
43 074 นาย อนุภัทร จําเริญรัตนากร ลําพูน
44 075 นาย อํานาจ เนตรทอง นครสวรรค 



เอกสารแนบทาย 3

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
1 003 นาง ธนธรณ  วัฒนะพิพัฒน ตบ.
2 004 นางสาว บานชื่น วิจิตรกานตวงศ กค.
3 007 นางสาว พเยาว ศรีจันทรกลัด กค.
4 008 นาง ยุพยงค  งามเปยม สน.คท.
5 009 นาง วรพรรณ   ใจยิ้ม สน.คท.
6 010 นาง วันทนีย อินทรศรี กค.
7 011 นางสาว วิลาวัณย  จตุพนาพร ตบ.
8 012 นางสาว สรัญญา  แปะทอง สน.คท.
9 013 นาง สุนันทา  ดุลจํานงค ตบ.
10 015 นางสาว สุภาภรณ  ทางนะที อํานาจเจริญ
11 017 นาง โสภา   จิระสมรรถกิจ สน.คท.

ช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณในการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในกลุมวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 7

  ประจําป พ.ศ.2547


