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๑ กระบี่ นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์ ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.กระบี่ เมือง ประธานทีป่รึกษา

๒ กระบี่ นายสง่า ศริิเพชร หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.กระบี่ เมือง ผู้ประสานงาน

๓ กระบี่ นางอไุรวรรณ อสิโร นักสง่เสริมฯ ช านาญการ สถจ.กระบี่ เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๔ กระบี่ นายวรรธน ศริิวัฒน์ ปลดั อบต.๗ อบต.เกาะศรีบอยา เหนือคลอง ประธานเครือข่าย

๕ กระบี่ นายกจิจา กาละวงศ์ รองปลดัเทศบาล ๘ ทม.กระบี่ เมือง รองประธาน คนที ่๑

๖ กระบี่ ว่าทีร่้อยตรีธีระชยั กลบีแกว้ ปลดั อบต.๘ อบต.ล าทบั ล าทบั รองประธาน คนที ่๒

๗ กระบี่ นายนรากร พิมล ปลดั อบต.๗ อบต.คลองยาง เกาะลนัตา นายทะเบยีน

๘ กระบี่ นายสนัุนต์ คงนาค ปลดั อบต.๘ อบต.คลองทอ่มเหนือ คลองทอ่ม ประชาสมัพันธ์

๙ กระบี่ นายสทุศัน์ มามาตย์ ผู้อ านวยการกองชา่ง ๗ ทต.คลองพนพัฒนา คลองทอ่ม ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๐ กระบี่ นายสมนึก พราหมณ์นาค ปลดั อบต.๘ อบต.เกาะกลาง เกาะลนัตา เลขานุการ

๑๑ กระบี่ นางสาวภาณุมาศ เพ็ชรศรีเงิน หัวหน้างานบริหารทัว่ไป ทม.กระบี่ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๒ กาญจนบรุี นายขจร ศรีชวโนทยั ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.กาญจนบรุี เมือง ประธานทีป่รึกษา

๑๓ กาญจนบรุี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลดัเทศบาล ๗ ทต.ทองผาภูมิ ทองผาภูมิ ทีป่รึกษา

๑๔ กาญจนบรุี นายมานพ เกดิแดง ปลดัเทศบาล ๘ ทต.วังกะ สงัขละบรุี ทีป่รึกษา

๑๕ กาญจนบรุี นายพีระยุทธ บญุศริิ นักสง่เสริมฯ สถจ.กาญจนบรุี เมือง ผู้ประสานงาน

๑๖ กาญจนบรุี นางพงศแ์กว้ ภู่สวุรรณ นักสง่เสริมฯ สถจ.กาญจนบรุี เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๑๗ กาญจนบรุี นายประสทิธิ์ หินออ่น ปลดัเทศบาล ๘ ทม.กาญจนบรุี เมือง ประธานเครือข่าย

๑๘ กาญจนบรุี นายสมนาม ชืน่สงวน ปลดั อบต. อบต.ทุง่สมอ พนมทวน รองประธาน คนที ่๑

๑๙ กาญจนบรุี นายพงษ์ศกัดิ์ ทองดเีลศิ ปลดั อบต. อบต.หนองประดู่ เลาขวัญ รองประธาน คนที ่๒

๒๐ กาญจนบรุี นายเอนก สบืสอน ปลดั อบต. อบต.วังไผ่ ห้วยกระเจา รองประธาน คนที ่๓

๒๑ กาญจนบรุี นายสกุจิ โสภณธนศกัดิ์ ปลดัเทศบาล ๗ ทต.สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ รองประธาน คนที ่๔

๒๒ กาญจนบรุี นางธวัลรัตน์ คลอ้ยเอีย่ม ปลดั อบต.๗ อบต.เกาะส าโรง เมือง นายทะเบยีน

๒๓ กาญจนบรุี นายกติตเิมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ ปลดั อบต. อบต.ทุง่ทอง ทา่ม่วง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๒๔ กาญจนบรุี นางธนันพัชร์ เลศิประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอ านายการ ทต.ทา่ไม้ ทา่มะกา ประชาสมัพันธ์

๒๕ กาญจนบรุี นางสาวณัฐชา อนิหนู หัวหน้าส านักปลดั อบต.วังดง้ เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์ คนที ่๑

๒๖ กาญจนบรุี นางสาวเยาวลกัษณ์ อนิหนู บคุลากร อบต.หนองไผ่ ดา่นมะขามเตีย้ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์ คนที ่๒

เข้ำประชุมเพ่ือปฐมนิเทศฯ  ณ โรงแรมเดอะเล็คกำซ่ี  อ.เมือง จ.นนทบุรี

รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่  ๑๔-๑๖  สิงหำคม ๒๕๕๗

รำยช่ือผู้ได้รับเลือกเป็น

ผู้แทนเครือข่ำยคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี  ๒๕๕๗ 

ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ชุดที ่๕
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๒๗ กาญจนบรุี นางสาวอาภัศรา พวงมาลี นักพัฒนาชมุชน อบต.วังดง้ เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์ คนที ่๓

๒๘ กาญจนบรุี นางสาวกรณิช เสนาะเมือง บคุลากร ๔ ทต.ทา่มะกา ทา่มะกา เลขานุการ

๒๙ กาญจนบรุี นางสาวรุจิเลข ทรงประกอบ เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ฯ ๖ว อบต.ดอนชะเอม ทา่มะกา ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๐ กาฬสนิธุ์ นายสมัย ภูคงน้ า ปลดั อบต. อบต.ยางตลาด ยางตลาด ประธานเครือข่าย

๓๑ กาฬสนิธุ์ นายวิรุฬ โพธิ์ไทร ปลดัเทศบาล ทต.นามน นามน รองประธาน คนที ่๑

๓๒ กาฬสนิธุ์ นายอาคม ศรีจันทร์ ปลดั อบต. อบต.เนินยาง ค าม่วง รองประธาน คนที ่๒

๓๓ กาฬสนิธุ์ ว่าทีร่้อยตรีนฤปนาท ศริิษา รองปลดั อบต. อบต.หนองห้าง กฉุนิารายณ์ นายทะเบยีน

๓๔ กาฬสนิธุ์ นายสปิปวิชญ์ ลนุดาพร ปลดัเทศบาล ทต.ดงสมบรูณ์ ทา่คนัโท ประชาสมัพันธ์

๓๕ กาฬสนิธุ์ นายสรุินิตย์ สรุิฉาย นิตกิร ๖ว ทต.โคกศรี ยางตลาด เลขานุการ

๓๖ กาฬสนิธุ์ นายบรรเจิด ศริิเวช นิตกิร ๖ว อบต.ดอนสมบรูณ์ ยางตลาด ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๗ ก าแพงเพชร ว่าทีร่้อยตรีวรากร กอ้งเกรียงไกร ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ขาณุวรลกัษบรุี ขาณุวรลกัษบรุี ประธานเครือข่าย

๓๘ ก าแพงเพชร จ่าสบิเอกอทุยั มุง่หมาย ปลดั อบต.๘ อบต.คลองสมบรูณ์ คลองขลงุ รองประธาน คนที ่๑

๓๙ ก าแพงเพชร นายยุทธภูมิ ใจสวุรรณ ปลดั อบต.๘ อบต.อา่งทอง เมือง รองประธาน คนที ่๒

๔๐ ก าแพงเพชร นายนันทภพ วงศป์ญัญา ปลดัเทศบาล ๗ ทต.ประชาสขุสนัต์ ลานกระบอื รองประธาน คนที ่๓

๔๑ ก าแพงเพชร นายสมเกยีรติ ฤทธิ์เสอื ปลดัเทศบาล ๘  ทต.คลองลานพัฒนา คลองลาน ทีป่รึกษา

๔๒ ก าแพงเพชร นายจ าลกัษ์ กนัเพ็ชร์ ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.ก าแพงเพชร เมือง ทีป่รึกษา

๔๓ ก าแพงเพชร นายวิรัตน์ อรรควงษ์ ปลดั อบต.๘ อบต.ลานกระบอื ลานกระบอื นายทะเบยีน

๔๔ ก าแพงเพชร นางปารณีย์ แพงมี นักวิชาการประชาสมัพันธ์ ทต.ชอ่งลม ลานกระบอื ประชาสมัพันธ์

๔๕ ก าแพงเพชร นายธัชพงศ ์มัจฉมิ นิตกิร ๖ว ทต.ขาณุวรลกัษบรุี ขาณุวรลกัษบรุี เลขานุการ

๔๖ ก าแพงเพชร นางนันทา จูดว้ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทต.ชอ่งลม ลานกระบอื ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๔๗ ก าแพงเพชร นายนัฐพงษ์ กนัทะมา หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.ก าแพงเพชร เมือง ผู้ประสานงาน

๔๘ ก าแพงเพชร นายเขมณัฏฐ์ ตัง้ตระกลูวงศ์ นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.ก าแพงเพชร เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๔๙ ก าแพงเพชร นายศราวุฒิ ค าสงิห์ศรี นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.ก าแพงเพชร เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๕๐ ก าแพงเพชร นายภูมิพิสทุธิ์ พงศเ์พียรธรรม นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.ก าแพงเพชร เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๕๑ ขอนแกน่ นายรัฐกรณ์ ทองงาม นิตกิร ๘ว อบจ.ขอนแกน่ เมือง ประธานเครือข่าย

๕๒ ขอนแกน่ นายสนัติ ค าภิบาล ปลดั อบต. อบต.หนองเรือ หนองเรือ รองประธาน คนที ่๑

๕๓ ขอนแกน่ พันจ่าอากาศเอกนรชยั บตุรศรีชา ปลดั อบต. อบต.หนองกงุ น้ าพอง รองประธาน คนที ่๒

๕๔ ขอนแกน่ นายดเิรก พิมพ์จันทร์ นิตกิร ๖ว ทน.ขอนแกน่ เมือง นายทะเบยีน

๕๕ ขอนแกน่ นายขวัญชยั สวุรรณแย้ม นิตกิร ๖ว ทต.หนองบวั บา้นฝาง ประชาสมัพันธ์

๕๖ ขอนแกน่ ว่าทีร่้อยโทสรุเดช ลกัษณะ ปลดัเทศบาล ทต.หนองเรือ หนองเรือ เลขานุการ

๕๗ ขอนแกน่ สบิต ารวจเอกศกัดา ศลิปดอนบม ปลดัเทศบาล ทต.บา้นคอ้ เมือง เหรัญญิก

๕๘ ขอนแกน่ นายพีระพงษ์ สงกลาง นิตกิร ๖ว อบจ.ขอนแกน่ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๕๙ ขอนแกน่ นายวรวุธ รอดสงค์ นิตกิร ๗ว ทต.เข่ือนอบุลรัตน์ อบุลรัตน์ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน คนที ่๑
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๖๐ ขอนแกน่ นายกฤษฎา สายปญัญา นิตกิร ๕ ทน.ขอนแกน่ เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน คนที ่๒

๖๑ ขอนแกน่ นางสาวณัฐวิภา ผลช านัญ นิตกิร ๕ ทต.แกน่ฝาง บา้นฝาง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๖๒ ขอนแกน่ นายมงคล อตอินุวรรตน์ ผู้บริหารสถานศกึษา อบจ.ขอนแกน่ น้ าพอง ทีป่รึกษา

๖๓ ขอนแกน่ นางจิตโศภิณ เคนจันทกึ ผู้บริหารสถานศกึษา ทม.บา้นไผ่ บา้นไผ่ ทีป่รึกษา

๖๔ ขอนแกน่ นายสวุรรณ มะลลิา นิตกิร ๗วช อบจ.ขอนแกน่ เมือง ทีป่รึกษา

๖๕ จันทบรุี นายเศกสรรค์ แกว้เชือ้ ปลดัเทศบาล ทต.โปง่น้ าร้อน โปง่น้ าร้อน ประธานเครือข่าย

๖๖ จันทบรุี พันจ่าเอกชตุพินธ์ บญุข า ปลดัเทศบาล ทต.ชากไทย เขาคชิกฏู รองประธาน คนที ่๑

๖๗ จันทบรุี นายปฎิวัติ ขุนสนุทร ผู้อ านวยการสถานศกึษา ทม.ทา่ใหม่ ทา่ใหม่ รองประธาน คนที ่๒

๖๘ จันทบรุี นายสมเกยีรติ สขุเมือง ปลดัเทศบาล ทต.ตะเคยีนทอง เขาคชิกฏู นายทะเบยีน

๖๙ จันทบรุี นายนาวี แหลง่สนิ นิตกิร ๖ว ทต.ปากแม่น้ าแหลมสงิห์ แหลมสงิห์ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๗๐ จันทบรุี นายศราวุธ อนิทะพันธ์ ปลดัเทศบาล ทต.พลบัพลานารายณ์ เมือง ประชาสมัพันธ์

๗๑ จันทบรุี นางสาวจรรยา ครีีชล นิตกิร ๖ว ทต.ตะเคยีนทอง เขาคชิกฏู ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๗๒ จันทบรุี นางญาณิศา ขยัน นิตกิร ๖ว ทต.หนองบวั เมือง เลขานุการ

๗๓ จันทบรุี นางดนุพร แหลง่สนิ นิตกิร ๖ว ทต.พลิว้ แหลมสงิห์ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๗๔ จันทบรุี นายชาญชยั ทหีอค า ปลดัเทศบาล ทต.หนองคลา้ ทา่ใหม่ กรรมการ

๗๕ จันทบรุี นายรภัทร กจิกาญจน์ หัวหน้าส านักปลดั ทต.เขาวัว-พลอยแหวน เมือง กรรมการ

๗๖ จันทบรุี ว่าทีร่้อยตรีสกลุวัชร เหี้ยมหาญ ปลดัเทศบาล ทม.ขลงุ ขลงุ กรรมการ

๗๗ จันทบรุี นายธีรศกัดิ์ ศรีวิจารณ์ รองปลดั อบต. อบต.กระแจะ นายายอาม กรรมการ

๗๘ จันทบรุี นางสาวมะลิ สขุเอม ปลดั อบต. อบต.แกง่หางแมว แกง่หางแมว กรรมการ

๗๙ จันทบรุี นางนัฐตกิาล น่ิมนวล นิตกิร ๖ว ทต.พวา แกง่หางแมว กรรมการ

๘๐ ฉะเชงิเทรา จ่าสบิเอกวัฒนชยั บญุมานะ ปลดั อบต.๘ อบต.เสม็ดเหนือ บางคลา้ ประธานเครือข่าย

๘๑ ฉะเชงิเทรา นายนรดษิฐ์ ทพิยทศัน์ ปลดั อบต.๗ อบต.คลองเข่ือน คลองเข่ือน รองประธาน คนที ่๑

๘๒ ฉะเชงิเทรา จ่าสบิเอกนิรันดร์ เอมสถิตย์ ปลดั อบต.๘ อบต.หัวส าโรง แปลงยาว รองประธาน คนที ่๒

๘๓ ฉะเชงิเทรา นายกนัตวรรธน์ ศริิประเสริฐ ปลดั อบต.๘ อบต.โพรงอากาศ บางน้ าเปรีย้ว นายทะเบยีน

๘๔ ฉะเชงิเทรา นางสาวพิมพินี มิง่มณี ปลดั อบต.๘ อบต.วังตะเคยีน เมือง วิชาการ

๘๕ ฉะเชงิเทรา นายสมคดิ เปลีย่นประเสริฐ ปลดั อบต.๘ อบต.ลาดกระทงิ สนามชยัเขต วิชาการ

๘๖ ฉะเชงิเทรา นางสติางค์ จรสมัฤทธิ์ ปลดั อบต.๘ อบต.โยธะกา บางน้ าเปรีย้ว วิชาการ

๘๗ ฉะเชงิเทรา จ่าสบิเอกก าธร เอมสถิตย์ ปลดั อบต.๘ อบต.หนองจอก บางปะกง วิชาการ

๘๘ ฉะเชงิเทรา นางแสงเดอืน วิลยัพันธ์ ปลดั อบต.๗ อบต.หนองตนีนก บา้นโพธิ์ วิชาการ

๘๙ ฉะเชงิเทรา ว่าทีร่้อยเอกวัชรชยั โฮมอนิทร์ ปลดั อบต.๘ อบต.คลองตะเกรา ทา่ตะเกยีบ ประชาสมัพันธ์

๙๐ ฉะเชงิเทรา นายสาธิต ปรางคจ์ันทร์ ปลดั อบต.๘ อบต.บางเตย เมือง ประชาสมัพันธ์

๙๑ ฉะเชงิเทรา นายพชระ แกว้โกย รองปลดั อบต.๗ อบต.เสม็ดเหนือ บางคลา้ เลขานุการ

๙๒ ฉะเชงิเทรา ดาบต ารวจวรรณชยั จันทศรี นิตกิร ๕ ทต.ทา่ถ่าน พนมสารคาม ผู้ชว่ยเลขานุการ



ล ำดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ ได้รับเลือกเป็น

๙๓ ชลบรุี นายสมนึก ทองแกว้ ผู้อ านวยการสถานศกึษา เชีย่วชาญ อบจ.ชลบรุี พนัสนิคม ประธานเครือข่าย

๙๔ ชลบรุี สบิเอกสานุคณุ นวนประโคน ปลดัเทศบาล ๗ ทต.ธาตทุอง บอ่ทอง รองประธาน คนที ่๑

๙๕ ชลบรุี นายยุทธนา เวชมุข นิตกิร ทม.สตัหีบ สตัหีบ รองประธาน คนที ่๒

๙๖ ชลบรุี นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิตวัิฒน์ หัวหน้าส านักปลดั ๗ ทม.ปรกฟ้า เกาะจันทร์ นายทะเบยีน

๙๗ ชลบรุี นายสริาวิชญ์ ส านักสกลุ ผู้อ านวยการสถานศกึษา ช านาญการพิเศษ อบจ.ชลบรุี เมือง ประชาสมัพันธ์

๙๘ ชลบรุี นางสาวพีรญา บษุราตระกลู นิตกิร ๗ว อบต.หนองรี เมือง เลขานุการ

๙๙ ชลบรุี นางนิตดา สนุทรตรึก นิตกิร ๕ อบต.บางพระ ศรีราชา ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๐๐ ชลบรุี นางเจียมใจ ธรรมพิชยั ผู้อ านวยการกองคลงั ๘ ทม.ศรีราชา ศรีราชา เหรัญญิก

๑๐๑ ชยันาท จ่าเอกโกศล ภาคศริิ ปลดั อบต.๗ อบต.ไร่พัฒนา มโนรมย์ ประธานเครือข่าย

๑๐๒ ชยันาท จ่าเอกทรงศกัดิ์ น่วมทมิ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.เสอืโฮก เมือง รองประธาน คนที ่๑

๑๐๓ ชยันาท นายดสุติ เอกอนิทร์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา อบจ.ชยันาท เมือง รองประธาน คนที ่๒

๑๐๔ ชยันาท นางสาวสถิตรัตน์ โพธิ์เอีย้ง ปลดั อบต.๗ อบต.หนองบวั วัดสงิห์ นายทะเบยีน

๑๐๕ ชยันาท นางสาววิมลรัตน์ เผ่ือนยิม้ นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบจ.ชยันาท เมือง ประชาสมัพันธ์

๑๐๖ ชยันาท นางธนภร วงษ์วรันธร รองปลดัเทศบาล ๖ ทต.เนินขาม เนินขาม เลขานุการ

๑๐๗ ชยันาท นางราตรี เทยีนบาง รองปลดัเทศบาล ๖ ทต.ดงคอน สรรคบรุี ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๐๘ ชยันาท นางสาวอบุลวรรณ ทองเครือ นิตกิร ๖ อบจ.ชยันาท เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๐๙ ชยันาท นายทรงศกัดิ์ จันทร์ขาว นิตกิร ๔ ทต.นางลอื เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๑๐ ชยันาท นายวุฒิธรณ์ อาจตน้ นักบริหารงานทัว่ไป ๗ อบจ.ชยันาท เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๑๑ ชยันาท นายอ านาจ พบพาน ปลดัเทศบาล ๘ ทต.นางลอื เมือง ทีป่รึกษา

๑๑๒ ชยันาท นายพรชยั ธนาการณ์ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.สรรคบรุี สรรคบรุี ทีป่รึกษา

๑๑๓ ชยันาท นายถนอม เทยีนบาง ปลดัเทศบาล ๘ ทต.บา้นเชีย่น หันคา ทีป่รึกษา

๑๑๔ ชยัภูมิ จ่าเอกส ารวย ทรัพย์ศรี ปลดั อบต. อบต.หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณ์ ประธานเครือข่าย

๑๑๕ ชยัภูมิ พันจ่าเอกสวัสดิ์ จ านงคช์อบ นิตกิร ๖ว อบต.โนนแดง บา้นเขว้า รองประธาน คนที ่๑

๑๑๖ ชยัภูมิ นายศกัดา สรพล หัวหน้าส านักปลดั อบต.ซับสทีอง เมือง รองประธาน คนที ่๒

๑๑๗ ชยัภูมิ นายธีระธรรม แกว้เพ็ญศรี นิตกิร ๖ว ทต.ธาตทุอง ภูเขียว นายทะเบยีน

๑๑๘ ชยัภูมิ พันจ่าเอกชชัพล แสงชมภู นิตกิร ๖ว อบต.ตาเนิน เนินสง่า ประชาสมัพันธ์

๑๑๙ ชยัภูมิ นายอดุมศกัดิ์ ทองกริต นิตกิร ๖ว ทต.บา้นเดือ่ เกษตรสมบรูณ์ เลขานุการ

๑๒๐ ชยัภูมิ นางทศันวรรณ มาศขุนทด ปลดั อบต. อบต.โคกกงุ แกง้คร้อ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๒๑ ชยัภูมิ นายพงษ์สทิธิ์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.ชยัภูมิ เมือง ผู้ประสานงาน

๑๒๒ ชยัภูมิ นางอรวรรณ ตนัชยัฤทธิกลุ นักสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ินช านาญการ สถจ.ชยัภูมิ เมือง ผู้ประสานงาน

๑๒๓ ชมุพร นายชเูกยีรติ นวลศรี ปลดั อบต.๘ อบต.นาทุง่ เมือง ประธานเครือข่าย

๑๒๔ ชมุพร นายนพดล มณีรัตน์ ปลดั อบต.๘ อบต.ครน สวี รองประธาน คนที ่๑

๑๒๕ ชมุพร นายปานนท์ วงศท์พิย์พันธุ์ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.มาบอ ามฤต ปะทวิ รองประธาน คนที ่๒



ล ำดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ ได้รับเลือกเป็น

๑๒๖ ชมุพร นางสาวณัฐชานันท์ รักษ์อตกิติติ์ ปลดั อบต.๘ อบต.ตากแดด เมือง นายทะเบยีน

๑๒๗ ชมุพร นางสาวจิระพันธ์ พรหมขุนทอง ปลดั อบต.๘ อบต.นาขา หลงัสวน ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๒๘ ชมุพร นางสายใจ หงษ์ประพันธ์ รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.ปากน้ าชมุพร เมือง ประชาสมัพันธ์

๑๒๙ ชมุพร นางสาวสนุทรี ไกรวิลาศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต.วังไผ่ เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๓๐ ชมุพร นายทหาร หงษ์ประพันธ์ หัวหน้าส านักปลดัเทศบาล ทต.ทา่ยาง เมือง เลขานุการ

๑๓๑ ชมุพร นายสคุนธ์ นุ้ยพ่วง รองปลดั อบต.๖ อบต.หาดพันไกร เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๓๒ ชมุพร นางดวงพร มาแจ้ง บคุลากร ๕ อบต.นาทุง่ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๓๓ ชมุพร นายสรุศกัดิ์ แพสมบรูณ์ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.วังใหม่ เมือง ทีป่รึกษา

๑๓๔ ชมุพร นายสทิธิชยั ค าหอม ปลดั อบต.๘ อบต.ทา่ข้าม ทา่แซะ ทีป่รึกษา

๑๓๕ ชมุพร นายภาคนิ มากภักดี ปลดัเทศบาล ๘ ทต.วังตะกอ หลงัสวน ทีป่รึกษา

๑๓๖ เชยีงราย นายประสงค์ เมืองมูล ปลดัเทศบาล ทต.ปา่กอ่ด า แม่ลาว ประธานเครือข่าย

๑๓๗ เชยีงราย นายธงชยั ตระกลูมัยผล ปลดั อบต. อบต.ผางาม เวียงชยั รองประธาน คนที ่๑

๑๓๘ เชยีงราย สบิเอกอวิรุทธ ์ปนัตา รองปลดัเทศบาล ทต.ไม้ยา พญาเม็งราย รองประธาน คนที ่๒

๑๓๙ เชยีงราย นายจตพุล ช านาญยา นิตกิร ทต.ทา่สดุ เมือง นายทะเบยีน

๑๔๐ เชยีงราย นายสชุาติ มณีรัตน์ นิตกิร อบต.รอบเวียง เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๔๑ เชยีงราย นางสาวกรรณิการ์ ค าปาเชือ้ นิตกิร ทต.เวียงชยั เวียงชยั ประชาสมัพันธ์

๑๔๒ เชยีงราย นางสาวมลฉิตัร สภุาพ บคุลากร อบต.ปลอ้ง เทงิ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๔๓ เชยีงราย นายไกรทอง ดอนอนิผล นิตกิร ทต.ปา่ซาง แม่จัน เลขานุการ

๑๔๔ เชยีงราย นายนิตธิรรม อภิวงค์ นิตกิร ทต.เมืองพาน พาน ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๔๕ เชยีงราย นางสกณุา ทองพฤกษ์ ผู้อ านวยการกองคลงั ทต.ครึง่ เชยีงของ กรรมการ

๑๔๖ เชยีงราย นางสาวอบุลภรณ์ นวลแจ่ม ผู้อ านวยการกองคลงั ทต.สถาน เชยีงของ กรรมการ

๑๔๗ เชยีงราย นางวาสนา ทรัพย์ทวี ผู้อ านวยการกองคลงั ทต.ห้วยซ้อ เชยีงของ กรรมการ

๑๔๘ เชยีงราย นายธรณ์เมธ เตีย่มังกรพันธ์ หัวหน้ากองการศกึษา ทต.ศรีดอนชยั เชยีงของ กรรมการ

๑๔๙ เชยีงราย นางเดอืนเพ็ญ ขัดบญุเรือง เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์นโยบายและแผน อบต.สนักลาง พาน กรรมการ

๑๕๐ เชยีงราย นายจิรกร ขันแกว้วงศ์ เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์นโยบายและแผน อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง กรรมการ

๑๕๑ เชยีงราย นายนิคม ถิรพงศวั์ฒนา บคุลากร ทต.บา้นตา้ ขุนตาล กรรมการ

๑๕๒ เชยีงราย นายกติณรงค์ บญุลา นิตกิร ทต.บา้นเหลา่ เวียงเชยีงรุง้ กรรมการ

๑๕๓ เชยีงใหม่ นายสกัการ ณิยะกลู ปลดัเทศบาล ๗ ทต.ทุง่ตอ้ม สนัปา่ตอง ประธานเครือข่าย

๑๕๔ เชยีงใหม่ นายจรูญโรจน์ แกว้มณี ปลดัเทศบาล ๘ ทต.บา้นแหวน หางดง รองประธาน คนที ่๑

๑๕๕ เชยีงใหม่ นายกณิศ รัตนธรรม นิตกิร ๗ว ทต.ชา้งเผือก เมือง รองประธาน คนที ่๒

๑๕๖ เชยีงใหม่ นางสาวจิราภรณ์ ภาวะเดช นิตกิร ๖ว ทต.ตลาดใหญ่ ดอยสะเกด็ นายทะเบยีน

๑๕๗ เชยีงใหม่ นางสาวอมตะ ปญัจไชยา นิตกิร ๕ ทต.สนัพระเนตร สนัทราย ประชาสมัพันธ์

๑๕๘ เชยีงใหม่ นายพิภพ ชืน่ใจ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต.ทุง่ตอ้ม สนัปา่ตอง เลขานุการ



ล ำดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ ได้รับเลือกเป็น

๑๕๙ เชยีงใหม่ นางละเอยีด ศรีลอ้ม นิตกิร ๗ว ทน.เชยีงใหม่ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๖๐ เชยีงใหม่ นายมงคลวิชญ์ วังผาสขุ นิตกิร ๗วช อบต.ดอนแกว้ แม่ริม ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๖๑ เชยีงใหม่ นายชวลติ สาสกลุ นิตกิรช านาญการพิเศษ สถจ.เชยีงใหม่ เมือง ทีป่รึกษา

๑๖๒ เชยีงใหม่ นายอภิพันธ์ ณัทอทุยัรุง่เรือง นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.เชยีงใหม่ เมือง ทีป่รึกษา

๑๖๓ ตรัง สบิเอกมณี มากขาว ปลดั อบต.๘ อบต.กะลาเส สเิกา ประธานเครือข่าย

๑๖๔ ตรัง นายวิชาญ นาเกลอื ปลดั อบต.๘ อบต.นาบนิหลา เมือง รองประธาน คนที ่๑

๑๖๕ ตรัง นายสมชาย แกว้เพ็ง ปลดั อบต.๘ อบต.ควนเมา รัษฎา รองประธาน คนที ่๒

๑๖๖ ตรัง นายพูลพงษ์ หิรัญชณุหะ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ๗ ทน.ตรัง เมือง นายทะเบยีน

๑๖๗ ตรัง นายบญุเลศิ ชบูญุศรี ปลดั อบต.๘ อบต.ตะเสะ หาดส าราญ ประชาสมัพันธ์

๑๖๘ ตรัง นายประกาศ โภชสาลี ปลดั อบต.๘ อบต.นาข้าวเสยี นาโยง เลขานุการ

๑๖๙ ตรัง นายสรวิศย์ คงออ่น ปลดั อบต.๘ อบต.วังมะปราง วังวิเศษ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๗๐ ตรัง นางสาวศรีสภุา สวุรรณวร นิตกิร ๘ว ทน.ตรัง เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๗๑ ตรัง นายสมมุง่ จีนแกว้เปีย่ม นิตกิร ๘ว ทน.ตรัง เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๗๒ ตรัง นางวรรณรัตน์ เจ้ยทองศรี ศกึษานิเทศกช์ านาญการ ๗ ทต.ห้วยยอด ห้วยยอด ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๗๓ ตรัง นายภัทรพล บญุยงค์ นิตกิร ๕ ทม.กนัตงั กนัตงั ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๗๔ ตรัง นางนิตยา นุ้ยเอยีด นิตกิร ๗ว อบจ.ตรัง เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๗๕ ตรัง นายธรรมรัฐ อนิทรวิเศษ ปลดั อบต.๘ อบต.อา่วตง วังวิเศษ กรรมการ

๑๗๖ ตรัง นางสาวศริิวรรณ ว่องทัง่ ปลดั อบต.๘ อบต.ทุง่ตอ่ ห้วยยอด กรรมการ

๑๗๗ ตรัง นายมงกฏุ คงเพ็ง หัวหน้าส านักงานปลดั อบต.นาโยงเหนือ นาโยง กรรมการ

๑๗๘ ตรัง นายวิสทุธิ์ อว่มคง นิตกิร ๗ว ทต.โคกหลอ่ เมือง กรรมการ

๑๗๙ ตรัง นายพงษ์ศกัดิ์ ชนะสทิธิ์ ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.ตรัง เมือง ประธานทีป่รึกษา

๑๘๐ ตรัง นายนันทโชติ สงิห์พันธ์ หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.ตรัง เมือง ทีป่รึกษา

๑๘๑ ตรัง นายปรีชา จันทร์โหนง ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ห้วยยอด ห้วยยอด ทีป่รึกษา

๑๘๒ ตรัง นายวิโรจน์ แกว้พิทยา ปลดั อบต.๘ อบต.บางรัก เมือง ทีป่รึกษา

๑๘๓ ตราด นางประภัสสร ศริิแสงชยักลุ ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.ตราด เมือง ประธานทีป่รึกษา

๑๘๔ ตราด นายสทุธิเดช โคตรมุงคณุ หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.ตราด เมือง ทีป่รึกษา

๑๘๕ ตราด นายโสรส เบา้จรรยา ทอ้งถ่ินอ าเภอ สถจ.ตราด เมือง ทีป่รึกษา

๑๘๖ ตราด สบิต ารวจตรีธานินทร์ เหลอืสบืชาติ ทอ้งถ่ินอ าเภอ สถจ.ตราด เมือง ทีป่รึกษา

๑๘๗ ตราด นายนิเวศน์ บตุรทอง นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.ตราด เมือง ผู้ประสานงาน

๑๘๘ ตราด นางสาวสริิธร บญุยะพานิช นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.ตราด เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๑๘๙ ตราด นายก าธร รัตนธรรม ปลดัเทศบาล ๘ ทต.แหลมงอบ แหลมงอบ ประธานเครือข่าย

๑๙๐ ตราด นายนิธิศ ผดงุลกัษณ์ หัวหน้าฝ่ายนิตกิาร ๗ อบจ.ตราด เมือง รองประธาน คนที ่๑

๑๙๑ ตราด นายวรายุทธ พร้อมวงศ์ ปลดั อบต.๘ อบต.ห้วยแร้ง เมือง รองประธาน คนที ่๒



ล ำดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ ได้รับเลือกเป็น

๑๙๒ ตราด นางสาวพรรณนรา มัทธกลุพร นิตกิร ๗ว ทต.แหลมงอบ แหลมงอบ นายทะเบยีน

๑๙๓ ตราด นางสาวสชุาดา หวลถนอม รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.แสนตุง้ เขาสมิง ประชาสมัพันธ์

๑๙๔ ตราด พันจ่าเอกสรุิยะ ศาลคิปุต์ นิตกิร ๖ว ทต.บอ่พลอย บอ่ไร่ เลขานุการ

๑๙๕ ตราด นางสาวกรรณิกา บญุเหมาะ รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.หาดเลก็ คลองใหญ่ ปฏิคม

๑๙๖ ตราด นางมลฤดี ศรีคณุ ปลดั อบต.๗ อบต.บางปดิ แหลมงอบ เหรัญญิก

๑๙๗ ตราด นางสาวอรวรรณ ภู่แดงงาม นิตกิร ๕ ทต.น้ าเชีย่ว แหลมงอบ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๙๘ ตราด นายอนุรักษ์ สภุาเพชร นิตกิร ๓ ทต.แสนตุง้ เขาสมิง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๙๙ ตราด นายภูวเดช ไลไธสง นิตกิร ๗ว ทม.ตราด เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๐๐ ตราด นางสาวปริศนา อนันต์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ทต.แหลมงอบ แหลมงอบ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๐๑ ตราด นางเบญจวรรณ วิศวเวช รองปลดั อบต.๗ อบต.หนองโสน เมือง ผู้ชว่ยปฏิคม

๒๐๒ ตราด นางจุฑามาส สนุทรศกัดิล์าภ ปลดั อบต.๗ อบต.เขาสมิง เขาสมิง ผู้ชว่ยเหรัญญิก

๒๐๓ ตาก นายวีระ นาถวีระนันท์ ปลดั อบต.๘ อบต.พะวอ แม่สอด ประธานเครือข่าย

๒๐๔ ตาก นางสาวพนมวรรณ นันตาดี ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ทุง่กระเซาะ บา้นตาก รองประธาน คนที ่๑

๒๐๕ ตาก นายจ ากดั จันทร์ไทย ปลดั อบต.๘ อบต.แม่กาษา แม่สอด รองประธาน คนที ่๒

๒๐๖ ตาก นางวราภรณ์ ไม้สนธิ์ รองปลดั อบต.๖ อบต.พบพระ พบพระ นายทะเบยีน

๒๐๗ ตาก นายจรัญ สทุธิมาส นิตกิร ๗ว อบจ.ตาก เมือง ประชาสมัพันธ์

๒๐๘ ตาก นายจัตรุงค์ ธูปบชูา นิตกิร ๗วช ทม.ตาก เมือง เลขานุการ

๒๐๙ ตาก นายวรพงษ์ ค านาแซง นิตกิร ๖ว อบต.น้ ารึม เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์/เลขานุการ

๒๑๐ ตาก นายกติตพิันธ์ รักษาวงศ์ นิตกิร ๔ อบต.วังหิน เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์/เลขานุการ

๒๑๑ ตาก นายภูมิพัฒน์ เชือ้เมืองพาน รองปลดั อบต.๖ อบต.แม่กุ แม่สอด ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์/เลขานุการ

๒๑๒ ตาก จ่าสบิเอกประเสริฐ อะกะเรือน ปลดั อบต.๘ อบต.แม่ตา้น ทา่สองยาง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์/เลขานุการ

๒๑๓ ตาก นายยืนยง พุทธวงษ์ ปลดั อบต.๗ อบต.แม่อสุุ ทา่สองยาง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์/เลขานุการ

๒๑๔ นครนายก นายบญุยืน พานทอง ปลดั อบต.๘ อบต.เขาเพิ่ม บา้นนา ประธานเครือข่าย

๒๑๕ นครนายก นายสมศกัดิ์ สงัข์ทอง ปลดั อบต.๘ อบต.ศรีจุฬา เมือง รองประธาน คนที ่๑

๒๑๖ นครนายก นายปฏิคม พงษ์ประเสริฐ ผู้อ านวยการสถานศกึษา ช านาญการพิเศษ ทม.นครนายก เมือง รองประธาน คนที ่๒

๒๑๗ นครนายก นายพงศธ์ร วงศอ์นันตน์นท์ ปลดั อบต.๘ อบต.ศรีกระอาง บา้นนา นายทะเบยีน

๒๑๘ นครนายก นางฐิตพิร ชตุกิลุะนโชติ หัวหน้าส านักงานปลดั ๖ อบต.เขาพระ เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๒๑๙ นครนายก นางลดัดา ใบศรี นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบต.ทองหลาง บา้นนา ประชาสมัพันธ์

๒๒๐ นครนายก นางสาวทวีวรรณ กาพวงษ์ บคุลากร ๕ อบต.ทา่ชา้ง เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๒๒๑ นครนายก นายชเูชดิ ทมุทอง ปลดั อบต.๗ อบต.ทา่ชา้ง เมือง เลขานุการ

๒๒๒ นครนายก นายจักรภพ สนิศริิ ปลดั อบต.๗ อบต.บา้นพร้าว บา้นนา ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๒๓ นครนายก นางสาวจรวยพร สารเร็ว นิตกิร ๕ อบต.เขาพระ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๒๔ นครนายก นายอภิชาติ เวทยนุกลู นิตกิรช านาญการ สถจ.นครนายก เมือง ผู้ประสานงาน



ล ำดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ ได้รับเลือกเป็น

๒๒๕ นครนายก นายสวัุฒน์ แกว้ประทมุ นิตกิร ๕ อบต.วังกระโจม เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๒๒๖ นครนายก นางสาวปทัมา หญีตน้อย นิตกิร ๔ อบต.ปา่ขะ บา้นนา ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๒๒๗ นครนายก นายอมร รังไชย นิตกิร ๖ว อบต.คลองใหญ่ องครักษ์ ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๒๒๘ นครนายก นางปรียารินทร์ บญุมีมนัสศริิ ปลดั อบต.๘ อบต.เกาะหวาย ปากพลี ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๒๒๙ นครนายก นางสาวสลุดัดา ชยัทองดี นิตกิร ๖ว ทม.นครนายก เมือง

๒๓๐ นครปฐม นายอ าพล ยุตโิกมินทร์ ปลดั อบต. อบต.ยายชา สามพราน ประธานเครือข่าย

๒๓๑ นครปฐม นายสมบรูณ์ศกัดิ์ มุกดาประกร ปลดั อบต. อบต.ห้วยจระเข้ เมือง รองประธาน คนที ่๑

๒๓๒ นครปฐม นายน าพณ ลิม้ธนเลศิ ปลดัเทศบาล ทต.โพรงมะเดือ่ เมือง รองประธาน คนที ่๒

๒๓๓ นครปฐม นายอ านาจ วัฒนบงกช บคุลากร อบต.ล าเหย ดอนตมู นายทะเบยีน

๒๓๔ นครปฐม นางสรุีรัตน์ ยุตตโิกมินทร์ ผู้อ านวยการกองคลงั ทต.ธรรมศาลา เมือง ประชาสมัพันธ์

๒๓๕ นครปฐม นายเกริกศกัดิ ์พลอยพินัย ปลดั อบต. อบต.บา้นหลวง ดอนตมู เลขานุการ

๒๓๖ นครปฐม นางสาวชลดิา จันทร์กวีกลุ บคุลากร อบต.กระตบี ก าแพงแสน ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๓๗ นครปฐม นางสาวตวงรัตน์ พวงศรีทอง รองปลดั อบต. อบต.วังน้ าเขียว ก าแพงแสน เหรัญญิก

๒๓๘ นครพนม นายวรพจน์ เข็มปญัญา ปลดั อบต.๘ อบต.บา้นกลาง เมือง ประธานเครือข่าย

๒๓๙ นครพนม นายสมเกยีรติ ศริิตนั รองปลดั อบจ.๘ อบจ.นครพนม เมือง รองประธาน คนที ่๑

๒๔๐ นครพนม นางสาวนฤมล เหลอืบญุชู ปลดัเทศบาล ๗ ทต.พระซอง นาแก รองประธาน คนที ่๒

๒๔๑ นครพนม นางสาวกติตพิิชญ์ ไชยภักดี นิตกิร ๖ อบต.บา้นกลาง เมือง นายทะเบยีน

๒๔๒ นครพนม นางสาวจิราภรณ์ ค าแหง ปลดั อบต.๘ อบต.พระทาย ทา่อเุทน ประชาสมัพันธ์

๒๔๓ นครพนม พันจ่าเอกสกุจิ ชาลเีครือ นิตกิร ๖ ทต.พระซอง นาแก เลขานุการ

๒๔๔ นครพนม นางวิภา ค าแกว้ ปลดั อบต.๘ อบต.ดงขวาง เมือง ผู้ประสานงาน

๒๔๕ นครพนม นางณิลบุล ผาลี ปลดั อบต.๗ อบต.พนอม ทา่อเุทน ผู้ประสานงาน

๒๔๖ นครพนม นางสาวจารุดา ประทมุทอง ปลดั อบต.๘ อบต.บา้นคอ้ โพนสวรรค์ ผู้ประสานงาน

๒๔๗ นครพนม นายค าแปลง เกษขุนทศ ปลดั อบต.๘ อบต.ไผ่ลอ้ม บา้นแพง ผู้ประสานงาน

๒๔๘ นครพนม นายช านาญ ภาระจ่า ปลดั อบต.๗ อบต.นาทม นาทม ผู้ประสานงาน

๒๔๙ นครพนม นายอคัรพงษ์ สรรคชา ปลดั อบต.๘ อบต.ศรีสงคราม ศรีสงคราม ผู้ประสานงาน

๒๕๐ นครพนม นายมานิต เศรษจันทร์ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ทา่เรือ นาหว้า ผู้ประสานงาน

๒๕๑ นครพนม นางนุชนาถ เลศิสงคราม ปลดั อบต.๘ อบต.หนองฮี ปลาปาก ผู้ประสานงาน

๒๕๒ นครพนม นายสญัญา ธนแสงสว่าง ปลดั อบต.๘ อบต.แสนพัน ธาตพุนม ผู้ประสานงาน

๒๕๓ นครพนม นางธัญชนก เบญ็ระเหม ปลดั อบต.๘ อบต.นางาม เรณูนคร ผู้ประสานงาน

๒๕๔ นครพนม นางปรีดาวัลย์ เชาวน์เจริญ ปลดั อบต.๘ อบต.ค าพี้ นาแก ผู้ประสานงาน

๒๕๕ นครพนม นายนรชยั เพ็งพิมพ์ ปลดั อบต.๘ อบต.ยอดชาด วังยาง ผู้ประสานงาน

๒๕๖ นครราชสมีา นายธนิต กระชงัรัตน์ ปลดั อบต.๗ อบต.มิตรภาพ สคีิว้ ประธานเครือข่าย

๒๕๗ นครราชสมีา ว่าทีร่้อยเอกสกล พละเสน ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ดอนหวาย โนนสงู รองประธาน คนที ่๑
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๒๕๘ นครราชสมีา ว่าทีร่้อยตรีสนุทร ณรงค์ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.สรุนารี เมือง รองประธาน คนที ่๒

๒๕๙ นครราชสมีา ว่าทีร่้อยตรีเดชา ประจุดทะเก ปลดั อบต.๘ อบต.มะเริง เมือง เลขานุการ

๒๖๐ นครราชสมีา สบิต ารวจโทสมเกยีรติ จงหมืน่ไวย์ นิตกิร ทต.มะคา่ โนนสงู ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๖๑ นครราชสมีา ว่าทีร่้อยตรีกฤตยชญ กลบัมาอนุรักษ์ ปลดั อบต.๘ อบต.หมืน่ไวย เมือง ประชาสมัพันธ์

๒๖๒ นครราชสมีา ว่าทีร่้อยโทภูมินันท์ พรชวีโชติ ปลดั อบต.๘ อบต.สงูเนิน สงูเนิน

๒๖๓ นครราชสมีา นายมาโนช ธัมมะทตัตะโยธิน ปลดั อบต.๘ อบต.ตะคุ ปกัธงชยั

๒๖๔ นครราชสมีา นายสริกจิ วาปธีรรม ปลดัเทศบาล ๘ ทต.จระเข้หิน ครบรุี

๒๖๕ นครราชสมีา นายกมัปนาท บตุรโต รองปลดัเทศบาล ทน.นครราชสมีา เมือง

๒๖๖ นครราชสมีา นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา หัวหน้าส านักปลดั อบจ.นครราชสมีา เมือง

๒๖๗ นครราชสมีา นายอนุชา ศรีชยั ปลดัเทศบาล ๘ ทต.จอหอ เมือง

๒๖๘ นครราชสมีา นายดนัย ศรีถาวร นิตกิร ทต.บา้นโพธิ์ เมือง นายทะเบยีน

๒๖๙ นครราชสมีา นายกติภัิต กาญจนพรประภา ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ทา่ชา้ง เฉลมิพระเกยีรติ

๒๗๐ นครราชสมีา นายทองสขุ สว่างงาม บคุลากรทางการศกึษา ทน.นครราชสมีา เมือง

๒๗๑ นครศรีธรรมราช นายสญัญา ทองอร่าม ปลดั อบต. อบต.บางขัน บางขัน ประธานเครือข่าย

๒๗๒ นครศรีธรรมราช นายสเุทพ หนูรอด ปลดั อบต. อบต.โมคลาน ทา่ศาลา รองประธาน คนที ่๑

๒๗๓ นครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ สนัจิตร ปลดัเทศบาล ทต.สวนขัน ชา้งกลาง รองประธาน คนที ่๒

๒๗๔ นครศรีธรรมราช นายสชุาติ ช านาญแทบ ปลดั อบต. อบต.ทา่ซอม หัวไทร รองประธาน คนที ่๓

๒๗๕ นครศรีธรรมราช นางสาวภาวนา สมแรง นิตกิร อบต.เสาเภา สชิล นายทะเบยีน คนที ่๑

๒๗๖ นครศรีธรรมราช นางอนงคภั์สร์ อยูพ่ิทกัษ์ นิตกิร อบต.ถ้ าพรรณรา ถ้ าพรรณรา นายทะเบยีน คนที ่๒

๒๗๗ นครศรีธรรมราช นายประพันธ์ พรหมเมือง ปลดั อบต. อบต.นาบอน นาบอน นายทะเบยีน คนที ่๓

๒๗๘ นครศรีธรรมราช นางพรพยนต์ สวุรรณศรี หัวหน้าส านักปลดั ทต.ดอนตรอ เฉลมิพระเกยีรติ นายทะเบยีน คนที ่๔

๒๗๙ นครศรีธรรมราช นายครรชนะ ทลัวัลล์ นิตกิร ทต.พรหมโลก พรหมครีี ประชาสมัพันธ์ คนที ่๑

๒๘๐ นครศรีธรรมราช นายจรูญฤทธิ์ กมัณฑา นิตกิร อบต.นาแว ฉวาง ประชาสมัพันธ์ คนที ่๒

๒๘๑ นครศรีธรรมราช นายสรุชติ เจนวิทยารักษ์ นิตกิร อบต.นาหมอบญุ จุฬาภรณ์ ประชาสมัพันธ์ คนที ่๓

๒๘๒ นครศรีธรรมราช นายสทิธิศกัดิ์ สงิหพันธ์ นิตกิร อบต.ขนาบนาก ปากพนัง ประชาสมัพันธ์ คนที ่๔

๒๘๓ นครศรีธรรมราช นางสาวมยุรี สวุรรณเงิน นิตกิร ทต.ขนอม ขนอม เลขานุการ

๒๘๔ นครศรีธรรมราช นายวสนัต์ ไทรแกว้ ปลดัเทศบาล ทต.เขาพระ พิปนู ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๘๕ นครศรีธรรมราช นางสาวบศุราภรณ์ บญุวงศแ์กว้ รองปลดั อบต. อบต.หินตก ร่อนพิบลูย์ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๘๖ นครศรีธรรมราช นายไวพจน์ คงแกว้ นิตกิร อบต.เสอืหึง เชยีรใหญ่ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๘๗ นครศรีธรรมราช สบิเอกก าแหง กรงกรด ปลดั อบต. อบต.กะหรอ นบพิต า วิชาการ

๒๘๘ นครศรีธรรมราช นายเชีย่ว ค าแหง ปลดั อบต. อบต.หนองหงส์ ทุง่สง ผู้ชว่ยวิชาการ

๒๘๙ นครศรีธรรมราช สบิเอกประจบ เพชรฤทธิ์ ปลดั อบต. อบต.นาหมอบญุ จุฬาภรณ์ ผู้ชว่ยวิชาการ

๒๙๐ นครศรีธรรมราช นายโสภณ สง่เสริมสกลุ ปลดั อบต. อบต.ปากแพรก ปากพนัง ผู้ชว่ยวิชาการ
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๒๙๑ นครศรีธรรมราช สบิเอกยงยุทธ นาทะชยั ปลดั อบต. อบต.บางจาก เมือง เหรัญญิก

๒๙๒ นครศรีธรรมราช นายเดโช หนูเขียว นิตกิร ทต.ขุนทะเล ลานสกา ผู้ชว่ยเหรัญญิก

๒๙๓ นครศรีธรรมราช นายอรุณศกัดิ ์ชแูกว้ ปลดั อบต. อบต.กแุหระ ทุง่ใหญ่ ผู้ชว่ยเหรัญญิก

๒๙๔ นครศรีธรรมราช นางนุชรี สขุแกว้ ปลดัเทศบาล ทต.ดอนตรอ เฉลมิพระเกยีรติ ผู้ชว่ยเหรัญญิก

๒๙๕ นครสวรรค์ นายธนา ยันตรโกวิท ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.นครสวรรค์ เมือง ทีป่รึกษา

๒๙๖ นครสวรรค์ นายวรพงษ์ ทองนิตย์ นักสง่เสริมฯ ช านาญการ สถจ.นครสวรรค์ เมือง ผู้ประสานงาน

๒๙๗ นครสวรรค์ นายยุทธศาสตร์ พันธุ์เขียน นิตกิรช านาญการ สถจ.นครสวรรค์ เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๒๙๘ นครสวรรค์ จ่าสบิต ารวจกานตพ์งศ์ เกษมสทิธิ์พงศา ปลดั อบต.๘ อบต.หนองกรด บรรพตพิสยั ประธานเครือข่าย

๒๙๙ นครสวรรค์ นายพงษ์ศกัดิ์ ศริิวงษ์อนันต์ ปลดั อบต.๘ อบต.ยางตาล โกรกพระ รองประธาน คนที ่๑

๓๐๐ นครสวรรค์ จ่าสบิต ารวจศภุกร เรืองธีรวงศา รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.ทบักฤช ชมุแสง รองประธาน คนที ่๒

๓๐๑ นครสวรรค์ นายอ านาจ แกว้สะอาด รองปลดั อบต.๗ อบต.พุนกยูง ตากฟ้า นายทะเบยีน

๓๐๒ นครสวรรค์ นางสาวเพียงเพ็ญ ยอสม ปลดั อบต.๘ อบต.หนองตางู บรรพตพิสยั ประชาสมัพันธ์

๓๐๓ นครสวรรค์ นายพิษณุ สหัสธรรมรังษี ปลดั อบต.๘ อบต.บางตาหงาย บรรพตพิสยั เลขานุการ

๓๐๔ นครสวรรค์ พันจ่าเอกบณัฑิต วีระวงศ์ นิตกิร ๖ว อบต.พนมรอก ทา่ตะโก ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๐๕ นครสวรรค์ นางสาววัตจนา กลบัคง นิตกิร ๖ว ทน.นครสวรรค์ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๐๖ นครสวรรค์ นายศภุกร เพิ่มพูน นิตกิร ๔ ทน.นครสวรรค์ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๐๗ นครสวรรค์ นายจงรักษ์ วิถาทานัง นิตกิร ๖ว อบจ.นครสวรรค์ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๐๘ นครสวรรค์ นางนภัสภรณ์ อาจตน้ นิตกิร ๖ว ทม.ตาคลี ตาคลี ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๐๙ นนทบรุี นางสาวคทัลยิา รุง่พนารัตน์ ปลดัเทศบาล ทต.เสาธงหิน บางใหญ่ ประธานเครือข่าย

๓๑๐ นนทบรุี นายธนาชยั จันทร์ข าเงิน นักบริหารงานทัว่ไป ๗ อบจ.นนทบรุี เมือง รองประธาน คนที ่๑

๓๑๑ นนทบรุี นางสาวมณฑา เจริญสขุสวุรรณ ปลดั อบต.๗ อบต.บา้นใหม่ บางใหญ่ รองประธาน คนที ่๒

๓๑๒ นนทบรุี นายณัฐดนัย มุย่ไทย หัวหน้าส านักปลดั ทต.เสาธงหิน บางใหญ่ นายทะเบยีน

๓๑๓ นนทบรุี นายสญัญา พิพัฒน์บรรณกจิ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต.บางใหญ่ บางใหญ่ ประชาสมัพันธ์

๓๑๔ นนทบรุี นางสาวธันยมัย สวุรรณทพิย์ นิตกิร อบจ.นนทบรุี เมือง เลขานุการ

๓๑๕ นนทบรุี นางสาวพรทพิย์ สมรักษ์ นิตกิร ทม.บางบวัทอง บางบวัทอง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๑๖ นนทบรุี นายธานินทร์ ฉตัรทอง นิตกิร ทน.นนทบรุี เมือง วิชาการ

๓๑๗ นนทบรุี นายวรพจน์ ทวิวงศไ์พบลูย์ นิตกิร ๗วช ทต.บา้นบางม่วง บางใหญ่ วิชาการ

๓๑๘ นนทบรุี นางสาวกาญจนา ยงเสมอ นิตกิร ๕ ทน.นนทบรุี เมือง วิชาการ

๓๑๙ นนทบรุี นางสาวปณุยารัตน์ จันทร รองปลดัเทศบาล ทต.บางใหญ่ บางใหญ่ เหรัญญิก

๓๒๐ นนทบรุี นางกติมิาพร มหาลี ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุ ๗ ทต.บางใหญ่ บางใหญ่ ผู้ชว่ยเหรัญญิก

๓๒๑ นนทบรุี นางจรัสศรี ธรรมจารุศริิ ผู้อ านวยการกองการศกึษา ๗ ทต.เสาธงหิน บางใหญ่ ปฏิคม

๓๒๒ นนทบรุี นายสมนึก ฤดเีอนกสนิ รองปลดั อบต.๗ อบต.บางแม่นาง บางใหญ่ ผู้ชว่ยปฏิคม

๓๒๓ นนทบรุี ว่าทีร่้อยตรีช านัญ รัตนสมีา หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.นนทบรุี เมือง ผู้ประสานงาน



ล ำดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ ได้รับเลือกเป็น

๓๒๔ นนทบรุี นายทรรศน์ธรรม ภูวรัตนโชติ นิตกิรช านาญการ สถจ.นนทบรุี เมือง ผู้ประสานงาน

๓๒๕ นราธิวาส นายวิวัฒน์ ชยับ ารุง ปลดัอบต.โคกเคยีน อบต.โคกเคยีน เมือง ประธานเครือข่าย

๓๒๖ นราธิวาส นายหรูน เพ็งโอ ปลดัอบต.กะลวุอ อบต.กะลวุอ เมือง รองประธานคนที่ ๑

๓๒๗ นราธิวาส นายส าเริง สมัพันธ์ นิตกิร ๘ว ทม.สไุหงโก-ลก สไุหงโก-ลก รองประธานคนที่ ๒

๓๒๘ นราธิวาส น.ส.วิไล สวุรรณธนู ปลดั อบต. อบต.มะรือโบออก เจาะไอร้อง รองประธานคนที่ ๓

๓๒๙ นราธิวาส นายสกุรี ฮลูฮูาและ ปลดั อบต. อบต.บาตง รือเสาะ รองประธานคนที่ ๔

๓๓๐ นราธิวาส นายสทุธิพงษ์  สาสน์พิสทูธิกลุ นิตกิร ๗ว อบจ.นาราธิวาส เมือง นายทะเบยีน

๓๓๑ นราธิวาส นางณิชนันทร์ โชตไิพบรูย์พันธ์ นักบริหารงานทัว่ไป ๗ อบจ.นาราธิวาส เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๓๓๒ นราธิวาส นายธนพล ตนัสนีุย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสขุ ๗ ทม.นาราธิวาส เมือง ประชาสมัพันธ์

๓๓๓ นราธิวาส นายมะยัมรี บรีู หัวหน้าส านักปลดั ๖ อบต.จอเบาะ ยีง่อ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๓๔ นราธิวาส น.ส.เพ็ญวิภา ทองเชือ้ นิตกิร ๖ว อบต.ล าภู เมือง เลขานุการ

๓๓๕ นราธิวาส นายพิศทุธิ์ หนูแกน่เพ็ชร นิตกิร ๖ว อบต.โคกเคยีน เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๓๖ นราธิวาส นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม นสถ.ช านาญการพิเศษ สนง.สถจ.นธ เมือง ประธานทีป่รึกษา

๓๓๗ นราธิวาส นายบญุสม ไสยบริสทุธิ์ ผู้อ านวยการสว่นการโยธา ทม.นาราธิวาส เมือง ผู้ชว่ยทีป่รึกษา

๓๓๘ นราธิวาส นายวิสตูร เปีย่มสวุรรณ นสถ.ช านานการ สนง.สถจ.นธ เมือง ผู้ชว่ยทีป่รึกษา

๓๓๙ นราธิวาส นายสรัล สงัข์ขาว นิตกิรช านาญการ สนง.สถจ.นธ เมือง ผู้ชว่ยทีป่รึกษา/ผู้ประสานงาน

๓๔๐ น่าน นายสรุินทร์ สะสม ปลดั อบต.๗ อบต.และ ทุง่ชา้ง ประธานเครือข่าย

๓๔๑ น่าน นายด าเนิน จิณะ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.พระพุทธบาทเชยีงคาน เชยีงกลาง รองประธาน คนที ่๑

๓๔๒ น่าน นายชชูาติ บตัปินั ปลดั อบต.๘ อบต.สา้น เวียงสา รองประธาน คนที ่๒

๓๔๓ น่าน นางสาวรัตนา พยอม หัวหน้าส านักงานปลดั ๖ อบต.และ ทุง่ชา้ง นายทะเบยีน

๓๔๔ น่าน นางสาวอริยา พรมจักร์ หัวหน้าส านักงานปลดั ๗ อบต.ทุง่ชา้ง ทุง่ชา้ง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๓๔๕ น่าน นางสาววีณา ชืน่ภิรมย์ หัวหน้าสว่นการคลงั ๖ อบต.ภูฟ้า บอ่เกลอื ประชาสมัพันธ์

๓๔๖ น่าน นายเดชา กะมะโน นิตกิร ๖ ทต.ปวั ปวั ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๔๗ น่าน นางสาวศภุลกัษณ์ ศรีวิชยั นิตกิร ๗ อบต.ไชยสถาน เมือง เลขานุการ

๓๔๘ น่าน นายชยกฤต รัตนะ นิตกิร ๕ ทต.ทุง่ชา้ง ทุง่ชา้ง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๔๙ น่าน นางเพียรทอง นุผัด หัวหน้าสว่นการคลงั ๖ อบต.นาซาว เมือง เหรัญญิก

๓๕๐ บงึกาฬ นายอเนก เดชมณี ปลดั อบต.๘ อบต.โนนสมบรูณ์ เมือง ประธานเครือข่าย

๓๕๑ บงึกาฬ นายประยงค์ ศรีใคร ปลดั อบต.๘ อบต.โคกกว้าง บุง่คลา้ รองประธาน คนที ่๑

๓๕๒ บงึกาฬ นายสมบตัิ บนิตะคุ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ซาง เซกา รองประธาน คนที ่๒

๓๕๓ บงึกาฬ นายสงวน แสงแกว้เขียว ปลดั อบต.๘ อบต.โนนศลิา ปากคาด รองประธาน คนที ่๓

๓๕๔ บงึกาฬ นายสมบตัิ พลโยธา นิตกิร ๗ว ทต.ปากคาด ปากคาด นายทะเบยีน

๓๕๕ บงึกาฬ นางสาววนิดา เกษางาม ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ทต.วิศษิฐ์ เมือง ประชาสมัพันธ์

๓๕๖ บงึกาฬ นายจักรวาล อทุยัหงษ์ นิตกิร ๖ว อบต.บงึกาฬ เมือง เลขานุการ



ล ำดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ ได้รับเลือกเป็น

๓๕๗ บงึกาฬ นายภราดร ราชรองชยั นิตกิร ๔ อบต.โนนสมบรูณ์ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๕๘ บงึกาฬ จ่าเอกเสกสรรค์ สกัขินาดี ปลดั อบต.๘ อบต.โพธิ์หมากแข้ง บงึโขงหลง กรรมการ

๓๕๙ บงึกาฬ นายอคัรวัฒน์ สงิห์โตธิติ ปลดั อบต.๘ อบต.ศรีชมภู พรเจริญ กรรมการ

๓๖๐ บงึกาฬ นายอนุชติ ไชยเนตร ปลดั อบต.๘ อบต.โปง่เปอืย เมือง กรรมการ

๓๖๑ บงึกาฬ นายเรืองศลิป์ คุม้สวุรรณ ปลดั อบต.๘ อบต.ถ้ าเจริญ โซ่พิสยั กรรมการ

๓๖๒ บงึกาฬ นายบวรพัฒน์ ทมุมณี ปลดั อบต.๘ อบต.นาสวรรค์ เมือง กรรมการ

๓๖๓ บงึกาฬ นางกรองแกว้ ธัญญาลาภ ปลดั อบต.๘ อบต.บงึกาฬ เมือง กรรมการ

๓๖๔ บงึกาฬ นายบณัฑิต มะลริส นิตกิร ๖ว อบต.โสกกา่ม เซกา กรรมการ

๓๖๕ บงึกาฬ นายวัฒนพงษ์ น้ าใส นิตกิร ๗ว อบจ.บงึกาฬ เมือง กรรมการ

๓๖๖ บงึกาฬ นายปทานิน ค าวัง นิตกิร ๖ว อบต.ดงบงั บงึโขงหลง เหรัญญิก

๓๖๗ บงึกาฬ นางสวุรรณา ครีีพันธ์ หัวหน้าส านักปลดั อบต.โปง่เปอืย เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๖๘ บงึกาฬ นางสาวสภุาวดี นุสนธ์ นิตกิร ๖ว ทต.โซ่พิสยั โซ่พิสยั ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๖๙ บงึกาฬ นายเอกภพ อึง้ตระกลู นิตกิร ๗ว ทต.บงึกาฬ เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๓๗๐ บงึกาฬ นายนิพนธ์ อนัชืน่ หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.บงึกาฬ เมือง ผู้ประสานงาน

๓๗๑ บงึกาฬ นายบญุธรรม อนิธิแสง นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.บงึกาฬ เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๓๗๒ บรุีรัมย์ นายวิชยั ชยัดี นิตกิร ๖ว ทม.บรุีรัมย์ เมือง ประธานเครือข่าย

๓๗๓ บรุีรัมย์ นายวิทยา บญุลอ้ม ปลดัเทศบาล ๘ ทต.หนองหงส์ หนองหงส์ รองประธาน คนที ่๑

๓๗๔ บรุีรัมย์ นายพิพัฒน์ เรืองประโคน รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.โนนดนิแดง โนนดนิแดง รองประธาน คนที ่๒

๓๗๕ บรุีรัมย์ นายพีรวัฒน์ กลว้ยวิเชยีร นิตกิร ๔ ทต.โกรกแกว้ โนนสวุรรณ นายทะเบยีน

๓๗๖ บรุีรัมย์ นายกฤชฐา ลกัษณะเพชร นิตกิร ๖ว ทต.ละหานทราย ละหานทราย ประชาสมัพันธ์

๓๗๗ บรุีรัมย์ นายนิตธิรรม แกว้กลา้ นิตกิร ๕ ทต.พลบัพลาชยั พลบัพลาชยั เลขานุการ

๓๗๘ บรุีรัมย์ นางสาวแคทลยีา พรมรัตน์ เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ฯ ๖ว อบต.ประโคนชยั ประโคนชยั ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๗๙ ปทมุธานี นายสมัฤทธิ์ ทา่เหลก็เจริญ รองปลดั อบต.๗ อบต.บงึค าพร้อย ล าลกูกา ประธานเครือข่าย

๓๘๐ ปทมุธานี นายพงศพ์ันธุ์ นาคสวัสดิ์ ปลดั อบต.๘ อบต.ลาดหลมุแกว้ ลาดหลมุแกว้ รองประธาน คนที ่๑

๓๘๑ ปทมุธานี นายศภุฤกษ์ แกว้สงิห์ ปลดัเทศบาล ๘ ทม.บางควัูด เมือง รองประธาน คนที ่๒

๓๘๒ ปทมุธานี นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลดัเทศบาล ๘ ทม.บงึยีโ่ถ ธัญบรุี นายทะเบยีน

๓๘๓ ปทมุธานี นายสภัุทร์ จงใจ ปลดั อบต.๘ อบต.บางกระบอื สามโคก ประชาสมัพันธ์

๓๘๔ ปทมุธานี นายไพโรจน์ ศริิเพชร นิตกิร ๘ ทม.ทา่โขลง คลองหลวง เลขานุการ

๓๘๕ ปทมุธานี นางศริิรัตน์ ส านักดี รองปลดั อบต.๗ อบต.หน้าไม้ ลาดหลมุแกว้ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๘๖ ปทมุธานี นางสาวเกวลนิ มวลฑิตชยั นิตกิร ๕ อบจ.ปทมุธานี เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๓๘๗ ปทมุธานี นางสาวณัฐฐินีย์ เรียงจันทร์ ปลดั อบต.๘ อบต.หน้าไม้ ลาดหลมุแกว้ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๘๘ ประจวบครีีขันธ์ นายธงศกัดิ์ จันทร์เพ็ชร ์ ผู้อ านวยการสถานศกึษา ทม.ประจวบครีีขันธ์ เมือง ประธานเครือข่าย

๓๘๙ ประจวบครีีขันธ์ นายฐานันดร์ นิลด า ปลดัเทศบาล ๘ ทต.บา้นกรูด บางสะพาน รองประธาน คนที ่๑



ล ำดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ ได้รับเลือกเป็น

๓๙๐ ประจวบครีีขันธ์ นายวสนัต์ เผ่าพันธุ์ ปลดั อบต.๘ อบต.วังกพ์ง ปราณบรุี รองประธาน คนที ่๒

๓๙๑ ประจวบครีีขันธ์ นายชชัวาล พันชมพู นิตกิร อบต.วังกพ์ง ปราณบรุี นายทะเบยีน

๓๙๒ ประจวบครีีขันธ์ นายธนะกจิ แทนคณุ ปลดั อบต.๘ อบต.อา่วน้อย เมือง ประชาสมัพันธ์

๓๙๓ ประจวบครีีขันธ์ นายด ารงเกยีรติ ศรีเกษม หัวหน้าส านักงานปลดั อบต.คลองวาฬ เมือง เลขานุการ

๓๙๔ ประจวบครีีขันธ์ นางสาวสวลี กติตชิาตเิชาวลติ นิตกิร อบต.คลองวาฬ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๙๕ ประจวบครีีขันธ์ นางจิราพร รอดภัย ปลดั อบต.๗ อบต.หินเหลก็ไฟ หัวหิน ผู้ประสานงาน

๓๙๖ ประจวบครีีขันธ์ นางธัญมณฑ์ ตุม้สวุรรณ หัวหน้าส านักงานปลดั อบต.หนองตาแตม้ ปราณบรุี ผู้ประสานงาน

๓๙๗ ประจวบครีีขันธ์ นางสาวปยิวรรณ ฟักเจริญ นิตกิร ทต.ไร่เกา่ สามร้อยยอด ผู้ประสานงาน

๓๙๘ ประจวบครีีขันธ์ นายกฤตภาส จงเจริญ หัวหน้าส านักงานปลดั ๖ อบต.กยุบรุี กยุบรุี ผู้ประสานงาน

๓๙๙ ประจวบครีีขันธ์ นายวิชาญ พึ่งโต นิตกิร อบต.บอ่นอก เมือง ผู้ประสานงาน

๔๐๐ ประจวบครีีขันธ์ นางสาวนริสตา โถชยัค า นิตกิร อบต.แสงอรุณ ทบัสะแก ผู้ประสานงาน

๔๐๑ ประจวบครีีขันธ์ พันจ่าเอกดอน แดงเครือ ปลดั อบต.๗ อบต.ชยัเกษม บางสะพาน ผู้ประสานงาน

๔๐๒ ประจวบครีีขันธ์ นายบญุสง่ โพธิ์ทอง หัวหน้าส านักงานปลดั อบต.ทรายทอง บางสะพานน้อย ผู้ประสานงาน

๔๐๓ ปราจีนบรุี นายสวิุทย์ ชมชืน่ ปลดั อบต. อบต.บอ่ทอง กบนิทร์บรุี ประธานเครือข่าย

๔๐๔ ปราจีนบรุี นายอาภรณ์ บญุสม ปลดั อบต. อบต.หาดนางแกว้ กบนิทร์บรุี รองประธาน คนที ่๑

๔๐๕ ปราจีนบรุี สบิต ารวจโทเดชา วรรณมร ปลดั อบต. อบต.บพุราหมณ์ นาดี รองประธาน คนที ่๒

๔๐๖ ปราจีนบรุี นางสาวเอมอร สนับบญุ บคุลากร ทต.โพธิ์งาม ประจันตคาม นายทะเบยีน

๔๐๗ ปราจีนบรุี นายรัตนชยั สสัดี ปลดั อบต. อบต.วังทา่ชา้ง กบนิทร์บรุี ประชาสมัพันธ์

๔๐๘ ปราจีนบรุี นางสาววาสนา รอดตา ปลดั อบต. อบต.ทุง่โพธิ์ นาดี เลขานุการ

๔๐๙ ปราจีนบรุี นางสาวสพุชรสริิ มาทอง ปลดั อบต. อบต.ย่านรี กบนิทร์บรุี ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๑๐ ปราจีนบรุี นายด ารงศกัดิ์ ประสงัสติ ปลดั อบต. อบต.คงพระราม เมือง ผู้แทน

๔๑๑ ปราจีนบรุี นายณรงค์ ค าแหง ปลดัเทศบาล ทต.สะบวั กบนิทร์บรุี ผู้แทน

๔๑๒ ปราจีนบรุี นายพิศษิฐ์ ธีรพนาศาสตร์ ปลดั อบต. อบต.โคกปบี ศรีมโหสถ ผู้แทน

๔๑๓ ปราจีนบรุี นางสาวอรชร เจียมจักร ปลดั อบต. อบต.ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ผู้แทน

๔๑๔ ปราจีนบรุี นายชยัพฤกษ์ ขุนเณร นิตกิร ทต.โพธิ์งาม ประจันตคาม ผู้แทน

๔๑๕ ปราจีนบรุี นายวันชยั วรพงศ์ ปลดัเทศบาล ทต.บา้นสร้าง บา้นสร้าง ผู้แทน

๔๑๖ ปราจีนบรุี นายอริยะ ไชยแสง ปลดั อบต. อบต.สะพานหิน นาดี ผู้แทน

๔๑๗ ปตัตานี นายปราโมทย์ ศรีวิสทุธิ์ ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.ปตัตานี เมือง ประธานทีป่รึกษา

๔๑๘ ปตัตานี นายฤทธิรน แวอาแว นิตกิรช านาญการ สถจ.ปตัตานี เมือง ทีป่รึกษา

๔๑๙ ปตัตานี จ่าสบิเอกลอืศกัดิ์ ธรรมโสภณ ปลดั อบต.๘ อบต.บานา เมือง ประธานเครือข่าย

๔๒๐ ปตัตานี นายเชดิชยั พรหมราชแกว้ ปลดั อบต. อบต.คอลอตนัหยง หนองจิก รองประธาน คนที ่๑

๔๒๑ ปตัตานี นายพีระพงษ์ ศรียะพันธ์ ปลดั อบต. อบต.สาคอบน มายอ รองประธาน คนที ่๒

๔๒๒ ปตัตานี นายอบัดลุคอเดช กะจิ ปลดั อบต. อบต.ยามู ยะหริง่ นายทะเบยีน
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๔๒๓ ปตัตานี นายร่อศล ตูด้ า ปลดั อบต. อบต.ยะรัง ยะรัง ประชาสมัพันธ์

๔๒๔ ปตัตานี นางสาวณัฐธิดา หมัดเสน็ นิตกิร อบต.บานา เมือง เลขานุการ

๔๒๕ ปตัตานี นายวรเทพ ปะดกุา นิตกิร อบต.คอลอตนัหยง หนองจิก ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๒๖ พระนครศรีอยุธยา นายบรรณ แกว้ฉ่ า นิตกิร ๖ว อบจ.พระนครศรีอยุธยา เมือง ประธานเครือข่าย

๔๒๗ พระนครศรีอยุธยา นางซาร่าห์ วิเศษศกัดิ์ ปลดั อบต. อบต.เกาะเรียน เมือง รองประธาน คนที ่๑

๔๒๘ พระนครศรีอยุธยา นายศกัดิช์ยั แพบวั ผู้อ านวยการกองการศกึษา ๘ ทต.ล าตาเสา วังน้อย รองประธาน คนที ่๒

๔๒๙ พระนครศรีอยุธยา นางมณฑา แสงสร้อย หัวหน้าฝ่ายส านักผู้บริหาร อบจ.พระนครศรีอยุธยา เมือง นายทะเบยีน

๔๓๐ พระนครศรีอยุธยา นางสาวมาริณี บญุรอด รองปลดั อบต. อบต.พุทเลา เมือง ประชาสมัพันธ์

๔๓๑ พระนครศรีอยุธยา นายอนุชา โห้สมบรูณ์ นิตกิร ๓ อบจ.พระนครศรีอยุธยา เมือง เลขานุการ

๔๓๒ พระนครศรีอยุธยา นางรัตนา ค าจูมจัง รองปลดั อบต. อบต.สามตุม่ เสนา ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๓๓ พะเยา นายวีระเดช กนัชยั ปลดั อบต.๘ อบต.บา้นมาง เชยีงม่วน ประธานเครือข่าย

๔๓๔ พะเยา นายอ านวย สขุแปง ผู้อ านวยการสถานศกึษา ทม.พะเยา เมือง รองประธาน คนที ่๑

๔๓๕ พะเยา นายมนตรี นทนีาถวรกลุ ปลดั อบต.๘ อบต.บา้นตุน่ เมือง รองประธาน คนที ่๒

๔๓๖ พะเยา นายเนาวรัตน์ บญุสขุ ผู้อ านวยการกองชา่ง ๘ ทต.ทา่วังทอง เมือง นายทะเบยีน

๔๓๗ พะเยา นายนที สงิห์ใจ นิตกิร ๖ว ทต.แม่ปมื เมือง ประชาสมัพันธ์

๔๓๘ พะเยา นายสมบรูณ์ หลวงบญุมี ปลดัเทศบาล ๗ ทต.รวมใจพัฒนา แม่ใจ เลขานุการ

๔๓๙ พะเยา นายพัทธนันท์ ฟักแกว้ ผู้อ านวยการกองคลงั ๗ อบต.ห้วยแกว้ ภูกามยาว ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๔๐ พังงา นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค ปลดัเทศบาล ๘ ทต.คกึคกั ตะกัว่ปา่ ประธานเครือข่าย

๔๔๑ พังงา นายวรวุฒิ สนุทรทตั ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ทบัปดุ ทบัปดุ รองประธาน คนที ่๑

๔๔๒ พังงา นายพิบลูย์ อนัชะนะ ปลดั อบต.๗ อบต.แม่นางขาว ครุะบรุี รองประธาน คนที ่๒

๔๔๓ พังงา นางสาวจินตนา เสอืดาว ปลดั อบต.๗ อบต.บางวัน ครุะบรุี นายทะเบยีน

๔๔๔ พังงา นางสาวนิตยา สดุชู ปลดั อบต.๗ อบต.โคกเจริญ ทบัปดุ ประชาสมัพันธ์

๔๔๕ พังงา นายสชุาติ ศรีรักษา ปลดั อบต.๗ อบต.เกาะปนัหยี เมือง เลขานุการ

๔๔๖ พังงา นายวีระศกัดิ์ สอ่งแกว้ ปลดั อบต.๗ อบต.หลอ่ยูง ตะกัว่ทุง่ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๔๗ พัทลงุ นายสจัจเทพ ชมุแกน่ ปลดัเทศบาล ๗ ทต.ทา่มิหร า เมือง ประธานเครือข่าย

๔๔๘ พัทลงุ นางรัชนี วิโสจสงคราม นักบริหารงานทัว่ไป ๗ อบจ.พัทลงุ เมือง รองประธาน คนที ่๑

๔๔๙ พัทลงุ นายสนิท คงแกว้ ปลดั อบต.๗ อบต.ต านาน เมือง รองประธาน คนที ่๒

๔๕๐ พัทลงุ นายศราวุฒิ เอยีดค า ปลดัเทศบาล ๗ ทต.ทะเลน้อย ควนขนุน นายทะเบยีน

๔๕๑ พัทลงุ นางกชกานต์ คงชู ปลดัเทศบาล ๗ ทต.นาทอ่ม เมือง ประชาสมัพันธ์

๔๕๒ พัทลงุ นางณิชากร ชมุแกน่ รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.ทา่แค เมือง เลขานุการ

๔๕๓ พัทลงุ นายวิรัช รักน่ิม นิตกิร ๖ว อบต.ล าป า เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๕๔ พัทลงุ นางสาวปรียาภรณ์ คงผอม ปลดั อบต.๘ อบต.เขาปู่ ศรีบรรพต ทีป่รึกษา

๔๕๕ พัทลงุ นายจเรค์ คลา้ยแกว้ นิตกิร ๖ว อบจ.พัทลงุ เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์
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๔๕๖ พัทลงุ นายธราพงษ์ คงศรีทอง นิตกิร ๕ ทต.ทา่มิหร า เมือง ปฏิคม

๔๕๗ พัทลงุ นายศกัดายุทธ นุ้ยกลุ เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ฯ ๗ว ทต.ร่มเมือง เมือง ผู้ชว่ยปฏิคม

๔๕๘ พิจิตร นายทวีศกัดิ์ เอมโอด ปลดัเทศบาล ๘ ทต.หัวดง เมือง ประธานเครือข่าย

๔๕๙ พิจิตร นายศภุกร เรเรือง ปลดั อบต.๗ อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทบัชา้ง รองประธาน คนที ่๑

๔๖๐ พิจิตร นายโฆษิต สงัข์ศริิพงษ์ ปลดัเทศบาล ๘ อบต.เนินปอ สามง่าม รองประธาน คนที ่๒

๔๖๑ พิจิตร นางบงัอร บญุผ่อง ปลดั อบต.๘ อบต.รังนก สามง่าม นายทะเบยีน

๔๖๒ พิจิตร นางสาวศศกิร บญุมี ปลดั อบต.๗ อบต.วังง้ิว ดงเจริญ ประชาสมัพันธ์

๔๖๓ พิจิตร นางอไุรวรรณ ยอดประเสริฐ ปลดั อบต.๘ อบต.ไผ่ทา่โพ โพธิ์ประทบัชา้ง เลขานุการ

๔๖๔ พิจิตร นายประสทิธิ กาศเกษม ปลดั อบต.๘ อบต.แหลมรัง บงึนาราง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๔๖๕ พิจิตร นายนเรศ ออ่นอา้ย ปลดั อบต.๘ อบต.ทา้ยทุง่ ทบัคลอ้ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๔๖๖ พิจิตร นางชฎากรณ์ ค าแผลง ปลดั อบต.๘ อบต.ห้วยร่วม ดงเจริญ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๖๗ พิษณุโลก นายสรุพงษ์ พุกจันทร์ ปลดั อบต.๘ อบต.บงึพระ เมือง ประธานเครือข่าย

๔๖๘ พิษณุโลก นายธีรเดช นรัตถรักษา นิตกิร ๘วช อบจ.พิษณุโลก เมือง ทีป่รึกษาเครือข่าย

๔๖๙ พิษณุโลก นายศริิ ลกัษณ์มณี ปลดัเทศบาล ๗ ทต.ปลกัแรด บางระก า รองประธาน คนที ่๑

๔๗๐ พิษณุโลก นายนุชา สบืบญุ ปลดั อบต. อบต.ตลกุเทยีม รองประธาน คนที ่๒

๔๗๑ พิษณุโลก นางสาวบษุยมาศ พจนาภิวัฒน์ ปลดั อบต.๗ อบต.บา้นพร้าว นายทะเบยีน

๔๗๒ พิษณุโลก นางอจัฉรา ปานพ่วง ปลดั อบต.๗ อบต.ปากโทก เมือง ประชาสมัพันธ์

๔๗๓ พิษณุโลก นายชชัวาลย์ วงศส์วรรค์ หัวหน้าส านักปลดั ทต.พันเสา บางระก า ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๔๗๔ พิษณุโลก จ่าเอกเดชา ใจน้ า ปลดั อบต.๗ อบต.วังนกแอน่ เลขานุการ

๔๗๕ พิษณุโลก นายธาดา รอดสวัสดิ์ ครู คศ.๓ ทน.พิษณุโลก เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๗๖ พิษณุโลก สบิต ารวจเอกสถาพร ชายปา่ นิตกิร ๗ว ทน.พิษณุโลก เมือง ฝ่ายวิชาการ

๔๗๗ พิษณุโลก นายพฤฒินันท์ บญุศริิรุง่เรือง ผู้อ านวยการกองชา่ง ทต.บา้นคลอง เมือง ฝ่ายวิชาการ

๔๗๘ พิษณุโลก นางบณุญนุช เปรมปรี ผู้อ านวยการกองคลงั ทต.บา้นคลอง เมือง ฝ่ายวิชาการ

๔๗๙ พิษณุโลก นายชวลติ หลวงศรีราษฎร์ ปลดัเทศบาล ทต.บางระก าเมืองใหม่ บางระก า ผู้ประสานงาน

๔๘๐ พิษณุโลก นายกฤชชยั ประยูรค า ปลดั อบต. อบต.บา้นกร่าง เมือง ผู้ประสานงาน

๔๘๑ พิษณุโลก พันจ่าโทสนัุนท์ ทองหง า ปลดั อบต. อบต.บอ่โพธิ์ นครไทย ผู้ประสานงาน

๔๘๒ พิษณุโลก นางศรัญญา จากผา ปลดั อบต. อบต.เนินมะปราง เนินมะปราง ผู้ประสานงาน

๔๘๓ พิษณุโลก นายศริิเดช ประถมรัตน์ ปลดั อบต. อบต.วังพิกลุ วังทอง ผู้ประสานงาน

๔๘๔ พิษณุโลก นายอ านาจ ศริิชยั ปลดั อบต. อบต.บา้นไร่ บางกระทุม่ ผู้ประสานงาน

๔๘๕ พิษณุโลก นายเศรษฐพัส สะพานทอง ปลดั อบต. อบต.ทา่สะแก ชาตติระการ ผู้ประสานงาน

๔๘๖ พิษณุโลก จ่าสบิเอกรุง่ ฟักทอง ปลดั อบต. อบต.หินลาด วัดโบสถ์ ผู้ประสานงาน

๔๘๗ พิษณุโลก นายเสริมศกัดิ์ พรมมา ปลดั อบต. ทต.พรหมพิราม พรหมพิราม ผู้ประสานงาน

๔๘๘ เพชรบรุี นายปรัชญา เมืองสขุ ปลดั อบต.๗ อบต.ธงชยั เมือง ประธานเครือข่าย



ล ำดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด อ ำเภอ ได้รับเลือกเป็น

๔๘๙ เพชรบรุี นายธวัช ขจรกลิน่ ปลดั อบต.๘ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ชะอ า รองประธาน คนที ่๑

๔๙๐ เพชรบรุี สบิต ารวจเอกสนัติ สว่างศรี ปลดั อบต.๗ อบต.ส ามะโรง เมือง รองประธาน คนที ่๒

๔๙๑ เพชรบรุี นายพัสกร บญุผูก ปลดั อบต.๘ อบต.ดอนยาง เมือง นายทะเบยีน

๔๙๒ เพชรบรุี นายทนงศกัดิ์ สขุศรี ปลดั อบต.๗ อบต.ไร่สม้ เมือง ประชาสมัพันธ์

๔๙๓ เพชรบรุี นางสเุพชรสรณ์ เกตกุารณ์ ปลดั อบต.๗ อบต.นาวุ้ง เมือง เลขานุการ

๔๙๔ เพชรบรุี นางสาวอภิสราภรณ์ เสนานาญธนพัฒน์ ปลดั อบต.๗ อบต.ต าหรุ บา้นลาด ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๙๕ เพชรบรุี นายภูมิพัฒน์ ปกัษานนท์ ปลดั อบต.๗ อบต.ทา่ตะคร้อ หนองหญ้าปลอ้ง กรรมการ

๔๙๖ เพชรบรุี นายพิทกัษ์ บวัสุน่ ปลดั อบต.๗ อบต.ชอ่งสะแก เมือง กรรมการ


