
หนาที่ 1

เอกสารแนบทาย 1

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ
001 นาย กองเกียรติ  ศิริมาก สุรินทร
002 นาง กานดา พรบูรณศิริ เพชรบุรี
003 พ.จ.อ. กาญจนกุล  เทียนสุวรรณ สน.สส.
004 นาย กิตติพงศ พวงศิริ สน.บค.
005 นาง กิตติมา  นพชาติสถิตย ราชบุรี
006 นาย กูศักดิ์ พานิชการ สระแกว
007 นาย กูเกียรติ นิ่มเนียม สล.
008 นาง เกตุแกว  ชางเหล็ก หนองคาย
009 นาย เกษม  โคนชัยภูมิ สน.พร.
010 พ.อ.อ. เกษม  พงษเสนห อุดรธานี
011 นางสาว เกษร นุชนิยม สล.
012 นาย เกรียงไกร  สมเสนาะ อุบลราชธานี
013 นาย เกียรตินันท  รัตนธนาธร สมุทรสาคร
014 จ.อ. กฤษฎา  ปญญาอินทร ระยอง
015 วาท่ี ร.ท. ขจรยศ   เหมพันธ สพบ.
016 วาท่ี ร.ต. ขรรคไชย  ทันทิมา อุบลราชธานี
017 นาย คงกฤช  แยมศรี สุรินทร
018 นาง คณารัตน  มงคลรัตน ยะลา
019 นาย คณิต       อุดรพงศ แมฮองสอน
020 นาง คณิตา  ราษฎรนุย สน.พส.
021 นาย คธารัตน  ประดิษฐ อํานาจเจริญ
022 นาย คมนศรณ พรหมประภัศร ศรีสะเกษ
023 นาย คมสัน ทองบัวรุง มหาสารคาม
024 นาย ครรชิต  กปลกาญจน สงขลา
025 นาย คัมภีย ยะยับสุข ชัยนาท

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือประเมินบุคคลและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)  

กลุมวิชาการทั่วไป  ระดับ 7ว  ประจําป พ.ศ.2547



หนาที่ 2

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

026 นาย จงเกิน  ศิลาเจริญ ชลบุรี
027 นาย จรัญ  บังจันทร รอยเอ็ด
028 นาย จรัส  มีสวน นครศรีธรรมราช
029 นาย จรัสพงศ  คําดอกรับ หนองบัวลําภู
030 นาย จรินทร  อิ้วสวัสดิ์ นครปฐม
031 นาย จรูญ  ประสมสุข จันทบุรี
032 นาย จักรมงคล    เอี่ยมนาค ศรีสะเกษ
033 นางสาว จันทรเพ็ญ พึ่งเฮง สมุทรปราการ
034 นาย จํานงค  ยอดน้ําคํา อํานาจเจริญ
035 นาย จํารูญ  เสนทอง ตรัง
036 นาย จําลอง  ไชยปา สระบุรี
037 นาย จิรกูล   กองฉลาด สพบ.
038 นางสาว จิราภรณ บุญญานุรักษ สน.บค.
039 นาย จีรศักดิ์  ศรีสุมล นราธิวาส
040 นาย จีรศักดิ์   แสงหอย สตูล
041 นางสาว จุฑาทิพย สุขออง ลพบุรี
042  นาย  เจตนิพัทธ    วาบา ปตตานี
043 นางสาว เจฎิกา  เอกแสงศรี กาญจนบุรี
044 นาย เจตณรงค  อินกัน นาน
045 นาย เฉลียว  วงคสาวัตร เลย
046 นาย เฉลียว  สืบวิเศษ ขอนแกน
047 นาย ชยุตม  วาสินนท เพชรบุรี
048 นาย ชัยณรงค  วจนะเสถียร สุพรรณบุรี
049 นาย ชัยนายุทธ  พันธุเดช แมฮองสอน
050 นาย ชาญชัย กุลชนะรงค กาฬสินธุ
051 นาย ชาญณรงค  ขาวแปลก อุบลราชธานี
052 นาย ชาตรี  คําศรีมวง ขอนแกน
053 นาย ชาติชาย  แสงใส ศรีสะเกษ
054 นาย ชํานาญ  จันทรชูกล่ิน สุราษฏรธานี
055 นาย ชํานาญ   เกิดสง อุตรดิตถ



หนาที่ 3

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

056 นาย ชิงชัย แสงอินทร สน.พส.
057 นาย ชิดชัย  จารัตน ศรีสะเกษ
058 นาย ชีพ  กิจพิทักษ นครสวรรค 
059 นาย ชุณหกิจ พิมพจําปา สน.บค.
060 นาย ชุมพร  เทศประสิทธ์ิ อุดรธานี
061 นาย ชุมพล   สูงงาม นาน
062 นาย ชู  สุดสะอาด ขอนแกน
063 นาย ชูวงศ พันโท รอยเอ็ด
064 วาท่ี ร.ต. เชวง  ยมจันทร เพชรบูรณ
065 นาย เชาวนินทร  หนูจันทรแกว สมุทรปราการ
066 นาย เชาวิช  ดวงทอง พิจิตร
067 นาย เชิดชาย  ตะตองใจ เชียงราย
068 นาย เชิดพงษ  คุมเขต นครสวรรค
069 นาย โชคชัย ศรีหิรัญรัตน นครราชสีมา
070 นาย ฎิษฐากูร  เคนสิงห ปราจีนบุรี
071 นาย ฐานันดร  ประหารภาพ นครศรีธรรมราช
072 นาย ฐาปกรณ    รัตโนดม สพบ.
073 นาย ณรงค ชัยวิชิต นครศรีธรรมราช
074 นาย ณรงค  คําแหง ปราจีนบุรี
075 นาย ณรงค  ปตะเวสัง มหาสารคาม
076 นาย ณัฏฐภัทร  ทองมั่น สุราษฏรธานี
077 นาย ณัฐพงศ  ขจรนาม อุดรธานี
078 นาย เดชพร  สุนทรประเสริฐ สุพรรณบุรี
079 นาย เดชา  ภัทรพงศบัณฑิต นครสวรรค 
080 นาย เด็ด  เทียรอุดม นครราชสีมา
081 นาย ตอพงษ   ทับทิมโต แพร
082 นาย ถวรรชัย  ถึงถิ่น สน.คท.
083 นาย ทองใบ  หนูไพล นครราชสีมา
084 นาย ทองปอนด  โอทาศรี นครสวรรค 
085 นาย ทินกร  ชาตกุล สระบุรี



หนาที่ 4

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

086 นาย เทพมนู  มรรษทวี สน.สส.
087 นาย เทวินทร    ศิริเลิศ ระยอง
088 นาย เทอดศักดิ์ โกธรรม พิษณุโลก
089 นาย ธนดล   อินทรสุข สุพรรณบุรี
090 นาย ธนวัฒน     พันธโยศรี ชัยภูมิ
091 นาย ธนารักษ  อนุอัน อุบลราชธานี
092 นาย ธรรมรัฐ  ใจหนัก สน.บค.
093 นาย ธวัชชัย     พรมดี สกลนคร
094 นาย ธาตรี   อุปรมัย แพร
095 วาท่ี ร.ท. ธิติ กิตติวิทิตคุณ สมุทรปราการ
096 นาย ธีรพงษ   ภักดีไพบูลยสกุล สพบ.
097 นาย ธีรพัฒน  คัชมาตย สล.
098 นาย ธีรวัฒน  ปยจันทร นครศรีธรรมราช
099 นาย ธีรวุฒิ  วิทยชัยวุฒิวงศ นครราชสีมา
100 นาย ธีระ  จันทรเกษม ลพบุรี
101 นาย ธีระ  พัฒนากูล สล.
102 นาง นงลักษณ  เรืองศรี พระนครศรีอยุธยา
103 วาท่ี ร.ต. นภเกตุ    สุขสมเพียร สน.ปศ.
104 นาย นรงศักดิ์  หนูอุดม กระบี่
105 นาย นรสิงห  อรุณบรรเจิดกุล สน.บค.
106 นาย นฤนัย  เกษา นครศรีธรรมราช
107 นาย นัฐพล  ชุมภูวร สน.พร.
108 นาย นิกูล  แสงชวง ยะลา
109 นางสาว นิตยา กสิพรอง ตราด
110 นางสาว นิตยา พงษดี พระนครศรีอยุธยา
111 นาย นิพนธ  สืบวงษ ศรีสะเกษ
112 นาย นิพันธ      หมนม่ัน สุโขทัย
113 นาย นิมิตร      ไชยรัตน นครพนม
114 นาย นิวัฒน เพื่อนสงคราม ตบ.
115 นาง นุชรี  โกไศยกานนท พัทลุง



หนาที่ 5

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

116 นาย บรรพต  จันทรวงษ สมุทรสาคร
117 นาย บรรลือ  อนุมาตย ศรีสะเกษ
118 นาย บํารุง ย้ิมพงษ สิงหบุรี
119 นาย บุญสง    เจิมกล่ิน สุโขทัย
120 นาย ปกาสิต ศึกสงคราม ชลบุรี
121 นาง ปฐมพร  โควตระกูล เชียงใหม
122 นาย ประกอบ    บุญวงศ ปทุมธานี
123 นาย ประจักษ  นิยากร ลําปาง
124 นาย ประจักษ  โพธ์ิพาชัยเรืองรุง อุตรดิตถ
125 นาย ประเด็น ขุมทอง สุรินทร
126 นาย ประถมชัย ทิพยประพันธ นครพนม
127 นาย ประทีป บริบูรณรัตน สน.บค.
128 นาย ประพจน  สุขพัทธี แพร
129 นาย ประพันธ  สุวรรณ สน.บค.
130 นาย ประมวล  พันธุ สุราษฏรธานี
131 นาย ประมูล  แดนดี อุบลราชธานี
132 นาย ประสงค  ปทุมวัน อุบลราชธานี
133 นาย ประสพสุข  ภูมิอินทร นครสวรรค 
134 นาย ประสาท ตั้งจรูญศรี อุบลราชธานี
135 นาย ประสิทธ์ิ  ฉายพุทธ สระบุรี
136 นาย ประสิทธ์ิ    ใจผอง นครนายก
137 นาย ปราโมทย  พาณิชยุตพงศ ตาก
138 นาย ปรัชญา  เมณกูล พิจิตร
139 นาย ปรีชา  ธนะสินธราทิพย ยโสธร
140 นาย ปรีชา  สมชัย ลําพูน
141 จ.ส.ต. ปญญา  แฉงสูงเนิน นครราชสีมา
142 นาย ปญญา  ปานแกว บุรีรัมย
143 นาย ปนทอง   พจนา นครพนม
144 นาย ผดุงเกียรติ    ทองภู สกลนคร
145 นาย พงคศักดิ์  จันทรอาภรณชัย สมุทรสาคร



หนาที่ 6

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

146 นาย พงศธร  ธีรบดี พะเยา
147 นาย พงศวัฒน บั้งเงิน เชียงราย
148 นาย พนาสันต ตั้งย่ิงยง อุบลราชธานี
149 นาง พรทิพย  บุษรา สมุทรปราการ
150 นางสาว พรทิพย  พิชาติพงษพิบูลย สน.คท.
151 นาย พรเทพ กุลวรางกูร ชุมพร
152 นาง พรประภา  กล่ันสุวรรณ นครศรีธรรมราช
153 นางสาว พรไพลิน รมโพธ์ิ นครนายก
154 นางสาว พรมณีย  ภิญโญ กจ.
155 พ.อ.อ. พรรษา  คิดอยู กาญจนบุรี
156 นาย พลพิสิทธ์ิ  ปยะทัสสี ลพบุรี
157 นาย พิชญ  เภสัชชะ อุบลราชธานี
158 นาง พิมพตา   บัวสําลี ชัยนาท
159 พ.จ.อ. พิพัฒน  คอนหนาย สิงหบุรี
160 นาย พิพัฒพงศ  เพ็งภาค สระบุรี
161 นาย พิมพา โสภาค ศรีสะเกษ
162 นาย พิศุทธ์ิ ครองยุติ ยโสธร
163 นาย พีรพงศ  ชัยวรานุรักษ นครศรีธรรมราช
164 นาย พุทธิพงศ  รัตนานุพงศ สน.ปศ.
165 นาง โพยมรัตน  หาญศักดิ์วิธีกุล ชัยภูมิ
166 นาย ไพศาล  หนองเกวียนหัก ลพบุรี
167 นาย ภัทรพล โพธิภัทร สน.กร.
168 นางสาว ภัทรา  จันทกนกากร จันทบุรี
169 นาย ภาคเศรษฐ ศกุนตะเสฐียร สุพรรณบุรี
170 นาย ภาณุ  คชะเทศ ขอนแกน
171 วาท่ี ร.ต. ภาณุศักดิ์ ลีพลากร ระยอง
172 นาย ภานุพันธ  หิรัญศิริวรโชติ รอยเอ็ด
173 นาย มงคล  ธิโย สงขลา
174 นาย มณเฑียร  บรรจง มุกดาหาร
175 นาย มนตรี  บุญศรี อํานาจเจริญ



หนาที่ 7

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

176 นาย มนตรี  สุขศีล สุราษฏรธานี
177 นาย มนตรี      โพธ์ิสวาง นครพนม
178 นาย มนุเชศวร  ศรีโพธ์ิวัง ยโสธร
179 นาย มนู  คูขุนทด นครราชสีมา
180 นาย มานิตย  สิงขรวัฒน ตราด
181 นาย มาโนช พรหมดวง กระบี่
182 นาย มาโนช  พุทธสุวรรณ ยโสธร
183 นางสาว มารีแย  เจะดราแม ปตตานี
184 นาย ยศ  พรมรัตน อํานาจเจริญ
185 นางสาว ยองใย  เสมพืช พังงา
186 นาย ยุทธนา  วงศวัฒนา สน.สส
187 นาย ยุทธนา   วิทยะ แมฮองสอน
188 นาย โยธิน  จินดาเรือง นครศรีธรรมราช
189 นาย รติภัทร    สาดะระ สพบ.
190 นาย รัฐประกิตจ   วัชรกิจเสถียร ชัยนาท
191 นาย รัตน  กันเพ็ชร นครสวรรค 
192 นาย รัตนะ  จันทรนพรัตน สมุทรสาคร
193 นางสาว รัตนาภรณ  เข็มกลัด เชียงใหม
194 นาย ราเชนทร คเชนทรชาติ นครราชสีมา
195 นาย ราเชนทร  ฤกษเกษม พังงา
196 นาย รามิล พัฒนมงคลเชฐ กาญจนบุรี
197 นางสาว รุงรัตน  คุปติธรรมา อุบลราชธานี
198 นาย เรวัต  หลาวมา ขอนแกน
199 นาย เรวัตร ทองทุม พิษณุโลก
200 นาย เรวัสว  โพธ์ิหิรัญ อุทัยธานี
201 นาง ลัษมณ  สรรพพันธ ลําปาง
202 นาย วรยุทธ  อังศุสิงห สระบุรี
203 นาย วรวุฒิ  ศรีใส ศรีสะเกษ
204 นาย วัชระ เขมะสัจจกุล หนองบัวลําภู
205 นาย วัชรินทร จันทเขต สุรินทร
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เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

206 นาย วัฒนา เยาวภักดิ์ ชุมพร
207 นาย  วัฒนาภรณ  วรินทรเวช ปตตานี
208 นาย วันชัย  หัสแดง อุทัยธานี
209 นาย วิจิตต  หวานนวล สงขลา
210 นางสาว วิชญา  ไมอินทร สุราษฏรธานี
211 นาย วิชัย นอยหา ฉะเชิงเทรา
212 นาย วิชัย  ระฆัง กําแพงเพชร
213 นาย วิชิต ชวดนุช เชียงใหม
214 นาย วิชิต  ถาวรสุข ยะลา
215 นาย วิชิต  ทองปาน อุบลราชธานี
216 นาย วิทยา  กิตติศักดิ์ชัย นครราชสีมา
217 นาย วิทยา  เหรียญแกว  ชลบุรี
218 นาย วินัย   สมรรถนเรศวร เลย
219 นาง วินิจ  คงเมือง นครสวรรค 
220 นาย วินิจ  ค้ิวเจริญ กาญจนบุรี
221 นางสาว วิไลภรณ จิระรัตนรังษี นครสวรรค 
222 นาง วิอรดี  วิภวัตนวงศกร สน.สส
223 นาย วีระชัย  บุสสกร กําแพงเพชร
224 นาย วีระเดช    อินทโสตถิ สุโขทัย
225 นาย วุฒิ  ทองลวน ศรีสะเกษ
226 นาย วุฒิชัย  บํารุงรัตน นราธิวาส
227 นาย วุฒิชัย  ศรีทอง นครราชสีมา
228 นาย ศรัณย  พิมพะนิตย หนองคาย
229 นาย ศราวุธ  อินทะเสม ชุมพร
230 นาย ศิวพร  บุตรดีวงศ หนองบัวลําภู
231 นาย ศุภกร ขยันตรวจ ชัยภูมิ
232 นาย ศุภลักษณ  กล่ันประทุม สน.บค.
233 นาย เศรษฐา  ใจสมคม สน.พร.
234 นาย สดุดี  หมอนสุวรรณ อุดรธานี
235 นาย สมเกียรติ โคตรวงศ สน.บค.



หนาที่ 9

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

236 นาย สมเกียรติ  นามกาสา บุรีรัมย
237 นาย สมคิด  ทองเจริญ สงขลา
238 นางสาว สมจิตร ไนยะกูล ยโสธร
239 นาย สมชัย  เสาวภาคยนนท พระนครศรีอยุธยา
240 นาย สมชาย  เกตะมะ ลําพูน
241 นาย สมชาย  เจนวณิชยวิบูลย พะเยา
242 นาย สมชาย  ดําเอี่ยม ราชบุรี
243 นาย สมเดช ลอคํา ฉะเชิงเทรา
244 นาย สมนึก  ชัยศรี สุรินทร
245 นาย สมนึก  หงษเวียงจันทร ยโสธร
246 นาย สมบูรณ ศรีสุวรรณ นครปฐม
247 วาท่ี ร.ต. สมพงศ นิติพิทักษชน ลพบุรี
248 นาย สมพงษ คงเจริญสุข พระนครศรีอยุธยา
249 นาย สมพงษ  ทวีสัตย นครราชสีมา
250 นาย สมพร  กล่ินอุบล สมุทรปราการ
251 นาย สมพร  ชมสุวรรณ สมุทรสาคร
252 นาย สมพร  ทองเขียว พัทลุง
253 นางสาว สมพร  ภิญโญมิตร กจ.
254 นาย สมพร      ติ้นออง ตรัง
255 นาย สมยศ  ทับไทร ชุมพร
256 นาย สมยศ  สืบสุข กาญจนบุรี
257 นาย สมศักดิ์  จันทรรุง สน.ปศ.
258 นาย สมศักดิ์ ไชยประสิทธ์ิ ชัยภูมิ
259 นาย สมศักดิ์  ทองจันทึก นครราชสีมา
260 นาย สมศักดิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา อุทัยธานี
261 นาย สมอาจ  บุญทัน สุรินทร
262 นาย สราวุธ      วังริยา นครพนม
263 นาง สวนีย  ไกยสุทธิ สล.
264  นาย  สวัสดิ์     สินจินา ปตตานี
265 นาย สหัสนัยน ใหญโต นครปฐม



หนาที่ 10

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

266 นาย สันติ    ตั้งใจ ชัยภูมิ
267 นาย สัญชัย  มาตาชนก พระนครศรีอยุธยา
268 นาย สัญญลักษณ  ดิษเจริญ สน.บค.
269 พ.จ.ต. สากล ดวงแกว อุบลราชธานี
270 วาท่ี ร.ต. สาธิต  พรมเทศ สล.
271 นาย สายันต   กอนใหม นาน
272 นาย สาโรจน  ไชยมาตร กระบี่
273 พ.จ.ต. สําเนียง หวังเจริญ กาฬสินธุ
274 นาย สิรภพ พึ่งโภคา อางทอง
275 นาย สีหพงษ หาญวีรโยธิน สน.พร.
276 นาง สุกฤตา  สังขพันธ พังงา
277 นาย สุชาติ  แกววิเชียร นครสวรรค 
278 นาย สุชาติ  สําเริง อุบลราชธานี
279 นาย สุเทพ  นุมาศ ชุมพร
280 นาย สุเทพ  โภคาพันธ ภูเก็ต
281 นาย สุเทพ  มูลตรีภักดี หนองบัวลําภู
282 นาง สุธีรา  ตันตินันทธนา สมุทรสงคราม
283 นางสาว สุนันทา  นุกูลภักดี จันทบุรี
284 นางสาว สุนันทา  วงษระเบียบ สมุทรปราการ
285 นาย สุพจน  จิตรเพ็ชร นราธิวาส
286 นาย สุพล ภูมี ปราจีนบุรี
287 นางสาว สุภัทราวดี  แพงแกว สน.ปศ.
288 นาง สุมาลี คุณสนอง ภูเก็ต
289 นาย สุรพล   เจริญภูมิ สพบ.
290 นาย สุรวุฒิ  วุฒิสมบูรณ จันทบุรี
291 นาย สุรศักดิ์  ลอมพงศ กาญจนบุรี
292 นาย สุรศานติ์ รักขพันธ ณ หนองคาย ชลบุรี
293 นาย สุรสีห โพธ์ิเจริญ สิงหบุรี
294 นาย สุรัฐ  ดํากระเด็น นราธิวาส
295 นาย สุรัตน  สุขสถิตย สระบุรี



หนาที่ 11

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

296 นาย สุริยา  เสนานุช พิษณุโลก
297 นาย สุลขิต  แกวสุทอ กาฬสินธุ
298 นาย เสกสรรค  โตสวัสดิ์ นาน
299 ส.อ. เสริมชัย  ล้ีเขียววงศ อุดรธานี
300 นาย เสวก  แกวเมา สล.
301 นางสาว แสงมณี  มีนอย สน.ปศ.
302 นาย โสม  แสงราม สระบุรี
303 นาย ไสว  สีหะวงษ ศรีสะเกษ
304 นาย เหนี่ยว เสง่ียมวัฒนาการ สน.บค.
305 นาย อดิเรก  อุนโอสถ สน.พส.
306 นาย อนุวัฒน นิรันดรปกรณ บุรีรัมย
307 นาย อนันต  ตันติมาภรณ ตรัง
308 นาย อภิคุณ คุณกิตติ ขอนแกน
309 นาย อภินันท  มีชัย สระบุรี
310 นาย อรรถวุฒิ บูรณสิงห สน.บค.
311 นางสาว อรอนงค  ยอจุย นครศรีธรรมราช
312 นาย อรุณ   ล้ิมตระกูล สุพรรณบุรี
313 นาย อวยชัย  พัศดุรักษา สน.มท.
314 นาย อัคคภาคย  อินทรจันทร พัทลุง
315 นาง อัจฉรพรรณ  ย้ิมศิลป กําแพงเพชร
316 นางสาว อัญชนา  ทุมเชื้อ ลพบุรี
317 นางสาว อัฐฟา  กอนทอง อุตรดิตถ
318 นาง อัมพร  ปนยารชุน ราชบุรี
319 นาย อาจ  วิไลเรืองกุล ขอนแกน
320 นาย อารี   สุทธิบุญ จันทบุรี
321 นาย อํานาจ   ภาใจดี เชียงใหม
322 นาง อําไพ สุขายนานนท พระนครศรีอยุธยา
323 นาย อินศร  อุนใจ ศรีสะเกษ
324 วาท่ี ร.ต. อุดม  วงษศิลป อางทอง
325 นาย อุทัย  มณีอนันตสุข อุดรธานี



หนาที่ 12

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ชื่อ - สกุล

326 นาย เอก  วงษประจิตร ลําพูน
327 นาย เอกโอสถ  รักเอียด สน.ปศ.
328 นาย เอนก เจริญคา ตบ.
329 นาย โอฬาร  คิดเห็น นครราชสีมา
330 นาย ไอศูรย   ดีรัตน สพบ.



หนาที่ 1

เอกสารแนบทาย 2

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

001 นาย กรวุฒิ บรรยงวรพินิจ สน.กร.
002 นาย กริชชัย  ศิลปรายะ อุบลราชธานี
003 นาย กังวาลย บัวจีบ สน.กร.
004 นางสาว กัญญา  อดิตโต สน.กร.
005 นาย กิจรัตน  ศรีรักษ พังงา
006 วาที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์ ชูกล่ิน สกลนคร
007 นาย คมสัน พลศรี กาฬสินธุ
008 นาย จรูญ  ขันอาษา กาฬสินธุ
009 นาย จุมพฏ  วรรณฉัตรสิริ สน.บค.
010 นาย จักรชัย ชะบา สน.กร.
011 วาที่ ร.ต. จิตรกร  ภัทรชื่นดํารงกุล กาฬสินธุ
012 นาย จีระพันธ ไชยขันธ กาฬสินธุ
013 นาย เจริญศักดิ์  ไชยสงเมือง เลย
014 วาที่ ร.ต. เจษฎา จันทรวีระชัย สน.กร.
015 นาย ฉัตรชฏา  สมสะอาด ระยอง
016 นาย เฉลา  เกษศิลป พิจิตร
017 นาย เฉลิมชัย  ขวัญเมือง พิษณุโลก
018 นาย เฉลิมศักดิ์  จรัสจันทร ลพบุรี
019 นาย ชัชวาล  แขงขัน ศรีสะเกษ
020 นาย ชัยวัฒน รัตนภักดี มุกดาหาร
021 นาย ชาญณรงค  อัครชูวงศ อุบลราชธานี
022 จ.ส.ต. ชูชาติ กันศัสตราชัยศรี พระนครศรีอยุธยา
023 นาย ณัฐ  ชัยหาทัพ อุบลราชธานี
024 นาย ณัฐศักย ดีศรี สน.กร.

ช่ือ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)  

กลุมนิติกร  ระดับ 7ว  ประจําป พ.ศ.2547



หนาที่ 2

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ช่ือ - สกุล

025 นาย ดํารัส โพธิ์เขียว สน.กร.
026 นาย ถาวร  ธนานุภาพไพศาล เชียงใหม
027 นาย ธนกฤต รัตนพันธ สน.กร.
028 นาย ธรรมศักดิ์   สายน้ําเย็น พิษณุโลก
029 นาย นรากร    ทยานศิลป ตรัง
030 นาย นววิธ  แสนประดิษฐ รอยเอ็ด
031 นาย นิติ  พันธุโอสถ ศรีสะเกษ
032 นาย บุญชวน ดานไทยวัฒนา อํานาจเจริญ
033 นาง บุญนอง พรหมสาสน เพชรบุรี
034 นาย บุญฤทธิ์  อักษรนิตย สงขลา
035 นาย บุญสรวง พุฒิพัฒนพาณิชย รอยเอ็ด
036 นาย ประกอบ วรรณวัลย อุบลราชธานี
037 นาย ประมูล  อุนเรือน นครปฐม
038 นาย ปราโมทย  ชลไชยะ นครราชสีมา
039 วาที่ ร.ต. ปริวรรต  สมณะ สน.พส.
040 นาง ปวีณา  ศิริพานิช สมุทรปราการ
041 จ.ส.อ. พราหมณ  นิยะบุตร สน.บค.
042 นาย พันธศักดิ์  อนุตรชัยสิริ จันทบุรี
043 นาย พิชิต  ปองทาว เพชรบูรณ
044 นาย  พินิจ      เรืองยังมี ปตตานี
045 นาย พินิต  รัตนจํานงค สงขลา
046 นาย ไพฑูรย    ทวนทอง ปทุมธานี
047 พันจาเอก ไพรัตน วิพัฒนครุฑ สน.กร.
048 นาย ภาณุพันธ  โอปอ เปรมมานะดี สน.บค.
049 นาย มงคล  วรรณพฤกษ นครราชสีมา
050 นางสาว แมนมาศ ทิพยสุวรรณ ระนอง
051 นาย รังสฤษดิ์    สงเสริม ตรัง
052 นาย วัฒนชัย  พุทธบุญ อุบลราชธานี
053 นาย วันเฉลิม  เพงพินิจ เพชรบูรณ
054 นาย วิรัตน   บุญคํามูล นาน



หนาที่ 3

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ

ช่ือ - สกุล

055 นาง วีรนาถ  ทองจํานงค กจ.
056 นาย ศราวุธ บุญชูวิทย รอยเอ็ด
057 นาย ศักดิ์ชัย สุขีบท พระนครศรีอยุธยา
058 พ.จ.อ. เศกสันต   สารการ นครพนม
059 นาย สกล  ประทุม จันทบุรี
060 นาย สงา  ศิริเพชร กระบี่
061 นาย สมบูรณ  ตันติการุณย สงขลา
062 จ.ส.อ. สมยศ  รมณารักษ สงขลา
063 นาย สมร  ปดมะริด หนองคาย
064 นาย สันติ     วงษพยอม ลพบุรี
065 นาย สําราญ ละอองนวล สิงหบุรี
066 นาย สุกิจ  คัชมาตย พิจิตร
067 นาย สุภาส  กุศลชู ชุมพร
068 นาย สุรพล  เปรมปรีดิ์ อุดรธานี
069 นาย สุวิชชา เพ็งไพบูลย นนทบุรี
070 วาที่ ร.อ.  สุเมธ  มูลคําบิน อุตรดิตถ
071 นาย เสนาะ  ศรีนวล ลําพูน
072 นาย อนันต  นันตา อุตรดิตถ
073 นาย อนุพันธ พานิช สน.กร.
074 นาย อนุภัทร จําเริญรัตนากร ลําพูน
075 นาย อํานาจ เนตรทอง นครสวรรค 
076 นาย ธํารงศักดิ์  ธรรมโชติ ชัยภูมิ
077 นาย เชิญ   พยุงศิลป ชัยนาท



เอกสารแนบทาย 1

เลที่
ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ
สอบ
001 นางสาว จอมขวัญ ศรีศิลป ตบ.
002 นางสาว จันจิรา  อรุณสุดา สน.คท.
003 นาง ธนธรณ  วัฒนะพิพัฒน ตบ.
004 นางสาว บานชื่น วิจิตกานตวงศ กค.
005 นาง เบญจพร  มกรพงศ หนองคาย
006 นาง ปยะพร  ศรีวิไล อุบลราชธานี
007 นางสาว พเยาว ศรีจันทรกลัด กค.
008 นาง ยุพยงค  งามเปยม สน.คท.
009 นาง วรพรรณ   ใจยิ้ม สน.คท.
010 นาง วันทนีย อินทรศรี กค.
011 นางสาว วิลาวัณย  จตุพนาพร ตบ.
012 นางสาว สรัญญา  แปะทอง สน.คท.
013 นาง สุนันทา  ดุลจํานงค ตบ.
014 นาง สุภาพรรณ ขวัญสุวรรณ ตบ.
015 นางสาว สุภาภรณ  ทางนะที อํานาจเจริญ
016 นางสาว สุวิมล สุพรรณวิบูลย สน.คท.
017 นาง โสภา   จิระสมรรถกิจ สน.คท.

ช่ือ - สกุล

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในกลุมวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 7  ประจําป พ.ศ.2547
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และกลุมนิติกร ระดับ 7ว  และเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกลุมวิชาการ

จํานวนผูเขาสอบ เลขประจําตัวสอบ

แถว A 17 001-017
กลุมนิติกร

แถว B 17 001-017
แถว C 20 018-037
แถว D 20 038-057
แถว E 20 058-077

กลุมวิชาการทั่วไป
แถว F 20 001-020
แถว G 20 021-040
แถว H 20 041-060
แถว I 20 061-080
แถว J 20 081-100
แถว K 32 101-132
แถว L 32 133-164
แถว M 32 165-196
แถว N 32 197-228
แถว O 34 229-262
แถว P 34 263-296
แถว Q 34 297-330

วันเสารที่  21  สิงหาคม 2547  เวลา 09.00 - 12.00 น.

กลุมวิชาการเงินและบัญชี

ผังสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อประเมินบุคคลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)  กลุมวิชาการทั่วไป 

เงินและบัญชี  ระดับ 7  ประจําป พ.ศ.2547 
ณ  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  จ.ปทุมธานี




