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ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เร่ือง  รายชื่อผูมีสิทธสิอบ  วัน เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกขาราชการ 

พลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ประจําป  พ.ศ.2548 
 
 

                     ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกขาราชการ 
พลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งดํารงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5 และตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี  3-5   
ประจําป พ.ศ.2548  โดยกําหนดการรับสมัครระหวางวันที่ 14 - 31 มีนาคม 2548   กรมสงเสริมการ      
ปกครองทองถ่ินขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  วัน  เวลา  สถานทีส่อบ และระเบียบวิธีการสอบ  ดังนี ้
                  1. ผูมีสิทธิสอบ 

1.1 ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง  จํานวน 1,583 ราย   รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 1 
1. 2 ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบญัชี   จาํนวน 76 ราย  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 2 

 ทั้งนี้   หากพบในภายหลังวาผูมีสิทธิสอบตามบัญชีรายชื่อดังกลาวขางตนขาดคุณสมบัต ิ
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรบัสมัครไว  จะถือวาผูนัน้เปนผูขาดคุณสมบัตใินการสมัคร
สอบตั้งแตตน  และสําหรับผูสมัครสอบคัดเลือกในตาํแหนงนักวิชาการเงินและบญัชี 3-5 หากมีคุณวุฒไิม
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะพิจารณาจัดสงเอกสารคุณวุฒิ
ให ก.พ.พิจารณา  โดยหากผานการสอบคดัเลือกกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง
ภายหลังจากที ่ก.พ. รับรองวาเปนผูมคีุณวุฒิตรงตามคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง     นักวิชาการเงินและ
บัญชี 3 -5  และหาก ก.พ.ไมพิจารณารับรองคุณวุฒิที่ใชสมัครเขารับการคดัเลือกจะเรียกรองสิทธิใด ๆ 
ไมได 

        2. วันและเวลาสอบ   
 2.1 กําหนดสอบขอเขียนในวันอาทติยที่ 12 มิถุนายน 2548 

2.2 ภาคเชากําหนดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยเริ่มสอบตั้งแต 
เวลา  09.00-12.00 น.  
  2.3 ภาคบายกําหนดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตาํแหนง (ภาค ข)  
โดยเริ่มสอบตัง้แตเวลา  13.30-16.30 น.  

                   3. สถานทีส่อบ   
                      สอบ  ณ  อาคารเวียงผา (VPB) หอง 201 และหอง 301 มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แขวง
หัวหมาก  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  โดยมีรายละเอียดสถานที่สอบจาํแนกตามเลขประจําตัว  ผูเขา
สอบตามเอกสารแนบทาย 1 หรือ 2  และแผนที่สถานทีส่อบตามเอกสารแนบทาย 3 

 
/4. ลักษณะขอสอบ….. 
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                  4. ลักษณะขอสอบ 
  4.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กําหนดเปนขอสอบปรนยัจํานวน 100 ขอ   

ขอละ  1  คะแนน    ซึ่งมีหลักสูตรและวิธีการสอบตามเอกสารแนบทาย 4 
  4.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรับตาํแหนง (ภาค ข) กําหนดเปนขอสอบอัตนัย 

จํานวน  4 ขอ  ขอละ  25  คะแนน 
    หากผูมีสิทธสิอบไดรับหนงัสือรับรองผลภาค ก ของ ก.พ.ในระหวางนี้  ก็สามารถนํา
เอกสารดังกลาวซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว  มายื่นตอผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ในวันอาทติยที่ 12 
มิถุนายน 2548 กอนเวลา  08.00 น.   ณ  กองอํานวยการสอบ อาคารเวียงผา (VPB) หอง 201 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                   5.  ระเบียบวิธีการสอบ  
                       ผูเขาสอบตองปฏิบัตติามระเบียบวธิกีารสอบตอไปนี้อยางเครงครัด 

   5.1 แตงกายชุดสุภาพ 
   5.2 รักษาความสงบเมื่ออยูในหองสอบ  และบริเวณสถานที่สอบ 
   5.3 ใหไปถงึสถานที่สอบอยางนอย 30 นาท ี และหัวหนาหองสอบจะอนุญาตให 

เขาหองสอบเพื่อรับฟงคําแนะนาํในการสอบกอนเวลาเริ่มสอบ 15 นาที 
   5.4 เขาหองสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบไดไมเกิน 15 นาที  หากมาชากวากําหนดใหอยู 

ในดุลยพนิิจของหัวหนาหองสอบวาจะอนญุาตใหเขาหองสอบไดหรือไม  แตทั้งนี้  ตองไมเกิน 30 นาที  นบั
แตเวลาเริ่มสอบ 

   5.5 หามนําเอกสาร  หนังสือ  กระดาษ  อุปกรณชวยคิดหรืออุปกรณส่ือสารใด ๆ  เขา 
หองสอบโดยเด็ดขาด 

   5.6 ใหผูเขาสอบเตรียมปากกาลูกล่ืนหมึกสีดํา หรือสีน้ําเงิน น้ํายาลบคําผิด  ดินสอดํา 
ไมต่าํกวา 2B  และยางลบสาํหรับใชในการสอบ 

   5.7 ผูเขาสอบตองนาํบตัรประจําตัวขาราชการไปแสดงตอกรรมการคุมสอบ  เพ่ือทํา 
การตรวจสอบและลงลายมือช่ือผูเขาสอบ  หากไมไดนาํบตัรประจาํตัวขาราชการมาใหใชบตัรอืน่ที่ทางราชการ
ออกใหซึ่งมีรูปถายมาแสดงแทนได  หากไมมีบตัรประจําตัวขาราชการหรือบัตรอื่นใดใหหัวหนาหองสอบถาม
สาเหตุทีไ่มมบีตัรและบนัทึกไวเปนหลกัฐาน  โดยใหผูนั้นลงชื่อในบันทกึดังกลาว  พรอมทั้งใหผูเขาสอบอยาง
นอย 2 คน  ซึง่รูจักกับผูเขาสอบที่ไมมีบตัรมาแสดงเปนผูรับรองวาผูเขาสอบที่ไมมบีัตรนัน้เปนผูมีสิทธิเขา
สอบจริง  โดยลงชื่อไวทายบนัทึกดังกลาว 

   5.8 ผูเขาสอบจะเขาหองสอบไดตอเมือ่ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบ  และเมื่อ 
เขาหองสอบแลวจะออกจากหองสอบไมไดจนกวาจะพนเวลา  45 นาที  นับแตเวลาเริ่มสอบ  และตองไดรับ
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบดวย 

   5.9 ผูเขาสอบตองปฏิบัตติามคาํแนะนาํของหัวหนาหองสอบ  และกรรมการคุมสอบ 
กําหนดอยางเครงครัด 
 

/5.10 หามสูบบุหร่ี.. 
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5.10 หามสูบบุหร่ีในหองสอบ 
5.11 เมื่อผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จแลว  และมีความประสงคจะสงขอสอบใหยกมือข้ึน   

เพ่ือใหกรรมการคุมสอบทราบ  และใหผูเขาสอบสงคนืกระดาษคําถามและกระดาษคาํตอบแกกรรมการคุม
สอบ  จึงจะออกจากหองสอบได  ทั้งนี้จะตองพนเวลา  45 นาทไีปแลว 

5.12 หามนํากระดาษคําถาม  กระดาษคําตอบ และสมุดคาํตอบออกจากหองสอบ 
โดยเดด็ขาด 

   5.13 หามผูเขาสอบกระทําการทุจริตในการสอบหรอืมีพฤติกรรมสอไปในทางทจุริต   
รวมทั้งไมกระทําการอันเปนการรบกวนผูเขาสอบอื่น  หรือฝาฝนไมปฏิบัตติามระเบยีบวิธีการสอบ  ทั้งนี้  
หากมีการทุจริตเกิดขึ้นกรรมการคุมสอบจะบันทึกไวที่กระดาษคําตอบโดยไมอาจแจงใหผูเขาสอบทราบ   ก็
ได  และจะไมพิจารณาใหคะแนนในการสอบครั้งนี้  นอกจากนี้จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามระเบียบ
ของทางราชการดวย 
 
     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่        10       พฤษภาคม พ.ศ.2548 
 
        สาโรช  คัชมาตย 
 

      (นายสาโรช  คัชมาตย) 
                  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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ที่  มท  0802.4/ ว 876                                                        กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                                                                                       ถนนราชสีมา  กทม. 10300  
 

                                                                 10      พฤษภาคม  2548 
 

เร่ือง   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  วนั  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือ 
         แตงตัง้ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตาํแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัด  ทุกจังหวัด 
 

อางถึง  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ที่ มท 0802.4/ ว 539 ลงวันที่  15 มีนาคม 2548 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ลงวันที่    10       พฤษภาคม  2548 

                      ตามทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรับสมัครสอบคดัเลือกขาราชการพลเรือนสามญั  
ในสังกัดผูซึ่งไมเคยดํารงตาํแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ประจาํป พ.ศ.2548 เพ่ือแตงตั้งใหดาํรง
ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5  และตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี 3-5  โดยกําหนดวันรับสมัคร
ระหวางวันที่  14 – 31  มีนาคม 2548  นั้น 
 

                  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกดังกลาว  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้  ทั้งนี้  หากผูมี
สิทธิเขาสอบตรวจพบวามีขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอมูลของตนเองสามารถแจงประสานการแกไขไดโดยตรงที่
หมายเลข 0-2243-6636 และหมายเลข 0-2241-9000 ตอ 1204  ภายในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2548  
หากพนกําหนดนี้แลวจะถือวาไมมีความประสงคจะขอแกไขขอมูล 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
                                                                ขอแสดงความนบัถือ 
 

     สาโรช  คชัมาตย 
 

             (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 154                       วันที ่   10      พฤษภาคม  2548 
เรื่อง  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  วนั  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือ 
         แตงตัง้ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตาํแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 
เรียน   รอง อสถ. และผูบริหารหนวยงานในสังกัด สถ. 
 

                 ตามบันทึก กจ. ที่ มท 0802.4/ว 94 ลว. 15 มี.ค.2548  ไดแจงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ  ในสังกัดผูซึ่งไมเคยดํารงตาํแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  
ประจําป พ.ศ.2548 เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5  และตําแหนงนกัวิชาการเงิน
และบัญช ี3-5  โดยกาํหนดวันรับสมัครระหวางวันที่  14 – 31  มีนาคม 2548  นั้น 
 

                  กจ.ขอแจงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบ    
คัดเลือกดังกลาว  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้  ทั้งนี้  หากผูมีสิทธิเขาสอบตรวจ
พบวามีขอผิดพลาดเกี่ยวกับขอมูลของตนเองสามารถแจงประสานการแกไขไดโดยตรงที่หมายเลข        0-
2246-6636 และหมายเลข 0-2241-9000 ตอ 1204  ภายในวันที ่ 20 พฤษภาคม 2548 หากพน
กําหนดนี้แลวจะถือวาไมมคีวามประสงคจะขอแกไขขอมูล 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
                  
        นิกร  สุกใส 

(นายนิกร  สุกใส) 
                           ผอ.กจ. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนผังเลขที่นั่งสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแตงขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง 
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําป พ.ศ.2548  วันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน  2548   ภาค

เชาเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบายเวลา  13.30 – 16.30  น.   
ณ  อาคารเวียงผา (VPB)  หอง  201  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  

 เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 
********************** 

แถวที่    เลขรหัสประจําตัวผูมีสิทธิสอบ  รวมจํานวน (คน) 
ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5  จํานวน  900   คน 
1 100001 -  100030    30 
2 100031 -  100060    30 
3 100061 -  100090    30 
4 100091 -  100120    30 
5 100121 -  100150    30 
6 100151 -  100180    30 
7 100181 -  100210    30 
8 100211 -  100240    30 
9 100241 -  100270    30 
10 100271 -  100300    30 
11 100301 -  100330    30 
12 100331 -  100360    30 
13 100361 -  100390    30 
14 100391 -  100420    30 
15 100421 -  100450    30 
16 100451 -  100480    30 
17 100481 -  100510    30 
18 100511 -  100540    30 
19 100541 -  100570    30 
20 100571 -  100600    30 
21 100601 -  100630    30 
22 100631 -  100660    30 
23 100661 -  100690    30 
24 100691 -  100720    30 
25 100721 -  100750    30 
26 100751 -  100780    30 

เอกสารแนบทาย 3 



 

 

27 100781 -  100810    30 
28 100811 -  100840    30 
29 100841 -  100870    30 
30 100871 -  100900    30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  แผนผังเลขที่นั่งสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแตงขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง 
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําป พ.ศ.2548  วันอาทิตยที่ 12  มิถุนายน  2548 ภาค

เชาเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบายเวลา  13.30 – 16.30  น.  
 ณ  อาคารเวียงผา (VPB)  หอง  301  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แขวงหัวหมาก   

เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 
********************** 

 

แถวที่    เลขรหัสประจําตัวผูมีสิทธิสอบ  รวมจํานวน (คน) 
ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3-5  จํานวน  683   คน 
1 100901 -  100930    30 
2 100931 -  100960    30 
3 100961 -  100990    30 
4                      100991 -  101020    30 
5 101021 -  101050    30 
6                          101051 -  101080    30 
7                          101081 -  101110    30 
8                          101111 -  101140    30 
9 101141 -  101170    30 
10                          101171 -  101200    30 
11 101201 -  101230    30 
12 101231 -  101260    30 
13 101261 -  101290    30 
14 101291 -  101320    30 
15 101321 -  101350    30 
16                          101351 -  101380    30 
17 101381 -  101410    30 
18 101411 -  101440    30 
19 101441 -  101470    30 
20 101471 -  101500    30 
21 101501 -  101530    30 
22 101531 -  101560    30 
23 101561 -  101583    23 
24 - วาง -  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3-5  จํานวน  76  คน 
25                          200001 -  200030    30 

เอกสารแนบทาย 3 



 

 

26                          200031 -  200060    30 
27                          200061 -  200076    16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เอกสารแนบทาย 4 
หัวขอและเอกสารที่ใชในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ลงวันที่   10  พฤษภาคม พ.ศ.2548) 

----------------------------- 
 
ลําดับที่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

การเมืองการปกครองของไทย  และความสัมพันธ 
ระหวางสวนกลาง  สวนภูมภิาค  และสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
การปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร  แผนงาน  โครงการของ
กระทรวงมหาดไทย  และของกรมสงเสริมการ
ปกครอง   ทองถ่ินและการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
 
สถานการณโลกปจจุบนั 
 
 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ.2540 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 

-  พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
     กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง 

ปกครอง 
- กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง 

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
- กฎหมายวาดวยความรับผดิทางละเมิด 

ของเจาหนาที ่
- กฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือน 
- พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม 
- การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
- ยุทธศาสตรมหาดไทย  เปาหมาย ภารกิจ 

และกลยุทธ/ตัวชี้วัดของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
 

- ดานการเมือง 
- ดานเศรษฐกิจ 
- ดานสังคม 

 



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
1 100001 นาย กนกพล ไมเศรา หนองบัวลําภู  
2 100002 นาง กนกวรรณ เขียวชะอุม สุพรรณบุรี  
3 100003 นาง กนกอร ดลตรี อุดรธานี  
4 100004 นางสาว กมลรดี แสงหิรัญ พระนครศรีอยุธยา  ผานภาค ก
5 100005 นางสาว กมลรัตน ทองภูเบศร ระนอง  
6 100006 นาง กมลลักษณ ดวงเนตร อุบลราชธานี  
7 100007 นางสาว กรกฏ เหมืองทอง เชียงราย  
8 100008 นาง กรชวัล บัวแกว กจ.  
9 100009 นาง กรรณิกา ประภาวะดิลก เชียงใหม  
10 100010 นางสาว กรรณิกา พลังฤทธิ์ นาน  
11 100011 นาง กรรณิกา อุนแฝง หนองบัวลําภู  
12 100012 นางสาว กรรณิการ สาสงเคราะห สน.บค.  
13 100013 นาง กรรณิการ รักษา นครราชสีมา  
14 100014 นาง กรรยา สุทธิทรัพย กาฬสินธุ  ผานภาค ก
15 100015 นาง กรองแกว ชูตระกูล สระบุรี  
16 100016 นาง กรองทอง สุวรรณ ลพบุรี  
17 100017 นาง กรอบแกว คําออน รอยเอ็ด  
18 100018 นาง กรุณรัตน ณ ถลาง สงขลา  
19 100019 นาง กฤตพร พลอยแสงสาย นครปฐม  
20 100020 นาง กฤติยา พิมพชารี มหาสารคาม  
21 100021 นางสาว กฤษณา จอมทรัพย มหาสารคาม  
22 100022 นาง กฤษณา กอสัมพันธ กําแพงเพชร  
23 100023 นาง กฤษณา ผลประเสริฐ พะเยา  
24 100024 นางสาว กฤษณา สุขจิตต บุรีรัมย  
25 100025 นาง กลอมจิต สมสอางค อํานาจเจริญ  

(เอกสารแนบทาย 1  แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงวันท่ี    10     พฤษภาคม  2548)

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

26 100026 นางสาว กลอยใจ สุวรรณปญญา ลําปาง  
27 100027 นาย กลาหาญ คลังพระศรี มหาสารคาม  
28 100028 นาย กอเกียรติ ปณณราช พิจิตร  
29 100029 นาย กองเกียรติ เอียดแจม ตรัง  
30 100030 นาง กอนทอง สงคแกว สุโขทัย  
31 100031 นางสาว กัญจนา ลุนจันทา ขอนแกน  
32 100032 นาง กัญชุลี ปญโญ เชียงราย  
33 100033 นาง กัญญรัตน ฐาปนสุนทร ลําพูน  
34 100034 นาง กัญญา สนิท สุราษฎรธานี  
35 100035 นางสาว กัญญาณี บุตรอุดม หนองบัวลําภู  
36 100036 นาง กัญญาพัชร ชางพินิจ เพชรบูรณ  
37 100037 นาง กัญญาภัค อินทรประเสริฐ สุพรรณบุรี  
38 100038 นาง กันยารัตน แกวนกสิกร อุทัยธานี  
39 100039 นาง กัลยา อนันตพันธ นครศรีธรรมราช  
40 100040 นางสาว กัลยา ขวัญนิมิตร สุราษฎรธานี  
41 100041 นาง กัลยา พาลกระดึง พิษณุโลก  
42 100042 นาง กาญจนา เมืองนิล มุกดาหาร  ผานภาค ก
43 100043 นางสาว กาญจนา ยังคง เพชรบูรณ  
44 100044 นาง กาญจนา ชัยสีหา กาฬสินธุ  
45 100045 นางสาว กาญจนา สายทอง ลําปาง  
46 100046 นาง กาญจนา ชนะ ชุมพร  
47 100047 นาง กานตฑิตา สงวนปทมาวัลย ระยอง  
48 100048 นาง กานตรวี บุญญานุชสิรินันท เชียงใหม  
49 100049 นาย กําจัด สุริวงศ ชัยภูมิ  
50 100050 นาง กิ่งกาญจน พรมเสน ลําพูน  
51 100051 นาย กิตติ กอนแกว ขอนแกน  
52 100052 นาย กิตติ สิงขโรทัย สงขลา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

53 100053 นางสาว กิตติกานต รูรอบดี สน.พร.  
54 100054 นาง กิตติญาดา นานันท กาฬสินธุ  
55 100055 นาย กิตติพงษ แสงบัณฑิต ชัยภูมิ  
56 100056 นาย กิตติพศ อุนอารมย เชียงราย  
57 100057 นางสาว กิตติมา วัลยะเพ็ชร ภูเก็ต  
58 100058 นาง กิตติยาภรณ พาติกะบุตร กําแพงเพชร  
59 100059 นาย กิตติโรจน เชื้อฮอ กาญจนบุรี  
60 100060 นาย กิตติศักดิ์ แกวมะ สกลนคร  
61 100061 นาง กิติพร เขจรศาสตร สิงหบุรี  
62 100062 นาง กิติยา สยามประโคน บุรีรัมย  
63 100063 นาย กุมพล ศรีเมธากุล กาญจนบุรี  
64 100064 จ.อ. เกริกชัย โพธิ์ทอง สพบ.  
65 100065 นาย เกรียงไกร เกิดทิพย กระบี่  
66 100066 นาย เกรียงศักดิ์ สิทธิพาณิชย เชียงใหม  
67 100067 นางสาว เกศกานดา งวดเนี่ยว ปตตานี  
68 100068 นาง เกศรินทร ภูกิจ อุดรธานี  
69 100069 นาย เกษ จันทรประเสริฐ ลําปาง  
70 100070 นางสาว เกษณีย บรรจงปรุ นครราชสีมา  
71 100071 นาย เกษม เบาวรรณ ขอนแกน  
72 100072 นาย เกษม พันธุมณฑา อํานาจเจริญ  
73 100073 นาย เกษม สังฆธรรม นครราชสีมา  
74 100074 นาง เกษร ทิพยเลิศ ขอนแกน  
75 100075 นาง เกษราภรณ นินนานนท สระบุรี  
76 100076 นาง เกษสุฎาภรณ อโนราช มหาสารคาม  
77 100077 นาง เกสร ภูลาด กาฬสินธุ  
78 100078 นาง เกสร ทนงาน ปตตานี  
79 100079 นาย เกียรติ รัตนประทีป สระแกว  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

80 100080 นาย เกียรติชัย ทิศาภรณพงศ กจ.  
81 100081 นาง เกียรติสุดา บูรณะ สุราษฎรธานี  
82 100082 นางสาว แกวกิริยา อุดมทรัพย ภูเก็ต  
83 100083 นางสาว แกวตา กาญจนการัณย กาญจนบุรี  
84 100084 นาง แกวศรี บุรมรา หนองบัวลําภู  
85 100085 นาย โกมล กาญจนาประดิษฐ นครศรีธรรมราช  
86 100086 นางสาว โกศล สารการ ศรีสะเกษ  
87 100087 นาง ขนิษฐา พรมเลิศ อุดรธานี  
88 100088 นางสาว ขวัญจิตร ชาพล บุรีรัมย  
89 100089 นาง ขวัญชนก ชลีกรชูวงศ สล.  
90 100090 นางสาว ขวัญตา เสง่ียม ภูเก็ต  
91 100091 นาง ขวัญหลา ปาทอง กําแพงเพชร  
92 100092 นางสาว คงขวัญ ศรีบรรจง กค.  ผานภาค ก
93 100093 นาย คชา อัครนิตย เลย  
94 100094 นาย คมเดช คําฟู ลําปาง  
95 100095 นาย ครรชิต นากิจ แพร  
96 100096 นาง ครองกาญจน สมบัติเทพสุทธ์ิ สงขลา  
97 100097 นาง คํานึง ดอนมุง ปราจีนบุรี  
98 100098 นาง คําปน พรมสมศรี อุดรธานี  
99 100099 นาง คูณ หงษาฅํา อุดรธานี  
100 100100 นาง เครือวัลย ภูผา ปทุมธานี  
101 100101 นาง งามพิศ อําพิน พระนครศรีอยุธยา  
102 100102 นาง งามพิศ จันทรรัตน ขอนแกน  
103 100103 นาย จตุภรณ สุพิชญาภรณ อุบลราชธานี  
104 100104 จาสิบเอก จตุภัทร พรมบุ ปทุมธานี  
105 100105 นาย จตุรงค บุญเจริญ อุบลราชธานี  
106 100106 นางสาว จรรญาพร เกตุกุญชร เพชรบุรี  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

107 100107 นาง จรรยา พิมพสกุล สน.บค.  ผานภาค ก
108 100108 นาย จรรยา ศรีจันทร ตรัง  
109 100109 นาง จรวยพร วรรณบวร นครศรีธรรมราช  
110 100110 นาย จรัญ พงษากลาง หนองคาย  
111 100111 นาง จรัญญา ธงภักดิ์ กาฬสินธุ  
112 100112 นาย จรัส เปงอินตา ลําปาง  
113 100113 นาง จรัสพร พรหมสุวรรณ นครศรีธรรมราช  
114 100114 นาง จรัสศรี สรงสระแกว ชุมพร  
115 100115 นาง จริญญา ทองศรี นครราชสีมา  
116 100116 นางสาว จริยา ศรีนิล กจ.  
117 100117 นาง จริยา ดารือยอ ยะลา  
118 100118 นาง จริยา ม่ังมี แพร  
119 100119 นาง จรีรัตน ใจกลม แพร  ผานภาค ก
120 100120 นาย จักรกริช เกิดมงคล อุบลราชธานี  
121 100121 นาย จักรกฤษณ แกวมณี พิจิตร  
122 100122 นาย จักรพงษ ภักดีวานิช พัทลุง  
123 100123 นาย จักรมณฑ สําราญบํารุง อุดรธานี  
124 100124 นาย จักราชัย นามงาม สุรินทร  
125 100125 นางสาว จันจีรา พรมงาม ฉะเชิงเทรา  
126 100126 นางสาว จันตรี ผลารัตนเจริญ หนองบัวลําภู  
127 100127 นาง จันทนลักษณ เท่ียงธรรม ตราด  
128 100128 นาง จันทนา เซี่ยงหวอง สมุทรปราการ  
129 100129 นาง จันทรจิรา นิธิวงษ กําแพงเพชร  
130 100130 นาง จันทรจิรา มีเงิน ปราจีนบุรี  
131 100131 นาง จันทรฉาย เต็งเจริญ ราชบุรี  
132 100132 นาง จันทรฉาย เทียมดวงแกว นครศรีธรรมราช  ผานภาค ก
133 100133 นาง จันทรเพ็ญ สวางศรี มหาสารคาม  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

134 100134 นาง จันทรเพ็ญ โสภณ บุรีรัมย  ผานภาค ก
135 100135 นาง จันทิรา ผดุงกิจ เลย  
136 100136 นาง จาฏพัจน ศักดิ์โสภิษฐ ลําปาง  
137 100137 นางสาว จามจุรี เพิ่มสุวรรณ เชียงราย  
138 100138 นาง จารี เกื้อพะระ ยะลา  
139 100139 นาง จารุ มิตราช มหาสารคาม  
140 100140 นาง จารุณี รักสวนจิก รอยเอ็ด  
141 100141 นาง จารุณี ศุขเจริญ พิษณุโลก  
142 100142 นาย จารุบุตร ยาโสภา สุรินทร  
143 100143 นางสาว จารุวรรณ สินธุพันธ ฉะเชิงเทรา  
144 100144 นางสาว จารุวรรณ อมรธนะภิญโญ สุพรรณบุรี  
145 100145 นาง จารุสุดา พันธุเทศ นครพนม  
146 100146 นาย จํานงค การจะนะดี สงขลา  ผานภาค ก
147 100147 นาง จําเนียร เวชมะโน อุตรดิตถ  
148 100148 นาย จําเริญ จีแดง เชียงใหม  
149 100149 นางสาว จิตตวดี จิตรบําเพ็ญ ยโสธร  ผานภาค ก
150 100150 นาง จิตตอารี อินดี เชียงราย  ผานภาค ก
151 100151 นางสาว จิตรา ทับเท่ียง กระบี่  
152 100152 นาง จิตราภรณ มานะทัศน นครนายก  
153 100153 นาง จิตราภรณ วิโย นครพนม  
154 100154 นาง จินดาภรณ ศรีสุวรรณ สมุทรสาคร  
155 100155 นาง จินดารัตน ผลินธรสิริ แมฮองสอน  
156 100156 นาง จินตนา รัตนโชติกุล เชียงใหม  ผานภาค ก
157 100157 นางสาว จินตนา สุทธิวิธีสรรค กําแพงเพชร  
158 100158 นาง จินตนา พรมสวาง เพชรบูรณ  
159 100159 นาง จินตนา จตุราพุทธทิศ ตรัง  
160 100160 นาง จินตนา พิลึก นครสวรรค  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

161 100161 นางสาว จินตนาพร วงศศรีลา สกลนคร  
162 100162 นาง จินตภา เลขาพันธ นครศรีธรรมราช  
163 100163 นาง จิรฐาพร หนูนาวี สุราษฎรธานี  
164 100164 นางสาว จิรพร วงศา สกลนคร  
165 100165 นาง จิรพรรณ สินเพ็ง ตาก  
166 100166 นาย จิระ ภักดี ตรัง  
167 100167 นางสาว จิรัชญา ไมตรีจิตร ขอนแกน  
168 100168 นาง จิรัญญา หอมหวล ราชบุรี  
169 100169 นางสาว จิรัฏฐ พงษทองเจริญ ฉะเชิงเทรา  
170 100170 นาย จิรัฏฐ ธีสุระ หนองคาย  
171 100171 นาง จิรา สมศิริ นครศรีธรรมราช  
172 100172 นาง จิราภรณ จิตตโสภณ นครศรีธรรมราช  
173 100173 นางสาว จิราภรณ ไชยเตกูล นครศรีธรรมราช  
174 100174 นาง จิราภรณ วัฒนกิจ นครศรีธรรมราช  
175 100175 นาง จิราภรณ ดอกบัวหลวง อุดรธานี  
176 100176 นาง จิราภรณ รัศมี สุพรรณบุรี  
177 100177 นาง จิราภรณ คุมชนะ ลพบุรี  
178 100178 นาง จิราภรณ อารียอัญชุลีกร ลพบุรี  
179 100179 นาง จิราภา เจริญจิตต เพชรบูรณ  ผานภาค ก
180 100180 นาง จีรทัศน ไมสุวงศ นครสวรรค  
181 100181 นาง จีรวรรณ จันทรพร ขอนแกน  
182 100182 นางสาว จีรารักษ เจดียแปง นาน  
183 100183 นาง จุฑา สิริปราชญา สมุทรปราการ  
184 100184 นาง จุรี ยอดใส สุรินทร  
185 100185 นาง จุไรรัตน แกวสารพัดนึก สงขลา  
186 100186 นาย จุลพล ชลารัตน สุราษฎรธานี  
187 100187 นาย จุลลภรณ หาระปานันท เชียงใหม  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

188 100188 นาง เจนจิรา วงศฉายา แพร  
189 100189 นาง เจนจุฬา สกุลสูงธรรม นครราชสีมา  
190 100190 นาย เจริญ จันทรแกว นราธิวาส  
191 100191 นาย เจษฎา ทวีรัตน ฉะเชิงเทรา  
192 100192 นาย เจษฎาพร กะกามัน สน.บค.  
193 100193 นาง เจษฎาพร ชูศิริ สุรินทร  
194 100194 นางสาว เจสิตา มีนุช เพชรบุรี  
195 100195 นาย ฉลอง สินฝาด ตรัง  
196 100196 นาย ฉลาด ประชุมแดง อุบลราชธานี  
197 100197 นาง ฉวีวรรณ เกียรติม่ัน พระนครศรีอยุธยา  
198 100198 นาง ฉวีวรรณ ผิวขํา ประจวบคีรีขันธ  
199 100199 นางสาว ฉัตรแกว ทองถาวร หนองคาย  
200 100200 นาย ฉัตรวิชญ ลัดดารักษ อุดรธานี  
201 100201 นางสาว ฉันทนา วานมวง พระนครศรีอยุธยา  
202 100202 นาง เฉลารัตน ซายเกล้ียง นตภ.  
203 100203 นาย เฉลิมพร มาตยภูธร ขอนแกน  
204 100204 นาง เฉลิมศรี แกวศรี สตูล  
205 100205 นางสาว ชญาณินท เวียงบาล ประจวบคีรีขันธ  ผานภาค ก
206 100206 นาง ชญานิน จําปาทอง ราชบุรี  
207 100207 นาง ชญานิษฐ พึ่งพุทธ เชียงใหม  
208 100208 นาง ชนัญชิดา ชาสุด มหาสารคาม  
209 100209 นางสาว ชนัสปกรณ คุณกาญจนาลิขิต อุตรดิตถ  
210 100210 นางสาว ชนากานต สุวรรณโน สงขลา  ผานภาค ก
211 100211 นาย ชนาธิป กล่ินบุปผา พิจิตร  
212 100212 นาง ชนาภา รัตนพิมาตย สพบ.  
213 100213 นาง ชนาภา สุขุมาลวงศ อุบลราชธานี  
214 100214 นางสาว ชนิกานต คําแกว สพบ.  ผานภาค ก



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

215 100215 นาง ชนิกานต เหลาประเสริฐศิริ ตรัง  
216 100216 นาง ชนุตรา ทุคหิต สน.กร.  
217 100217 นาง ชลธิชา พงษเพียร ฉะเชิงเทรา  
218 100218 นาง ชลธิรา แคะจู นครศรีธรรมราช  
219 100219 นาย ชลธี บวรโมทย รอยเอ็ด  
220 100220 นาย ชลอ ชาติดี ราชบุรี  
221 100221 นาย ชลิตร จิตรภักดี สน.พส.  
222 100222 นาง ชวนชม ทองแทง สมุทรปราการ  
223 100223 นาง ชวนชม เวียงเงิน บุรีรัมย  
224 100224 จาเอก ชวฤทธิ์ เชิดนอก ศรีสะเกษ  ผานภาค ก
225 100225 นาง ชอทิพย นวลพุม ราชบุรี  
226 100226 นาง ชอทิพย จันทรชํานาญ จันทบุรี  
227 100227 นาย ชัชวาล มงคลเกตุ มุกดาหาร  
228 100228 นาย ชัชวาล ทองเต็ม กระบี่  
229 100229 นาง ชัชวาล ไชยชนะ อุบลราชธานี  
230 100230 นาย ชัย จันทรานุชิต สุรินทร  
231 100231 นาย ชัยชาญ ทะสวย ขอนแกน  
232 100232 นาย ชัยณรงค บุญชุม อุบลราชธานี  
233 100233 นาย ชัยธัช ศรีนภาทิพย นครราชสีมา  
234 100234 นาย ชัยพร เทพเทพา นครสวรรค  
235 100235 นาย ชัยรัตน ธูปมงคล เพชรบูรณ  
236 100236 นาย ชัยรัตน คงคุม อางทอง  
237 100237 นาย ชัยวรรณ ลําเจียก อุบลราชธานี  
238 100238 นาย ชัยวัฒน ดลวาส กาฬสินธุ  
239 100239 นาย ชัยวัฒน พันชนะ นครราชสีมา  
240 100240 นาย ชาญยุทธ พิมพากุล สมุทรสาคร  
241 100241 นาย ชาติชาย สัญชัยชาติ พิจิตร  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

242 100242 นาย ชายชาญ ทะชัยวงศ สกลนคร  
243 100243 นาย ชาละวัน กุณวงศ เลย  
244 100244 นาง ชาลิสา สมไพร เลย  
245 100245 นาง ชาลิสา เลิศหลา ลําปาง  
246 100246 นาง ชาลี กุแกว อุบลราชธานี  
247 100247 นาย ชํานาญ อยูสุข อุตรดิตถ  
248 100248 นางสาว ชุติกาญจน พึ่งยอย ระยอง  
249 100249 นาง ชุติกาญจน เวชกามา เชียงใหม  
250 100250 นาย ชุติมณฑน เกสรเสนา สกลนคร  
251 100251 นางสาว ชุติมณฑน ริยาพันธ ระนอง  
252 100252 นาง ชุติมา ทานะมัย สระบุรี  ผานภาค ก
253 100253 นาง ชุติมา สุธีระกูล มุกดาหาร  
254 100254 นาย ชุมยศ ราหมัน เชียงใหม  
255 100255 นาง ชุลี สถิตไชยนนท พิษณุโลก  
256 100256 นาย ชูศักดิ์ บุญทรัพยอุดม เชียงใหม  
257 100257 นาย เชวง สําราญสม นครราชสีมา  
258 100258 นาย เชษฐา เกตุมณี สิงหบุรี  
259 100259 นาย เชษฐาพร อุดานนท นครพนม  
260 100260 นางสาว โชติกา กอนสันทัด ปราจีนบุรี  
261 100261 นางสาว โชติมา สิกขาจารย สล.  
262 100262 นางสาว โชติมา อริยพิทยาภรณ ภูเก็ต  
263 100263 นาย ไชยภัทร ทองแสง ศรีสะเกษ  
264 100264 นาย ไชยยงค โสตะวงศ อุบลราชธานี  
265 100265 นาย ไชยวัฒน สุวรรณมาโจ นครพนม
266 100266 นาย ไชยา กล่ินทอง สน.พส.  
267 100267 นางสาว ญะจิตร ผลหิรัญ กระบี่  ผานภาค ก
268 100268 นาย ญาณวุฑ สุขคง ตรัง  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

269 100269 นาง ญาณิศา นนทะเสน ยะลา  
270 100270 นาย ฐานันดร อุดมสิน นครศรีธรรมราช  
271 100271 นาง ฐาปณีย แกวพัตร สน.คท.  
272 100272 นาง ฐิตินันท จันทวิมล รอยเอ็ด  
273 100273 นาง ฐิติรัตน ศิลปประเสริฐ สมุทรปราการ  
274 100274 นาง ฐิติรัตน ปลาทองรุงเรือง กาญจนบุรี  ผานภาค ก
275 100275 นาง ฐิติวรรณ คําซ่ือตรง เพชรบูรณ  
276 100276 นาย ฐิติวัฒน อมเถื่อน อุดรธานี  
277 100277 นาย ณฏฐกฤต กาษี อํานาจเจริญ  ผานภาค ก
278 100278 นาง ณทุกร ขุนพินิจ หนองคาย  
279 100279 นาย ณพพล พลบูรณ หนองคาย  
280 100280 นาย ณรงค สุทธิพิบูลย ฉะเชิงเทรา  
281 100281 นาย ณรงค ผาภู อุดรธานี  
282 100282 นาย ณรงค เพชรสุวรรณ ประจวบคีรีขันธ  
283 100283 นาย ณรงค แสนจําลา กาฬสินธุ  
284 100284 นาย ณรงคกร สุวรรณะ สงขลา  
285 100285 นาย ณรงคภัทร อรรถภาพ ชลบุรี  
286 100286 นาย ณรงคสุข พลเย่ียม สระบุรี  
287 100287 นาย ณัฎฐ บุญนรา ปทุมธานี  
288 100288 นาย ณัฐกรณ ประสมปลื้ม สุราษฎรธานี  
289 100289 นางสาว ณัฐกานต ส่ังแสวง สน.กร.  
290 100290 นาง ณัฐชยา หลักชัย ระนอง  
291 100291 นาง ณัฐฐิตา พงษกังสนานันท กาญจนบุรี  ผานภาค ก
292 100292 นาง ณัฐณิชา มังคละกุล อุบลราชธานี  
293 100293 นาย ณัฐพงษ อาจอาคม ราชบุรี  
294 100294 นาง ณัฐพร ชัยประดิษฐ เชียงใหม  
295 100295 นาย ณัฐภัทร บุญประจง อุตรดิตถ  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

296 100296 นาง ณัฐมน พรมวงษ ตาก  
297 100297 นาง ณิชมน โหราศาสตร ศส.  
298 100298 นาง ณิศวรา แสนใจ ลําพูน  
299 100299 นาง ดนุชา พุทธิสมสถิตย สมุทรสาคร  
300 100300 นาง ดรุณี นกหนู สงขลา  
301 100301 นาย ดวงแกว วัดเกตุ พะเยา  
302 100302 นาง ดวงมณี พุทธรุงโรจน นครสวรรค  
303 100303 นาย ดานัย อิทธิโชติ ฉะเชิงเทรา  ผานภาค ก
304 100304 นาง ดารณี วงศสุวรรณ อุบลราชธานี  
305 100305 นาง ดาราภรณ ชื่นวงศ เชียงราย  
306 100306 นาง ดาริน ลองพานิช ปตตานี  
307 100307 นาง ดาลัด แพทยหลวง ขอนแกน  
308 100308 นาง ดาวรุง ทัศนียานนท กําแพงเพชร  
309 100309 นาย ดํารง รุงเรือง นาน  
310 100310 นาย ดํารงศักดิ์ ผลอินทร ฉะเชิงเทรา  
311 100311 นาย ดุษฎี แกวเมืองมา ลําปาง  
312 100312 นาย ดุสิต จันทายืน กาญจนบุรี  
313 100313 นางสาว ตติยา นอยเพ็ง สน.บค.  
314 100314 นาง เต็มดวง นมเกษม นครราชสีมา  
315 100315 นาย เตรียมศักดิ์ บุฮม อุดรธานี  
316 100316 นาย เตียง คันทริน หนองคาย  
317 100317 นางสาว เตือนจิตต ชุบขยัน นครนายก  
318 100318 นาง เตือนใจ กุลพงษ เพชรบุรี  
319 100319 นาง เตือนใจ เตจะวันดี เชียงราย  
320 100320 นาง เตือนใจ คําพิมูล นครสวรรค  
321 100321 นาง ถนอม เขียวภักดี นครศรีธรรมราช  
322 100322 นาง ถนอม ธนะสมบัติ พะเยา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

323 100323 นาง ถนอมนวล ขาวสบาย สน.กร.  
324 100324 นาง ถนอมรัตน บุญสุวรรณ ปตตานี  
325 100325 นาง ถนัดจิตร ประทาน มหาสารคาม  ผานภาค ก
326 100326 นาย ถวิล สุนทรวิภาต นนทบุรี  
327 100327 นาย ถาวร ไกรทอง เพชรบุรี  
328 100328 นาย ถาวร เทพวัน สงขลา  
329 100329 นาย ทรงโปรด เพ็ชรสุข นครราชสีมา  
330 100330 นาย ทรงพล ฝายจําปา ขอนแกน  
331 100331 นาย ทวี ชมพิกุล ฉะเชิงเทรา  
332 100332 นาย ทวี สังฆะมณี รอยเอ็ด  
333 100333 นางสาว ทวีพร กลกลาง หนองคาย  
334 100334 นาย ทองดี สุขทิน พระนครศรีอยุธยา  
335 100335 นาย ทองเต็ม กันแตง พิษณุโลก  
336 100336 นาย ทองพูน บุญปก ศส.  
337 100337 นาง ทองมาตร อินแกว สระบุรี  
338 100338 นาง ทัดดาว วนพานิช นนทบุรี  
339 100339 นาง ทัศนี นาคสมบูรณ กาญจนบุรี  
340 100340 นาง ทัศนีย จักรแกว ราชบุรี  
341 100341 นาง ทัศนีย ปญญาศักดิ์ เชียงใหม  
342 100342 นางสาว ทัศนีย วิเศษศักดิ์ศรี สน.คท.  
343 100343 นาง ทัศนีย ตัณฑวณิช กระบี่  
344 100344 นาง ทัศนียพร คุณชื่น ชัยภูมิ  
345 100345 นาย ทัศไนย พลจางวาง สกลนคร  
346 100346 นาง ทัศพร ธนูศิลป เชียงใหม  
347 100347 นางสาว ทิพวรรณ อินทะวงศ นครศรีธรรมราช  
348 100348 นางสาว ทิพวรรณ ทับธานี มหาสารคาม  
349 100349 นาง ทิพวัลย ทองสุวรรณ สงขลา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

350 100350 นางสาว ทิพวิมล รัตตประดิษฐ เชียงใหม  
351 100351 นาง ทิพาพร ประทุมโทน ลําปาง  
352 100352 นาง เทวา จันทะรังษี หนองคาย  
353 100353 นาง เทวี รักรวม ชุมพร  
354 100354 นาย ธงชัย กุลวิวัฒน อุบลราชธานี  
355 100355 นาง ธนกร ผองฉาย ระยอง  
356 100356 นาย ธนกร มหาปญญาวงศ สมุทรสาคร  
357 100357 นาย ธนกร ยศวิจิตร ศรีสะเกษ  
358 100358 นาย ธนกฤต บัวเขียว อํานาจเจริญ  
359 100359 นาย ธนกฤต รัมยานนท สุรินทร  
360 100360 นางสาว ธนพร ไพวงศ พะเยา  
361 100361 นาย ธนพล วิมาลา แพร  
362 100362 นาง ธนพัฒน ปนสันเทียะ สุรินทร  
363 100363 นาง ธนวรรณ ถ้ํากระแสร นครปฐม  
364 100364 นาง ธนวรรณ แคนยุกต ตรัง  
365 100365 นาย ธนวัฒน ภูมิพานิชย อุดรธานี  
366 100366 นาง ธนันต ทศรฐ สุพรรณบุรี  
367 100367 นาง ธนิดา บุญรุง กระบี่  ผานภาค ก
368 100368 นาย ธนิต ม่ิงมงคล ชลบุรี  ผานภาค ก
369 100369 นาง ธนิษฐา หลามี สุโขทัย  
370 100370 นาย ธรรมธัช บุญยรัตน ยะลา  
371 100371 นาย ธวัช บุญโยธา นครนายก  
372 100372 นาย ธวัช แกวบุญเรือง ลําปาง  ผานภาค ก
373 100373 นาย ธวัชชัย หลอวิริยะสกุล กาฬสินธุ  ผานภาค ก
374 100374 นาง ธวัลพร พลชุมแสง บุรีรัมย  
375 100375 นาง ธวิกา ศรีเจริญ ฉะเชิงเทรา  
376 100376 นาย ธัชพิสิษฐ เนียมหอม อุบลราชธานี  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

377 100377 นาง ธัญกร กาลวิบูลย อุดรธานี  
378 100378 นางสาว ธัญจิรา สุนทรธนาวุฒิ นครราชสีมา  
379 100379 นาง ธัญชนก รักกมล นครศรีธรรมราช  
380 100380 นาง ธัญญชล ผาสบาย อุบลราชธานี  
381 100381 นาง ธัญนันท จันทรตรี ศรีสะเกษ  
382 100382 นาง ธัญภา พันธุมาศโกมล บุรีรัมย  
383 100383 นาง ธันยชนก สโมทัย นครปฐม  
384 100384 นางสาว ธันยชนก รักความซื่อ ศรีสะเกษ  
385 100385 นาง ธันยพร บุญเรือง ลําปาง  
386 100386 นาง ธํารงคลักษณ บุญโยธา ชัยภูมิ  
387 100387 นางสาว ธิดารัตน ขวัญอยู ปทุมธานี  
388 100388 นาย ธิติ ดอกแกว อุตรดิตถ  
389 100389 นาง ธิติกานต วัฒนสังขสิทธ์ิ นนทบุรี  ผานภาค ก
390 100390 นางสาว ธิติมา คําอินทร เลย  
391 100391 นางสาว ธินานนท หินทอง อุดรธานี  
392 100392 นาย ธีรพันธุ รื่นกล่ินจันทร สน.บค.  
393 100393 นาย ธีรวงศ เพ็งพิศ สุรินทร  
394 100394 นาย ธีระลักษณ สรเดช นครสวรรค  
395 100395 นาย ธีระศักดิ์ แปนแกว นครศรีธรรมราช  
396 100396 นาย ธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย อุบลราชธานี  
397 100397 นาง ธีลฎี สมณะ เชียงราย  
398 100398 นาย เธียรไชย เทพยทอง นครราชสีมา  
399 100399 นาย นคร ประสมศรี อุดรธานี  
400 100400 นาย นคร อําภรณ สกลนคร  
401 100401 นาย นคร ประเสริฐรัตน บุรีรัมย  
402 100402 นาง นงคนิจ เถาชาลี สกลนคร  
403 100403 นาง นงคราญ อํานวยเวช ชุมพร  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

404 100404 นาง นงนภัส ไชยสิทธิปญญา ขอนแกน  
405 100405 นางสาว นงนาฎ ทัศนุรักษ อางทอง  
406 100406 นางสาว นงนุช หัวใจ ฉะเชิงเทรา  ผานภาค ก
407 100407 นาง นงนุช ฆองดี สน.ปศ.  
408 100408 นาง นงนุช ตันทอง ชัยนาท  
409 100409 นาง นงนุช ยะสะกะ นครราชสีมา  
410 100410 นาง นงนุช ไชยเรศ ลพบุรี  
411 100411 นาง นงนุช เรืองวงศโรจน สงขลา  
412 100412 นาง นงเยาว ฉิมมี นครปฐม  
413 100413 นาง นงเยาว ออวิจิตร นครศรีธรรมราช  
414 100414 นาง นงเยาว ระวีวัฒนา ขอนแกน  
415 100415 นาง นงเยาว ธูปทอง ประจวบคีรีขันธ  
416 100416 นาง นงลักษณ เจริญสุข สมุทรปราการ  
417 100417 นาง นงลักษณ ปนสกุล ยโสธร  
418 100418 นาง นงลักษณ ชัยวีรพันธเดช อุตรดิตถ  
419 100419 นาง นงลักษณ ปญญาประเสริฐกิ สระแกว  
420 100420 นาง นงลักษณ พวงบุญชู จันทบุรี  
421 100421 นาง นนทวรรณ พรหมฉิม ตรัง  
422 100422 นาย นพ ภูนะ อุบลราชธานี  
423 100423 วาท่ีรอยตรี นพพร แกวแรมเรือน ศรีสะเกษ  ผานภาค ก
424 100424 นางสาว นพมาศ เหล็กคง นครราชสีมา  
425 100425 วาท่ีรอยตรี นพรัตน จันทองทิพย รอยเอ็ด  
426 100426 นางสาว นพรัตน กุญแจทอง ชลบุรี  
427 100427 นาง นพวรรณ สุดเสนหา ฉะเชิงเทรา  
428 100428 นางสาว นพวรรณ นิลยกานนท เชียงใหม  
429 100429 นาย นภดล ลาสุทธิ ลําปาง  
430 100430 นาง นภา เนตรหาญ ลพบุรี  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

431 100431 นาง นภาพร ทองวงษา สกลนคร  
432 100432 นางสาว นภาพร โภคศิริ จันทบุรี  
433 100433 นางสาว นภาพร คงสวัสดิ์ ปราจีนบุรี  
434 100434 นาง นภาภรณ คําหงษา รอยเอ็ด  
435 100435 นาง นภาภรณ ผลสวาง อุดรธานี  
436 100436 นาง นภาภรณ นาพินิจ นครราชสีมา  
437 100437 นาย นรเศรษฐ แกมทอง สมุทรสาคร  
438 100438 นาง นราพร ศรีวงศวาน ลําปาง  
439 100439 นาง นราวดี งามศัพท นครราชสีมา  
440 100440 นาง นราวัลย วงศใหญ พะเยา  
441 100441 นาง นรีนาถ เลาะมะอะ นราธิวาส  
442 100442 นาง นรุจินันท นาเมืองรักษ ยโสธร  
443 100443 นาง นฤทัย สิริศิโรรัตน พิษณุโลก  
444 100444 นาย นฤพนธ ฉัตรไชยสิทธิกูล นครนายก  
445 100445 นางสาว นฤภร ชนประเสริฐ นครปฐม  
446 100446 นาง นฤมล ศรีทอง เพชรบุรี  
447 100447 นาง นฤมล กิ่งแกว เพชรบูรณ  
448 100448 นาง นลินรัตน พันธกิตติคุณ กค.  
449 100449 นาง นวพร ธีรวรรธนะ สมุทรปราการ  
450 100450 นาง นวรัตน คุมทรง รอยเอ็ด  
451 100451 นาง นวรัตน สาโสภา ขอนแกน  
452 100452 นางสาว นวลนิตย เทพประดิษฐ นครศรีธรรมราช  
453 100453 นาง นวลเพ็ญ ภุมรินทร พิษณุโลก  
454 100454 นาง นวลศรี รัตนชุม พัทลุง  
455 100455 นาย นวัต สงอักษร กระบี่  
456 100456 นาย นอง วรรณชนะ ศิลปเสวต สน.สส  
457 100457 นาง นัจรีพร ลครพล หนองบัวลําภู  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

458 100458 นางสาว นัฎฐิกานต ไชยวงศ นาน  
459 100459 นาง นัฐกาญจน นาคเจือทอง เพชรบูรณ  
460 100460 นาง นันทชญาน จรูญเกียรติคุณ สระบุรี  
461 100461 นางสาว นันทนา สาคุณ มหาสารคาม  
462 100462 นาง นันทา วิหารธรรมเม สิงหบุรี  
463 100463 นาง นันทิชา อักษร ขอนแกน  
464 100464 นางสาว นันทิยา บุญเลิศ พิจิตร  
465 100465 นาง นาถนภา พิสุทธ์ินพคุณ สงขลา  
466 100466 นางสาว น้ําทิพย รัตนถาวร ศส.  
467 100467 นางสาว น้ําทิพย หิรัญวงศ สระแกว  ผานภาค ก
468 100468 นาง น้ําเพชร หลอทองแดง ลพบุรี  
469 100469 นาย นิคม ปรัชญาธรรมกุล ขอนแกน  
470 100470 นาย นิคม โพธิ์คํา ขอนแกน  
471 100471 นางสาว นิดา สุหลง ปตตานี  
472 100472 นางสาว นิตยา อุมาจิ สตูล  
473 100473 นาง นิตยา ลุนสําโรง รอยเอ็ด  
474 100474 นาง นิตยา สวัสดิรักษ สุราษฎรธานี  
475 100475 นาง นิตยา ไชยปะ เลย  
476 100476 นาง นิตยา พิเคราะหงาน เชียงใหม  
477 100477 นาย นิติ อินมาก พัทลุง  
478 100478 นาย นิทัศน เสียงหวาน กาญจนบุรี  
479 100479 นาย นินนาท พรเรืองวงศ หนองบัวลําภู  
480 100480 นาย นิพนต กองพันธ ขอนแกน  
481 100481 นาย นิพนธ จิตวัฒนตระกูล นครพนม  
482 100482 นาง นิพากร รัศมี อุตรดิตถ  
483 100483 นาง นิภา โสดาโคตร สุพรรณบุรี  
484 100484 นาง นิภาภรณ บุตรกะวี ฉะเชิงเทรา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

485 100485 นาง นิยม สิทธิยากรณ ชุมพร  
486 100486 นาง นิรมล จิณณวาโส นครปฐม  
487 100487 นาง นิรมล ออนศรี สระบุรี  
488 100488 นาง นิรมล ขันติยู สกลนคร  
489 100489 นาง นิรมล พินิจการ นครพนม  
490 100490 นาย นิรุทธ บุตรลพ สุโขทัย  
491 100491 นางสาว นิลวรรณ บัวแยม กจ.  
492 100492 นาง นิลุบล ศิริวัฒนะ ปราจีนบุรี  
493 100493 พันจาเอก นิวัติ สุขคะละ สระแกว  ผานภาค ก
494 100494 นาย นิวัติ สิทธิไพศาล ลําปาง  
495 100495 นาง นิเวศน เดชวรารักษ มุกดาหาร  
496 100496 นาง นิศารัตน บุญสุน พระนครศรีอยุธยา  
497 100497 นางสาว นิสากร บุตรแผว กระบี่  
498 100498 นางสาว นุชรินทร ราษฎรนิยม นครศรีธรรมราช  
499 100499 นางสาว นุสรณ วงศสุวัฒน สุราษฎรธานี  
500 100500 นางสาว นุสรา นิยะพัตร ตบ.  
501 100501 นางสาว เนตรใจยา กองเพ็ชร กาฬสินธุ  
502 100502 นาง เนตรณพิศ แผนสัมฤทธิ์ ลพบุรี  
503 100503 นาง เนตรดาว ชูแกว นครศรีธรรมราช  
504 100504 นาง เนตรสุดา พานิช นครราชสีมา  
505 100505 นางสาว เนาวรัตน รักธรรม กจ.  
506 100506 นาง เนาวรัตน วิทยสุนทร ปตตานี  
507 100507 นาย บรรจง บุญแสนแกว อุบลราชธานี  
508 100508 นาย บรรชา ยะชัยศรี สกลนคร  ผานภาค ก
509 100509 นาง บังอร ทีฆะบุตร นครปฐม  
510 100510 นาง บังอร สนธิศักดิ์วรรณะ พระนครศรีอยุธยา  
511 100511 นาง บังอร พูนศิริ นครราชสีมา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

512 100512 นางสาว บังอร กําจัดภัย บุรีรัมย  ผานภาค ก
513 100513 นาย บัญชา จันทะเสน เลย  
514 100514 นาง บัวชมพู อรทัย อุดรธานี  ผานภาค ก
515 100515 นาย บุญจันทร ชิงจันทร อํานาจเจริญ  
516 100516 นาย บุญจันทร พลายเนาว ชัยภูมิ  
517 100517 นาง บุญจา ชาติชํานิ เลย  
518 100518 นาย บุญเชิด จันทรเอี่ยม ระนอง  
519 100519 นาย บุญธรรม เขตอริยกุล นครราชสีมา  
520 100520 นาง บุญธรรม อุนชัย ศรีสะเกษ  
521 100521 นาย บุญโปรด เอี่ยมกล่ัน นครสวรรค  
522 100522 นาย บุญพันธ สาแกว ลพบุรี  
523 100523 นาง บุญยนุช บุญตาล เชียงใหม  
524 100524 นาย บุญยอด ภูนารี กาฬสินธุ  
525 100525 นาย บุญรวม ภูนกทอง กาฬสินธุ  
526 100526 นาย บุญรอด มณีพร สระบุรี  
527 100527 นาย บุญเริ่ม ยอดประเสริฐ นครสวรรค  
528 100528 นางสาว บุญลอม ล้ิมสมบัติอนันต จันทบุรี  
529 100529 นาง บุญลํ้า ทวีรัตน พิษณุโลก  ผานภาค ก
530 100530 นาย บุญเลิศ แตงกวา พิษณุโลก  
531 100531 นาย บุญสง แสงกฤช เชียงใหม  
532 100532 นาง บุญสง สวางบุญ กาฬสินธุ  
533 100533 นาย บุญสง หุนแกวชมภู จันทบุรี  
534 100534 นาง บุญสม เพ็งศรี ลําปาง  
535 100535 นาง บุญสม มากผาสุข ปทุมธานี  
536 100536 นาย บุญอุม ศรีกันชัย เชียงราย  
537 100537 นาง บุณยนุช นิยมชาติ ตาก  
538 100538 นาง บุณยวีร เรืองเดช สมุทรปราการ  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

539 100539 นาง บุบผา ศรีดงพลับ เลย  
540 100540 นาง บุปผา นาคใหญ นครปฐม  
541 100541 นาง บุศรา ยอดพาณิช สน.บค.  
542 100542 นางสาว บุศราพร สุทธิวานิช พระนครศรีอยุธยา  
543 100543 นาง บุษบง จินตกสิกรรม อุทัยธานี  
544 100544 นาง บุษบง สงวนสัตย กาญจนบุรี  
545 100545 นาง บุษบา ฐิติวิริยะกุล เพชรบุรี  
546 100546 นาง บุหงา สุธรรมศิรินุกูล สน.สส  
547 100547 นาย บูรณะวิทย สิทธิศาสตร รอยเอ็ด  
548 100548 นาง เบญจมา คําหงษา ลพบุรี  
549 100549 นาง เบญจมาภรณ สังกะคํา ขอนแกน  
550 100550 นางสาว เบญจมาศ พลศักดิ์ขวา สพบ.  
551 100551 นาง เบญจมาศ เอี่ยมสําอางค กาญจนบุรี  
552 100552 นาง เบญจมาศ ธรรมวิเศษ นครสวรรค  
553 100553 พันจาเอก เบ็ญจมิน ทรงคะรักษ ศรีสะเกษ  
554 100554 นาง เบ็ญจรัตน ศิลปบุญสง พิษณุโลก  
555 100555 นาง เบญจลักษณ จันทรกระจาง สระบุรี  
556 100556 นางสาว เบญจา เกตประยูร ชลบุรี  
557 100557 นางสาว ปนัดดา เหลาโนนครอ เลย  
558 100558 นาง ปนัดดา โขมพัตร ระนอง  
559 100559 นาง ปภาวี ลุนคุณ ขอนแกน  
560 100560 นาย ปรเมนทร วังคําแหง อุดรธานี  
561 100561 นาย ประกาศิต ฉันทพจน นครพนม  
562 100562 นาง ประครอง โอดพิมพ ขอนแกน  
563 100563 นาย ประจวบ ฤทธิแกว พิษณุโลก  
564 100564 นาย ประจักษ วงศหนองแลง ขอนแกน  
565 100565 นางสาว ประณีต มุยมี นครปฐม  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

566 100566 นาย ประดิษฐ กรดแกว อุดรธานี  
567 100567 นาย ประดิษฐ อําไธสง ขอนแกน  
568 100568 นาย ประดิษฐ ลัดขุนทด นครราชสีมา  
569 100569 นาย ประทิน อรุณาภา ชัยภูมิ  
570 100570 นาย ประทีป มณีงาม ราชบุรี  
571 100571 นางสาว ประทุม ปล้ืมภิรมย สระบุรี  
572 100572 นาง ประทุม เพ็ชรสงค ชุมพร  
573 100573 นาย ประธาน วงศภูผานนท มุกดาหาร  
574 100574 นาย ประพันธ แปนไทย เพชรบุรี  
575 100575 นาง ประพาพร แกนจันทร กค.  
576 100576 นาง ประเพ็ญ มิตรนนท พังงา  
577 100577 นาง ประไพ บัวพูล ตราด  
578 100578 นาง ประไพ พวงระยา สุรินทร  
579 100579 นาง ประไพรศรี พลเย่ียม ขอนแกน  
580 100580 นาง ประไพศรี สารีบุตร ศรีสะเกษ  
581 100581 นาง ประภัสสร อัคพิน รอยเอ็ด  
582 100582 นาง ประภัสสร จันพรมมา เลย  
583 100583 นาง ประภาพันธ พื้นดอนเค็ง ชัยภูมิ  
584 100584 นาย ประภาษ ทองเฉลิม ยโสธร  
585 100585 นาง ประมวล สุวะศรี อุบลราชธานี  
586 100586 นาย ประยูร แพงคํา มหาสารคาม  
587 100587 นาง ประยูร คตพเนาว นครราชสีมา  
588 100588 นาย ประวัติ สมศรีมี อุดรธานี  
589 100589 นาย ประวิทย ศรีรัตนอารักษ นครปฐม  
590 100590 นาย ประวีณ สุวรรณกูล สระแกว  
591 100591 นาย ประสงค ไพรชัฎ บุรีรัมย  
592 100592 นาย ประสงค อักษรานุชาต ชุมพร  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

593 100593 นาย ประสงคจิต บุตรสาลี สุรินทร  ผานภาค ก
594 100594 นาย ประสาร ประสาททอง นครสวรรค  
595 100595 นาย ประสิทธ์ิ เพชรอุทัย นครศรีธรรมราช  
596 100596 นาย ประสิทธ์ิ วงศประทุม พิษณุโลก  
597 100597 นาย ประเสริฐ คชรักษ นครราชสีมา  
598 100598 นาง ประหยัด มณีโชติ นครราชสีมา  
599 100599 นาย ปรัชญา นราศรี ปทุมธานี  
600 100600 นางสาว ปรัศณี เปยมศิริมงคล อางทอง  
601 100601 นาย ปราการ แกวอวน แพร  
602 100602 นาง ปราณิสา นาคสุข กจ.  
603 100603 นาง ปราณี คาเจริญ ราชบุรี  ผานภาค ก
604 100604 นาง ปราณี ไฝกระโทก ราชบุรี  
605 100605 นาง ปราณี จันทรศรี สุโขทัย  
606 100606 นางสาว ปราณี จันทรงาม พระนครศรีอยุธยา  
607 100607 นาง ปราณี ไพรสรรณ เชียงใหม  
608 100608 นางสาว ปราณี คําอินทร กําแพงเพชร  
609 100609 นางสาว ปราณี คําแหง ตรัง  
610 100610 นาง ปราณี แสงเกื้อ สงขลา  
611 100611 นาง ปรานอม ขัดปญญา นครสวรรค  
612 100612 นาย ปราโมทย พงษอารีย พระนครศรีอยุธยา  ผานภาค ก
613 100613 นาย ปริญญา พรมสาขา ณ สกล สกลนคร  
614 100614 นาย ปริญญา สมมาตย ยะลา  
615 100615 นาย ปริญญา บุญเกิด ชัยภูมิ  
616 100616 นาง ปริยากร ศรีทรัพย นครราชสีมา  
617 100617 นาง ปริยานุช บุตรลพ สุโขทัย  
618 100618 นาง ปริวศา สารสิทธ์ิ อุบลราชธานี  
619 100619 นาง ปริศนา รุจิระ ฉะเชิงเทรา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

620 100620 นาง ปริศนา แตงโม อุตรดิตถ  
621 100621 นาย ปรีชา จาราสถิตย นครศรีธรรมราช  
622 100622 นาย ปรีชา ไชยเสน พะเยา  
623 100623 นาย ปรีชา รัตนสมบัติ ประจวบคีรีขันธ  
624 100624 นาย ปรีชาพล พรรณะ หนองคาย  
625 100625 นาง ปรีดา กนกพงศศักดิ์ กค.  
626 100626 นาง ปรีดาภรณ สารถอย นาน  
627 100627 นาง ปรียะนุช ดอนสม กาฬสินธุ  
628 100628 นาง ปรียารัตน ลานพลอย นตภ.  
629 100629 นาง ปลูกขวัญ แสนทวีสุข อุบลราชธานี  
630 100630 นาง ปวรวรรณ จันทรทอง นครราชสีมา  
631 100631 นาง ปวิชญา แบนเพชร สุราษฎรธานี  
632 100632 นาย ปญญา เขตเจริญ กาฬสินธุ  
633 100633 นาง ปทมกาญจน เขตกรรม ลําพูน  
634 100634 นางสาว ปทมาพร ภูชิกะตัน หนองคาย  ผานภาค ก
635 100635 นาง ปานจิตต ประดิษฐพงษ อุบลราชธานี  
636 100636 นาง ปาริชาติ หมอมรอยเอ็ด สระบุรี  
637 100637 นางสาว ปารีดะ สาและ ปตตานี  
638 100638 นาง ปยนุช อุษณวศิน จันทบุรี  
639 100639 นาย ปยวัฒน ดวงเทียน นครพนม  
640 100640 นาย ปยะ หังษาบุตร อุดรธานี  
641 100641 นาง ปยะนันท แกวทอง ปตตานี  ผานภาค ก
642 100642 นางสาว ปยาภรณ รอดขํา สน.สส  
643 100643 นาง ปุณยนุช ฉัตรธรรมกุล นครราชสีมา  
644 100644 นาง เปรมวดีย ผดุงศรี ระยอง  
645 100645 นาง ผกา วิลัยราช นครสวรรค  
646 100646 นาง ผกาพันธ เสนาพันธ อุบลราชธานี  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

647 100647 นางสาว ผกามาศ มวงเขียว อางทอง  
648 100648 นางสาว ผกาวดี วงคเรือง เชียงราย  
649 100649 นาง ผองศรี เมืองสุวรรณ เชียงใหม  
650 100650 นาง ผองศรี ประสาทเขตวิทย นครสวรรค  
651 100651 นาง ผองศรี เพชราภา อุบลราชธานี  
652 100652 นาง ฝอยทิพย เกยสูงเนิน ชัยภูมิ  
653 100653 นาย พงศกร ธรรมสิทธ์ิ ลําพูน  
654 100654 นาง พงศแกว ภูสุวรรณ กาญจนบุรี  
655 100655 นาย พงศฤทธ์ิ ไชยมาตย ขอนแกน  
656 100656 นาย พงศศักดิ์ กฤตยานุวัฒน ตราด  
657 100657 นาย พงษพิสุทธ์ิ ทองเชื้อ รอยเอ็ด  
658 100658 นาย พงษศักดิ์ โปฮง สุโขทัย  
659 100659 นาย พงษศักดิ์ ริยะวงษ อุดรธานี  
660 100660 นาย พจนกร อุดมพิพัฒน สุราษฎรธานี  ผานภาค ก
661 100661 นางสาว พจนันท อาวะกุลพานิชย เพชรบูรณ  
662 100662 นาง พจนา ธูปหอม ฉะเชิงเทรา  
663 100663 นางสาว พจนา ดาวหาง สน.คท.  
664 100664 นาง พจนีย ปนชัย ลําพูน  
665 100665 นาง พจนีย ขวานเพชร นครราชสีมา  
666 100666 นาย พนม เมืองกอน อุบลราชธานี  
667 100667 นาย พนาวัลย วรรณพงษ ชัยภูมิ  
668 100668 นาง พนิดา สังสะโอภาส ลําพูน  ผานภาค ก
669 100669 นาย พยนต ศิริโส สมุทรปราการ  
670 100670 นาง พรจิตร โพธิ์บํารุง สระบุรี  
671 100671 นาง พรจิตร สุขสมบูรณ ลําปาง  
672 100672 นาย พรชัย อานุภาพภราดร นครสวรรค  
673 100673 นาง พรทิพย อารีพงษ นครศรีธรรมราช  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

674 100674 นาง พรทิพย ดวดรักษ ตาก  
675 100675 นาง พรทิพย ขําชื่น ขอนแกน  
676 100676 นางสาว พรทิพย บัวทอง จันทบุรี  
677 100677 นาง พรทิพย ไพบูลย นครราชสีมา  
678 100678 นาง พรทิพย สีแดง สน.คท.  
679 100679 นาง พรทิพย ทัศนา นครสวรรค  
680 100680 นาง พรทิพย เวชประสิทธ์ิ ปตตานี  
681 100681 นางสาว พรทิพย ระเบียบธรรม นราธิวาส  
682 100682 นาง พรทิวา ไชยราษฎร ปตตานี  
683 100683 นาย พรเทพ สุมานิตย สุพรรณบุรี  
684 100684 สิบเอก พรเทพ ชนะกูล ตรัง  
685 100685 นาง พรนิภา สุขนิยม กาญจนบุรี  
686 100686 นาง พรประภา แยมประโคน บุรีรัมย  
687 100687 นาย พรพจน สันติสุขไพศาล นครราชสีมา  
688 100688 นาง พรพนา ศรีสะอาด พระนครศรีอยุธยา  
689 100689 นาง พรพรรณ จันทรอินทร สุพรรณบุรี  
690 100690 นาง พรพิมล แกวมี ตรัง  
691 100691 นาง พรเพ็ชร สิงสุม หนองคาย  
692 100692 นาง พรรณพิศ ม่ิงขวัญ เลย  
693 100693 นางสาว พรรณรัตน ประสมพันธ อุบลราชธานี  
694 100694 นาง พรรณอร ชีววัฒนานนท ชัยภูมิ  
695 100695 นางสาว พรรณิภา มณีเนตร อํานาจเจริญ  
696 100696 นาง พรรณี ไตรทิพจรัสพงศ เชียงราย  
697 100697 นาง พรรณี สุริยะกุล สระบุรี  
698 100698 นาง พรรณี เล็กชัยชาญ เชียงใหม  
699 100699 นางสาว พรรณี เมืองทวี ตรัง  
700 100700 นาง พรลักษมี เมืองเกิด เพชรบูรณ  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

701 100701 นาย พรศักดิ์ วัฒนศรีสกุล นครราชสีมา  
702 100702 นาง พรศิริ คุณวัฒนสิริ มหาสารคาม  
703 100703 นาย พรศิลป บุญมณี กค.  
704 100704 นาง พรสรรค สุวรรณรัตน ตราด  
705 100705 นาง พรอุมา เจียมสกุล สงขลา  
706 100706 นางสาว พรอุษา ทิพวัลย นครปฐม  
707 100707 นาย พลศักดิ์ อกอุน อุบลราชธานี  
708 100708 นาง พวงเพชร ลูกอินทร อํานาจเจริญ  
709 100709 นางสาว พัชรา อุนออน นครปฐม  
710 100710 นาง พัชรินทร ชีธรรมรัตน สน.ปศ.  
711 100711 นาง พัชรินทร มุกธวัตร ยโสธร  
712 100712 นาง พัชรินทร ศศิวิมลกาล พิจิตร  
713 100713 นาง พัชรินทร จั่นแกว ชลบุรี  ผานภาค ก
714 100714 นาง พัชรี พันตารักษ สุโขทัย  
715 100715 นางสาว พัชรี ไคลคง ตาก  ผานภาค ก
716 100716 นาง พัชรี วรรณศรี อุดรธานี  ผานภาค ก
717 100717 นาง พัชรี รอดพล นราธิวาส  
718 100718 นางสาว พัฒนา วงศธิมา เชียงราย  ผานภาค ก
719 100719 จาเอก พัฒนา เรืองศรี สระแกว  ผานภาค ก
720 100720 นาง พัทธนันท เจริญชุติพัฒน ตาก  
721 100721 นาง พัทยา วรรธนะบูรณ สุพรรณบุรี  
722 100722 นาย พันธภพ กองสีหา มหาสารคาม  
723 100723 นาง พัลลภา บุญยะภาภรณ นครราชสีมา  
724 100724 นาง พาขวัญ กิติสาระกุลชัย ชลบุรี  
725 100725 นาง พิจิตรา สายบุญ กระบี่  
726 100726 นางสาว พิชชาภา มีเวช กค.  
727 100727 นาย พิชญากรณ มีสีเมือง พิษณุโลก  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

728 100728 นาย พิชัย ชํานาญยา พะเยา  
729 100729 นาย พิณรัตน พอคําจันทร นครพนม  ผานภาค ก
730 100730 นางสาว พิณรัตน พุทธศรี พัทลุง  
731 100731 นาง พิทยา โตพิทักษ กําแพงเพชร  
732 100732 นาง พิธพร แกวออน ยโสธร  
733 100733 นาง พินยา ลีทองดี หนองคาย  
734 100734 นาย พิพัฒน จันทรวัน ศรีสะเกษ  
735 100735 นาง พิมพใจ ปญญาเสน ลําปาง  
736 100736 นาง พิมพนิภา ชัยศรีดา บุรีรัมย  
737 100737 นางสาว พิมพา วิภามาศ ภูเก็ต  
738 100738 นางสาว พิมพินี โหรานุกิจ สุราษฎรธานี  
739 100739 นาง พิมภาพร งามชื่น อุตรดิตถ  
740 100740 นาง พิมล ฉิมมา สุรินทร  
741 100741 นาง พิมลพรรณ บุญลาภ นครนายก  
742 100742 นาง พิมลพรรณ ชื้อวัฒนชัย พิจิตร  
743 100743 นางสาว พิรญาณ รุจิปูริตานนท ศส.  
744 100744 นางสาว พิไลวรรณ อูขลิบ สน.บค.  
745 100745 นาย พิศิษฐ จุนนะภาต ฉะเชิงเทรา  
746 100746 นาย พิษณุ ทองดี กระบี่  
747 100747 นาง พิสมัย สอนไชยา สกลนคร  
748 100748 นาง พิสมัย ติยะวงศ สมุทรสาคร  
749 100749 นาง พิสมัย เกิดศักดิ์ ชัยภูมิ  
750 100750 นาย พิสิทธ์ิ ธรรมมุลตรี ขอนแกน  
751 100751 นาย พิสิษฐ ทองเชื้อ ระยอง  
752 100752 นาย พิสิษฐ พิมพพิเศษ สมุทรสาคร  
753 100753 นาย พีรญวิชญ ผกากอง นครราชสีมา  
754 100754 นาง พีรญา อาจเอื้อน ศส.  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

755 100755 จาเอก พีระพงษ ทองแท จันทบุรี  ผานภาค ก
756 100756 นาย พูนไทย ณ พัทลุง สงขลา  
757 100757 นาย พูนศักดิ์ ศรีสกุล ฉะเชิงเทรา  
758 100758 นาย พูนสุข บวชสันเทียะ เพชรบูรณ  
759 100759 นาง พูลทรัพย เบาธรรม หนองบัวลําภู  
760 100760 นางสาว พูลสวัสดิ์ มูลมณี รอยเอ็ด  
761 100761 นาง พูลสุข กางทอง สกลนคร  
762 100762 นางสาว เพชรรัตน จันทรภิยม สพบ.  
763 100763 นาง เพชรา พิมพพันธกุล ขอนแกน  
764 100764 นาง เพชรา ปนเกา สน.คท.  ผานภาค ก
765 100765 นาง เพ็ญแข สุขดิษฐ อุตรดิตถ  ผานภาค ก
766 100766 นางสาว เพ็ญจิตต ทับทิมทอง สน.คท.  
767 100767 นาง เพ็ญศรี เหลานายอ สกลนคร  
768 100768 นางสาว เพ็ญศรี นุชทาโพธ์ิ พิษณุโลก  
769 100769 นาง เพ็ญศรี สลิดชัย ชัยภูมิ  
770 100770 นางสาว เพ็ญศรี พรมมี ตรัง  
771 100771 นางสาว เพ็ญศรี ทางดี สุรินทร  
772 100772 นาง เพ็ญศิริ สุรางควัฒนกุล กาญจนบุรี  
773 100773 นางสาว เพียงพิณ ปนโย นาน  
774 100774 นางสาว เพียรศิริ เหมือนทอง อุทัยธานี  
775 100775 นางสาว แพรทอง ตองหวาน สกลนคร  
776 100776 นาย ไพฑูรย ยุบลนิตย กาฬสินธุ  
777 100777 นาย ไพบูลย ภูศรีสม อุดรธานี  
778 100778 นาย ไพยนต แกวคํา ศรีสะเกษ  
779 100779 นาง ไพรวัลย ประคุณสุขใจ อุบลราชธานี  
780 100780 นาง ไพลิน แกวสืบ เชียงราย  
781 100781 นางสาว ไพลิน อึ้งธีระสกุล เชียงราย  ผานภาค ก



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

782 100782 นาย ไพศาล สิมศรี ยโสธร  
783 100783 นาย ไพศาล ถิตยพิพิธ กาฬสินธุ  
784 100784 นาง ฟาวลัย เนียมนาค อุทัยธานี  
785 100785 นาง เฟองเพชร ชีวะสุวรรณ สมุทรสาคร  ผานภาค ก
786 100786 นาง ภณิดา เสือกล่ิน พิจิตร  
787 100787 นาง ภรณพิมล เต็มสงสัย สงขลา  
788 100788 นาง ภัคภร โกสัจจะ ฉะเชิงเทรา  
789 100789 นาง ภัครวี ไทรงาม กระบี่  
790 100790 นาง ภัณฑิรา พรหมคีรี นครศรีธรรมราช  
791 100791 นาง ภัณฑิรา ชาลี สงขลา  
792 100792 นางสาว ภัททิยา วงชมภู ขอนแกน  
793 100793 นางสาว ภัทธิราภรณ จําปาเงิน สุพรรณบุรี  
794 100794 นาง ภัทราวดี โกศล อุดรธานี  
795 100795 นาง ภัสฑามาศ ฝายนันทะ นาน  
796 100796 นาง ภาณุมาศ วิเศษรัตน ยโสธร  
797 100797 นาย ภาณุวัฒน วิถีเทพ ขอนแกน  
798 100798 นาย ภาณุวัฒน โรจนอุดมพร ลําปาง  
799 100799 นาง ภารดี รัชเสนา รอยเอ็ด  
800 100800 นาง ภาวดี อเนกบุณย ปราจีนบุรี  
801 100801 นาง ภาวศุทธ์ิ ชวยคลาย พัทลุง  
802 100802 นาง ภาวิณี โสธรรมมงคล เลย  
803 100803 นาง ภาวิณี ไกลเกล่ีย เชียงใหม  
804 100804 นาง ภาวิดา ไชยแกว ศส.  
805 100805 นาง ภาวินี บัวแพง ประจวบคีรีขันธ  
806 100806 นาย ภิรมย พิมพมาตย เพชรบูรณ  
807 100807 นาย ภูวเดช เทศประสิทธ์ิ สกลนคร  
808 100808 นาย มณฑธรรม บุญใจเพ็ชร ชลบุรี  ผานภาค ก



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

809 100809 นาง มณฑา ชวยนุม นราธิวาส  
810 100810 นางสาว มณฑิรา สายวิเศษ ศรีสะเกษ  
811 100811 นาย มณี แสงศิริ พิจิตร  
812 100812 นางสาว มณีจันทร โคตรรบรรเทา สน.บค.  
813 100813 นาง มณีรัตน แจงนคร นครราชสีมา  
814 100814 นาง มธุรส ธรรมขันธ แมฮองสอน  
815 100815 นางสาว มนัญชยา แสนสุข นครราชสีมา  
816 100816 นาง มนัญญา ย้ิมแฟน เพชรบูรณ  
817 100817 นาย มนัส ฆองดี ศส.  
818 100818 นาย มนัส คํานอย จันทบุรี  
819 100819 นาย มนัส บุตรพรหม หนองบัวลําภู  
820 100820 นาย มนัสชัย โครตพันธ นครพนม  
821 100821 นาง มนัสนันท สาธุพันธ อุบลราชธานี  
822 100822 นาง มยุรี ลุนทา มหาสารคาม  
823 100823 นาง มยุรี แปรงศรี อุดรธานี  
824 100824 นาง มยุรี บุงวิเศษ สกลนคร  
825 100825 นาง มยุรี ศรีหมากสุก สน.คท.  
826 100826 นาง มลิวัลย สตารัตน ศรีสะเกษ  
827 100827 นาง มะลิ แกววิมล สมุทรปราการ  
828 100828 นาง มะลิ ถือกลา สุรินทร  
829 100829 นาง มะลิวรรณ มณีฤทธิ์ มุกดาหาร  
830 100830 นาง มานะนันท นนทะโคตร เลย  
831 100831 นาย มานัส สังขเมือง สพบ.  
832 100832 นาง มานิตา อัมฤทธิ์ นครสวรรค  
833 100833 นาย มาโนช นาสุรินทร หนองคาย  
834 100834 นางสาว มาริศา นนทสุบรรณ นครสวรรค  
835 100835 นาง มาริษา กมลเวช กาญจนบุรี  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

836 100836 นาง มาลา พวงมาลัย พระนครศรีอยุธยา  
837 100837 นาง มาลินี ขันธกูล สน.บค.  
838 100838 นาง มาลี รัตนอุทัยกูล สุโขทัย  
839 100839 นาง มาลี หลวงประทุม กําแพงเพชร  
840 100840 นาง มาหยา ปรีดานนท ฉะเชิงเทรา  ผานภาค ก
841 100841 นางสาว มิ่งขวัญ สุทธิบูรณ พระนครศรีอยุธยา  
842 100842 นางสาว มิ่งขวัญ รักษมณี กค.  
843 100843 นาย มีชัย สุดเพชรโรจน ปตตานี  
844 100844 นางสาว มีนา เพ็ชรรัตน จันทบุรี  
845 100845 นาง มุกดา จันโหนง ตรัง  
846 100846 นาย มุนินทร เหิมหาญ อุดรธานี  
847 100847 นาง เมฆนันท ไชยวงษ ลพบุรี  
848 100848 นาง เมธินี เจริญพร นครนายก  
849 100849 นาย ยงยุทธ ยงเขนยสิน สระบุรี  
850 100850 นาย ยงยุทธ โสมจันทร อุบลราชธานี  
851 100851 นาย ยรรยงค บุญเทพ นาน  
852 100852 นาง ยวนจิตร โพธิราชา สกลนคร  
853 100853 นาย ยศพร จันแดง ขอนแกน  
854 100854 นาย ยืนยง หงษทอง ศรีสะเกษ  
855 100855 นาย ยุทธนา พลศรี อุบลราชธานี  
856 100856 นาย ยุทธพงษ นูวบุตร ขอนแกน  
857 100857 นาย ยุทธรงค คํามุก นครพนม  
858 100858 นาย ยุทธศักดิ์ คําทอง อุบลราชธานี  
859 100859 นาง ยุพดี วิเศษสมบัติ ราชบุรี  
860 100860 นาง ยุพา ทองมีสิทธ์ิ สตูล  
861 100861 นางสาว ยุพา ศรีวิเศษ ยโสธร  
862 100862 นาง ยุพิน คงประคอง เพชรบุรี  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

863 100863 นาง ยุพิน วงษหม่ืน ตาก  
864 100864 นาง ยุพิน ศรีสัจจัง ภูเก็ต  
865 100865 นาง ยุพิน มณีมัย ชุมพร  ผานภาค ก
866 100866 นาง ยุพิมพ แสนดัง อุทัยธานี  
867 100867 นาง ยุภาภรณ ยารังษี ขอนแกน  
868 100868 นาง เยาวณัฐ พิมลวิทยา ประจวบคีรีขันธ  
869 100869 นาง เยาวรักษ พรหมบุญ กําแพงเพชร  
870 100870 นางสาว เยาวเรศ มะศักดิ์ อุตรดิตถ  
871 100871 นาย โยธิน เดือนจํารูญ ยะลา  
872 100872 นาย รณชัย ราชมณี กาญจนบุรี  
873 100873 นาย รณรงค วงคน้ําคํา แมฮองสอน  
874 100874 นางสาว รวงทอง ศรีเกื้อกล่ิน สน.กร.  
875 100875 นาย รวยโรจน รัตนอรุณ ปตตานี  
876 100876 นาง รวิกานต จัดของ แพร  
877 100877 นาง รวิวงศ ศรีสุวรรณ สมุทรปราการ  
878 100878 นางสาว รวีวรรณ ธูปแชม พระนครศรีอยุธยา  
879 100879 นางสาว รสริน เพียรทํา นครราชสีมา  ผานภาค ก
880 100880 นาง ระพีพร สรรพเจริญ ฉะเชิงเทรา  
881 100881 นางสาว ระพีวรรณ เนื้อทอง ลพบุรี  
882 100882 นาย ระวุธ สนิทมัจโร กระบี่  
883 100883 นาง รักคิด ครขวาง อุตรดิตถ  ผานภาค ก
884 100884 นาง รักชนก พันมีทอง ตาก  ผานภาค ก
885 100885 นาง รังสิยา ปองขันธ นครปฐม  
886 100886 นาง รัชฎา คงศิริ อางทอง  
887 100887 นาง รัชฎาพร มงคลสวัสดิ์ อุดรธานี  
888 100888 นาง รัชดาภรณ ไชยเสน สกลนคร  
889 100889 นาง รัชดาภรณ เกิดโต กําแพงเพชร  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

890 100890 นาง รัชนี ศรีสมบัติ สน.ปศ.  
891 100891 นางสาว รัชนี พิทักษญาติ ชลบุรี  
892 100892 นาง รัชนี พูลสวัสดิ์ ลําปาง  
893 100893 นาง รัชนี ไชยมงคล นครพนม  
894 100894 นาง รัชนีกร ทองประภา สุรินทร  
895 100895 นาง รัชนีวรรณ สินาคม สน.มท.  
896 100896 นาง รัชนีวรรณ เกสร ลําพูน  
897 100897 นาง รัฐพร เทียนสอาด แพร  
898 100898 นาง รัฐสิริ สิริวุฒิโชค ระยอง  
899 100899 นาง รัตติกรณ ประกอบผล ลพบุรี  
900 100900 นางสาว รัตติกาล คําสม เชียงราย  ผานภาค ก
901 100901 นางสาว รัตนธรินทร ศรีอานันท แมฮองสอน  
902 100902 นาง รัตนา ขานทะราชา รอยเอ็ด  ผานภาค ก
903 100903 นางสาว รัตนา นวลละออง เพชรบุรี  
904 100904 นาง รัตนา นาคเปา ยะลา  
905 100905 นาง รัตนา กลาหาญ เชียงใหม  
906 100906 นาง รัตนา นุมาศ ปตตานี  
907 100907 นาง รัตนา ภูกัน สุรินทร  
908 100908 นางสาว รัตนาภรณ รามแกว ตรัง  
909 100909 นางสาว รัมภา จํารัสศรี มหาสารคาม  
910 100910 นาง รัศมี รอยศรี สุรินทร  ผานภาค ก
911 100911 นาง ราตรี ศรีรัตนา ตรัง  
912 100912 นาง ราตรี สุขโหตุ กระบี่  
913 100913 นาง ราวัล ปุณขันธุ เลย  
914 100914 นาย ราวี สิทธิวุฒิ แพร  
915 100915 นาง ราศี รินทรามี อุดรธานี  ผานภาค ก
916 100916 นาง รําไพ จําปาศรี ขอนแกน  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

917 100917 นาง รําไพ ปะทะดี นครพนม  
918 100918 นางสาว รําไพพรรณ เจริญแสน ขอนแกน  
919 100919 นาง รินรดี ไมเศรา หนองบัวลําภู  
920 100920 นาง รุงทิพย บูรณะภักดี สมุทรสาคร  
921 100921 นางสาว รุงทิวา ยามโสภา รอยเอ็ด  
922 100922 นาง รุงทิวา ศักดิ์เลิศวงษย่ิง สุพรรณบุรี  
923 100923 นาง รุงนภา จันทรกลับ นครศรีธรรมราช  
924 100924 นางสาว รุงนภา โพโน พระนครศรีอยุธยา  
925 100925 นาง รุงนภา ไตรสารศรี นนทบุรี  
926 100926 นาง รุงนภา พรหมพินิจ หนองคาย  
927 100927 นาย รุงนิรันดร จันทราช ชัยภูมิ  
928 100928 นาย รุงเพชร พลอยพุม เลย  
929 100929 นาง รุงรัศมี หม่ืนกลา ชัยนาท  
930 100930 นาง รุงฤดี โพธิใย หนองคาย  ผานภาค ก
931 100931 นาง รุงฤทัย สนสุนันท กาฬสินธุ  
932 100932 นาย รุงศุกร สิริวันต ลพบุรี  
933 100933 นาง รุงอรุณ ทองชื่น ชัยนาท  
934 100934 นางสาว รุจิรา กองลาแซ เลย  
935 100935 นางสาว รุจิรา เหมกุล นครราชสีมา  
936 100936 นาง รุจี กลีบบัว สมุทรปราการ  
937 100937 นาง รุดาวัลย แกวนา สกลนคร  
938 100938 นาง เรณู สุขขี ชัยนาท  
939 100939 นาง เรณู เหมือนอินทร พิจิตร  
940 100940 นางสาว เรณู สุกใส ชลบุรี  
941 100941 นาย เริงรมย บุญปลูก ศรีสะเกษ  
942 100942 นางสาว เรียนนภา โกสิน แพร  ผานภาค ก
943 100943 นาย เรืองยศ ขานดํา สล./ชรก.สธ.  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

944 100944 นาง แรมสมร บัวชุม นนทบุรี  
945 100945 นาย ฤทธิ์ ไชยวรรณ นครศรีธรรมราช  
946 100946 นาง ลดาวัลย มิฉายา อุดรธานี  
947 100947 นาง ลลิตา ทิพนันท ฉะเชิงเทรา  
948 100948 นาย ละออ บุญนิกูล เพชรบุรี  
949 100949 นางสาว ลักขณา แจมอโศก ลําปาง  ผานภาค ก
950 100950 นาง ลักขณา โลหะสาร ศรีสะเกษ  
951 100951 นาง ลักษณา สิทธิจันทร มหาสารคาม  
952 100952 นาง ลัคณา เอี่ยมชัย ชัยนาท  
953 100953 นาง ลัดดาวรรณ พรหมชาติ ปทุมธานี  ผานภาค ก
954 100954 นาง ลัดดาวัลย เรืองเดช เพชรบูรณ  
955 100955 นาง ลัดดาวัลย สวางกิจ ชลบุรี  
956 100956 นาง ลัดดาวัลย บุญศิริ นครราชสีมา  
957 100957 นาง ลําดวน ทองเงิน เพชรบูรณ  
958 100958 นางสาว ลําพวน สุขสุเมฆ สพบ.  
959 100959 นาง ลําพอง กุลวิวัฒน อุบลราชธานี  
960 100960 นาย ลิขิต ชินวงษ ขอนแกน  
961 100961 นาง ล้ินจี่ โชติรัตนชัย เพชรบุรี  
962 100962 นาย ลือชัย สายสุทธิ ลพบุรี  
963 100963 นาง เลขา จิวสืบพงษ นครสวรรค  
964 100964 นาง เลิศลักษณ ชอยชางทอง สน.ปส.  
965 100965 นาย เล่ียม สนิทไทย ขอนแกน  
966 100966 นาย วงศเทพ ทาวงษ หนองคาย  
967 100967 นาย วจนะ บางยอง ขอนแกน  
968 100968 นาง วชิรา ธรรมชัย นครราชสีมา  
969 100969 นาง วณิชชากร ภูกลัด สระบุรี  
970 100970 นาย วณิชย มีจั่นเพชร นครปฐม  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

971 100971 นาง วณิดา เจตนุรักษ นครศรีธรรมราช  
972 100972 นาง วดีปทุม โหราเรือง ชัยภูมิ  
973 100973 นาง วทัญญา คงทรัพย สมุทรปราการ  
974 100974 นาง วนัญญา แสงสุวรรณ กาญจนบุรี  
975 100975 นางสาว วนิชดา ตันติลักษณ อางทอง  
976 100976 นาง วนิดา ภูดวงดาษ รอยเอ็ด  
977 100977 นางสาว วนิดา ชูศักดิ์ กาญจนบุรี  
978 100978 นาง วนิดา สังขรัตน สงขลา  
979 100979 นาง วนิษฐา สิมาวัน อํานาจเจริญ  
980 100980 นาย วรพนธ จันทรตรี ศรีสะเกษ  
981 100981 นาง วรพร สิทธิตนเอง ลพบุรี  
982 100982 นางสาว วรรณดี จิ้วไมแดง สุราษฎรธานี  
983 100983 นาง วรรณทนี หนองเตาดํา นราธิวาส  ผานภาค ก
984 100984 นางสาว วรรณพร วชรวรวงศ นครสวรรค  
985 100985 นางสาว วรรณภา สงัด อุทัยธานี  
986 100986 นาง วรรณภา ผลเพชร ขอนแกน  
987 100987 นางสาว วรรณา กกกระโทก นครราชสีมา  
988 100988 นาง วรรณา จิตตยม ลพบุรี  ผานภาค ก
989 100989 นาง วรรณี เชียงทา นาน  
990 100990 นาย วรวิทย แกวกันต มหาสารคาม  
991 100991 นาย วรวุฒิ ลาเตะ ยะลา  
992 100992 นาย วรวุฒิ จิยะเจริญ ชุมพร  
993 100993 นาย วรวุธ พลทองมาก บุรีรัมย  
994 100994 นาง วรัชยา อภิวงค ลําพูน  
995 100995 จาเอก วราพงษ รอดเที่ยง กําแพงเพชร  ผานภาค ก
996 100996 นางสาว วราภรณ พูลวาสน พังงา  
997 100997 นาง วราภรณ คํามีออน สน.คท.  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

998 100998 นาย วรายุทธ เกิดผล ระนอง  
999 100999 นาง วรารัตน ฝายสูน สระแกว  

1,000 101000 นาง วริศรา อรุณสวัสดิ์ สมุทรสาคร  
1,001 101001 นางสาว วริศรา ศรีโวหะ นนทบุรี  
1,002 101002 นางสาว วรุณยุภา เมืองยศ ขอนแกน  
1,003 101003 นาง วรุณรัตน หลงทอง สิงหบุรี  
1,004 101004 นาง วลัยภรณ ธนะมัย พระนครศรีอยุธยา  
1,005 101005 นาง วลัยลักษณ ไพรสณฑ หนองคาย  
1,006 101006 นางสาว วลีรัตน ฉํ่าสูงเนิน นครราชสีมา  
1,007 101007 นาง วไลพร ปอมสันเทียะ เพชรบูรณ  
1,008 101008 นาย วสันต จันทรดวง พระนครศรีอยุธยา  
1,009 101009 นาง วัชราภรณ ชูทองรัตนะ นครพนม  
1,010 101010 นาย วัชรินทร สุขเต็มดี อุบลราชธานี  
1,011 101011 นาง วัชรี ชูเลิศ ยะลา  
1,012 101012 นาย วัฒนชัย เหลาโพธ์ิชัย อุดรธานี  
1,013 101013 นาย วัฒนา ปญญายุทธศักดิ์ นครศรีธรรมราช  
1,014 101014 นาย วันชัย เหมศิลปน สล.  
1,015 101015 นาย วันชัย สุดโต สุพรรณบุรี  ผานภาค ก
1,016 101016 นาย วันชัย ชมฉ่ํา นครราชสีมา  
1,017 101017 นาย วันชัย ภูมิสุทธิกุล พัทลุง  
1,018 101018 นาย วันชาติ ปานชัย เพชรบูรณ  
1,019 101019 นาง วันดี ไชยฤทธิ์ นครศรีธรรมราช  
1,020 101020 นาง วันดี การอุภัย พระนครศรีอยุธยา  ผานภาค ก
1,021 101021 นาง วันเพ็ญ ชินวงค นครศรีธรรมราช  
1,022 101022 นาง วันเพ็ญ ขันติพิพัฒน พังงา  
1,023 101023 นางสาว วันเพ็ญ เมฆพฤกษาวงศ อางทอง  
1,024 101024 นางสาว วันวิสาข บุญจันทรง พะเยา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,025 101025 นาง วันวิสาร ยอแสง ลําพูน  
1,026 101026 นาง วัลภา ชื่นสงวน กาญจนบุรี  
1,027 101027 นาง วารุณี โพธ์ิแกว นครพนม  
1,028 101028 นาง วาสนา ตาราษี รอยเอ็ด  
1,029 101029 นาง วาสนา นาทอง สิงหบุรี  ผานภาค ก
1,030 101030 นาง วาสนา เทศเขียว ชัยนาท  
1,031 101031 นาง วาสนา ประดับรัตน เชียงใหม  
1,032 101032 นางสาว วาสนา ลครชัย อํานาจเจริญ  ผานภาค ก
1,033 101033 นาง วาสนา บัวบาน แพร  
1,034 101034 นาง วาสนา จําปารัตน อุบลราชธานี  
1,035 101035 นาย วิจิตร ประกอบดี ปตตานี  
1,036 101036 นาง วิจิตรา ชะนา อํานาจเจริญ  
1,037 101037 นางสาว วิชญาดา อิ่มอุระ นครสวรรค  ผานภาค ก
1,038 101038 นาย วิชัย เทศนาบูรณ ราชบุรี  
1,039 101039 นาย วิชัย จาดโห เชียงราย  
1,040 101040 นาย วิชัย สุวรรณ พิษณุโลก  
1,041 101041 นาย วิชัย พรหมสกุล นครนายก  
1,042 101042 นาย วิชาญ สิทธิชัย สงขลา  
1,043 101043 นางสาว วิชุดา บุญจันทร สน.บค.  
1,044 101044 นาง วิชุดา ชวยดู เชียงราย  
1,045 101045 นาย วิเชียร วงศสกุลกาญจน สระบุรี  
1,046 101046 นาย วิเชียร โชติชวง นครสวรรค  
1,047 101047 วาท่ีรอยตรี วิญู ดีปญญา จันทบุรี  
1,048 101048 นาย วิทยา หันชัยศรี รอยเอ็ด  
1,049 101049 นาย วิทยา มฤคี นครศรีธรรมราช  
1,050 101050 นาย วิทยา สพฤตศรี สมุทรสาคร  
1,051 101051 นาย วิทยา ดับทุกข นครนายก  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,052 101052 นาย วิทยา บุตรวรรณ นครพนม  
1,053 101053 นาย วินัย คลายทอง สน.กร.  
1,054 101054 นาย วินัย ศรีแกว หนองบัวลําภู  
1,055 101055 นาย วินิจ สุพรรณ นครศรีธรรมราช  
1,056 101056 นาย วิบูลยศักดิ์ ชอบหาญ กาฬสินธุ  
1,057 101057 นาง วิภา ศรีรัตน นครราชสีมา  
1,058 101058 นางสาว วิภาดา วิสุทธิสระ สน.ปส.  
1,059 101059 นาย วิภาดา ทองคํา นครศรีธรรมราช  
1,060 101060 นาง วิภาพร วรรณรี สระบุรี  
1,061 101061 นาง วิภาภรณ คําม่ัน รอยเอ็ด  
1,062 101062 นาง วิภารัช อุตรมาตย รอยเอ็ด  
1,063 101063 นาง วิภารัตน ทิพยปนวงศ สุโขทัย  
1,064 101064 นาง วิภารัตน ชวยแทน กระบี่  
1,065 101065 นางสาว วิภาลักข วชิระธรรมา ตราด  ผานภาค ก
1,066 101066 นาง วิภาวรรณ สาฆอง นครราชสีมา  ผานภาค ก
1,067 101067 นางสาว วิภาวัลย นิวาสประกฤติ หนองคาย  ผานภาค ก
1,068 101068 นาง วิมลรัตน สุทธิดี บุรีรัมย  
1,069 101069 นาง วิมาดา อังสุโชติ สมุทรสงคราม  
1,070 101070 นาง วิยดา คิดชัย พระนครศรีอยุธยา  
1,071 101071 นาง วิยะดา มันปาฎิ บุรีรัมย  
1,072 101072 นาย วิรัตน เหลืองคํา หนองคาย  
1,073 101073 นาง วิราวรรณ เชียงที นครพนม  
1,074 101074 นาง วิรุฬหรัตน เกาะสาลี หนองบัวลําภู  
1,075 101075 นาย วิโรจน จันทอุไร สงขลา  
1,076 101076 นาย วิโรจน จันทรเกตุ พัทลุง  
1,077 101077 นางสาว วิลัดดา วิระธรรมโม สล.  
1,078 101078 นางสาว วิลาวัลย สุนทรา ยโสธร  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,079 101079 นาง วิลาวัลย ชัยม่ันคง ศส.  
1,080 101080 นาง วิไล บุญพรหม รอยเอ็ด  
1,081 101081 นาง วิไล วานิชปฏิยุทธ พระนครศรีอยุธยา  
1,082 101082 นาง วิไล สงวนพวก อุดรธานี  
1,083 101083 นาย วิไล ยอดยศ กาฬสินธุ  
1,084 101084 นาง วิไลจิตร นําพูลสุขสันติ์ กาฬสินธุ  
1,085 101085 นาง วิไลพร พีระประมวล กาญจนบุรี  
1,086 101086 นางสาว วิไลวรรณ ชิดทอง มหาสารคาม  
1,087 101087 นาง วิไลวรรณ มาฟู พะเยา  
1,088 101088 นาง วิวรรณ พอกขุนทด ลพบุรี  
1,089 101089 นาย วิวัฒน นิ่มระวี กําแพงเพชร  
1,090 101090 นาย วิสิทธ์ิ ธวัชวงค พระนครศรีอยุธยา  
1,091 101091 นาย วิสูตร เปยมสุวรรณ นราธิวาส  
1,092 101092 นางสาว วีณา โอบออม เพชรบุรี  
1,093 101093 นาย วีรชัย มีชม กําแพงเพชร  
1,094 101094 นาย วีรพันธ ศรีไตรเรือง อุดรธานี  
1,095 101095 นางสาว วีรยา เวียงทอง แพร  
1,096 101096 นาย วีระ นามคุณ มหาสารคาม  
1,097 101097 นาย วีระชัย มีทรัพย มุกดาหาร  
1,098 101098 นาย วีระชัย วาทยะกร ปทุมธานี  
1,099 101099 นาย วีระพงษ เรืองธนอมร รอยเอ็ด  
1,100 101100 นาย วีระพงษ โกศัลวัฒน กาฬสินธุ  
1,101 101101 นาย วีระยุทธ รัฐปรัชญา หนองคาย  
1,102 101102 นาย วีระวัฒน พูลหนาย พิษณุโลก  
1,103 101103 จาเอก วีระศักดิ์ คําแฝง สุพรรณบุรี  
1,104 101104 นาย วีระศักดิ์ ดวงเว เพชรบูรณ  
1,105 101105 นาย วีระศิลป ชอยเครือ สระบุรี  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,106 101106 นาย วุฒิชัย ศรีเมือง ลพบุรี  
1,107 101107 นาย เวธิน ขาวศรี รอยเอ็ด  
1,108 101108 นาง เวียงวนา สําราญทรัพย นครปฐม  
1,109 101109 นาง แวนทิพย พงษสถิตย อํานาจเจริญ  
1,110 101110 นางสาว แววดาว เรือนกุณา อุทัยธานี  ผานภาค ก
1,111 101111 นาง แววตา ขัติพิบูลย เชียงใหม  
1,112 101112 นางสาว ศกุนิชญ ชูเชิด ประจวบคีรีขันธ  
1,113 101113 นาง ศฑารัตน แพทอง สระบุรี  
1,114 101114 นาง ศยามล เผือกนิสัย ระยอง  
1,115 101115 นาย ศรชัย ธานีรัตน พิจิตร  
1,116 101116 นางสาว ศรัณยรัตน ภูโอบ มุกดาหาร  
1,117 101117 นาย ศรันย เศรษฐวิวัฒน อุทัยธานี  ผานภาค ก
1,118 101118 นาง ศริญญา วิถีเทพ ขอนแกน  
1,119 101119 นางสาว ศรีนวล เทพารักษ สพบ.  
1,120 101120 นาง ศรีประไพ อโนราช ศรีสะเกษ  
1,121 101121 นางสาว ศรีพรเพ็ญ ศรีชาติ สน.กร.  
1,122 101122 นาย ศรีมงคล ละคร อุบลราชธานี  
1,123 101123 นาง ศรีสมพร นิลวิสุทธ์ิ ปตตานี  
1,124 101124 นาง ศรีสุข ลาภรวย อางทอง  
1,125 101125 นาง ศรีสุดา สิงหทอง นครนายก  
1,126 101126 นาง ศรีสุนันท บรรทัด กาญจนบุรี  
1,127 101127 นาง ศรีเสาวลักษณ ประสิทธ์ิ ลําพูน  
1,128 101128 นาง ศลยา ภูติอนันต ระยอง  
1,129 101129 นาง ศศิธร สัญฉกร อุดรธานี  
1,130 101130 นาง ศศิธร งอสอน นครราชสีมา  
1,131 101131 นาย ศาสตรา อุดมลาภ สกลนคร  
1,132 101132 นางสาว ศิรชา แตงนอย นครสวรรค  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,133 101133 นางสาว ศิราณี สุวรรณกูล ลําปาง  
1,134 101134 สิบเอก ศิริ เร็วอุไร นครศรีธรรมราช  
1,135 101135 นาย ศิริชัย ปองดี มหาสารคาม  
1,136 101136 นาง ศิรินทรนา หวัดสนิท สุราษฎรธานี  
1,137 101137 นาง ศิรินภา พวงแกว ชลบุรี  
1,138 101138 นาง ศิริประภา ภูผา สมุทรสงคราม  
1,139 101139 นาง ศิริพร ชูเมือง นครศรีธรรมราช  
1,140 101140 นางสาว ศิริพร ศรีนุรัตน นครศรีธรรมราช  ผานภาค ก
1,141 101141 นาง ศิริพร หงษทอง สกลนคร  
1,142 101142 นาง ศิริพร อรัญมิตร ขอนแกน  ผานภาค ก
1,143 101143 นาง ศิริพักตร อันไกรฤทธิ์ กาฬสินธุ  
1,144 101144 นาง ศิริรัตน เนินลพ ราชบุรี  
1,145 101145 นาง ศิริรัตน จันทราสา สิงหบุรี  
1,146 101146 นางสาว ศิริรัตน สารกอง กจ.  
1,147 101147 นาง ศิริรัตน ชวยนุกูล สงขลา  
1,148 101148 นาง ศิริลักษณ จงไพจิตร ตรัง  
1,149 101149 นางสาว ศิริลักษณ ชนะตรีรัตนพันธุ นครสวรรค  ผานภาค ก
1,150 101150 นาง ศิริลักษณ ปตะศุต หนองคาย  
1,151 101151 นาง ศิริวรรณ สุนทรกิจ สมุทรสาคร  
1,152 101152 นาย ศิริวัฒน ทองออน สน.ปศ.  
1,153 101153 นาย ศุภชัย สอนสุภาพ เชียงใหม  
1,154 101154 นาง ศุภร พลธนะ เชียงราย  
1,155 101155 นาง ศุภรัตน แสนอินตะ ชัยภูมิ  
1,156 101156 นาย ศุภฤกษ สําราญพิศ ชัยภูมิ  
1,157 101157 นางสาว ศุภลักษ มีศรีรอด สน.บค.  
1,158 101158 นาง ศุภลักษณ ดุริยาฤทัย สงขลา  
1,159 101159 นาง ศุภวรรณ กิตติคุรุปกรณ ปราจีนบุรี  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,160 101160 นาง ศุภิสรา เชื้ออินทร สน.คท.  
1,161 101161 นาย เศรษฐพงศ ตนเกตุ ลําพูน  
1,162 101162 นาย สกลไกร ธรรมสรางกูร สุโขทัย  
1,163 101163 นาง สกาวกาญจน อรุณรัตน ระยอง  
1,164 101164 นาย สงบ ตะคํา ตาก  
1,165 101165 นาง สงบ อินทรมวง กําแพงเพชร  
1,166 101166 นางสาว สงวนจิตร เปรี่ยมนอง ยโสธร  
1,167 101167 นาย สงวนศักดิ์ พานิชกุล ยะลา  
1,168 101168 นาย สนอง วงษผาบุตร นครพนม  
1,169 101169 นาย สนั่น พรมมา ชัยภูมิ  
1,170 101170 นางสาว สบาย พรหมสุวรรณ ตรัง  
1,171 101171 นาย สมเกียรติ โคตรบุตร อุดรธานี  
1,172 101172 นาย สมเกียรติ บุตรแกว แพร  
1,173 101173 นาง สมคิด ภูวิจิตร สกลนคร  
1,174 101174 นาง สมจิต ใจดํารงค ยะลา  
1,175 101175 นาง สมจิต นาชัยเพิ่ม บุรีรัมย  
1,176 101176 นาย สมเจตน พันธลุกา นครศรีธรรมราช  
1,177 101177 นาย สมใจ หาญวงศ อุดรธานี  
1,178 101178 นาย สมชัย แสนวันดี อุดรธานี  
1,179 101179 นาย สมชาย ครองระวะ นครปฐม  
1,180 101180 นาย สมชาย สุขแปน ภูเก็ต  
1,181 101181 นาย สมชาย พูนประสิทธ์ิ ชัยภูมิ  ผานภาค ก
1,182 101182 นาย สมชาย หงษรัมย อุบลราชธานี  
1,183 101183 นาง สมญา เพชรคง สงขลา  
1,184 101184 นาย สมเดช แกวตุน นครศรีธรรมราช  
1,185 101185 นาย สมเดช มานอก นครราชสีมา  
1,186 101186 นาง สมถวิล ชอบนา นครราชสีมา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,187 101187 นาย สมนึก วงษภูงา เพชรบูรณ  
1,188 101188 นาย สมนึก ถิตยบุญครอง กาฬสินธุ  
1,189 101189 นาย สมนึก ลายทิพย พัทลุง  
1,190 101190 นาง สมบุญ ฐานวิเศษ ชัยภูมิ  
1,191 101191 นางสาว สมบูรณ จําปานาค พระนครศรีอยุธยา  ผานภาค ก
1,192 101192 นาง สมบูรณ มากรัตน พิษณุโลก  
1,193 101193 นาง สมปรารถนา ไพศาลศักดิ์ แพร  
1,194 101194 นาง สมปอง วัฒนุวรรณ พังงา  
1,195 101195 นาย สมพร มวงงาม สน.กร.  
1,196 101196 นาย สมพร เสิบกล่ิน อุทัยธานี  
1,197 101197 นาย สมพร เมฆาสวัสดิ์วงศ นครสวรรค  
1,198 101198 นาง สมพร บุตรโส สุรินทร  
1,199 101199 นาง สมพักตร สุวรรณพงศ นครศรีธรรมราช  
1,200 101200 นาง สมพันธ คานสี นครพนม  
1,201 101201 นาง สมพิศ สายัณห นนทบุรี  
1,202 101202 นาย สมภพ ศรีภาค ศรีสะเกษ  
1,203 101203 นาย สมภพ แผความดี ตบ.  
1,204 101204 นาย สมโภชน ปนวงศ ลพบุรี  
1,205 101205 นาย สมยศ ฉ่ํามณี รอยเอ็ด  
1,206 101206 นาง สมยศ วงศเรือง ยโสธร  
1,207 101207 นาย สมยศ ดิษเจริญ ขอนแกน  
1,208 101208 นาง สมฤดี ธนภิญโญ กาญจนบุรี  
1,209 101209 นาย สมวงษ สวัสดิ์ภักดี ราชบุรี  
1,210 101210 นาง สมศรี จันทรศศิธร สน.กร.  
1,211 101211 นาง สมศรี ไชยสกุล เชียงราย  
1,212 101212 นาย สมศักดิ์ จันทรแกว ชัยนาท  
1,213 101213 นาย สมศักดิ์ ทองคํา อํานาจเจริญ  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,214 101214 นาย สมศักดิ์ ปรุงสุข อางทอง  
1,215 101215 นาย สมศักดิ์ เบาเงิน นครสวรรค  
1,216 101216 นาย สมศักดิ์ พรหมแกว พัทลุง  ผานภาค ก
1,217 101217 นาง สมหมาย กุนเกษม ลําปาง  
1,218 101218 นาย สรพัฒน นอยชอย กจ.  
1,219 101219 นาย สรรชัย วงศสุวรรณ สระบุรี  
1,220 101220 นาย สรวิศ เตชะนัง ศรีสะเกษ  
1,221 101221 นางสาว สรอยสังวาลย มณีวรรณ นนทบุรี  
1,222 101222 นาย สรายุทธ พุมมี ขอนแกน  
1,223 101223 นาง สริดา ตาเรือนสอน ตาก  
1,224 101224 นางสาว สโรชา ลิ้มตระกูล กาญจนบุรี  
1,225 101225 นาง สโรชา โฮล่ิม สงขลา  
1,226 101226 นาง สวลี แพงมา ศรีสะเกษ  
1,227 101227 นาย สวัสดิ์ คานสี นครพนม  
1,228 101228 นางสาว สังวาลย แกวโสตร ลพบุรี  
1,229 101229 นาง สังเวียน สลับศรี หนองคาย  
1,230 101230 นาย สัจจา ปลองไหม ระนอง  
1,231 101231 นาง สัญญาลักษณ ศรีพรมงาม ปราจีนบุรี  
1,232 101232 นาย สัญติยากร พรมวัง นครพนม  
1,233 101233 นาง สันศนี นวกิตติ นครปฐม  
1,234 101234 นาง สันสิตา ชูสกุลวงศ พัทลุง  
1,235 101235 นาย สัมพันธ เอี่ยมรอด สน.พส.  
1,236 101236 นาย สัมพันธ กรัชกายพันธ นครราชสีมา  
1,237 101237 นาย สัมพันธ อําไพรัตน ชุมพร  
1,238 101238 นาย สัมฤทธิ์ เหลาทอง เชียงราย  
1,239 101239 นาง สาคร รอดรัตน นครศรีธรรมราช  
1,240 101240 นาย สามารถ พรรณจิตต กาฬสินธุ  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,241 101241 นาย สามารถ สงวนศิลป หนองบัวลําภู  
1,242 101242 นาง สายชล ขัตติยะราช หนองคาย  
1,243 101243 นาง สายฝน จันใจ ชัยภูมิ  
1,244 101244 นาง สายพิณ พิมพสวัสดิ์ นครนายก  
1,245 101245 นาง สายเพชร รวมสุข มหาสารคาม  
1,246 101246 นาง สายรุง มิทิน สระบุรี  
1,247 101247 นาง สายรุง ตั้งตน กําแพงเพชร  ผานภาค ก
1,248 101248 นางสาว สายวารินทร แสงสวาง นราธิวาส  
1,249 101249 นาง สายสวาท ใจตา เชียงใหม  
1,250 101250 นาง สายสวาท มัจฉา สุพรรณบุรี  
1,251 101251 นาง สายสุนีย แยมดวง สมุทรสงคราม  
1,252 101252 นาง สายโสภา เฟองสมบูรณ พังงา  ผานภาค ก
1,253 101253 นางสาว สายหยุด อนุดวง นนทบุรี  ผานภาค ก
1,254 101254 นาง สายอารุณ มูลจอย เชียงราย  
1,255 101255 นาย สายันต หนักแนน มหาสารคาม  ผานภาค ก
1,256 101256 นาย สายันต เครือสุข ลําปาง  
1,257 101257 นาง สารภี จรัสพันธุ ราชบุรี  
1,258 101258 นาง สารภี ฝกระโทก บุรีรัมย  
1,259 101259 นาง สาระภี แข็งธัญกรณ อุทัยธานี  ผานภาค ก
1,260 101260 นาย สารัฐ วงศเศรษฐโชติ ประจวบคีรีขันธ  
1,261 101261 นาย สาวิตต หลวงประทุม กําแพงเพชร  
1,262 101262 นาง สาวิตรี ซุนดวิค สน.คท.  
1,263 101263 นาง สํานวน มูลมาวัน พิษณุโลก  
1,264 101264 นาง สําเนา พิศุทธิสุวรรณ นครราชสีมา  
1,265 101265 นาง สําเนียง สืบถิ่น ปทุมธานี  
1,266 101266 นางสาว สํารวย ภักดีจอหอ นครราชสีมา  
1,267 101267 นาย สําราญ นวลแกว เชียงใหม  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,268 101268 นาง สําราญ กมลสุทธิไพจิตร นครราชสีมา  
1,269 101269 นางสาว สําเร็จ ศรีเกษม ระยอง  
1,270 101270 นาง สําเริง อยูนิ่ม พิษณุโลก  
1,271 101271 นาย สําเริง สีสุก ชัยภูมิ  
1,272 101272 นาง สําลี สถิตยภูมิ สงขลา  
1,273 101273 นาย สิทธิเกตุ เข็มคง ปทุมธานี  
1,274 101274 นาย สิทธิชัย สัจจานิจการ นาน  
1,275 101275 นาย สิทธิพร คัดทะจันทร มหาสารคาม  
1,276 101276 นาย สินาท โมสิกะ ชัยภูมิ  
1,277 101277 นาย สิริ พงษไทย ระนอง  
1,278 101278 นาง สิริกานต เนียมราช ราชบุรี  
1,279 101279 นางสาว สิรินพิชญ ภาพล อุบลราชธานี  
1,280 101280 นาง สิรินารถ ภูครองหิน กาฬสินธุ  
1,281 101281 นาง สิริพร ทรัพยพืช พระนครศรีอยุธยา  
1,282 101282 นาง สิริพร นอยวิลัย พระนครศรีอยุธยา  
1,283 101283 นาง สิริพรรณ ศิวะวามร อุตรดิตถ  
1,284 101284 นาง สิริพิกุล ถาเจริญ ชัยภูมิ  
1,285 101285 นาง สิริภัทร เข็มคง เชียงใหม  
1,286 101286 นาง สิริวรรณ มัชฌิมวงศ สุราษฎรธานี  
1,287 101287 นาง สุกัญจนธิมา จรสูงเนิน นครราชสีมา  
1,288 101288 นาง สุกัญญา ชมภูชัย ลําปาง  ผานภาค ก
1,289 101289 นาง สุกัญญา คินขุนทด นครราชสีมา  
1,290 101290 นาง สุกัญญา นาวีพิทักษสมุทร ลพบุรี  ผานภาค ก
1,291 101291 นาง สุกัญญา อุดมมงคลชัย ลพบุรี  
1,292 101292 นาง สุกัญญา บุพศิริ นครพนม  
1,293 101293 นาง สุกานดา กอนแพง สกลนคร  
1,294 101294 นางสาว สุกานดา สันติภาพวิวัฒนา พิษณุโลก  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,295 101295 นาง สุขรดา อมรรังสิโรจน สน.พส.  
1,296 101296 นาย สุขี วิเชียรทอง ราชบุรี  
1,297 101297 นาง สุคนธ เทพบํารุง นครราชสีมา  
1,298 101298 นาย สุจิตต บุญญาคม สุพรรณบุรี  
1,299 101299 นางสาว สุจิตตรา บุญวิเศษ อุดรธานี  ผานภาค ก
1,300 101300 นางสาว สุจิตรา ฌานฤทธิกุล สตูล  
1,301 101301 นางสาว สุจิตรา สมบูรณ อุตรดิตถ  ผานภาค ก
1,302 101302 นางสาว สุจิน สาระคง กระบี่  
1,303 101303 นาง สุชาญญา ศรีสุดใจ ภูเก็ต  
1,304 101304 นาง สุชาดา ไตรธรรม กาญจนบุรี  
1,305 101305 นาง สุชาดา พวงมี ลพบุรี  
1,306 101306 นาย สุชาติ เรืองวิเศษ มหาสารคาม  
1,307 101307 สิบเอก สุชาติ ฉายกะพันธ สงขลา  
1,308 101308 นาย สุชาติ ออยทอง ชุมพร  
1,309 101309 นางสาว สุณิสา รัชดามรินทร สน.ปส.  
1,310 101310 นาง สุณีรัตน เฟองฟูลอย สุพรรณบุรี  
1,311 101311 นาง สุดใจ พุทธนุกูล สตูล  
1,312 101312 นาย สุดพนม เพิ่มมี สุรินทร  
1,313 101313 นาง สุดา ไวยพาลี พระนครศรีอยุธยา  
1,314 101314 นาง สุดา ศิริมาก อุดรธานี  ผานภาค ก
1,315 101315 นาง สุดา โชยรัมย เชียงใหม  
1,316 101316 นาง สุดา เศรษฐสม สงขลา  
1,317 101317 นาง สุทธิณีย ไชยวงศ เชียงใหม  
1,318 101318 นาง สุทธินันท ทองใบ เพชรบูรณ  
1,319 101319 นาย สุทธิพงษ ดวงมณีรัตน นาน  
1,320 101320 นาย สุทัศน จาติระเปา ลําพูน  
1,321 101321 นาย สุทา แกวมาก อุบลราชธานี  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,322 101322 นาย สุทิน ไชยวงค พะเยา  
1,323 101323 นาย สุเทพ เขียวฤทธิ์ สุโขทัย  
1,324 101324 นาย สุเทพ ขอนทอง กําแพงเพชร  
1,325 101325 นาง สุเทียน กระจางจิตร บุรีรัมย  
1,326 101326 นาง สุธรรมา เลิศฤทธิ์ ชัยภูมิ  ผานภาค ก
1,327 101327 นาง สุธาวัลย เวชกามา สกลนคร  
1,328 101328 นาง สุธาสินี พิเชฐจํารัสชีพ สุรินทร  
1,329 101329 นาย สุธี ทองนรินทร สุรินทร  
1,330 101330 นาง สุธีรา ใจดี ลําพูน  
1,331 101331 นาง สุธีรา เรืองฤทธิ์ พะเยา  
1,332 101332 นาย สุนทร ทองหนูแดง ตราด  
1,333 101333 นางสาว สุนันท เอกุทัพ รอยเอ็ด  ผานภาค ก
1,334 101334 นางสาว สุนันท มงคลกาวิล ประจวบคีรีขันธ  
1,335 101335 นาง สุนันทา แสงมณี เพชรบุรี  
1,336 101336 นาง สุนันทา ศรีอาฒยานนท นครราชสีมา  
1,337 101337 นาง สุนารี ถิ่นกําเหนิด สมุทรสงคราม  
1,338 101338 นาง สุนิธี สุวรรณ นราธิวาส  
1,339 101339 นาง สุนีย ไชยคําหลา เชียงใหม  
1,340 101340 นางสาว สุปราณี ไวยมาลี สน.พส.  
1,341 101341 นาย สุพจน ประยงคหอม รอยเอ็ด  
1,342 101342 นาย สุพจน ครุฑถนอม นครศรีธรรมราช  
1,343 101343 นาย สุพจน ภูปุย สกลนคร  
1,344 101344 นาย สุพจน แกวเจริญ ขอนแกน  
1,345 101345 นาย สุพจน ย่ิงยง ประจวบคีรีขันธ  
1,346 101346 นาย สุพจน ปราบหงษ แพร  
1,347 101347 นาย สุพจน เกตุประจักษ ลพบุรี  
1,348 101348 นาง สุพรรณ ศิริอุดม นครราชสีมา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,349 101349 นาง สุพรรณ พันธประสิทธิกิจ เชียงราย  
1,350 101350 นาง สุพรรณี นวลเกล้ียง พัทลุง  ผานภาค ก
1,351 101351 นาย สุพัด หวังสม บุรีรัมย  
1,352 101352 นางสาว สุพัตรา จันทราภรณ เชียงใหม  
1,353 101353 นาง สุพัตรา กาญจนบรรณ ปตตานี  
1,354 101354 นาง สุพิช เรืองไทย ขอนแกน  
1,355 101355 นาง สุพิชญา ภูวอง เชียงราย  
1,356 101356 นาง สุพิน ไทยสะเทือน พะเยา  
1,357 101357 นาง สุพินดา แกนเสลา พะเยา  
1,358 101358 นาย สุเพียร พิงปยกุล สุรินทร  
1,359 101359 นาย สุไพ บัณฑจิต มหาสารคาม  ผานภาค ก
1,360 101360 นาย สุภักดิ์ แสนเสนาะ สงขลา  
1,361 101361 นาง สุภัค อาจหาญ รอยเอ็ด  
1,362 101362 นาย สุภาพ ตุกเตียน นราธิวาส  
1,363 101363 นาง สุภาพร สรอยสุวรรณ ฉะเชิงเทรา  
1,364 101364 นางสาว สุภาพร ทองเพ็ชร เลย  
1,365 101365 นางสาว สุภาพร พลเย่ียม อุดรธานี  
1,366 101366 นาง สุภาพร กรแกว อุบลราชธานี  
1,367 101367 นางสาว สุภาพรรณ นิโรจนสุวรรณ ฉะเชิงเทรา  
1,368 101368 นาง สุภาภรณ ศรีบุญลือ รอยเอ็ด  
1,369 101369 นาง สุภาภรณ บุญวงศ นครศรีธรรมราช  ผานภาค ก
1,370 101370 นางสาว สุภาภรณ ชัยประสานสินธุ อุดรธานี  ผานภาค ก
1,371 101371 นาง สุภาภรณ เส็งบางยาง นนทบุรี  
1,372 101372 นาง สุภาภรณ มารัตน ลพบุรี  
1,373 101373 นาง สุภาภรณ หนองคู ศรีสะเกษ  
1,374 101374 นาง สุภาวดี โคตรแสนเมือง กาฬสินธุ  
1,375 101375 นาง สุภาวดี มลีรัตน นครราชสีมา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,376 101376 นาง สุภาวดี สงวนแกว ปทุมธานี  
1,377 101377 นาง สุภิญญา อักษรพันธ พัทลุง  
1,378 101378 นาง สุภิตตา สมบัติทยานนท ปราจีนบุรี  
1,379 101379 นาง สุมน คณะครุฑ ชุมพร  
1,380 101380 นาง สุมาลา บําเพ็ญ ชัยนาท  
1,381 101381 นางสาว สุมาลี เดียวสุขประเสริฐ เพชรบูรณ  
1,382 101382 นาง สุมิตตา นามสมุทร สมุทรปราการ  
1,383 101383 นาย สุมิตร สกุลเวช เชียงราย  
1,384 101384 นาง สุมิตรตรา สอนนอก กาฬสินธุ  
1,385 101385 นาง สุมิตรา สีคําชอน มหาสารคาม  
1,386 101386 นางสาว สุมิตรา สมบูรณ เชียงราย  
1,387 101387 นาง สุมิตรา ศรีแกว นาน  
1,388 101388 นาง สุเมณร เฝอสูงเนิน นครราชสีมา  
1,389 101389 นาย สุรจิตร จาเพียราช สกลนคร  
1,390 101390 นาย สุรเชษฐ ขุนสมอโคน กําแพงเพชร  
1,391 101391 นาง สุรภา รุงอุทัย กาญจนบุรี  
1,392 101392 นาย สุรศักดิ์ สายแสง อุบลราชธานี  
1,393 101393 นาย สุรสิทธ์ิ กัณหาเรียง เลย  
1,394 101394 นาง สุรัตน กุศลธรรมรัตน นครสวรรค  
1,395 101395 นาง สุรางคนางค โฉมจันทร นครสวรรค  
1,396 101396 นาย สุรินทร บุญปก ลําปาง  
1,397 101397 นาง สุริยา สัจจาพันธุ ยะลา  
1,398 101398 นาง สุรีญา แสนอุบล สกลนคร  
1,399 101399 นางสาว สุรียพร ย้ิมละมัย สน.คท.  
1,400 101400 นางสาว สุรียรัตน สุคุณณี อางทอง  
1,401 101401 นาง สุลัดดา โประชู สุรินทร  
1,402 101402 นาง สุวนีย วัฒนชาติ สมุทรปราการ  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,403 101403 นางสาว สุวรรณา คงไชย ตรัง  
1,404 101404 นาง สุวรรณี เกตุทอง เพชรบุรี  
1,405 101405 นางสาว สุวรรณี ตันเจริญ สระแกว  
1,406 101406 นางสาว สุวรรณี ขันพรม อํานาจเจริญ  
1,407 101407 นาง สุวรรณี กุญชรินทร ตรัง  
1,408 101408 นาง สุวรรณี เจริญสุข บุรีรัมย  
1,409 101409 นางสาว สุวรรณีย อินทรีย เชียงราย  
1,410 101410 นาง สุวัจนะ ทองสาดี เลย  
1,411 101411 นางสาว สุวารินทร ใจแกว นาน  
1,412 101412 นาง สุวิชาดา สุขขี ราชบุรี  
1,413 101413 นาย สุวิทย โตวัฒนกูร นครศรีธรรมราช  ผานภาค ก
1,414 101414 นาง สุวิมล หมวดมณี พัทลุง  
1,415 101415 นาง สุวีณา พรมมี นครราชสีมา  
1,416 101416 นาง สุอารี อินทรหม่ืนไวย บุรีรัมย  
1,417 101417 นาย เสกสรร ฉายาพันธุ ชัยภูมิ  
1,418 101418 นาย เสถียรพงษ มีสวัสดิ์ รอยเอ็ด  
1,419 101419 นาย เส็น หะยีสันติ์ นราธิวาส  
1,420 101420 นาย เสนห สารฤทธิ์ นครราชสีมา  
1,421 101421 นาย เสนอ ภักดีปญญา ขอนแกน  
1,422 101422 นางสาว เสนาะ หามนตรี พระนครศรีอยุธยา  ผานภาค ก
1,423 101423 นาย เสนีย กันทะมา อุบลราชธานี  
1,424 101424 นาย เสมอ พรประเสริฐศักดิ์ นครราชสีมา  
1,425 101425 นาย เสรี เจริญบริบูรณ สน.พส.  
1,426 101426 นาย เสรี  ศุภวัทน  จันทรดี สุพรรณบุรี  
1,427 101427 นางสาว เสาวกุล เกษรา สงขลา  
1,428 101428 นาง เสาวดี จันทรดี กาฬสินธุ  
1,429 101429 นาง เสาวนิตย พูนน้ําเพชร บุรีรัมย  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,430 101430 นาง เสาวนีย แกวประดับ ระยอง  
1,431 101431 นาง เสาวนีย ปานผดุง เชียงใหม  
1,432 101432 นางสาว เสาวนีย ชินสิทธิรัตน จันทบุรี  
1,433 101433 นางสาว เสาวลักษณ กฤษณะเศรณี กาญจนบุรี  
1,434 101434 นางสาว เสาวลักษณ พิทยานฤมาน ภูเก็ต  
1,435 101435 นางสาว เสาวลักษณ สวางวงศ อุบลราชธานี  
1,436 101436 นางสาว แสงจันทร ขันทอง สุรินทร  
1,437 101437 นาง แสงเวียน พริ้งเพลิด แพร  
1,438 101438 นาง แสงอรุณ เราเกษตรกรรณ กจ.  
1,439 101439 นาย แสวง คําเครื่อง ศรีสะเกษ  
1,440 101440 นาย โสธร สุทธิพันธ นครศรีธรรมราช  
1,441 101441 นาง โสพิณ จันทรเพ็ง ชุมพร  
1,442 101442 นางสาว โสพิศ แถมจันทร สุราษฎรธานี  
1,443 101443 นางสาว โสพิศ เพียรดี สระแกว  
1,444 101444 นางสาว โสภา มั่นศาสตร สิงหบุรี  
1,445 101445 นาง โสภิณ แสนวิจิตร นครศรีธรรมราช  
1,446 101446 นาง โสภี โกเศยโยธิน นครราชสีมา  
1,447 101447 นางสาว โสรส สุขไชยะ กาญจนบุรี  
1,448 101448 นาง ไสว วรธนานุวงศ สพบ.  
1,449 101449 นาง หทัยวรรณ บัวบาน แพร  
1,450 101450 นาง หรรษา กันยา อุทัยธานี  
1,451 101451 นาง หวานใจ ศรีตาแสน กาฬสินธุ  
1,452 101452 นาย องอาจ เพชรศรี อุดรธานี  
1,453 101453 นาย อดุลย ปองกัน ขอนแกน  
1,454 101454 นาง อติมา นกเขาเทศ สุพรรณบุรี  
1,455 101455 นาง อนงค เรือนแกว เชียงใหม  
1,456 101456 นาง อนงค สีเหลือง แพร  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,457 101457 นาง อนงค คําแสง นราธิวาส  
1,458 101458 นาง อนงคพรรณ ไตรพัฒน ลพบุรี  
1,459 101459 นาง อนัญลักษณ โรจนอําพร ปทุมธานี  
1,460 101460 นาย อนุชา ศรีละบุตร ศส.  
1,461 101461 นาย อนุชิต กฤติยาวรรณ มหาสารคาม  
1,462 101462 นาย อนุชิต เอี่ยมชัย เลย  
1,463 101463 นาง อนุชิต เทพคํา แพร  
1,464 101464 นาย อนุชิน อุทัยชาติ ขอนแกน  
1,465 101465 นาย อนุพล ผดุงจิตต นครสวรรค  
1,466 101466 นาย อนุรักษ อินทรศรี กําแพงเพชร  
1,467 101467 นาย อนุวัต สรรพนุเคราะห ตราด  
1,468 101468 นาย อเนก อินทรขาว อุบลราชธานี  
1,469 101469 นาง อภัยพร ศรีสงค นนทบุรี  ผานภาค ก
1,470 101470 นาง อภิชา จินดาสวัสดิ์ สพบ.  
1,471 101471 นาง อภิญญา ทองสงเสริม นครศรีธรรมราช  
1,472 101472 นาง อภิญญา จันทวัติ สกลนคร  
1,473 101473 นางสาว อภิญญา เชื้อฉํ่าหลวง ตราด  
1,474 101474 นาง อภิญญา รื่นสนธิ์ สุรินทร  
1,475 101475 นาง อภิญญากรณ นันตะกานตรง นครปฐม  
1,476 101476 นาย อมรพงศ พันธศรี หนองบัวลําภู  
1,477 101477 นาง อมรา ใบแกว อุบลราชธานี  
1,478 101478 นาง อรจิรา นิศามณีวงศ สน.สส  
1,479 101479 นางสาว อรทัย ตั้งม่ังเจริญกุล ชลบุรี  
1,480 101480 นาง อรนุช แสนลา หนองบัวลําภู  
1,481 101481 นาง อรพิน แอมนนท ขอนแกน  
1,482 101482 นาง อรวรรณ วัฒนเสน สุราษฎรธานี  
1,483 101483 นาง อรวรรณ ตันชัยฤทธิกุล ชัยภูมิ  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,484 101484 นาง อรวรรณ แกวสองเมือง พัทลุง  
1,485 101485 นาง อรอนงค สืบผาง กาฬสินธุ  
1,486 101486 นาง อรัญญา สุวิมล รอยเอ็ด  ผานภาค ก
1,487 101487 นาง อรัญญา พรไชย กาญจนบุรี  
1,488 101488 นาย อราม ชุมสุวรรณ นครศรีธรรมราช  
1,489 101489 นาย อรุณ หนูเขียว นครศรีธรรมราช  
1,490 101490 นาง อรุณ สันโดษ อุทัยธานี  
1,491 101491 นางสาว อรุณศรี ลีระกุล สน.คท.  
1,492 101492 นาง อรุณี วิสุทธ์ิสระ ราชบุรี  
1,493 101493 นาง อลิสา เนตรใจบุญ ชุมพร  
1,494 101494 นาย อวยชัย สาลีรัมย บุรีรัมย  
1,495 101495 นาง ออมใจ ติยวลีย เชียงใหม  
1,496 101496 นาย อัครพล เถาวัลยราช หนองคาย  
1,497 101497 นางสาว อังคณา เหมือนมาตย นราธิวาส  ผานภาค ก
1,498 101498 นาง อัจจิพร บุนนาค สน.พส.  
1,499 101499 นาง อัจจิมา บริบูรณ ศรีสะเกษ  
1,500 101500 นาง อัจฉรา พริบไหว ลําปาง  
1,501 101501 นาง อัจฉรา เนรัญชระกุล สน.คท.  
1,502 101502 นาง อัจฉราพร มวงนางรอง นครราชสีมา  
1,503 101503 นางสาว อัจฉราภรณ อนุสุเรนทร ก.พร.  
1,504 101504 นาง อัจนา ธรรมศักดิ์สิทธ์ิ สน.พส.  
1,505 101505 นาง อัญชนา สมควรดี เพชรบุรี  
1,506 101506 นาง อัญชนา หลาบุตร แมฮองสอน  
1,507 101507 นาง อัญชนา คําดา ยโสธร  
1,508 101508 นาง อัญชลี ศรีสุราช สกลนคร  
1,509 101509 นางสาว อัญชลี จันทรโสม นครราชสีมา  
1,510 101510 นางสาว อัญชลี บรรจุสุข สุรินทร  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,511 101511 นางสาว อัญชลีย ไชยปญญา สน.พร.  
1,512 101512 นาง อัญชิษฐา บัวแกว อางทอง  
1,513 101513 นาง อัณศยา เขียวนิล อุทัยธานี  ผานภาค ก
1,514 101514 นางสาว อัมพร กังวาลวรกุล สล.  ผานภาค ก
1,515 101515 นาง อัมพร อุนวงษ เลย  
1,516 101516 นาง อัมพร คําศรี นครนายก  
1,517 101517 นาง อัมพร อภิสิตานนท นครสวรรค  
1,518 101518 นาง อัมพร เมินแกว หนองบัวลําภู  
1,519 101519 นางสาว อัมพวรรณ ชุมศรี ราชบุรี  
1,520 101520 นาย อัมพันธุ ไถวเลิศ มหาสารคาม  
1,521 101521 นาง อัมรา ศรีงาม สงขลา  
1,522 101522 นาย อัษฎา ยอดศิริ ศรีสะเกษ  
1,523 101523 นางสาว อาภรณ ศรีสวัสดิ์พัฒนา เชียงราย  
1,524 101524 นาง อาภรณ ชัยออน เชียงใหม  
1,525 101525 นาง อาภัสสร สังฆะโณ สงขลา  
1,526 101526 นาง อาภา มนตดี สกลนคร  
1,527 101527 นางสาว อารมณ ลบแยม นครปฐม  
1,528 101528 นาย อารมณ แหวะสอน ขอนแกน  
1,529 101529 นาย อารัญ จันทรฟก อุตรดิตถ  
1,530 101530 นาง อารี ฉายฉลาด นนทบุรี  ผานภาค ก
1,531 101531 นาง อารีย ตระหงานศรี ระยอง  
1,532 101532 นาง อารีย เหล่ียมรัตน สุราษฎรธานี  
1,533 101533 นาง อารีย บุญพรหม พิษณุโลก  
1,534 101534 นาย อารีย โอภาสวัฒนา สุพรรณบุรี  
1,535 101535 นางสาว อารีย ศิริพิน นครราชสีมา  
1,536 101536 นาง อารีย บุญสวัสดิ์ สุรินทร  
1,537 101537 นาง อารีรัตน เจริญพร นครราชสีมา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,538 101538 นาง อํานวย สุขจินดา สุพรรณบุรี  
1,539 101539 นาย อํานวย รมเริง นครราชสีมา  
1,540 101540 นาง อําพรรณ มาปน เชียงใหม  
1,541 101541 นางสาว อําพันธ ภาคาพิน พระนครศรีอยุธยา  
1,542 101542 นางสาว อําไพ ไชยวงศ เชียงราย  
1,543 101543 นาง อําไพ นาคปาน สุพรรณบุรี  
1,544 101544 นาง อําไพพรรณ พันธสงา ชัยภูมิ  
1,545 101545 นาง อําภา บุญรักษา สกลนคร  
1,546 101546 นาง อําภา ธนามี พะเยา  
1,547 101547 นาย อํารัตน ศิริวัฒนะสกุล สุราษฎรธานี  
1,548 101548 นาย อิทธิกร จันทรออน อางทอง  
1,549 101549 นาย อิทธิพล ปฐมสุนทรชัย นนทบุรี  
1,550 101550 นางสาว อินทิรา โพพิพัฒน สพบ.  
1,551 101551 นาง อิศราวรรณ ควงคุม หนองบัวลําภู  
1,552 101552 นาย อุดม สมบูรณ อุดรธานี  
1,553 101553 นาง อุดมพร นิธิตนันท อุบลราชธานี  
1,554 101554 นาง อุดมลักษณ วันหนู ราชบุรี  
1,555 101555 นาย อุดร อิ่นแกว เชียงราย  
1,556 101556 นาย อุทัย สุวรรณา สกลนคร  
1,557 101557 นาย อุทัย โรจนรัตนอรรถ ขอนแกน  
1,558 101558 นาง อุบล อาจเดช อุบลราชธานี  
1,559 101559 นาง อุบลพงศ ศิริถาวร ราชบุรี  
1,560 101560 นางสาว อุบลรัตน สีดา อํานาจเจริญ  ผานภาค ก
1,561 101561 นาง อุบลรัตน  จันทโชูอินทร สงขลา  
1,562 101562 นาง อุบลวรรณ คําหอม เพชรบุรี  
1,563 101563 นาง อุมาพร มีคุณ ชลบุรี  
1,564 101564 นาง อุไร พรโพธิ์ศรี นครราชสีมา  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

ชื่อ - สกุล

1,565 101565 นาง อุไร อินทรคง นครราชสีมา  
1,566 101566 นาง อุไร บุณยาดิศัย ปตตานี  
1,567 101567 นาง อุไร แกลวทนงค พัทลุง  
1,568 101568 นาง อุไร รอดอุนา ชุมพร  
1,569 101569 นาง อุไรวรรณ อิสโร สุราษฎรธานี  
1,570 101570 นาง อุษา สาระมาศ สตูล  
1,571 101571 นางสาว เอกจิตตรา อินคาคร สุราษฎรธานี  
1,572 101572 นาย เอกชัย สีดํา กําแพงเพชร  
1,573 101573 นาย เอกภพ ศรีปากดี สกลนคร  
1,574 101574 นางสาว เอกมณี สีกุดหลา สกลนคร  
1,575 101575 นาย เอกรัฐ แสนอภิรมย นาน  
1,576 101576 นาย เอกสิทธ์ิ วชิรบาล ราชบุรี  
1,577 101577 นาง เอมอร ถิ่นกําเหนิด สมุทรสงคราม  
1,578 101578 นาง เอ็มอร มะโนมัย อุดรธานี  
1,579 101579 นาง เอมอัชนา ครายานนท พระนครศรีอยุธยา  
1,580 101580 นาง เอื้อมเดือน พิมพขาล ลพบุรี  ผานภาค ก
1,581 101581 นาง เอื้อมพร คุมภัย ประจวบคีรีขันธ  
1,582 101582 นาง เอื้ออารีย ตั้งสัตยาชีพ สน.คท.  
1,583 101583 นาย โอวาท อุนจางวาง หนองบัวลําภู  




