
 

 

- สําเนา - 
 
 
 
 

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 
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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 
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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 200001 นาง กัลยา ยศปญญา รอยเอ็ด ผานภาค ก
2 200002 นาง กัลยาณี ปาละนิตย มหาสารคาม ผานภาค ก
3 200003 นางสาว กาญจนา วงคชมภู ตาก ผานภาค ก
4 200004 นางสาว กุสุมา งอกแสน พิษณุโลก  
5 200005 นางสาว เกตดารา สุขจันทร เชียงใหม  
6 200006 นาง จรรยา ชนะวรรณโณ พัทลุง  
7 200007 นาง จันทรทิพย แกวกลิ่น อุตรดิตถ  
8 200008 นางสาว จารุภา กนกวราภรณ สน.พร.  
9 200009 นาง จารุวรรณ มั่นใจ อางทอง  
10 200010 นาง จําปา พวงสุข ศรีสะเกษ  
11 200011 นางสาว จินตนา ธารพานิช สุพรรณบุรี  
12 200012 นาง จิรภา เวียงทอง พิษณุโลก  
13 200013 นาง จุฑามาศ โสทอง ขอนแกน  
14 200014 นางสาว เจนจิรา ปกษา พะเยา  
15 200015 นาง ชุดาพร เชิดไพบูลย สระแกว  
16 200016 นางสาว ญาณินท ธรรมมียะ เลย  
17 200017 นางสาว ณัฐกานต จันทรภู ชัยนาท  
18 200018 นาง ณัฐชยา ขวัญแกว สุราษฎรธานี  
19 200019 นาง ดารี วงศแพทย แพร  
20 200020 นางสาว ทองปกษ งามเนตร นครพนม  
21 200021 นาง ธันยพร ขุนจิตรใจ สตูล ผานภาค ก
22 200022 นางสาว นภาพร เชื้อฉํ่าหลวง พระนครศรีอยุธยา  
23 200023 นาง นภาภรณ นีละกาญจน ขอนแกน  
24 200024 นาง นฤมล ตะโนรี ลําปาง  
25 200025 นางสาว นวพร แดงชาวนา พิษณุโลก  

ช่ือ - สกุล

(เอกสารแนบทาย 2  แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ลงวันที่    10     พฤษภาคม  2548)

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ช่ือ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

26 200026 นางสาว นันทกานต ชูชาติ ตบ.  
27 200027 นาง นันทยา วัฒกีหัตถกรรม เชียงใหม  
28 200028 นาง นันทิมา จีบประดับศรี สุราษฎรธานี  
29 200029 นางสาว นิสากร ประเสริฐศรี อุบลราชธานี ผานภาค ก
30 200030 นาย บุญมี หาทรัพย ภูเก็ต ผานภาค ก
31 200031 นาง เบญจรัส บุญศิริ สงขลา  
32 200032 นาย ประกอบ นนทฤทธิ์ รอยเอ็ด  
33 200033 นางสาว ปทมา ออนจันทร ชัยนาท  
34 200034 นาง ผานิต พรอมประเสริฐ นครศรีธรรมราช  
35 200035 นาง พรทิพย สิทธิศักดิ์ มหาสารคาม  
36 200036 นางสาว พรพนา เย็นเปนสุข ตบ. ผานภาค ก
37 200037 นาง พัชรินทร คํามี ลําปาง ผานภาค ก
38 200038 นางสาว พิกุล นาคชํานาญ กค. ผานภาค ก
39 200039 นาง พิมพปวีณ สืบสาย ขอนแกน ผานภาค ก
40 200040 นาง เพียงศิริ เยาวดวง สุราษฎรธานี  
41 200041 นางสาว ไพริน คงสุวรรณ กค. ผานภาค ก
42 200042 นาง มณฑา ขาวนวล สุโขทัย  
43 200043 นาง เยาวลักษณ ชมถนอม ราชบุรี  
44 200044 นาง รัชฎาภรณ สมวงศสา ขอนแกน ผานภาค ก
45 200045 นาง รัตนาภรณ คชมะเริง สระบุรี ผานภาค ก
46 200046 นาง ราตรี จิตจันทร อุบลราชธานี ผานภาค ก
47 200047 นางสาว รุงฟา ชูบาล กาญจนบุรี ผานภาค ก
48 200048 นาง เรือนขวัญ ปุสยะไพบูลย เชียงใหม  
49 200049 นางสาว ลักษิกา โกสิงห นครสวรรค  
50 200050 นางสาว ลิติ สติมั่น สุรินทร ผานภาค ก
51 200051 นางสาว วรัชยา ทรงคุณ พังงา  
52 200052 นาง วัชรา โซโพนงาม กาฬสินธุ  



ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ช่ือ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ประจําปพ.ศ.2548

53 200053 นาง วารุณี ศรีคํา ศรีสะเกษ ผานภาค ก
54 200054 นาง วิมลมาลย เดชดี กาฬสินธุ ผานภาค ก
55 200055 นางสาว วิไล สุวรรณ ยะลา  
56 200056 นาง ศรีสุวรรณ จันทนา นครพนม  
57 200057 นางสาว ศลิษา สระศรีเมือง เพชรบุรี  
58 200058 นางสาว ศศธร เหมรางคกูล นาน  
59 200059 นาง ศิริลักษณ เกิดแกว สมุทรปราการ ผานภาค ก
60 200060 นาย ศิริศักดิ์ หอมกลิ่น กาฬสินธุ ผานภาค ก
61 200061 นาง สงา ลาภเย็น รอยเอ็ด ผานภาค ก
62 200062 นาง สมฤดี อินภูวา นครพนม  
63 200063 นาง สุดคนึง เมฆชัย แมฮองสอน  
64 200064 นาง สุนีย นามสิมมา พิษณุโลก  
65 200065 นางสาว สุปราณี ไขมุก เพชรบุรี ผานภาค ก
66 200066 นาง สุพัฒตรา เลี่ยวเจริญ สน.ปศ.  
67 200067 นาง สุภาพร พุมสุวรรณ ตบ.  
68 200068 นาง โสภา พันธย่ิงยก สมุทรสาคร  
69 200069 นาง หวันกฤษณา ณัฐกุลวโรดม สงขลา  
70 200070 นางสาว เหมันต ทาตะนี เชียงใหม  
71 200071 นางสาว อมรรัตน แปลกโฉมฉิน สมุทรปราการ  
72 200072 นาง อัคณี เฉยสวัสดิ์ พิจิตร  
73 200073 นาง อัญชลี ฉกรรจศิลป บุรีรัมย ผานภาค ก
74 200074 นางสาว อัญชุลี จันทรศร นครราชสีมา ผานภาค ก
75 200075 นางสาว อารีย สบายยิ่ง นราธิวาส ผานภาค ก
76 200076 นาง อุษารัศม จงดี ประจวบคีรีขันธ  




