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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

1 นายเทอดเกยีรติ  สุกใส ปลัด อบจ. สูง

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

2 ว่าง รองปลัด อบจ. (นักบริหารงานท้องถิ่น) สูง ปลัด อบจ. สูง

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

3 นายบรรเจดิ  ภูสมศรี รองปลัด อบจ. กลาง รองปลัด อบจ. สูง  4 ก.พ. 61 รองปลัด อบจ.

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น)   4 ก.พ. 57

ปลัด อบจ. สูง  4 ก.พ. 62

(นักบริหารงานท้องถิ่น)

4 นางนุชนารถ  วดีศิริศักด์ิ รองปลัด อบจ.                           กลาง รองปลัด อบจ. สูง  24 ธ.ค. 61 นส.ก.จ.ก.ท.และ

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) ก.อบต.ที ่มท.

(ตาม นส. นับ ๒๐ ก.ย.๕๖ - ๕ ต.ค.๕๘) + ปลัด อบจ. สูง  24 ธ.ค. 62 0809.2/ว 137 

(นับจากรองปลัดฯ  ๙ ม.ค.๖๐) (นักบริหารงานท้องถิ่น) ลว. 29 พ.ย.60

บญัชีแสดงเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ

เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ



2

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

รอง ป. 9 ม.ค. 60

5 นางราตรี   ธงศรี หัวหน้าส านักปลัด อบจ.              กลาง รอง ปลัด อบจ. กลาง 1 ก.ค.65 1 ก.ค.63

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานท้องถิ่น)

6 น.ส.พิมณพรรธน์  จนิดาขดั หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง 2 ม.ิย. 58 หน.ฝ่าย 6

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) 2 มิ.ย. 52

7 นายชัยวุฒิ   สมุดความ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย ์  ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง 1 ก.ค.69 1 ก.ค.63

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)

8 นายอดุลยศั์กด์ิ  เตียวตระกูล นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น  2 ก.ค.54  2 ก.ค. 50

ช านาญการพิเศษ ชพ  2 ก.ค.54

9 นายนิรุตต์ิ  หินใหญ่ นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 19 ก.ย. 63 19 ก.ย. 59

ช านาญการพิเศษ ชพ 19 ก.ย. 63

10 น.ส.ธัญญพัทธ์  ศิจติต์ นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 12 พ.ค. 63 12 พ.ค. 59

ช านาญการพิเศษ ชพ 12 พ.ค. 63

11 นายศุภกร  รุ้งคมชาญ นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 14 พ.ย. 64 14 พ.ย. 60

ช านาญการพิเศษ ชพ 14 พ.ย. 64

12 นางสาววรวรรณ์  ทิพยป์ระเสริฐ นักจดัการงานทั่วไป ชก. นักจดัการงานทั่วไป ปก 6 เม.ย. 67 6 เม.ย. 61

ส านักปลัด อบจ. (01)



3

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

13 จ.ส.ต.วิชาญ  ผิวผ่อง นิติกร ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 17 ม.ค.64 17 ม.ค. 60

ช านาญการพิเศษ ชพ. 17 ม.ค.64 17 ม.ค. 60

14 ว่าง นิติกร ชก. ปก.

15 นายเจด็จ  โนรี นิติกร ปก. นิติกร ชก. 18 เม.ย. 65  18 เม.ย. 59

16 ว่าง นิติกร ชก. ปก.

17 นายสถาพร  พลนรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น  2 ก.ย. 56  2 ก.ย. 52

ช านาญการพิเศษ ชพ.  2 ก.ย. 56  2 ก.ย. 52

18 นายสุรจกัร   ค าซาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 1 ก.พ.64 1 ก.พ.60

ชก. ช านาญการพิเศษ ชพ. 1 ก.พ.64 1 ก.พ.60

19 นายอนันตรักษ ์ สลีสองสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น  17 ธ.ค. 62  17 ธ.ค. 58

ช านาญการพิเศษ ชพ.  17 ธ.ค. 62  17 ธ.ค. 58

20 น.ส.สุมิตตรา  ค าผกา นักประชาสัมพันธ์ ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 20 ก.พ. 65 20 ก.พ. 61

ช านาญการพิเศษ ชพ 20 ก.พ. 65 20 ก.พ. 61



4

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

21 ว่าง นักประชาสัมพันธ์ ปก. ชก.

22 เรือโทสัญหวัช  อนินา เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักวงานธุรการ อส. 1 ส.ค.63 1 ส.ค.57

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 1 ส.ค.65

23 น.ส.ศุภิดา  เวียงเงิน เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 19 ก.ย. 65 19 ก.ย. 59

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 19 ก.ย. 67

24 นางสาวญานิล  หน่อท้าว เจา้พนักงานธุรการ ปง. เจา้พนักงานธุรการ ชง. 1 ก.พ.65 1 ก.พ.61

25 นางสาวกานต์รวี   มูลต๊ิบ เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 13 พ.ค.68 13 พ.ค.62

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 13 พ.ค.70

26 นางบุษบา         แสนสมบัติ เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 16 ต.ค.63 1 ต.ค.57

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 16 ต.ค.65 1 ต.ค.57

27 น.ส.ภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณะสถาน เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 27 ก.ย.66 27 ก.ย.60

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 27 ก.ย.68

กองกิจการสภา อบจ. (02)
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

28 นายสมศักด์ิ  ไชยชมภู ผู้อ านวยการกองกจิการสภา อบจ.   กลาง รองปลัด อบจ. กลาง  7 ม.ิย.56 ผอ.กอง 8

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานท้องถิ่น)  7 มิ.ย.54

29 นางจติรา  กาวี หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.      ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง  3 พ.ย. 53 หน.ฝ่าย 7

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)  3 พ.ย.49

30 นางสายสมร  ชื่นใจ หัวหน้าฝ่ายกจิการสภา อบจ.         ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง  10 พ.ย. 52 หน.ฝ่าย 7

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)  10 พ.ย. 48

31 นายณรงค์ศักด์ิ  ขนัทะ นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 17 พ.ย. 56 17 พ.ย. 52

ช านาญการพิเศษ ชพ. 17 พ.ย. 56 17 พ.ย. 52

32 น.ส.จฬุาลักษณ์  ณ เชยีงตุง นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 13 ม.ค.59 13 ม.ค.55

ช านาญการพิเศษ ชพ 13 ม.ค.59 13 ม.ค.55

33 นางสาวกญัญาณัฐ  ไชยลังกา นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 16 ต.ค. 61 16 ต.ค. 57

ช านาญการพิเศษ ชพ 16 ต.ค. 61 16 ต.ค. 57

34 นายประสิทธิ ์ เด่นศิริโยธา นิติกร ชก. นิติกร ชพ 9 ม.ค.67 9 ม.ค.63

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 9 ม.ค.67

35 นางสาวรัชนีกร  ชัยสนิท เจา้พนักงานธุรการ ปง. เจา้พนักงานธุรการ ชง. 1 เม.ย.66 1 เม.ย.62



6

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

36 นางสาวเสาวนีย ์ ปินค า เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 3 ก.พ.63 3 ก.พ.57

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 3 ก.พ.65 3 ก.พ.57

37 นางนภาภณัฑ์  ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ กลาง รองปลัด อบจ. กลาง   1 ธ.ค. 59 ผอ.กอง 8

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานท้องถิ่น)   1 ธ.ค. 57

38 น.ส.ปราณปรียา  โพธิเลิศ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง  3 ส.ค. 58 หน.ฝ่าย 6

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)  3 ส.ค.52

39 ว่าง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หน.สป./ผอ.กอง กลาง

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)

40 น.ส.บุญญาพร  นาคนิล หวัหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผล ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง  25 ม.ค. 60 หน.ฝ่าย 7

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)  25 ม.ค. 56

41 นางชัชญาภัค   เครือวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. (นักบริหารงานทั่วไป) ต้น 4 เม.ย. 63 4 เม.ย.59

ช านาญการพิเศษ ชพ. 4 เม.ย. 63 4 เม.ย.59

42 น.ส.พัชนี  นามเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 18 ม.ีค. 56 18 มี.ค. 52

ช านาญการพิเศษ ชพ 18 ม.ีค. 56 18 มี.ค. 52

กองแผนและงบประมาณ (03)
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

43 นางวราภรณ์  สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 17 ก.ค. 61 17 ก.ค. 57

ช านาญการพิเศษ ชพ 17 ก.ค. 61 17 ก.ค. 57

44 น.ส.อารีวัลย ์ สินธุค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 30 พ.ค. 53 30 พ.ค. 49

ช านาญการพิเศษ ชพ 30 พ.ค. 53 30 พ.ค. 49

45 นายธนิต  อะทะวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 2 ม.ีค.64 2 มี.ค.60

ช านาญการพิเศษ ชพ 2 ม.ีค.64

46 นางสาวประภาพรรณ  พลเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 28 ก.พ. 62 28 ก.พ. 58

ช านาญการพิเศษ ชพ 28 ก.พ. 62 28 ก.พ. 58

47 นางติรยา  ทวชิาคณานุกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 4 เม.ย. 65 4 เม.ย. 61

ช านาญการพิเศษ ชพ 4 เม.ย. 65 4 เม.ย. 61

48 นายอศัวิน   ต๊ะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 27 ก.ย.65 27 ก.ย.61

ช านาญการพิเศษ ชพ 27 ก.ย.65

49 น.ส.พราวศรี  เฟื่องฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 24 เม.ย. 56 24 เม.ย. 52

ช านาญการพิเศษ ชพ 24 เม.ย. 56

50 จ่าอากาศเอกชยพล  อิ่นค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชก. 1 มิ.ย.68 1 มิ.ย.62



8

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

51 นางวันนิดา คีลาวงศ์ เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 1 ส.ค.55 1 ส.ค.49

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 1 ส.ค.57 1 ส.ค.49

52 นางสาวดวงพร  สมุดความ เจา้พนักงานธุรการ ปง เจา้พนักงานธุรการ ชง. 1 ก.พ.65 1 ก.พ.61

53 นางสาวเบญจพร บุญเรือง เจา้พนักงานธุรการ ปง. เจา้พนักงานธุรการ ชง.  11 ก.พ.66  11 ก.พ.62

54 นางสาวยพุเรศ  กนัทวี ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง ผอ.ส านักการคลัง สูง 25 ก.ย.59 25 ก.ย.55

(นักบริหารงานการคลัง) รองปลัด อบจ. กลาง 25 ก.ย.57 25 ก.ย.55

55 น.ส.สุพิน  สมบูรณ์ชัย หัวหน้าฝ่ายการเงิน          ต้น ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 7 ม.ิย. 58 หน.ฝ่าย 7

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) 7 มิ.ย. 54

56 น.ส.อมัไพวรรณ  มณี หัวหน้าฝ่ายการบัญชี ต้น ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 16 ก.ค.60 หน.ฝ่าย 7

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) 16 ก.ค. 56

57 นางสายใจ  ไปรเวท หน.ฝ่ายเร่งรัดและจดัเกบ็รายได้ ต้น ผู้อ านวยการกองคลัง กลาง 16 พ.ค. 60 หน.ฝ่าย 6

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) 16 พ.ค. 54

58 ว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. ชง.

กองคลัง (04)
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

59 นางนัฐิราภรณ์  ศรีสุคนธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการคลัง) ต้น 14 พ.ย. 64 14 พ.ย. 60

ช านาญการพิเศษ ชพ 14 พ.ย. 64

60 นางรัตน์มิกา  ติดรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. นักวิชาการเงินและบัญชี ต้น 12 ม.ีค.66 12 มี.ค.62

นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.

61 นางวิไลพร  ค าน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. นักวิชาการเงินและบัญชี ต้น 12 ม.ิย.66 12 มิ.ย.62

นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ. 12 ม.ิย.66

62 น.ส.มะลิวัลย ์ ปัญญาชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการคลัง) ต้น 11 มี.ค.67 11 มี.ค.63

นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ. 11 มี.ค.67

63 นางสาวฐิติชญา   ย้อนใจทนั นักวิชาการเงินและบัญชี ปก. นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. 1 ส.ค.65 21 พ.ค.57

64 นางสุทธาสินี   ฑีฆายุ นักวิชาการคลัง ปก. นักวิชาการคลัง ชก. 1 ม.ีค.66 1 มี.ค.60

65 น.ส.รัตนาภรณ์ สีธิต่อม นักวิชาการคลัง ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการคลัง) ต้น 22 ม.ิย. 64 22 มิ.ย. 60

ช านาญการพิเศษ ชพ 22 ม.ิย. 64 22 มิ.ย. 60

66 นางเกวลิน  กล้าหาญ นักวิชาการคลัง ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการคลัง) ต้น 14 พ.ย. 64 14 พ.ย. 60

ช านาญการพิเศษ ชพ 14 พ.ย. 64 14 พ.ย. 60

67 นางกนกพร  ใจสุข เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ชง. หน.ฝ่าย (นบห.งานการคลัง) ต้น 26 ส.ค.55 26 ส.ค.47
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

อาวุโส อส. 11 ก.ย. 51 11 ก.ย. 49

68 นางสาวยุภาพร  เดชครอบ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ชง. เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ปง. 1 ต.ค.62 1 ต.ค.58

69 นางอรวรรณ   ประเสริฐศิลปกลุ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ชง. เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ปง. 1 ต.ค.62 1 ต.ค.58

70 นางจงกลนี  หอมนาน เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ชง. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 1 ธ.ค.57 1 ธ.ค.49

เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี อส. 24 ก.พ. 54 24 ก.พ.52

71 นางณัฐนี  วันลับแล เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ชง. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 1 เม.ย.56 1 เมย.48

อาวุโส อส. 1 เม.ย.54

72 นางดาวเรือง  มปีราชญ์สม เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ชง. เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี อส. 8 ส.ค. 54 8 ส.ค. 48

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 8 ส.ค. 56

73 นางลัดดาวัลย ์ศุภรัตนกลุ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ปง. เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ชง. 30 ม.ค.64 30 ม.ค.60

74 น.ส.ปุณยภา  ไกลถิ่น เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ปง. เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ชง. 1 ม.ค. 63 1 พ.ค.56

75 นางอทิธิญา  ดวงจติร เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ปง. เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี ชง. 1 เม.ย.45 1 เม.ย.39

76 นางวิกานดา  ปัญโญ เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 19 ม.ีค.61 19 มี.ค.55

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 19 ม.ีค.63 19 มี.ค.55

77 นายเอกชัย  รัตนแสงสกลุ เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 9 ม.ค.69 9 ม.ค.63
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 9 ม.ค.71

78 นายธนายทุธ   ปริศนา เจา้พนักงานธุรการ ปง. เจา้พนักงานธุรการ ชง. 1 ก.พ.65 1 ก.พ.61

79 นายสมศักด์ิ    ปรางวเิศษ ผู้อ านวยการส านักการช่าง สูง รองปลัด อบจ. สูง 1 ต.ค.63 1 ต.ค.61

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานท้องถิ่น)

80 นายบุญสม  ฤกษ์อดุม ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมกอ่สร้าง กลาง ผู้อ านวยการส านักการช่าง สูง  9 พ.ย. 63 ผอ.ส่วน (กลาง)

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง)  9 พ.ย. 59

81 นายนรินทร์  หล้าตัน ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลาง ผู้อ านวยการส านักการช่าง สูง 27 ธ.ค. 63 ผอ.กองชา่ง(กลาง)

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) 27 ธ.ค. 59

82 นายมงคล  ศรีธิ หัวหน้าฝ่ายส ารวจ (นักบริหารงานช่าง) ต้น ผู้อ านวยการส่วนฯ (นักบริหารงานช่าง) กลาง 1 ม.ค.63 หน.ฝ่าย 7

1 ม.ค.59

83 นายวิโรจน์  จงตระกลู หวัหนา้ฝ่ายออกแบบ (นกับริหารงานช่าง) ต้น ผู้อ านวยการส่วนฯ (นักบริหารงานช่าง) กลาง 1 ก.ค.67 1 ก.ค.63

84 นายพิสิฐพงษ์ ปัญญาอนิทร์ หัวหน้าฝ่ายเคร่ืองจกัรกล ต้น ผู้อ านวยการส่วนฯ (นักบริหารงานช่าง) กลาง 10 พ.ย. 52 หน.ฝ่าย 7

(นักบริหารงานช่าง) 10 พ.ย. 48

85 นายไพรัช  โจลัตสาห์กลุ หัวหน้าฝ่ายกอ่สร้างและซ่อม ต้น ผู้อ านวยการส่วนฯ (นักบริหารงานช่าง) กลาง 16 พ.ค. 58 หน.ฝ่าย 7

ส านักการช่าง (05)
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

บ ารุง (นักบริหารงานช่าง) 16 พ.ค. 54

86 นางสาวธนัชญา  ใจแปง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง 1 ก.ค.69 1 ก.ค.63

(นักบริหารงานทั่วไป)

87 นายกติติพงษ์  ค าทราย วิศวกรโยธา ชก. หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 12 พ.ค. 63 12 พ.ค. 59

ช านาญการพิเศษ ชพ. 12 พ.ค. 63 12 พ.ค. 59

88 ว่าง วิศวกรโยธา ชก.

89 นายพิเชฐพงศ์  ชนิสราพันธุ์ วิศวกรโยธา ชก. หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 23 ม.ค. 53 23 ม.ค. 49

ช านาญการพิเศษ ชพ. 23 ม.ค. 53 23 ม.ค. 49

90 นายธนดณ  สุริยะน้อย วิศวกรโยธา ชก. วิศวกรโยธา ชพ. 11 ก.ค.67 11 ก.ค.63

หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 11 ก.ค.67

91 นายชาย  วงศ์จอม สถาปนิก ชก. หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 12 พ.ค 63 12 พ.ค. 59

ช านาญการพิเศษ ชพ. 12 พ.ค 63 12 พ.ค. 59

92 นายชาลี   ชัยอนุพันธ์ สถาปนิก ปก. สถาปนิก ชก. 1 ก.พ. 67 1 ก.พ. 61

93 นายสันติชาติ  ชัยภมรฤทธิ์ สถาปนิก ชพ. ผู้อ านวยการส่วนฯ (นักบริหารงานช่าง) กลาง 27 ส.ค.66 27 ส.ค.62

สถาปนิก ชพ. 27 ส.ค.66 26 พ.ค. 54
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

94 นายกฤษดา   กาวิละ วิศวกรรมไฟฟ้า ปก. วิศวกรรมไฟฟ้า ชก. 2 ม.ค.69 2 ม.ค.63

95 น.ส.กริชรีย ์ สร้อยนาค นักจดัการงานทั่วไป ชก. นักจดัการงานทั่วไป ชพ. 9 เม.ย.67 9 เม.ย.63

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 9 เม.ย.67

96 น.ส.อาทิตยา  โพธิจนิดา นักจดัการงานทั่วไป ปก. นักจดัการงานทั่วไป ชก. 1 ก.ย.67 1 ก.ย.61

97 น.ส.ทัศนีย ์ วงค์ดาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 28 พ.ย. 60 28 พ.ย. 56

ช านาญการพิเศษ ชพ. 28 พ.ย. 60

97 นายศตพล  วงศ์ยศ นายช่างโยธา อส. หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 15 ม.ค.57 7ว 15 ม.ค.53

98 นายศุภเกยีรติ  แววฤทธิ์ นายช่างโยธา ชง. นายช่างโยธา อส. 26 ก.ค. 65 26 ก.ค.59

99 นายรุ้ง  เครือวงค์ นายช่างโยธา อส. หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 2 พ.ค. 64 2 พ.ค. 60

100 นายสุรชัย  เอื้องค า นายช่างโยธา ชง. นายช่างโยธา อส. 15 ม.ีค. 66 15 มี.ค. 60

101 นายสมควร  อนิบัว นายช่างโยธา อส. - - - -

102 ว่าง นายช่างโยธา อส. - - - -

103 นายชรัญญู  สุวรรณทา นายช่างโยธา ชง. นายช่างโยธา อส. 12 ม.ีค.68 12 มี.ค.62

104 นายกฤษฎา  ออ๊ดผูก นายช่างโยธา ชง. นายช่างโยธา อส.  26 ก.ค. 65  26 ก.ค.59

105 นายเมธี  ฑีฆายุ นายช่างโยธา ชง. นายช่างโยธา อส. 12 ม.ิย.68 12 ม.ิย.62

106 นายเจษฎา  ทาสีนวล นายช่างโยธา ชง. นายช่างโยธา อส. 1 พ.ค. 63  1 พ.ค.57
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

107 นายพสธร  โกวิทยา นายช่างโยธา ชง. นายช่างโยธา อส. 2 ม.ีค.64 2 มี.ค.58

108 นายศิริพงษ์  เชื้อเมืองพาน นายช่างโยธา ชง. นายช่างโยธา อส. 19 ก.ย. 65 19 ก.ย.59

109 นายนิเวศ    นาใจ นายช่างโยธา ชง. นายช่างโยธา อส. 22 พ.ค.64 1 มิ.ย.50

110 นายอมรรัตน์  บุตรดี นายช่างโยธา อส. หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 20 ต.ค.62 20 ต.ค.58

111 นายนิมิตร  ออ้เจริญ นายช่างโยธา อส. หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 23 ส.ค. 57 23 ส.ค. 53

112 ว่าง นายช่างโยธา ปง. นายช่างโยธา ชง.

113 นายณัฐพงศ์  หอมนาน นายช่างไฟฟ้า อส. หน.ฝ่าย (นบห.งานช่าง) ต้น 1 ก.พ.57 1 ก.พ.53

114 นายธีรพล  วงศ์ใจค า นายช่างไฟฟ้า ชง. นายช่างไฟฟ้า อส. 19 ก.ย.65 19 ก.ย.59

115 นายอภิชาต  สัตยาสุชีพ นายช่างเคร่ืองกล อส. -

116 นายวิค  เชื้อเมืองพาน นายช่างเคร่ืองกล อส. -

117 นายมนตรี  ชัยธนานันท์ นายช่างเคร่ืองกล อส. -

118 นายพงษพ์นัธ ์ ผ่านวริิยะกลุชยั นายช่างเคร่ืองกล ชง. นายช่างเคร่ืองกล อส. 28 ส.ค. 64 28 ส.ค.58

119 นายพิพัฒน์  วงศ์สืบ นายช่างเคร่ืองกล ชง. นายช่างเคร่ืองกล อส. 12 พ.ค. 65 12 พ.ค.59
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

120 ส.อ.ดนัย    ค าใส. นายช่างเคร่ืองกล ชง. นายช่างเคร่ืองกล ปง. 1 พ.ย. 67 1 พ.ย. 63

121 นายสุรเดช  ศรีจนัทร์ นายช่างเคร่ืองกล ชง. นายช่างเคร่ืองกล อส. 10 ก.ค.69 10 ก.ค.63

122 นายอดุม  ไขแ่กว้ นายช่างเคร่ืองกล อส. หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 26 ธ.ค. 53 26 ธ.ค.49

123 นายศุภกร  โสรธรณ์ นายช่างส ารวจ อส. หน.ฝ่ายฯ (นบห.งานช่าง) ต้น 23 ม.ค.64 23 ม.ค.60

124 น.ส.ปรานอม  สวัสดี เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 11 ม.ีค.69 11 มี.ค.63

125 น.ส.สังวาลย ์ ปัญญาโล เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 6 ส.ค.65 6 ส.ค.61

126 นางสาวกมลวรรณ  วงศ์ดาว เจา้พนักงานธุรการ ปง./ชง. เจา้พนักงานธุรการ ชง. 3 ธ.ค.65 3 ธ.ค.61

127 นางยวุรีย ์ แสงผะการ เจา้พนักงานธุรการ ปง./ชง. เจา้พนักงานธุรการ ชง. 1 ก.พ.66 1 ก.พ.62

128 นางสาวกญัญาณี  ค าโล้น เจา้พนักงานธุรการ ปง. เจา้พนักงานธุรการ ชง. 1 เม.ย.66 1 เม.ย.62

129 นายเกยีรติคุณ   จนัแกน่ ผอ.สน.การศึกษ (บนห.การศึกษา) สูง ผอ.สน.การศึกษ (บนห.การศึกษา) สูง

130 สถ. ด าเนินการสรรหา ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา กลาง

ส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (08)
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

 (นกับริหารงานการศึกษา) 

131 สถ. ด าเนินการสรรหา ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา กลาง

และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)

132 สถ. ด าเนินการสรรหา หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ ต้น

(นักบริหารงานการศึกษา)

133 สถ. ด าเนินการสรรหา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ต้น

(นักบริหารงานการศึกษา)

134 นางปัทมา  สมประสงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ต้น ผู้อ านวยการส่วน กลาง 1 ก.ค.67 1 ก.ค.63

(นักบริหารงานการศึกษา)

135 สถ. ด าเนินการสรรหา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกฬีาและนันทนาการ ต้น

(นักบริหารงานการศึกษา) 

136 นายประพันธ์  คมสาคร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป ต้น หน.สป./ผู้อ านวยการกอง กลาง 1 ก.ค.69 1 ก.ค.63

(นักบริหารงานทั่วไป) 

137 วา่ง หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและ ต้น
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

ประเมนิผลการจัดการศึกษา (ศึกษานเิทศก์)

138 น.ส.ศิริพร  สุขสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษา ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการศึกษา) ต้น 24 พ.ย. 57 24 พ.ย. 53

ช านาญการพิเศษ ชพ 24 พ.ย. 57 24 พ.ย. 53

139 นางบุษบาพร  โคแพร่ นักวิชาการศึกษา ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการศึกษา) ต้น 27 ก.พ. 61 27 ก.พ. 57

ช านาญการพิเศษ ชพ 27 ก.พ. 61 27 ก.พ. 57

140 น.ส.เรณู  เหมมัน่ นักวิชาการศึกษา ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการศึกษา) ต้น 25 ม.ิย. 59 25 มิ.ย. 55

ช านาญการพิเศษ ชพ 25 ม.ิย. 59 25 มิ.ย. 55

141 นางอญัชัญ  ใจสุข นักวิชาการศึกษา ปก. นักวิชาการศึกษา ชก. 9 ก.ย.62 16 มี.ค. 55

142 ว่าง นักวิชาการศึกษา ชก. นักวิชาการศึกษา ปก.

143 นายเอกณัฎฐ์  มุงเมือง นักวิชาการศึกษา ปก. นักวิชาการศึกษา ชก. 3 ต.ค.65 3 ต.ค.59

144 นางสุพร  รักษา นักวิชาการศึกษา ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการศึกษา) ต้น 12 ธ.ค.64 12 ธ.ค.60

ช านาญการพิเศษ ชพ. 12 ธ.ค.64 12 ธ.ค.60

145 ว่าที ่ร.ต.จารุลักษณ์   มูลดี นักวิชาการศึกษา ปก. นักวิชาการศึกษา ชก.  1 ก.ย. 67  1 ก.ย.61

146 นายบัณฑิต    ใจธรรม บรรณารักษ์ ปก. บรรณารักษ์ ชก. 1 ก.พ. 67 1 ก.พ.61

เปล่ียนเปน็ นวช.ศึกษา 16 ม.ีค.60
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

147 ขอใช้บัญชี สถ. ศึกษานิเทศก์ คศ.1-2

148 ว่าง นักวิชาการวัฒนธรรม ปก. นักวิชาการวัฒนธรรม ชก.

149 นายวรคิด  สุริค า นักวิชาการวัฒนธรรม ชก. นักวิชาการวัฒนธรรม ต้น 13 พ.ย.66 13 พ.ย.62

ช านาญการพิเศษ ชพ 13 พ.ย.66

150 นายกมัพล  ค าเคน นักสันทนาการ ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการศึกษา) ต้น 28 พ.ค.61 6ว 28 พ.ค.57

ช านาญการพิเศษ ชพ 28 พ.ค.61

151 น.ส.อมรัตน์  ฑีฆาย ุ นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการศึกษา) ต้น 14 พ.ย.64 14 พ.ย.60

ช านาญการพิเศษ ชพ 14 พ.ย.64

152 นายเอกสิทธิ์  สวัสด์ินที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 9 เม.ย.67 9 เม.ย.63

ช านาญการพิเศษ ชพ. 9 เม.ย.67

153 นายอุดมทรัพย ์ ศักด์ิแสน นายช่างไฟฟ้า ปง. นายช่างไฟฟ้า ชง. 2 เม.ย.65 2 เม.ย.61

154 นายวีรพงษ์  อโนทัย เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 1 ม.ิย.65  9 มิ.ย.59

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 9 ม.ีค.67
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

155 นางสาวกญัญาภคั  แสงสวา่ง เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 13 พ.ค.68 13 พ.ค.62

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 13 พ.ค.70

156 นางนัดที  ธรรมประเสริฐ เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 13 พ.ค.68 13 พ.ค.62

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 13 พ.ค.70

157 น.ส.จดิาภา  ค าวัง เจา้พนักงานธุรการ ชง. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 9 ม.ีค. 58 9 มี.ค. 50

158 นางพูนศรี  นามเมือง เจา้พนักงานธุรการ ชง. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 11 ส.ค. 56 11 ส.ค. 48

159 นายจกัรพล  ทิพสูตร เจา้พนักงานธุรการ ชง. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 16 ต.ค. 65 16 ต.ค. 57

160 นางกญัจนพร  กาใจ เจา้พนักงานธุรการ ชง. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 1 ก.ย. 66 1 ก.ย. 58

161 น.ส.ณิชาภา  สันธิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการคลัง) ต้น 4 ธ.ค. 61 4 ธ.ค. 57

ช านาญการพิเศษ ชพ. 4 ธ.ค. 61

162 นายวรุตม์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานการคลัง) ต้น 25 ม.ิย. 59 25 มิ.ย. 55

ช านาญการพิเศษ ชพ. 25 ม.ิย. 59

163 ว่าง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)



20

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

164 นางสาวนิโลบล   ชาติเงิน ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลาง รองปลัด อบจ. กลาง 1 ต.ค.65 1 ต.ค.63

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานท้องถิ่น)

165 นางสายสมร  ทิพยโ์พธิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย ์  ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง 8 ก.ย. 59 นบห.6

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)  8 ก.ย. 53
166 นายปกาสิต  มณีลังกา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชพีและการท่องเที่ยว ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง 2 ก.พ.65 2 ก.พ.59

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) หน.ฝ่าย 6
167 นางสาวธัญธิดา   อกัษร นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชก. 2 ม.ค.67 2 ม.ค.63

168 นางสาวศุภลักษณ์   มีลาภ นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก นักพัฒนาการท่องเที่ยว ชก.  16 ส.ค. 67  16 ส.ค. 61

169 นางลาลิตา  หม้อศรีชัย นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 15 ก.พ.66 15 ก.พ.62

ช านาญการพิเศษ ชพ. 15 ก.พ.66

170 นางสาวพลิศาน์   เชื้อเมืองพาน นักจดัการงานทั่วไป ชก. นักจดัการงานทั่วไป ปก 1 พ.ค.65 23 พ.ย.59

171 น.ส.อมัพวา  ไชยเหล็ก นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 21 พ.ค. 56 21 พ.ค. 52

ช านาญการพิเศษ ชพ. 21 พ.ค. 56

172 นางรินทร์สิริ  พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 23 ก.พ. 58 23 ก.พ. 54

ช านาญการพิเศษ ชพ. 23 ก.พ. 58

กองส่งเสริมคุณภาพชีวติ (18)



21

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

173 นางสาวภทัรปภา   จารุธรีากลุ นักสังคมสงเคราะห์ ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 28 พ.ค.59 28 พ.ค.55

ช านาญการพิเศษ ชพ. 28 พ.ค.59

174 นายอทิธิพล  บุญสะอาด นักพัฒนาชุมชน ปก. นักพัฒนาชุมชน ชก. 3 เม.ย.66 3 เม.ย.60

175 น.ส.แจม่ศรี  โกแสนตอ นักพัฒนาชุมชน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 1 พ.ย. 60 1 พ.ย. 56

ช านาญการพิเศษ ชพ. 1 พ.ย. 60

176 น.ส.พิชญากร  เทพสาย นักพัฒนาชุมชน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 12 พ.ค. 63 12 พ.ค. 59

ช านาญการพิเศษ ชพ. 12 พ.ค. 63

177 นายนราธิป  ค าแกน่ นักพัฒนาชุมชน ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 12 พ.ค. 63 12 พ.ค. 59

ช านาญการพิเศษ ชพ. 12 พ.ค. 63

178 นางสาวกาญจนา   ธรรมสา นักพัฒนาชุมชน ปก. นักพัฒนาชุมชน ชก.  1 ก.ย. 67  1 ก.ย. 61

179 นางจณิดามาศฆ ์ สุขะอาคม พยาบาลวิชาชีพ ชพ. หน.สป./ผอ.กอง กลาง 1 ส.ค.65 1 ส.ค.59

180 นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชพ. หน.สป./ผอ.กอง กลาง 17 ม.ค.65 17 ม.ค.59

181 นายวิรัตน์  วงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุข ชพ. หน.สป./ผอ.กอง กลาง 27 ก.ย.65 27 ก.ย.59

182 ว่าง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

183 นายธิติวุฒิ  แปงปุย๋ เจา้พนักงานธุรการ ปง. เจา้พนักงานธุรการ ชง. 21 ธ.ค. 62 21 ธ.ค.58



22

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

184 น.ส.เพ็ญศรี  วรรณรถ เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 1 เม.ย.45  1 เม.ย.39

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 2 ก.ค. 58 2 ก.ค.50

185 นายสิทธิพันธ์  จนัทิมา เจา้พนักงานธุรการ ชง. เจา้พนักงานธุรการ อส. 2 ก.พ. 62 2 ก.พ.58

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น

186 นางสายฝน  แกว้กนัทา เจา้พนักงานธุรการ ชง. อาวุโส อส. 15 พ.ย. 64 15 พ.ย. 60

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 15 พ.ย.68

187 นายนเรศ  อยู่ดี เจา้พนักงานส่งเสริมการท่องเทียว ปง. เจา้พนักงานส่งเสริมการท่องเทียว ชง. 1 ม.ิย.65 1 มิ.ย.61

188 วา่ง เจา้พนักงานส่งเสริมการท่องเทียว ปง./ชง.

189 นายทรงวุฒิ  พุทธิสกลุชัย ผู้อ านวยการกองปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั กลาง รองปลัด อบจ. กลาง 1 ส.ค.65 1 ส.ค.63

 (นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานท้องถิ่น)

190 พ.จ.อ.ทวีป  เชี่ยวสุวรรณ หวัหนา้ฝ่ายปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง 16 ต.ค. 64 หน.ฝ่าย 6

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) 16 ต.ค. 58

194 นางสาวอโนชา  ค าสุทธิ หวัหนา้ฝ่ายสงเคราะหแ์ละฟื้นฟผูู้ประสบภยั ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง 1 ก.ค.64 หน.ฝ่าย6

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) 1 ก.ค.58

    กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (19)



23

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

195 น.ส.กลัยาภัสร์  รัศสุวรรณ นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 1 ม.ค. 59 6 ว 1 ม.ค.55

ช านาญการพิเศษ ชพ. 1 ม.ค. 59

196 นางสาวอ าพรรณ์  ดวงเกดิ นักจดัการงานทั่วไป ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 3 ต.ค. 58 6ว 3 ต.ค. 54

ช านาญการพิเศษ ชพ. 3 ต.ค. 58

197 น.ส.สุจติรา  ชุ่มมงคล นักสังคมสงเคราะห์ ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 13 ต.ค. 63 ชก. 13 ต.ค. 59

ช านาญการพิเศษ ชพ. 13 ต.ค. 63

198 น.ส.ธิติพร  ค าแกน่ นักสังคมสงเคราะห์ ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 1 ธ.ค. 61 6 ว 1 ธ.ค. 57

ช านาญการพิเศษ ชพ. 1 ธ.ค. 61

199 ว่าง พยาบาลวิชาชีพ ชก. พยาบาลวิชาชีพ ปก.

200 พ.จ.ท.ฐกร  ถิระกจิธนขจร เจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชง. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 7 ม.ีค.62  7 มี.ค.54

อาวุโส อส. 7 ม.ีค.60

201 สิบโทแหลมชัย  ประใจ เจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชง. อาวุโส อส. 13 ต.ค. 65 13 ต.ค.59

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 13 ต.ค. 67

202 ว่าง เจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชง. ปง 3 พ.ค.61 3 พ.ค.55

203 นายสนัน่ ยอดสุวรรณ เจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ชง ช านาญงาน อส 17 ต.ค.68 17 ต.ค.62



24

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 17 ต.ค.70

204 นางณฐมน  จนัทร์หลวง เจา้พนักงานธุรการ ชง. อาวุโส อส. 14 พ.ย.64 14 พ.ย.60

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 14 พ.ย.68

205 นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพยสิ์น กลาง รองปลัด อบจ. กลาง  8 ส.ค. 61 ผอ.กอง 8

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานท้องถิ่น)  8 ส.ค. 59

206 น.ส.ชฎากาญจน์  สุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายจดัหาพัสดุ ต้น ผู้อ านวยการกอง                     กลาง 5 เม.ย. 63 หน.ฝ่าย ต้น

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) 5 เม.ย. 59

207 นายอดิศร  กาจนิา หน.ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิ์น ต้น ผู้อ านวยการกอง                     กลาง 16 ต.ค.64 หน.ฝ่าย ระดับ 6

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) 1 เม.ย. 59

208 นางสาวณฐพร  นวลตา นักวิชาการพัสดุ ปก. ช านาญการ ชก. 1 เม.ย.66 1 ก.พ. 61

209 นางสาววิลาวัลย์  วงศ์แก้ว นักวิชาการพัสดุ ปก. เจา้พนักงานพัสดุ ชก. 1 ธ.ค.63 17 ธ.ค.55

210 น.ส.วรวรรณ  จติมัน่ เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 25 เม.ย. 63 25 เม.ย. 59

211 ว่าง เจา้พนักงานพัสดุ ปง เจา้พนักงานพัสดุ ชก.

212 นายมงคล  ทิพยม์ณี เจา้พนักงานพัสดุ ชง. อาวุโส อส. 31 ต.ค.61 31 ต.ค. 55

กองพัสดุและทรัพยส์ิน (21)



25

ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

หน.ฝ่าย(นหบ.งานการคลัง) ต้น 31 ต.ค. 63

213 นายนิพนธ์  ค าไพโรจน์ เจา้พนักงานพัสดุ ชง. อาวุโส อส. 3 ก.พ.66 3 ก.พ.60

หน.ฝ่าย(นหบ.งานการคลัง) ต้น 3 ก.พ.68

214 นางสาวกิตติพร   สร้อยสุวรรณ เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 28 ธ.ค.66 28 ธ.ค.62

215 นางสาวนครช  ไชยานุภาพ เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 1 ต.ค. 61 1 ต.ค.57

216 นางอญัชลี   ถงุแกว้ เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 3 ก.พ.67 3 ก.พ.63

217 นางสาวกาญจนา  ใจหาญ เจา้พนักงานพัสดุ ปง เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 2 ธ.ค.66 2 ธ.ค.62

218 น.ส.จริะธร  การะเกตุ เจา้พนักงานพัสดุ ชง. อาวุโส อส. 13 ต.ค.65 13 ต.ค. 59

หน.ฝ่าย(นหบ.งานการคลัง) ต้น 13 ต.ค. 68

219 นายชัชศ์ณัฐ  วงค์ประเสริฐ เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 3 ต.ค. 63 3 ต.ค.59

220 นางสาววจินตรา  ใจเทีย่ง เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 3 ก.พ.67 3 ก.พ.63

221 นางสาวพิมพ์พรรณ  บ้านสระ เจา้พนักงานพัสดุ ปง เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 3 ก.พ.69 3 ก.พ.63

222 นางสาวพิราวรรณ  เผ่ากัณทะ เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 20 ก.ค.67 20 ก.ค.63

223 นางสาวนฤมล   สักเมือง เจา้พนักงานพัสดุ ปง เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 2 ธ.ค.66 2 ธ.ค.62

224 นางสาวปวีณา  ยาวิชัย เจา้พนักงานพัสดุ ปง เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 2 ธ.ค.66 2 ธ.ค.62

225 นางสาวกาญจนา  จอมแปง เจา้พนักงานพัสดุ ปง เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.62
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

226 นางสาวสุรีรัตน์  ขันทะสีมา เจา้พนักงานพัสดุ ปง เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 2 ธ.ค.66 2 ธ.ค.62

227 นายพีราภัสร์     มาณะศรี เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 1 ส.ค.61 1 ส.ค.57

228 ว่าง เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง.

229 นางมนฤดี  ปวงใจ เจา้พนักงานพัสดุ ปง. เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 3 ก.พ.67 3 ก.พ.63

230 นายศุภชัย   จนัธิมา เจา้พนักงานพัสดุ ปง เจา้พนักงานพัสดุ ชง. 3 มี.ค.67 2 มี.ค.63

231 นางสาวลฎาภร  โสมศรีแพง เจา้พนักงานธุรการ ชง. อาวุโส อส. 7 พ.ย.68 7 พ.ย.62

หน.ฝ่าย (หบห.งานทั่วไป) ต้น 7 พ.ย.70

232 น.ส.ชัณญานุช  แนบชิด เจา้พนักงานธุรการ ชง. อาวุโส อส. 1 ส.ค. 67 1 ส.ค. 61

หน.ฝ่าย (หบห.งานทั่วไป) ต้น 1 ส.ค.69

234 น.ส.พีรญา  โชติธนาณัฐ เจา้พนักงานธุรการ ชง. นักจดัการงานทั่วไป ปก. 2549 จบ ป.ตรี

หน.ฝ่าย (หบห.งานทั่วไป) ต้น 19 ม.ีค. 54 19 มี.ค. 46

235 นางอ าพร   เรือนทราย ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่ กลาง รองปลัด อบจ. กลาง 1 ส.ค.65 1 ส.ค.63

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานท้องถิ่น)

236 ว่าง หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง

กองการเจ้าหน้าที่ (29)
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)

237 นางรัชนี ชูบุบผา หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง  25 ม.ค. 60 หน.ฝ่าย 7

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)  25 ม.ค. 56

238 ว่าง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ต้น หน.สป./ผอ.กอง กลาง

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป)

239 นางวราภรณ์  ผางค า นักทรัพยากรบุคคล ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 18 พ.ค. 52 18 พ.ค. 48

240 นางสาวณัฐศิชญา  บังดง นักทรัพยากรบุคคล ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 3 ก.ค.64 3 ก.ค.60

241 นางปริณดา  แดงจันทร์ตา นักทรัพยากรบุคคล ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 16 พ.ย. 63 16 พ.ย. 59

242 น.ส.วิภา  แสนชัย นักทรัพยากรบุคคล ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 14 พ.ย.64 14 พ.ย.60

243 นางสุจิญาญ์  เอี่ยมสมบรูณ์ นักทรัพยากรบุคคล ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 19 ม.ีค. 65 19 มี.ค. 61

244 น.ส.สุมิตรา  บางขะกลู นักทรัพยากรบุคคล ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 10 ส.ค. 63 10 ส.ค. 59

245 น.ส.นลิดา  ขตัติยะ นักทรัพยากรบุคคล ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 17 ม.ค. 64 17 ม.ค. 60

246 นางสาวกนกวรรณ  อนิปนัส่วน นักทรัพยากรบุคคล ปก. นักทรัพยากรบุคคล ชก.  1 ก.ย. 67  1 ก.ย. 61

247 สิบเอกภายุภคัค์  เสนางาม นักทรัพยากรบุคคล ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 17 ก.ย. 62 17 ก.ย. 58

248 นางสาวสายสุณี   ภญิโญหิรัณยก์ลุ นักทรัพยากรบุคคล ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น
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ที่ ชือ่-สกุล คุณวฒิุการศึกษา

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่งที่จะสามารถ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ

ประเมินเล่ือนระดับ/ ระดับ ที่สามารถด าเนนิการ (นับจาก)

คัดเลือก/สอบคัดเลือก ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขที่ต าแหน่ง/ต าแหน่ง/ระดับ
เส้นทางความกา้วหน้าในสายอาชีพ

249 นายสุบิน จนัระวังยศ นิติกร ชก. นิติกร ชก. 2 ต.ค.66 2 ต.ค.60

นิติกร ชพ.

250 นายสุชาติ  มณีโชติ นิติกร ชก. หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 8 ม.ิย. 63 8 มิ.ย. 59

นิติกร ชพ. 8 ม.ิย. 63 8 มิ.ย. 59

251 น.ส.สุภาภรณ์  วันดี เจา้พนักงานธุรการ ชง. อาวุโส อส. 22 ม.ิย.66 22 มิ.ย.60

หน.ฝ่าย (นบห.งานทั่วไป) ต้น 22 ม.ิย.68


