
หนาที่ 1

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ
1 044 นาง จันทรฉาย จันทรลา ลพบุรี
2 098 นางสาว ธัญญาภรณ ทะสม เพชรบูรณ
3 021 นาย เกรียงศักดิ์ กานิล ชัยภูมิ
4 118 นางสาว นิโลบล จริงจิตร สตูล
5 023 นาย เกษม ตาสหรี กําแพงเพชร
6 111 นาง นวลจันทร อินวรรณา สุโขทัย
7 343 นาย อิทธิพร โรจนธนะธัญญา สุพรรณบุรี
8 295 นางสาว สุพัตรา บุดาสา สน.บค.
9 152 นาง พเยาว แสนเภา ชัยภูมิ
10 207 นางสาว รุงนภา คงคา เพชรบูรณ
11 103 นาง นงคราญ คามบุตร หนองคาย
12 011 นางสาว กันทิมา ดีมาก ชลบุรี
13 317 นางสาว หทัยชนก ฟองสมุทร กําแพงเพชร
14 027 นาง เกียรติสุดา วีระกุล ขอนแกน
15 088 นาย ตระการ จันทรชัยภูมิ พิจิตร
16 225 นาง วไลรักษ ศรีรางวัล สน.พส.
17 005 นางสาว กรกช ชัยชนะ กําแพงเพชร
18 009 นางสาว กัญณาณัฏฐ พิไชยอน ปทุมธานี
19 028 นาง แกวใจ สัตยานุกูลกิจ ยะลา
20 068 นางสาว ชาลินีย บุตรขาว บุรีรัมย
21 060 นางสาว เจือทิพย รัตนม่ิง พิษณุโลก
22 054 สิบเอก จิระพงศ ทราบพรมราช บุรีรัมย
23 249 นาง สดใส ลุนพันธ อํานาจเจริญ
24 056 นางสาว จุฑามาศ ประชุมพันธ สุโขทัย
25 091 นาง ทัศนีย กังวาล สุโขทัย

( เอกสารแนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    ลงวันท่ี   23  เมษายน  2547)

รายชื่อผูผานการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานปกครอง   ประจําป พ.ศ. 2547

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ



หนาที่ 2

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

26 327 นาง อรัญญา จิตตบุญ แพร
27 033 นาย ขันทอง ไชยนิล ศรีสะเกษ
28 183 นาย มานพ ศรีแผว พิจิตร
29 230 นางสาว วันดี ชลปรีชา กาญจนบุรี
30 291 นางสาว สุนีย จักษุศรี นครสวรรค
31 073 สิบเอก ชูชัย กาวิลัย ตาก
32 115 นาย นิกร อินทะจักร ลําพูน
33 213 นางสาว ลัดดา ถิ่นละออ นครพนม
34 290 นาง สุนันทา ภูผิวแกว กาฬสินธุ
35 093 นาง ทัศนีย ชิดสูงเนิน บุรีรัมย
36 112 นางสาว นวลอนงค บุษบง กาฬสินธุ
37 194 นาย รวิชญ จําปานุย รอยเอ็ด
38 275 นางสาว สิริกร บุษดี สุพรรณบุรี
39 286 นาง สุทินีย กังวานดี สุพรรณบุรี
40 095 นาย เทพพนม สีสด อุตรดิตถ
41 036 นาง คันธารส วงศเพ็ญ อุบลราชธานี
42 059 นางสาว เจษฎาภรณ ยาหอม สน.บค.
43 326 นาง อรอุษา พันธุอุบล เชียงใหม
44 105 นาย นพดล คําสม แพร
45 125 นางสาว บุญศรี วินทะชัย รอยเอ็ด
46 264 นาย สายชล อนเสน พระนครศรีอยุธยา
47 114 นางสาว นัยนา มนจอย ชลบุรี
48 133 นาย ประสาน มหามนตรี นครสวรรค
49 131 นาง ประภาพร ดนัยนันท นาน
50 205 นางสาว รําไพ วงคเครือศร พะเยา
51 222 นาย วรัชญ ขวานา อุตรดิตถ
52 338 จาเอก อัศวิน ดวงดี สระแกว
53 048 นางสาว จารุวรรณ สุทธิประภา รอยเอ็ด
54 190 นาง ยุพยงค ปานคง สุโขทัย
55 244 นางสาว ศิริรัตน จันทระ สงขลา



หนาที่ 3

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

56 297 นางสาว สุภักดิ์ คํานวณจิตต สุราษฎรธานี
57 034 นาย ขันเมือง ศรีปนเปา กําแพงเพชร
58 043 นาย จักรกฤษณ นะดี กาญจนบุรี
59 140 นาย ปญญา จรทะผา กาฬสินธุ
60 314 นาย แสงชัย คําดอกรับ เชียงราย
61 349 นาย เอกชัย ออนกล่ัน อุตรดิตถ
62 087 นางสาว ดารารัตน การเร็ว สตูล
63 303 นางสาว สุรัตน รัตนภัทรนันท สน.บค.
64 058 นางสาว จุฬาภร ปนวงค ลําปาง
65 156 นางสาว พรสวรรค สงวนศักดิ์ ศส.
66 301 นาง สุมล สอนสําโรง สุโขทัย
67 321 นาย อนันต หนักแนน มหาสารคาม
68 332 นางสาว ออยใจ ไสยรส ศรีสะเกษ
69 276 นาง สิริพร อุทัยเรือง อุดรธานี
70 263 นาย สัมฤทธิ์ บูชากุล หนองคาย
71 285 นาง สุทิน ทิพยเพ็ชร อุตรดิตถ
72 346 นางสาว อุบลรัตน พงษยศ พะเยา
73 154 นางสาว พรลภัส ชิดสนิท พะเยา
74 013 นางสาว กัลยา ผลคิด ชุมพร
75 084 นาง ณีรนุช ภูแกว ศรีสะเกษ
76 199 นางสาว รัชนีย เปาวัลย เชียงราย
77 216 นางสาว ลินดา ปนตาคํา อุตรดิตถ
78 315 นาง แสงเดือน ธิปอ ลําปาง
79 018 นาย กิตติกร พิบูลยเศรษฐ กจ.
80 037 นาง เครือวัลย สืบอาย เชียงใหม
81 071 นาง ชุติมา ทิพยภาระ สระบุรี
82 104 นางสาว นงนุช แสนสุรินทร เชียงใหม
83 121 นาย บรรชา กิจสังสรรคกุล กค.
84 171 นาย ไพบูลย สงคจันทร รอยเอ็ด
85 279 นาง สุคลธา ขจรกลิ่น อางทอง



หนาที่ 4

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

86 304 นาง สุรางค ตาสี อุบลราชธานี
87 090 นาย ทวีวัฒน วีระสมวงศ นครปฐม
88 161 นาย พิเชษฐ สกุลสรรัตน เชียงใหม
89 163 นางสาว พิสมัย สมเสนาะ อุบลราชธานี
90 187 นาง เมตตา สุขเสนีย สตูล
91 035 นาย คมกฤช โพธิ์ศรี ยโสธร
92 096 นาย ธนกร ขัดสีใส เชียงใหม
93 123 นาย บุญชนะ มรกตวิจิตรการ เชียงใหม
94 129 นางสาว ปทุมพร วงศเวียน ลําปาง
95 143 นาย ปน โสทอง ขอนแกน
96 239 นาย วีรพันธุ จันแกว นครราชสีมา
97 262 นาย สหนฤนนท ภูนาเมือง กาฬสินธุ
98 308 นาย สุวรรณ หานาม มหาสารคาม
99 127 นาง บุษบา พงษเมษา หนองคาย
100 342 นาย อํานวย ทองนุน สล.
101 051 นางสาว จินตนา ขอประเสริฐ สุราษฎรธานี
102 333 นาง อังคณา ศรีประเสริฐ จันทบุรี
103 099 นาย ธานี หลาวทอง นครราชสีมา
104 128 นาง บุษบา เมืองสนธ์ิ หนองบัวลําภู
105 150 วาท่ีรอยตรี พชร จันทรแจง รอยเอ็ด
106 271 จาเอก สําเร็จ คําแสน อุบลราชธานี
107 025 นางสาว เกษสุดา ออนสนิท ยโสธร
108 046 นาง จันทรเพ็ญ ไชยขันธ กาฬสินธุ
109 101 พันจาเอก ธีรพันธ ศิริปกมานนท ปราจีนบุรี
110 151 นางสาว พยอม เกิดแกว อุตรดิตถ
111 177 นาย ภิเดน อุนสุข รอยเอ็ด
112 313 นาง เสาวนีย นิรมลรัตน สน.พส.
113 146 นาง ผกาทิพย สุขรัตน มุกดาหาร
114 169 นาง เพียงประไพ คําทูม สุโขทัย
115 176 นางสาว ภาวนา แสงคํา สิงหบุรี



หนาที่ 5

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

116 200 นาย รัตนพล โพธิ์ขี สกลนคร
117 242 นาง ศิริญญา จันธิมา เชียงราย
118 250 นางสาว สนธิชา ชาลง สระบุรี
119 086 นาง ดวงหทัย ชีพพานิชย แมฮองสอน
120 175 นาง ภัทรธิรา สอนนอก นครราชสีมา
121 188 นาง เมธาพร ชมพู อุทัยธานี
122 215 นาง ลําดวน จัตุชัย กาฬสินธุ
123 260 นาง สมหมาย พรมพิทักษ นครสวรรค
124 324 นาย อมร คูเมือง ยโสธร
125 328 นาง อรุณรัตน นามสมบัติ ชัยภูมิ
126 329 นาง อรุณวรรณ ชางเพียร ประจวบคีรีขันธ
127 337 นาง อัมพิกา ใจชวย เชียงใหม
128 344 นาง อิสริยา นิลเพชร สงขลา
129 202 นาง รัตนา วิริยปยะ ขอนแกน
130 032 นาง ขวัญใจ ปานนุม พัทลุง
131 234 นางสาว วิจาริณี แกวมงคล เชียงราย
132 072 นาง ชุติมา ทิวงศ เชียงใหม
133 094 นางสาว ทัศสุวรรณ สายปะละ เชียงใหม
134 186 นาง มินทิรา วารินทร บุรีรัมย
135 162 นาง พิสมัย ศรีสุภา มุกดาหาร
136 283 นาย สุทธิชัย เอมชม ชุมพร
137 302 นาย สุระปรีชา ไตรยะถา นครพนม
138 307 นางสาว สุรีรัตน ขวัญชู พิษณุโลก
139 236 นาย วินัย ชูศรี นครศรีธรรมราช
140 214 นางสาว ลัดดา ทัพวิเศษ สน.พส.
141 006 นางสาว กรรนิการ ตะเปา เชียงใหม
142 008 นาย กษิดิ์เดช จิ๋วนอย นครราชสีมา
143 047 นางสาว จารุดา ขาไถล รอยเอ็ด
144 352 นาง วันเพ็ญ ภูเขมา มหาสารคาม
145 300 นาง สุมนฑา มณีรัตนโชติ พัทลุง



หนาที่ 6

ลําดับ เลขประจํา
ที่ ตัวสอบ

ชื่อ  -  สกุล สังกัด หมายเหตุ

146 019 นาย กิติชัย เกตุวงษา บุรีรัมย
147 022 นางสาว เกวลิน บัวสีดวงรักษ นครสวรรค
148 057 นาง จุรี เพชรพงศ ยะลา
149 067 วาท่ีรอยตรี ชาตรี มารอบ สุรินทร
150 010 นางสาว กันทิมา ใจดี สล.
151 002 นาง กนิษฐา ศรีพันธ ชุมพร
152 020 นาย กีรติ สุภารังษี เชียงใหม
153 153 นาย พรพิเชฐ สุขมวง ชุมพร
154 181 นาง มลิวรรณ ประจันนวล ชัยภูมิ
155 252 จาเอก สมคิด สังขสูตร สระแกว
156 278 นาง สุคนธ อยูประเสริฐ สมุทรสงคราม
157 306 นาง สุรียพร นันทวงค ลําปาง
158 339 นาย อาทิตย ศิริภักดิ์วัฒนา ยะลา
159 261 นาง สรัลรัตน บึงกาญจนา หนองคาย
160 029 นาง แกวมณี ศรีบรรเทา มหาสารคาม


