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๑ เพชรบรูณ์ นางทศันัย ราชสงัข์ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.สว่างวัฒนา ศรีเทพ ประธานเครือข่าย

๒ เพชรบรูณ์ นายสมชาย สวีะลมย์ ปลดัเทศบาล ๘ ทม.หลม่สกั หลม่สกั รองประธาน คนที ่๑

๓ เพชรบรูณ์ นายดเิรก อาสาสนิธุ์ ปลดั อบต.๘ อบต.บงึสามพัน บงึสามพัน รองประธาน คนที ่๒

๔ เพชรบรูณ์ นางสาวนิลรัตน์ พัฒนวีรวงศ์ ปลดั อบต.๘ อบต.ซัมเปบิ วังโปง่ นายทะเบยีน

๕ เพชรบรูณ์ นางพัชรา ภูลายขาว ปลดั อบต.๘ อบต.บา้นไร่ หลม่สกั ประชาสมัพันธ์

๖ เพชรบรูณ์ นายพงษ์ศกัดิ์ ศรีจริยา นิตกิร ๖ว ทม.หลม่สกั หลม่สกั เลขานุการ

๗ เพชรบรูณ์ นายธนา ย่องลัน่ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.เฉลยีงทอง หนองไผ่ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๘ เพชรบรูณ์ นางจินตนา เทยีมเมือง นิตกิร ๗ว อบจ.เพชรบรูณ์ เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๙ เพชรบรูณ์ นางบณุฑริภา พัดน้อย หัวหน้าสว่นการคลงั อบต.ซับสมบรูณ์ วิเชยีรบรุี ปฏิคม

๑๐ เพชรบรูณ์ นางจตพุร วงศศ์รีรักษ์ รองปลดั อบต.๖ อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ ปฏิคม

๑๑ แพร่ จ่าสบิเอกปฏิพล จอมดวง ปลดัเทศบาล ๘ ทต.วังชิน้ วังชิน้ ประธานเครือข่าย

๑๒ แพร่ นายบญุพล กนันา ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ร้องกวาง ร้องกวาง รองประธาน คนที ่๑

๑๓ แพร่ นายหนูไกร โปร่งมณี นิตกิร ทม.แพร่ เมือง รองประธาน คนที ่๒

๑๔ แพร่ นางอรอนงค์ นันทเดช ปลดัเทศบาล ๘ ทต.บา้นเวียง ร้องกวาง นายทะเบยีน

๑๕ แพร่ นางสาวโสภา ทนันไชย ปลดั อบต.๘ อบต.ต าหนักธรรม หนองม่วงไข่ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน คนที ่๑

๑๖ แพร่ นางสดุาลกัษณ์ ใจทา ปลดั อบต.๘ อบต.น้ าเลา ร้องกวาง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน คนที ่๒

๑๗ แพร่ นางชมบญุ หมดมลทนิ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ทุง่หกวาว เมือง ประชาสมัพันธ์

๑๘ แพร่ นางสาวชนิตา ธงสบิสาม ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ห้วยหม้าย สอง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์ คนที ่๑

๑๙ แพร่ นางธมกร วงศน้์อย หัวหน้าส านักปลดั ๘ อบจ.แพร่ เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์ คนที ่๒

๒๐ แพร่ นางสาวดวงสมร ตัง้ประเสริฐ ปลดั อบต. อบต.ไทรย้อย เดน่ชยั เลขานุการ

๒๑ แพร่ นางสาวนงลกัษณ์ จินดาเสน รองปลดั อบต. อบต.หัวทุง่ ลอง ผู้ชว่ยเลขานุการ คนที ่๑

๒๒ แพร่ นางสาวเทพสรินทร์ เบีย้จรัส ผู้อ านวยการกองคลงั อบต.หัวฝาย สงูเม่น ผู้ชว่ยเลขานุการ คนที ่๒

๒๓ แพร่ นายฉตัร์ชยั ถนอม ปลดั อบต.๘ อบต.แม่ทราย ร้องกวาง วิชาการ

๒๔ แพร่ นายศฤงคาร ใจทา ปลดั อบต.๘ อบต.บา้นปนิ ลอง ผู้ชว่ยวิชาการ คนที ่๑

๒๕ แพร่ นางสาวศวิพร ขอนกลาย นิตกิร อบต.เหมืองหม้อ เมือง ผู้ชว่ยวิชาการ คนที ่๒

๒๖ ภูเกต็ นายสมชาย ผลกล่ า นิตกิร ๖ว ทม.กะทู้ กะทู้ ประธานเครือข่าย

เข้าประชุมเพ่ือปฐมนิเทศฯ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซ่ี อ.เมือง จ.นนทบุรี

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

รายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็น

ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๕๗

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชุดที่ ๕
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๒๗ ภูเกต็ นายจเร รัตนะ รองปลดั อบต.๗ อบต.กมลา กะทู้ รองประธาน คนที ่๑

๒๘ ภูเกต็ นายกฤษฎา อิม่สมโภชน์ นิตกิร ๗ว อบต.ไม้ขาว ถลาง รองประธาน คนที ่๒

๒๙ ภูเกต็ นางทานิดา ยอดขวัญ นิตกิรช านาญการ สถจ.ภูเกต็ เมือง นายทะเบยีน

๓๐ ภูเกต็ นายภิญโญ สพุันธ์ นิตกิร ๖ว ทต.เทพกระษัตรี ถลาง ประชาสมัพันธ์

๓๑ ภูเกต็ นางสาวจงกล เชยชืน่ นิตกิร ๖ว ทม.ปา่ตอง กะทู้ เลขานุการ

๓๒ ภูเกต็ นางสาวชญาภา ธานีรัตน์ ผู้ชว่ยนิตกิร ทต.รัษฎา เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๓ ภูเกต็ นางสาวสบุงกช ตูห้ิรัญมณี ผู้อ านวยการกองการศกึษา ๗ ทต.รัษฎา เมือง กรรมการ

๓๔ ภูเกต็ นางสาวแอนนา ส าราญ หัวหน้าส านักปลดั ๗ ทต.เทพกระษัตรี ถลาง กรรมการ

๓๕ ภูเกต็ นายชมุพล เพ็ญรัตน์ นิตกิร ๗ว ทต.ฉลอง เมือง กรรมการ

๓๖ ภูเกต็ นายขจร ฮวบเจริญ นิตกิร ๖ว ทต.กะรน เมือง กรรมการ

๓๗ มหาสารคาม นายณรงค์ ปต๎ะเวสงั ปลดัเทศบาล ๗ ทต.โคกพระ กนัทรวิชยั ประธานเครือข่าย

๓๘ มหาสารคาม นางศรีประพร วงศก์มลาไสย รองผู้อ านวยการสถานศกึษา ทม.มหาสารคาม เมือง รองประธาน คนที ่๑

๓๙ มหาสารคาม ว่าทีร่้อยตรีมาโนชน์ จันทร์เกตุ ปลดั อบต.๘ อบต.หนองปลงิ เมือง รองประธาน คนที ่๒

๔๐ มหาสารคาม นายปญ๎ญา ศรีธรรม นิตกิร ๕ อบต.หนองปลงิ เมือง นายทะเบยีน

๔๑ มหาสารคาม นางพัชรี ภูนาคพันธ์ รองผู้อ านวยการสถานศกึษา ทม.มหาสารคาม เมือง ประชาสมัพันธ์

๔๒ มหาสารคาม นายธีรวัฒน์ ชาไชย ปลดั อบต.๗ อบต.กสูนัตรัตน์ นาดนู เลขานุการ

๔๓ มหาสารคาม นางนิภาพร ชมภู ครูเชีย่วชาญ ทม.มหาสารคาม เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๔ มหาสารคาม นายสธุรรม แกว้สขีาว นิตกิร ๕ อบต.ลาดพัฒนา เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๕ มุกดาหาร นางสาวออมทรัพย์ เวชยันวานิชชยั ปลดัเทศบาล ๘ ทต.บางทรายใหญ่ เมือง ประธานเครือข่าย

๔๖ มุกดาหาร นางจารุณี สงิหสตุ ปลดั อบต.๘ อบต.ปา่ไร่ ดอนตาล รองประธาน คนที ่๑

๔๗ มุกดาหาร นางดวงจันทร์ มลรีัตน์ ปลดั อบต.๘ อบต.หนองสงูใต้ หนองสงู รองประธาน คนที ่๒

๔๘ มุกดาหาร นางสาวเบญจวรรณ พันโคก นิตกิร ๔ อบต.ค าบก ค าชะอี นายทะเบยีน

๔๙ มุกดาหาร นายชลาสนิธิ์ ภูมิวัง นิตกิร ๖ว ทต.บา้นแกง้ ดอนตาล ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๕๐ มุกดาหาร นายณรงค์ คนตรง นิตกิร ๕ อบต.โพนงาม ค าชะอี ประชาสมัพันธ์

๕๑ มุกดาหาร นายธกร ประเสริฐการ นิตกิร ๖ว ทต.บา้นเปา้ หนองสงู ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๕๒ มุกดาหาร นายยุทธจักร นนทส์ะเกษ ปลดัเทศบาล ๗ ทต.ร่มเกลา้ นิคมค าสร้อย เลขานุการ

๕๓ มุกดาหาร นางสาววัชราภรณ์ แสนตา่งใจ นิตกิร ๖ว ทต.บางทรายใหญ่ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๕๔ มุกดาหาร นางสาวณัฐชยา ชา่งแกะ ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.มุกดาหาร เมือง ประธานทีป่รึกษา

๕๕ มุกดาหาร นางกนกลกัณ์ ปอ้งทอง ปลดั อบต.๘ อบต.หนองแวง นิคมค าสร้อย ทีป่รึกษา

๕๖ แม่ฮอ่งสอน นายสมบรณ์ น าชยัทศพล ปลดั อบต.๗ อบต.แม่เหาะ แม่สะเรียง ประธานเครือข่าย

๕๗ แม่ฮอ่งสอน นายสมสมัย ปองนาน ปลดั อบต.๘ อบต.ปา่โปง สบเมย รองประธาน คนที ่๑

๕๘ แม่ฮอ่งสอน นายสงิหา นุชจิโน ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ขุนยวม ขุนยวม รองประธาน คนที ่๒

๕๙ แม่ฮอ่งสอน นางแสงดาว วนาสวรรค์ รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.ขุนยวม ขุนยวม นายทะเบยีน
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๖๐ แม่ฮอ่งสอน นายสมเกยีรติ ค าเพราะ นิตกิร ๗ อบจ.แม่ฮอ่งสอน เมือง ประชาสมัพันธ์

๖๑ แม่ฮอ่งสอน นายเกตนุคร ธุระพันธุ์ นายทะเบยีน ๗ ทม.แม่ฮอ่งสอน เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๖๒ แม่ฮอ่งสอน นายอเนก ริยาน หัวหน้าส านักปลดั ๖ อบต.แม่เหาะ แม่สะเรียง เลขานุการ

๖๓ ยโสธร นายพนมไพร ปารมี ปลดัเทศบาล ๘ ทต.สามแยก เลงินกทา ประธานเครือข่าย

๖๔ ยโสธร จ่าสบิเอกสมพงษ์ สทิธิพงษ์ ปลดั อบต.๘ อบต.ค าไผ่ ไทยเจริญ รองประธาน คนที ่๑

๖๕ ยโสธร จ่าเอกไสว ค าภักดี ปลดั อบต.๘ อบต.หนองเรือ เมือง รองประธาน คนที ่๒

๖๖ ยโสธร นายทองเจริญ เอกบญุ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ค าเข่ือนแกว้ ค าเข่ือนแกว้ รองประธาน คนที ่๓

๖๗ ยโสธร นายสนุา นามษร ปลดั อบต.๘ อบต.สร้างมิง่ เลงินกทา นายทะเบยีน

๖๘ ยโสธร นางไพจิตร ไชยนา นักบริหารงานทัว่ไป ๗ อบจ.ยโสธร เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๖๙ ยโสธร นางสริิกร ภาคแกว้ ปลดั อบต.๘ อบต.ห้วยแกง้ กดุชมุ ประชาสมัพันธ์

๗๐ ยโสธร นางสาวนริศรา อตุอามาตย์ ปลดั อบต.๘ อบต.นาแก ค าเข่ือนแกว้ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๗๑ ยโสธร นายมนุเชศวร์ ศรีโพธิ์วัง ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ฟ้าหยาด มหาชนะชยั เลขานุการ

๗๒ ยโสธร นายกลไก ปรากฏ นิตกิร ๖ว ทต.สามแยก เลงินกทา ผู้ชว่ยเลขานุการ

๗๓ ยโสธร นายเอกสทิธิ์ มูลสาร นิตกิร ๗วช ทม.ยโสธร เมือง วิชาการ

๗๔ ยโสธร นางสาวเปรมปวีร์ แสนสดุ นิตกิร ๕ ทม.ยโสธร เมือง ผู้ชว่ยวิชาการ

๗๕ ยโสธร นางสาวสสริดา ลว้นด ารงคก์ลุ นักบริหารงานคลงั ๗ อบต.ข้ันไดใหญ่ เมือง เหรัญญิก

๗๖ ยะลา นายสมปราชญ์ จงจิต ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.ยะลา เมือง ประธานทีป่รึกษา

๗๗ ยะลา นายวิญํู สงิหเสม นักสง่เสริมฯ ช านาญการพิเศษ สถจ.ยะลา เมือง ผู้ประสานงาน

๗๘ ยะลา นางสมจิต ใจด ารงค์ นักสง่เสริมฯ ช านาญการ สถจ.ยะลา เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๗๙ ยะลา นายทนง พงษ์ธีรวัฒน์ นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.ยะลา เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๘๐ ยะลา นางสาวสริิจันทร์ กง้หว่ัน นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.ยะลา เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๘๑ ยะลา นายมาหะมะรอสดีี อชุะมิ ปลดั อบต. อบต.กรงปนัิง กรงปนัิง ประธานเครือข่าย

๘๒ ยะลา นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลดัเทศบาล ทต.ยุโป เมือง รองประธาน คนที ่๑

๘๓ ยะลา นายณัฎฐพล ถ้วนถวิล นิตกิร ๗ว อบจ.ยะลา เมือง รองประธาน คนที ่๒

๘๔ ยะลา นางสมใจ สองแกว้ ผู้อ านวยการกองคลงั อบต.กาลปูง๎ รามัน เหรัญญิก

๘๕ ยะลา นายวิญํู ทองงาม รองปลดั อบต. อบต.ล าพะยา เมือง ผู้ชว่ยเหรัญญิก

๘๖ ยะลา นางเสาวลกัษณ์ ซุ่นหั้ว ผู้อ านวยการกองคลงั อบต.บนันังสาเรง เมือง ประชาสมัพันธ์

๘๗ ยะลา นายณัฐวัชต์ ศริิสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลดั ๖ ทต.ล าใหม่ เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๘๘ ยะลา นายแวซัม แวซือแม นักวิชาการพัสดุ ๕ อบต.กรงปนัิง กรงปนัิง นายทะเบยีน

๘๙ ยะลา นายชยัณิวัฒน์ สายสวุรรณ์ บคุลากร อบต.กายูบอเกาะ รามัน ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๙๐ ยะลา นายณัฐภัค ธรรมสะโร รองปลดั อบต. อบต.บาโงย รามัน วิชาการ

๙๑ ยะลา นางสาวปณิชา ชเูชดิปานรังษี นิตกิร ๗ว ทม.เบตง เบตง ผู้ชว่ยวิชาการ

๙๒ ยะลา นางสาวชตุมิา บวัทองสขุ นิตกิร ๕ ทน.ยะลา เมือง ผู้ชว่ยวิชาการ



ล าดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ สังกัด อ าเภอ ได้รับเลือกเป็น

๙๓ ยะลา นางสาวศศมิา สาเมาะ นิตกิร ๕ อบต.ลดิล เมือง ผู้ชว่ยวิชาการ

๙๔ ยะลา สบิเอกด ารงศกัดิ์ ทองดนีอก ปลดั อบต. อบต.ยะลา เมือง เลขานุการ

๙๕ ยะลา นายสะอารอนิง เซ็งมิง เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ฯ ๕ อบต.กรงปนัิง กรงปนัิง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๙๖ ร้อยเอด็ นายเกรียงไกร สรุาอามาตย์ ปลดั อบต.๘ อบต.อุม่เม้า ธวัชบรุี ประธานเครือข่าย

๙๗ ร้อยเอด็ นางชวนพิศศริิ ศรีบวัเทศ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.โนนตาล เมือง รองประธาน คนที ่๑

๙๘ ร้อยเอด็ ดร.ชนม์เฉลมิ สาระมาน ปลดั อบต.๘ อบต.เทอดไทย ทุง่เขาหลวง รองประธาน คนที ่๒

๙๙ ร้อยเอด็ นายค าหลา้ สหีะบตุร ปลดัเทศบาล ๘ ทต.เมืองไพร เสลภูมิ นายทะเบยีน

๑๐๐ ร้อยเอด็ นายจักรภัณฑ์ พันธุ์ชยั นิตกิร ๖ว อบต.นาเลงิ เสลภูมิ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน คนที ่๑

๑๐๑ ร้อยเอด็ นางเกษศริิ ปรินทอง นิตกิร ๗ว อบต.พระเจ้า เชยีงขวัญ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน คนที ่๒

๑๐๒ ร้อยเอด็ ดร.มณฑกานต ์ยุทธไกร ปลดั อบต.๘ อบต.สวนจิก ศรีสมเดจ็ ประชาสมัพันธ์

๑๐๓ ร้อยเอด็ นายขวัญชยั พวงสร้อย ปลดั อบต.๗ อบต.หนองไผ่ ธวัชบรุี ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์ คนที ่๑

๑๐๔ ร้อยเอด็ นางสาวนงคร์ัก ภายะโส บคุลากร ๕ อบต.พระเจ้า เชยีงขวัญ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์ คนที ่๒

๑๐๕ ร้อยเอด็ นายปรัชญา สทุธิพิริยะหทยั นิตกิร ๗วช อบต.เหนือเมือง เมือง เลขานุการ

๑๐๖ ร้อยเอด็ นางสาววิไลวรรณ อนันเอือ้ นิตกิร ๗ว ทต.โพนทอง โพนทอง ผู้ชว่ยเลขานุการ คนที ่๑

๑๐๗ ร้อยเอด็ นายกฤตยา มรรคนันท์ นิตกิร ๗ว ทต.เมืองสรวง เมืองสรวง ผู้ชว่ยเลขานุการ คนที ่๒

๑๐๘ ร้อยเอด็ นางสาวนัฐณีกาญจน์ โสชยัยันต์ นิตกิร ๖ว อบต.เหนือเมือง เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ คนที ่๓

๑๐๙ ระนอง นางนันทพร ตณัฑะจินะ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.กะเปอร์ กะเปอร์ ประธานเครือข่าย

๑๑๐ ระนอง นายสวุรรณ เพชรชู ปลดั อบต.๘ อบต.ล าเลยีง กระบรุี รองประธาน คนที ่๑

๑๑๑ ระนอง นายภูวนาถ นิตย์เจริญโรจน์ นิตกิร ๖ว ทม.ระนอง เมือง รองประธาน คนที ่๒

๑๑๒ ระนอง นางพิมล ตะโฉ นักวิชาการเงินและบญัชี ๔ ทต.กะเปอร์ กะเปอร์ นายทะเบยีน

๑๑๓ ระนอง นายณัฐพร ดวงแปน้ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.บางนอน เมือง ประชาสมัพันธ์

๑๑๔ ระนอง นางสาวสมุาพรณ์ ภิรมย์ ปลดั อบต.๘ อบต.บางแกว้ ละอุน่ เลขานุการ

๑๑๕ ระนอง นางสาวพนิสา พิจยานนท์ หัวหน้าส านักงานปลดั ๗ อบต.หาดสม้แปน้ เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๑๖ ระนอง นางดวงแกว้ ลิม่สกลุ หัวหน้าฝ่ายนิตกิารและพาณิชย์ ๗ อบจ.ระนอง เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๑๗ ระนอง นางฤทธิพร คงสมาน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๖ ทต.ละอุน่ ละอุน่ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๑๘ ระยอง นายณวัฒน์ โตศกัดิ์ ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.ระยอง เมือง ประธานทีป่รึกษา

๑๑๙ ระยอง นายจีรศกัดิ์ ศรีสมุล รักษาการหัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.ระยอง เมือง ทีป่รึกษา

๑๒๐ ระยอง นายเพิ่มศกัดิ์ ยอดยาดี ปลดั อบต. อบต.มาบยางพร ปลวกแดง ประธานเครือข่าย

๑๒๑ ระยอง นายธีรฉตัร์ ไชโย ปลดัเทศบาล ทต.แกลงกะเฉด เมือง รองประธาน คนที ่๑

๑๒๒ ระยอง ว่าทีร่้อยตรีเชาวลติ เลก็โลง่ นิตกิร ๖ว ทน.ระยอง เมือง รองประธาน คนที ่๒

๑๒๓ ระยอง นางสาวจิราวรรณ สบายจิตร หัวหน้าฝ่ายสวัสดกิารฯ อบต.มาบยางพร ปลวกแดง นายทะเบยีน

๑๒๔ ระยอง นางสาวภูมิสริิ พินประเสริฐ นิตกิร ๖ว อบจ.ระยอง เมือง ประชาสมัพันธ์

๑๒๕ ระยอง ว่าทีร่้อยตรีหญิงนราธิป ราชาเดช นิตกิร ๓ ทต.ส านักทอ้น บา้นฉาง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์



ล าดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ สังกัด อ าเภอ ได้รับเลือกเป็น

๑๒๖ ระยอง นายนพกร บนิรินทร์ นิตกิร ๓ อบต.ชากโดน แกลง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๒๗ ระยอง นางสาวรวีวรรณ กลิน่ขจร นิตกิร ๗วช ทต.เชงิเนิน เมือง เลขานุการ

๑๒๘ ระยอง นายปยิะพงษ์ ศภุลกัษณากร นิตกิร ๓ อบต.มาบยางพร ปลวกแดง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๒๙ ระยอง นายชาญชยั สายชมภู นิตกิร ๖ว ทต.มะขามคู่ นิคมพัฒนา กรรมการ

๑๓๐ ระยอง นายปรีดา โพธิ์ศรี นิตกิร ๖ว ทม.บา้นฉาง บา้นฉาง กรรมการ

๑๓๑ ระยอง นายค านวณ กอ๋งค า นิตกิร ๓ อบต.เขาชะเมา เขาชะเมา กรรมการ

๑๓๒ ระยอง นายสทุธินันท์ นัทธีประเสริฐ นิตกิร ๓ อบต.พลงตาเอีย่ม วังจันทร์ กรรมการ

๑๓๓ ราชบรุี นายนพดล ปญ๎ญางาม ปลดัเทศบาล ทต.หนองโพ โพธาราม ประธานเครือข่าย

๑๓๔ ราชบรุี นายวรวุฒิ เจริญวงษ์ ปลดั อบต. อบต.เตาปนู โพธาราม รองประธาน คนที ่๑

๑๓๕ ราชบรุี นางนลนิกาญจน์ สม้เขียวหวาน นักบริหารงานทัว่ไป อบจ.ราชบรุี เมือง รองประธาน คนที ่๒

๑๓๖ ราชบรุี นายสนิชยั ทรัพย์เย็น นิตกิร อบจ.ราชบรุี เมือง นายทะเบยีน

๑๓๗ ราชบรุี นายนิสติ ศรีสวาท นิตกิร อบจ.ราชบรุี เมือง ประชาสมัพันธ์

๑๓๘ ราชบรุี นายอมัพร แสนสวุรรณ์ นิตกิร ทต.บางแพ บางแพ เลขานุการ

๑๓๙ ราชบรุี นายภาคภูมิ นัฏสภัุคพงศ์ นิตกิร ทม.บา้นโปง่ บา้นโปง่ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๔๐ ราชบรุี นายสเุมธ แกว้ใสทบั ปลดั อบต. อบต.เขาขลงุ บา้นโปง่ รองประธาน คนที ่๓

๑๔๑ ราชบรุี นางพัชรี สงกรานต์ หัวหน้าส านักปลดั ทต.บา้นสงิห์ โพธาราม ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๔๒ ลพบรุี นายวันชยั สนธิสญัญา ปลดั อบต.๘ อบต.โคกส าโรง โคกส าโรง ประธานเครือข่าย

๑๔๓ ลพบรุี ว่าร้อยตรีวชริพันธ์ ศรีสวุรรณ ปลดั อบต.๘ อบต.ชอ่งสาริกา พัฒนานิคม รองประธาน คนที ่๑

๑๔๔ ลพบรุี นายธีรชยั ชัง่ใจ ปลดั อบต.๘ อบต.โคกเจริญ โคกเจริญ รองประธาน คนที ่๒

๑๔๕ ลพบรุี นางธนากานต์ นิตริักษ์ธราดล นิตกร ๗ว ทต.โคกตมู เมือง นายทะเบยีน

๑๔๖ ลพบรุี นายณรงค์ ผดงุผล ปลดั อบต.๘ อบต.หนองเตา่ บา้นหมี่ ประชาสมัพันธ์

๑๔๗ ลพบรุี นายณัฐพัฒน์ อุย้ลี ปลดั อบต.๘ อบต.วังขอนขว้าง โคกส าโรง เลขานุการ

๑๔๘ ลพบรุี นางสาวอมุารินทร์ ปท๎เคเต นิตกร ๖ว อบจ.ลพบรุี เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๔๙ ลพบรุี พันจ่าเอกอนันต์ ค าสตัย์ ปลดั อบต.๘ อบต.คลองเกตุ โคกส าโรง วิชาการ

๑๕๐ ลพบรุี นางสาวแหวนเพชร ชาญฉลาด ปลดั อบต.๘ อบต.โคกล าพาน เมือง เหรัญญิก

๑๕๑ ลพบรุี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.ลพบรุี เมือง ประธานทีป่รึกษา

๑๕๒ ลพบรุี ว่าทีร่้อยตรีสามารถ ปท๎ทมุมี ปลดั อบต.๘ อบต.ทา่แค เมือง ทีป่รึกษา

๑๕๓ ลพบรุี นางสาวผกาทพิย์ บวัดี ผู้อ านวยการกองแผนฯ อบจ.ลพบรุี เมือง ทีป่รึกษา

๑๕๔ ลพบรุี นายเฉลมิศกัดิ์ จรัสจันทร์ หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.ลพบรุี เมือง ผู้ประสานงาน

๑๕๕ ลพบรุี นายสทิธิชยั ทองชอ้ย นักสง่เสริมฯ ปฏิบตักิาร สถจ.ลพบรุี เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๑๕๖ ลพบรุี นายทวิา บญุคิว้ ปลดั อบต.๘ อบต.ซับจ าปา ทา่หลวง ผู้ชว่ยวิชาการ

๑๕๗ ลพบรุี นายภูษิต อาลยัสขุ รองปลดั อบต. อบต.ทะเลชบุศร เมือง ผู้ชว่ยวิชาการ

๑๕๘ ลพบรุี นางนวลปราง ชา้งชนะ ปลดั อบต.๘ อบต.เกาะรัง ชยับาดาล ผู้ชว่ยเหรัญญิก



ล าดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ สังกัด อ าเภอ ได้รับเลือกเป็น

๑๕๙ ลพบรุี นายประหยัด เจริญสลงุ ปลดั อบต.๘ อบต.ทา่วุ้ง ทา่วุ้ง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๖๐ ลพบรุี พันจ่าเอกยงยุทธ สดีาธนานุกลู ปลดั อบต.๘ อบต.นิยมชยั สระโบสถ์ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๖๑ ลพบรุี นายวินัย นกลุวีระวงศ์ ปลดั อบต.๘ อบต.กดุตาเพชร ล าสนธิ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๖๒ ลพบรุี นายสามารถ ศรีทรง รองปลดั อบต. อบต.บางพึ่ง บา้นหมี่ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๖๓ ล าปาง นายสริิพงศ์ โสวภาค ปลดั อบต. อบต.นาสกั แม่เมาะ ประธานเครือข่าย

๑๖๔ ล าปาง นายไกรเชษฐ ์ทองบตุร นิตกิร ๗วช อบจ.ล าปาง เกาะคา รองประธาน คนที ่๑

๑๖๕ ล าปาง สบิต ารวจโทสวาท จ าปาอปู หัวหน้าฝ่ายนิตกิาร ทน.ล าปาง เมือง รองประธาน คนที ่๒

๑๖๖ ล าปาง นายวรดล หวานแหลม นิตกิร ๖ว ทน.ล าปาง เมือง นายทะเบยีน

๑๖๗ ล าปาง นางจามจุรี สมุา รองปลดั อบต. อบต.แม่สกุ แจ้ห่ม ประชาสมัพันธ์

๑๖๘ ล าปาง นายมณเทยีร เสริมไทยสงค์ หัวหน้าส านักปลดั ทต.ศาลา เกาะคา เลขานุการ

๑๖๙ ล าปาง นายวิษณุพงษ์ ใจธิ นิตกิร อบต.บา้นคา่ เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๗๐ ล าพูน นายทนงศกัดิ์ รัตนโสภณ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ม่วงน้อย ปา่ซาง ประธานเครือข่าย

๑๗๑ ล าพูน นายเฉลมิเกยีรติ ไชยประสพ ปลดัเทศบาล ๗ ทต.หนองหนาม เมือง รองประธาน คนที ่๑

๑๗๒ ล าพูน นางสพุัตรา จันทร์ศริิ รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.ปา่ซาง ปา่ซาง รองประธาน คนที ่๒

๑๗๓ ล าพูน นางสาวณัฐกานต์ ฉางข้าวค า นิตกิร ทต.วังดนิ ลี้ นายทะเบยีน

๑๗๔ ล าพูน นางสาวอารีวรรณ ชืน่ชม หัวหน้าส านักปลดั อบต.ปา่สกั เมือง ประชาสมัพันธ์

๑๗๕ ล าพูน นายนพดล แกว้กาศ นิตกิร ทต.บา้นกลาง เมือง เลขานุการ

๑๗๖ ล าพูน นางสาววันชยา สวุรรณอกัษร นิตกิร ทม.ล าพูน เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๗๗ ล าพูน นายณัฐวิรุณ วิรุณวิริยางกรู นิตกิร ทต.ปา่ซาง ปา่ซาง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๗๘ ล าพูน สบิเอกสกักะ กลุบตุร นิตกิร ทต.เหมืองจี้ เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๗๙ เลย นายมนตรี ภูดนิดง ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ดา่นซ้าย ดา่นซ้าย ประธานเครือข่าย

๑๘๐ เลย นายสรุเชษฐ ์หนูพริก นิตกิร ๖ว อบต.ชยัพฤกษ์ เมือง รองประธาน คนที ่๑

๑๘๑ เลย นายวิเศษ โสนะชยั หัวหน้าส านักปลดั ๗ อบต.ศรีสองรัก เมือง รองประธาน คนที ่๒

๑๘๒ เลย นายนัฐพงศ์ พันสอน นิตกิร ๖ว ทม.วังสะพุง วังสะพุง นายทะเบยีน

๑๘๓ เลย นางสาวจิราภา ปทปีะปานี นิตกิร ๕ อบต.กกดู่ เมือง ประชาสมัพันธ์

๑๘๔ เลย จ่าเอกศกัดิ ์หรรษา นักพัฒนาชมุชน ๕ ทต.ดา่นซ้าย ดา่นซ้าย เลขานุการ

๑๘๕ เลย นายจักรี เชือ้บญุมี เจ้าพนักงานปอ้งกนัฯ ๖ว ทต.ดา่นซ้าย ดา่นซ้าย ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๘๖ เลย นางสภุาวดี พลซา นิตกิร ๖ว อบต.หนองหิน หนองหิน ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๘๗ เลย นายยงยุทธ เทพวันดี ปลดั อบต.๘ อบต.ทา่สวรรค์ นาดว้ง ทีป่รึกษา

๑๘๘ ศรีสะเกษ นายชศูกัดิ์ ค าลน้ ปลดั อบต.๘ อบต.พยุห์ พยุห์ ประธานเครือข่าย

๑๘๙ ศรีสะเกษ นางอรุณรัตน์ เจริญวรรณ์ นักบริหารงานคลงั ๗ อบต.โพนคอ้ เมือง รองประธาน คนที ่๑

๑๙๐ ศรีสะเกษ นายธวัชชยั ศลิาทอง นักบริหารงานชา่ง ๗ อบต.ห้วยใต้ ขุขันธ์ รองประธาน คนที ่๒

๑๙๑ ศรีสะเกษ นายวรรณทศัน์ อบุลเหนือ นิตกิร ๖ว ทต.น้ าค า เมือง รองประธาน คนที ่๓
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๑๙๒ ศรีสะเกษ นางวรรณา ศรีเนตร นิตกิร ๖ว อบต.สะพุง ศรีรัตนะ นายทะเบยีน

๑๙๓ ศรีสะเกษ นางวิไลวรรณ์ นาครินทร์ นักพัฒนาชมุชน อบต.หนองบวัดง ศลิาลาด ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๑๙๔ ศรีสะเกษ นายพิหาญ เจริญศรี นิตกิร ๖ว อบต.โนนเพ็ก พยุห์ เลขานุการ

๑๙๕ ศรีสะเกษ นายสรุพงษ์ อทุยั นิตกิร ๖ว อบต.เมืองน้อย กนัทรารมย์ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๙๖ ศรีสะเกษ นายวรวุฒิ บรุีรัมย์ นิตกิร ๖ว อบต.สวาย ปรางคก์ู่ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๑๙๗ ศรีสะเกษ นางสาวพชระ ศรีสธุรรม นิตกิร ๗ว ทม.ศรีสะเกษ เมือง ประชาสมัพันธ์

๑๙๘ ศรีสะเกษ นายธนวิชญ์ ขันโอ นิตกิร ๖ว ทต.โดด โพธิ์ศรีสวุรรณ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๑๙๙ ศรีสะเกษ นายวิทยา ใสเนตร หัวหน้าสว่นการศกึษา อบต.บก โนนคณู ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๒๐๐ ศรีสะเกษ นายวันชยั จันทร์พร ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.ศรีสะเกษ เมือง ประธานทีป่รึกษา

๒๐๑ ศรีสะเกษ สบิต ารวจเอกประสทิธิ์ สาระชาติ ปลดั อบต.๘ อบต.หัวเสอื ขุขันธ์ ทีป่รึกษา

๒๐๒ ศรีสะเกษ นายสวิุนัย จันทร์ทพิย์ หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.ศรีสะเกษ เมือง ผู้ประสานงาน

๒๐๓ ศรีสะเกษ นางสรินนา กฤษณะคปุต์ นิตกิรช านาญการ สถจ.ศรีสะเกษ เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๒๐๔ สกลนคร นายทรงศกัดิ์ โอษะคลงั ปลดั อบต.๘ อบต.โนนสะอาด บา้นม่วง ประธานเครือข่าย

๒๐๕ สกลนคร นายสรุพัฒน์ พุฒธรรม ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ปลาไหล วาริชภูมิ รองประธาน คนที ่๑

๒๐๖ สกลนคร สบิต ารวจโทพิชยั จงสหีา ปลดั อบต.๘ อบต.จันทร์เพ็ญ เตา่งอย รองประธาน คนที ่๒

๒๐๗ สกลนคร นางสาวนิตตยิา สวุรรณ หัวหน้าส านักปลดั ๖ อบต.เชงิชมุ พรรณานิคม นายทะเบยีน

๒๐๘ สกลนคร นางสาวสาหร่าย เสนาศรี นักวิชาการศกึษา ๖ว ทต.บวัสว่าง พรรณานิคม ประชาสมัพันธ์

๒๐๙ สกลนคร นายประเมศร รัตนะ นิตกิร ๔ ทต.ไร่ พรรณานิคม เลขานุการ

๒๑๐ สกลนคร นายณัฐชยั วิเศษ เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ฯ ๕ ทต.ไร่ พรรณานิคม ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๑๑ สกลนคร นายพร กมลสวุรรณ์ หัวหน้ากลุม่งานกฎหมาย สถจ.สกลนคร เมือง ผู้ประสานงาน

๒๑๒ สกลนคร นางนภาพร ทองวงษา เจ้าพนักงานการเงินช านาญการ สถจ.สกลนคร เมือง ผู้ประสานงาน

๒๑๓ สงขลา นางสาววราศณีิ สนุทร หัวหน้าฝ่ายนิตกิาร อบจ.สงขลา เมือง ประธานเครือข่าย

๒๑๔ สงขลา นายสนัติ รัตนรังศรี นิตกิร ๖ว ทน.หาดใหญ่ หาดใหญ่ รองประธาน คนที ่๑

๒๑๕ สงขลา นางละม้าย ยอดขวัญ หัวหน้าส านักงานปลดั อบต.จะโหนง จะนะ รองประธาน คนที ่๒

๒๑๖ สงขลา นายทวีวัฒน์ สวุวัชรานนท์ ปลดั อบต. อบต.ทุง่ขมิน้ นาหม่อม นายทะเบยีน

๒๑๗ สงขลา นางสาวอญัชลี จินตนา นิตกิร ๗วช ทต.จะนะ จะนะ ประชาสมัพันธ์

๒๑๘ สงขลา นายจิรัฐิตกิานท ์เจริญวงค์ นิตกิร ๕ อบต.บางเขียด สงิหนคร เลขานุการ

๒๑๙ สงขลา นายโฆษิต เทพมณี นิตกิร ๔ ทต.คหูาใต้ รัตภูมิ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๒๐ สงขลา นายธีรศกัดิ์ แสงทอง ปลดั อบต. อบต.คลองหรัง นาหม่อม ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๒๒๑ สงขลา นายชาญชยั ณรงคเ์ดชา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต.จะนะ จะนะ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๒๒๒ สตลู นายอภิศกัดิ์ อารีกลุ ปลดั อบจ.๙ อบจ.สตลู เมือง ประธานเครือข่าย

๒๒๓ สตลู นายโกเมท พนัสนอก ปลดั อบต. อบต.น้ าผุด ละงู รองประธาน คนที ่๑

๒๒๔ สตลู นายอดสิรณ์ มาราสา ปลดั อบต. อบต.ย่านซื่อ ควนโดน รองประธาน คนที ่๒



ล าดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ สังกัด อ าเภอ ได้รับเลือกเป็น

๒๒๕ สตลู นายสรุีย์ กองบก ปลดั อบต. อบต.เจ๊ะบลิงั เมือง นายทะเบยีน

๒๒๖ สตลู นางสาวสชุาดา ยาหยาหมัน บคุลากร ๖ว อบต.เจ๊ะบลิงั เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๒๒๗ สตลู นายกชกร ยีอาร์ รองปลดัเทศบาล ทต.ฉลงุ เมือง ประชาสมัพันธ์

๒๒๘ สตลู นางบญุยืน รัตนชาตรี ผู้อ านวยการกองคลงั อบจ.สตลู เมือง เลขานุการ

๒๒๙ สตลู นายอหูมอด มรรคาเขต นิตกิร ๖ว อบจ.สตลู เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๓๐ สตลู นายประชา ชมุเพ็ชร หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.สตลู เมือง ผู้ประสานงาน

๒๓๑ สตลู นายวรวุฒิ เหมทานนท์ นิตกิรช านาญการ สถจ.สตลู เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๒๓๒ สมุทรปราการ ว่าทีร่้อยตรีกมล เสถียรดี รองปลดัเทศบาล ๘ ทต.ส าโรงเหนือ เมือง ประธานเครือข่าย

๒๓๓ สมุทรปราการ นางธันยพัต แกว้นุ่ม ปลดั อบต.๘ อบต.บางโปรง เมือง รองประธาน คนที ่๑

๒๓๔ สมุทรปราการ นายวีรยุทธ จ าปาเฟื่อง รองปลดัเทศบาล ๘ ทต.พระสมุทรเจดยี์ พระสมุทรเจดยี์ รองประธาน คนที ่๒

๒๓๕ สมุทรปราการ นางสาวอมุาพร รุง่อรุณชยั นิตกิร ๖ว อบต.บา้นระกาศ บางบอ่ นายทะเบยีน

๒๓๖ สมุทรปราการ นางวรรธญา อิม่ใจ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายฯ ๖ อบต.บางโฉลง บางพลี ประชาสมัพันธ์

๒๓๗ สมุทรปราการ นางธิตพิร หลา้สดุ หัวหน้าฝ่ายทะเบยีนฯ ๗ อบต.บางปลา บางพลี เลขานุการ

๒๓๘ สมุทรปราการ นางสาวปารณีย์ นาคค า รองปลดั อบต.๘ อบต.บางโฉลง บางพลี กรรมการ

๒๓๙ สมุทรปราการ นางอรศรี มาศริิ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.บางพลี บางพลี กรรมการ

๒๔๐ สมุทรปราการ เรือเอกบญุธรรม พอดี รองปลดั อบต.๗ อบต.หนองปรือ บางพลี กรรมการ

๒๔๑ สมุทรปราการ นางไพรินทร์ บญุสทิธิ์ รองปลดั อบต.๗ อบต.แพรกษา เมือง กรรมการ

๒๔๒ สมุทรปราการ นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลดั อบต.๘ อบต.แพรกษาใหม่ เมือง กรรมการ

๒๔๓ สมุทรปราการ นางนวลจันทร์ พันธ์หงษ์ นักบริหารการศกึษา ๗ ทม.ปูเ่จ้าสมิงพราย พระประแดง กรรมการ

๒๔๔ สมุทรปราการ นางนงนุช หัสคณุ หัวหน้าฝ่ายอ านายการ ๖ อบต.บางแกว้ บางพลี กรรมการ

๒๔๕ สมุทรปราการ นางฐิตยิา ล าดบัพังค์ บคุลากร ๖ว ทต.บางพลี บางพลี กรรมการ

๒๔๖ สมุทรปราการ นางนิชาภา วงศใ์หญ่ นิตกิร ๔ ทต.ส าโรงเหนือ เมือง กรรมการ

๒๔๗ สมุทรสงคราม นายธนัญชยั แกว้พันธุ์ ปลดัเทศบาล ๗ ทต.บางจะเกร็ง เมือง ประธานเครือข่าย

๒๔๘ สมุทรสงคราม นายอนุศกัดิ์ เกษกลา้ ครู คศ.๓ ทต.อมัพวา อมัพวา รองประธาน คนที ่๑

๒๔๙ สมุทรสงคราม นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลดั อบต.๘ อบต.บา้นปรก เมือง รองประธาน คนที ่๒

๒๕๐ สมุทรสงคราม พันจ่าโทโสภณ เทพวิวัฒนาวิน ปลดั อบต.๘ อบต.บางชา้ง อมัพวา นายทะเบยีน

๒๕๑ สมุทรสงคราม นางสาวรวีวรรณ ประพฤตกิจิ รองปลดั อบต.๖ อบต.ปลายโพงพาง อมัพวา ประชาสมัพันธ์

๒๕๒ สมุทรสงคราม นายชาตรี เหนือกฤตสกลุ นิตกิร ๖ว อบต.ลาดใหญ่ เมือง เลขานุการ

๒๕๓ สมุทรสงคราม นางสาวสภีุรัตน์ ปลัง่เจริญผล ปลดั อบต.๗ อบต.บางแค อมัพวา ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๒๕๔ สมุทรสงคราม นายสปุญ๎ญา เกือ้สขุ นิตกิร ๖ว อบต.ปลายโพงพาง อมัพวา ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๒๕๕ สมุทรสงคราม นางสาวพรธิมา นามวงศ์ นิตกิร ๖ว อบจ.สมุทรสงคราม บางคนที ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๕๖ สมุทรสงคราม นายนิวัฒน์ ลอืนาม ทอ้งถ่ินอ าเภอ สถอ.อมัพวา อมัพวา ทีป่รึกษา

๒๕๗ สมุทรสงคราม นางวรรณดี เลก็เซ้ง รองปลดั อบจ.๘ อบจ.สมุทรสงคราม เมือง ทีป่รึกษา
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๒๕๘ สมุทรสาคร นายอาคม สวุรรณโน ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.สมุทรสาคร เมือง ประธานทีป่รึกษา

๒๕๙ สมุทรสาคร นายวิโรจน์ สรุสาคร ผู้อ านวยการสถานศกึษา ทต.นาดี เมือง ทีป่รึกษา

๒๖๐ สมุทรสาคร นายธรรมนูญ ตัง้ประดษิฐ์ นิตกิร ๘ว ทม.กระทุม่แบน กระทุม่แบน ทีป่รึกษา

๒๖๑ สมุทรสาคร นางอรพิน เจริญสขุ รองผู้อ านวยการสถานศกึษา ทน.สมุทรสาคร เมือง ทีป่รึกษา

๒๖๒ สมุทรสาคร นายบรูณะวิทย์ สทิธิศาสตร์ หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.สมุทรสาคร เมือง ผู้ประสานงาน

๒๖๓ สมุทรสาคร นายสรรัตน์ นิละทตั นิตกิรช านาญการ สถจ.สมุทรสาคร เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๒๖๔ สมุทรสาคร นายเพิ่มศกัดิ์ ฝอยทอง ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ดอนไกด่ี กระทุม่แบน ประธานเครือข่าย

๒๖๕ สมุทรสาคร จ่าเอกสวิุทย์ ฉ่ าคร้าม ปลดั อบต.๘ อบต.เจ็ดริว้ บา้นแพ้ว รองประธาน คนที ่๑

๒๖๖ สมุทรสาคร นายอดุม จันทะรังษี หัวหน้าส านักงานปลดั ๗ ทต.ดอนไกด่ี กระทุม่แบน รองประธาน คนที ่๒

๒๖๗ สมุทรสาคร นางสมพร สวุรรณ ผู้อ านวยการสถานศกึษา ทน.สมุทรสาคร เมือง นายทะเบยีน

๒๖๘ สมุทรสาคร นางถาวร เทยีนไพบลูย์ศริิ ผู้อ านวยการสถานศกึษา ทน.สมุทรสาคร เมือง ประชาสมัพันธ์

๒๖๙ สมุทรสาคร นายพิสทิธิ์ วงศป์ระเสริฐ ปลดัเทศบาล ๗ ทต.บา้นแพ้ว บา้นแพ้ว เลขานุการ

๒๗๐ สมุทรสาคร นางอนงค์ แทนเจ็ดริว้ รองผู้อ านวยการสถานศกึษา ทน.สมุทรสาคร เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๒๗๑ สมุทรสาคร นางสพุิน เกดิมาลี ปลดั อบต.๘ อบต.ทา่ไม้ กระทุม่แบน ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๒๗๒ สมุทรสาคร นายนิคม สงัขสตูร์ หัวหน้าส านักงานปลดั ๘ อบต.แคราย กระทุม่แบน ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๗๓ สระแกว้ นายณัฐวุฒิ คงสม ปลดั อบต.๗ อบต.คลองทบัจันทร์ อรัญประเทศ ประธานเครือข่าย

๒๗๔ สระแกว้ นายณภัสกรณ์ ศรีเคนนรรัตน์ ปลดั อบต.๗ อบต.หนองแวง วัฒนานคร รองประธาน คนที ่๑

๒๗๕ สระแกว้ นายราเชน ขันตรีจิตร์ ปลดั อบต.๗ อบต.ห้วยโจด วัฒนานคร รองประธาน คนที ่๒

๒๗๖ สระแกว้ นายปรีชา เน่ืองเกตุ ปลดั อบต.๗ อบต.ทา่เกษม เมือง นายทะเบยีน

๒๗๗ สระแกว้ นางสาวรจนา แสงทวี นิตกิร ๔ อบต.เมืองไผ่ อรัญประเทศ ประชาสมัพันธ์

๒๗๘ สระแกว้ นายสมรัก ศรีประมัย ปลดั อบต.๗ อบต.โคดลาน ตาพระยา เลขานุการ

๒๗๙ สระแกว้ นายเชดิชาย ทา่ประสาร นิตกิร ๕ ทต.ปา่ไร่ อรัญประเทศ ฝ่ายวิชาการ

๒๘๐ สระแกว้ นายมานะ นุสนัรัมย์ นิตกิร ๖ว ทต.เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๒๘๑ สระแกว้ นางสาววิชาพร อนิทวงศ์ นิตกิร ๕ ทต.บา้นใหม่หนองไทร อรัญประเทศ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๒๘๒ สระแกว้ นางกญัชนก เพียดจันทร์ เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ฯ ๖ว อบต.คลองทบัจันทร์ อรัญประเทศ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๘๓ สระแกว้ นายสาธิต ค าน้อย นิตกิร ๕ อบต.ผักขะ วัฒนานคร ผู้ชว่ยฝ่ายวิชาการ

๒๘๔ สระแกว้ นายวีระชยั ประยูรเมธา ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.สระแกว้ เมือง ทีป่รึกษา

๒๘๕ สระบรุี นายวินัย เจริญเมืองเพรียว รองปลดัเทศบาล ๘ ทม.พระพุทธบาท พระพุทธบาท ประธานเครือข่าย

๒๘๖ สระบรุี นายสขุสนัต์ สขุสม ปลดัเทศบาล ๘ ทต.หัวปลวก เสาไห้ รองประธาน คนที ่๑

๒๘๗ สระบรุี นายจงกล บางเหลอืง ปลดั อบต.๘ อบต.หนองกบ หนองแซง รองประธาน คนที ่๒

๒๘๘ สระบรุี นางสาวบญุวณิช บญุวริชชนานันท์ รองปลดั อบต.๗ อบต.ดาวเรือง เมือง นายทะเบยีน

๒๘๙ สระบรุี ว่าทีพ่ันตรีประชานารถ สารถี ปลดั อบต.๘ อบต.หนองจิก หนองแค ประชาสมัพันธ์

๒๙๐ สระบรุี นายปราโมทย์ ปะภูสะโร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทะเบยีนฯ ๖ว ทม.พระพุทธบาท พระพุทธบาท เลขานุการ
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๒๙๑ สระบรุี นายสริภพ ภมรฉ่ า นิตกิร ๖ว ทม.ทบักวาง แกง่คอย ผู้ชว่ยเลขานุการ

๒๙๒ สงิห์บรุี นายสเุทพ พรหมผล ปลดั อบต.๘ อบต.โพกรวม เมือง ประธานเครือข่าย

๒๙๓ สงิห์บรุี นางสาวยุพา พึ่งตน ปลดั อบต.๘ อบต.ม่วงหมู่ เมือง รองประธาน คนที ่๑

๒๙๔ สงิห์บรุี นายสกล มาระโรจน์ ปลดั อบต.๘ อบต.อนิทร์บรุี อนิทร์บรุี รองประธาน คนที ่๒

๒๙๕ สงิห์บรุี นายจักรพันธ์ ณ นคร ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ๗ ทม.บางระจัน บางระจัน นายทะเบยีน

๒๙๖ สงิห์บรุี นายเมธา ญาดี เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ฯ ๖ อบต.บา้นจ่า บางระจัน ประชาสมัพันธ์

๒๙๗ สงิห์บรุี นางขันมา เหมือนพันธุ์ เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์ฯ ๖ อบต.บางกระบอื เมือง เลขานุการ

๒๙๘ สโุขทยั นายเอกชยั ปก๎ษี ปลดั อบต.๘ อบต.นครเดฐิ ศรีนคร ประธานเครือข่าย

๒๙๙ สโุขทยั นางอษุา เลก็ศริิมนตรี หัวหน้าส านักปลดั ๘ อบจ.สโุขทยั เมือง รองประธาน คนที ่๑

๓๐๐ สโุขทยั นายสภุาพ พวงสมบตัิ หัวหน้าส านักปลดั ๖ ทต.กงไกรลาศ กงไกรลาศ รองประธาน คนที ่๒

๓๐๑ สโุขทยั นางศริิพร สร้อยเพ็ชร์ หัวหน้าสว่นการคลงั อบต.ปากแคว เมือง นายทะเบยีน

๓๐๒ สโุขทยั จ่าสบิต ารวจวิโรจน์ ยิม้จันทร์ นิตกิร ๖ว ทต.ทุง่เสลีย่ม ทุง่เสลีย่ม วิชาการ

๓๐๓ สโุขทยั นางเกศนีิ มัน่ปาน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๖ ทต.เมืองเกา่ เมือง ประชาสมัพันธ์

๓๐๔ สโุขทยั นายเสกสรร ทลัวัลลิ์ นิตกิร ๔ อบต.คลองมะพลบั ศรีนคร ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๐๕ สโุขทยั นายเฉลมิชยั ศรีตระกลู นิตกิร ๗ว ทม.สโุขทยัธานี เมือง เลขานุการ

๓๐๖ สโุขทยั นายพิเชษฐ ์มีสวัสดิ์ นิตกิร ๖ว ทต.กลางดง ทุง่เสลีย่ม ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๐๗ สโุขทยั นายวิรัช บวัคง รองปลดัเทศบาล ๘ ทม.สวรรคโลก สวรรคโลก ประธานทีป่รึกษา

๓๐๘ สโุขทยั จ่าสบิเอกวัชราพร เพ็ชรัตน์ ปลดั อบต.๘ อบต.บา้นใหม่ไชยมงคล ทุง่เสลีย่ม ทีป่รึกษา

๓๐๙ สโุขทยั นายธีระพล อาริยกลุ ปลดั อบต.๘ อบต.วังไม้ขอน สวรรคโลก ทีป่รึกษา

๓๑๐ สโุขทยั นายวิพล สมบรูณ์ ปลดั อบต.๘ อบต.คลองมะพลบั ศรีนคร ทีป่รึกษา

๓๑๑ สโุขทยั นางพิสทุธิ์ ธรรมสรางกรู หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.สโุขทยั เมือง ผู้ประสานงาน

๓๑๒ สโุขทยั นายมนตช์ยั ชว่ยเจริญ นิตกิรช านาญการ สถจ.สโุขทยั เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๓๑๓ สโุขทยั นายภัทรวรรธณ์ ศรีนิตพิัฒน์ นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.สโุขทยั เมือง ผู้ชว่ยผู้ประสานงาน

๓๑๔ สพุรรณบรุี นางสาววาสนา กจิประชากร ปลดัเทศบาล ทต.วังหว้า ศรีประจันต์ ประธานเครือข่าย

๓๑๕ สพุรรณบรุี นางสคุนธ์ทพิย์ องิคะวะระ นิตกิร ๘ว ทม.สพุรรณบรุี เมือง รองประธาน คนที ่๑

๓๑๖ สพุรรณบรุี นางสาวปาริชาติ นาคะปท๎ รองปลดั อบต. อบต.ดา่นชา้ง ดา่นชา้ง รองประธาน คนที ่๒

๓๑๗ สพุรรณบรุี นายสมชาติ เจริญผล นิตกิร ๖ว อบต.ดอนก ายาน เมือง นายทะเบยีน

๓๑๘ สพุรรณบรุี นายสวิุทย์ ศรีทา้ว นิตกิร ๖ว ทต.ไผ่กองดนิ บางปลาม้า ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๓๑๙ สพุรรณบรุี นางวิภานันท์ กลา้หาญ นิตกิร ๕ อบต.วังน้ าซับ ศรีประจันต์ ประชาสมัพันธ์

๓๒๐ สพุรรณบรุี นางชตุมิา ป๎น้งาม นิตกิร ๖ว อบต.ดอนปรู ศรีประจันต์ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๒๑ สพุรรณบรุี นางสาวพัชรี จิตรนพคณุ นิตกิร ๖ว ทต.วังหว้า ศรีประจันต์ เลขานุการ

๓๒๒ สพุรรณบรุี นางสาวรพีพรรณ โฉมงาม บคุลากร ๕ ทต.วังหว้า ศรีประจันต์ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๒๓ สรุาษฎร์ธานี นายวิชาญ อนิบญุณะ ปลดั อบต.๗ อบต.พนม พนม ประธานเครือข่าย



ล าดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ สังกัด อ าเภอ ได้รับเลือกเป็น

๓๒๔ สรุาษฎร์ธานี ว่าทีร่้อยตรีภิญโญ วัชระสวัสดิ์ รองปลดัเทศบาล ๖ ทต.ชา้งซ้าย กาญจนดษิฐ์ รองประธาน คนที ่๑

๓๒๕ สรุาษฎร์ธานี นายธงชยั คงยิง่ ปลดัเทศบาล ๗ ทต.ย่านดนิแดง พระแสง รองประธาน คนที ่๒

๓๒๖ สรุาษฎร์ธานี นางอรชร ณ นคร รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.ดอนสกั ดอนสกั นายทะเบยีน

๓๒๗ สรุาษฎร์ธานี นางสาวอารมย์ สวุรรณประเสริฐ์ ปลดัเทศบาล ๗ ทต.กรูด กาญจนดษิฐ์ ประชาสมัพันธ์

๓๒๘ สรุาษฎร์ธานี นายพัลลภ มีเพียร นิตกิร ๖ว ทต.เกาะสมุย เกาะสมุย เลขานุการ

๓๒๙ สรุาษฎร์ธานี นางสาวชภาณัฐ สขุพิทกัษ์ นิตกิร ๕ อบต.คลองศก พนม ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๓๐ สรุาษฎร์ธานี นายดสุติ โตะ๊แอ ปลดั อบต.๘ อบต.ทา่ชี บา้นนาสาร ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๓๑ สรุินทร์ นายสรุินทร์ ค าสนิ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.จอมพระ จอมพระ ประธานเครือข่าย

๓๓๒ สรุินทร์ นายสขุนันต์ ดาทอง ปลดั อบต.๘ อบต.เปน็สขุ จอมพระ รองประธาน คนที ่๑

๓๓๓ สรุินทร์ นางสาวสรีรัตน์ มงคล ปลดัเทศบาล ๘ ทต.โคกตะเคยีน กาบเชงิ รองประธาน คนที ่๒

๓๓๔ สรุินทร์ จ่าเอกกมล ศรีสงูเนิน ปลดัเทศบาล ๗ ทต.เมืองที เมือง นายทะเบยีน

๓๓๕ สรุินทร์ นางภัทรานี เกตสุงัข์พันธ์ นักบริหารการศกึษา ๗ ทม.สรุินทร์ เมือง ประชาสมัพันธ์

๓๓๖ สรุินทร์ นายศพุรัตน์ ศาลางาม หัวหน้าฝ่ายอ านายการ ๖ ทต.จอมพระ จอมพระ เลขานุการ

๓๓๗ สรุินทร์ นางสาวเนาวรัตน์ แกว้ตา ปลดั อบต.๗ อบต.สนม สนม เหรัญญิก

๓๓๘ สรุินทร์ นางจรรยา จินดาศรี นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบต.เปน็สขุ จอมพระ ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๓๓๙ สรุินทร์ นางเพียรผจง เจือจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลงั ๗ ทต.กงัแอน ปราสาท ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๔๐ สรุินทร์ นายศภุฤกษ์ ปวรดลุยวัต นิตกิร ๖ว ทต.บแุกรง จอมพระ ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๔๑ สรุินทร์ นางสาวธนาภร เกษรบวั ผู้อ านวยการกองคลงั ๗ ทต.เมืองที เมือง ผู้ชว่ยเหรัญญิก

๓๔๒ หนองคาย นายไชยโชต ิเริง่ศริิกลุ ปลดัเทศบาล ทต.หาดค า เมือง ประธานเครือข่าย

๓๔๓ หนองคาย จ่าอากาศเอกสรุชติ พิสยัพันธ์ ปลดัเทศบาล ทต.วัดธาตุ เมือง รองประธาน คนที ่๑

๓๔๔ หนองคาย นางสาวบณุฑริกา ยุวนิช ปลดั อบต. อบต.โพนสว่าง เมือง รองประธาน คนที ่๒

๓๔๕ หนองคาย จ่าเอกณัฏฐ ์เกตกุนัท์ นิตกิร ทต.เวียงคกุ เมือง นายทะเบยีน

๓๔๖ หนองคาย นางเทยีนทอง กลางทา่ไถ่ รองปลดั อบต. อบต.สกีาย เมือง ประชาสมัพันธ์

๓๔๗ หนองคาย สบิต ารวจโทประพล มีสติ ปลดั อบต. อบต.แกง้ไก่ สงัคม กรรมการ

๓๔๘ หนองคาย นายสมพงศ์ คงเลข ปลดั อบต. อบต.กดุบง โพนพิสยั กรรมการ

๓๔๙ หนองคาย พันจ่าเอกธงธน ชา่งเกวียน นิตกิร ทต.สงัคม สงัคม กรรมการ

๓๕๐ หนองคาย นายปราโมทย์ สทุธากรณ์ รองปลดัเทศบาล ทต.ศรีเชยีงใหม่ ศรีเชยีงใหม่ เลขานุการ

๓๕๑ หนองคาย จ่าเอกฟ้าลอ้ม จันทพา หัวหน้าส านักปลดั ทต.โพนพิสยั โพนพิสยั ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๕๒ หนองคาย จ่าเอกประสงค ์รัตนะ เจ้าพนักงานเทศกจิ ทต.หาดค า เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๕๓ หนองคาย นายวิทติ จันทนินทร หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.หนองคาย เมือง ผู้ประสานเครือข่าย

๓๕๔ หนองคาย นายยุธยา ศรีเทพบตุร นิตกิรปฏิบตักิาร สถจ.หนองคาย เมือง ผู้ประสานเครือข่าย

๓๕๕ หนองบวัล าภู นายมงคล พรหมพื้น ปลดั อบต.๘ อบต.ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง ประธานเครือข่าย

๓๕๖ หนองบวัล าภู นายสมควร ขันตโิสม ปลดั อบต.๘ อบต.ทรายทอง ศรีบญุเรือง รองประธาน คนที ่๑



ล าดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ สังกัด อ าเภอ ได้รับเลือกเป็น

๓๕๗ หนองบวัล าภู นายโกวิทศกัดิ์ แกว้กา่ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.บา้นโคก สวุรรณคหูา รองประธาน คนที ่๒

๓๕๘ หนองบวัล าภู นายธนาธร กระดานราช ปลดั อบต.๘ อบต.หนองกงุแกว้ ศรีบญุเรือง นายทะเบยีน

๓๕๙ หนองบวัล าภู นางหทยัรัตน์ ศรีดาเดช ปลดัเทศบาล ๘ ทต.กดุดนิจี่ นากลาง ประชาสมัพันธ์

๓๖๐ หนองบวัล าภู นายธนดล ประเสริฐศลิป์ ปลดั อบต.๘ อบต.เมืองใหม่ ศรีบญุเรือง เลขานุการ

๓๖๑ หนองบวัล าภู นางสาวอญัชรินทร์ ค าโคกสี รองปลดั อบต.๖ อบต.บา้นขาม เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๖๒ หนองบวัล าภู นายวรงค์ คลงัเงิน ทอ้งถ่ินจังหวัดหนองบวัล าภู จังหวัดหนองบวัล าภู ประธานทีป่รึกษา

๓๖๓ หนองบวัล าภู นายสพุจน์  อาจเทศ หน.กลุม่งานมาตรฐานฯ สถ.จ.หนองบวัล าภู ทีป่รึกษา

๓๖๔ หนองบวัล าภู นายวิทรู น้อยน้ าค า หน.กลุม่งานกฎหมายฯ สถ.จ.หนองบวัล าภู ทีป่รึกษา

๓๖๕ อา่งทอง นายตอ่ลาภ เลขธรากร ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.อา่งทอง เมือง ประธานทีป่รึกษา

๓๖๖ อา่งทอง จ่าสบิเอกพยุง เพลยั ปลดั อบต.๘ อบต.หัวไผ่ เมือง ประธานเครือข่าย

๓๖๗ อา่งทอง ว่าทีร่้อยตรีเดชา รุประมาณ ปลดั อบต.๘ อบต.นรสงิห์ ปา่โมก รองประธาน คนที ่๑

๓๖๘ อา่งทอง ว่าทีร่้อยตรีรัตตภูมิ หอมหวน ปลดั อบต.๘ อบต.จ าปาหลอ่ เมือง รองประธาน คนที ่๒

๓๖๙ อา่งทอง นายสวิฤทธิ์ น่ิมกลุ นิตกิร ๔ อบจ.อา่งทอง เมือง รองประธาน คนที ่๓

๓๗๐ อา่งทอง พันจ่าตรีสมพงษ์ ผลประทปีสรุิยา ปลดั อบต.๘ อบต.โรงชา้ง ปา่โมก นายทะเบยีน

๓๗๑ อา่งทอง นายพิพัฒน์ เลศิรัตนะธารา ปลดั อบต.๗ อบต.ราชสถิตย์ ไชโย ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๓๗๒ อา่งทอง นางเตอืนใจ ผลวารินทร์ ปลดั อบต.๘ อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ ประชาสมัพันธ์

๓๗๓ อา่งทอง นางสาวสนุทรี ครรชติไชย ปลดั อบต.๗ อบต.เทวราช ไชโย ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๗๔ อา่งทอง พันจ่าเอกพิชยั สนุทรนันท์ ปลดั อบต.๘ อบต.จ าลอง แสวงหา เลขานุการ

๓๗๕ อา่งทอง สบิต ารวจโทเปนไท ปานประดษิฐ์ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.โพสะ เมือง ทีป่รึกษา

๓๗๖ อา่งทอง สบิเอกณรงค ์แจ่มจ ารูญ ปลดั อบต.๘ อบต.ยางซ้าย โพธิ์ทอง ทีป่รึกษา

๓๗๗ อา่งทอง จ่าสบิเอกสนัต ิธูปมงคล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๗ อบจ.อา่งทอง เมือง ทีป่รึกษา

๓๗๘ อา่งทอง พันจ่าเอกไชยรัตน์ วรรณอบุล ปลดัเทศบาล ๘ ทต.วิเศษชยัชาญ วิเศษชยัชาญ ผู้ประสานงาน

๓๗๙ อา่งทอง นายชชูาติ ผดงุชยั รองปลดั อบต.๗ อบต.หัวไผ่ เมือง ผู้ประสานงาน

๓๘๐ อา่งทอง นายจีรยุทธ เกตรุวรัตน์ ปลดั อบต.๗ อบต.สายทอง ปา่โมก ผู้ประสานงาน

๓๘๑ อา่งทอง นายอดุม วงษ์ศลิป์ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.ไชโย ไชโย ผู้ประสานงาน

๓๘๒ อา่งทอง นายทนงศกัดิ์ ศรีวิเชยีร ปลดัเทศบาล ๘ ทต.สามโก้ สามโก้ ผู้ประสานงาน

๓๘๓ อา่งทอง นางสาวชญาภา โอภาไพบลูย์ ปลดั อบต.๘ อบต.บา้นพราน แสวงหา ผู้ประสานงาน

๓๘๔ อา่งทอง ว่าทีร่้อยตรีภาคภูมิ อนุศาสตร์ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.โคกพุทรา โพธิ์ทอง ผู้ประสานงาน

๓๘๕ อ านาจเจริญ นายอทุยั มีชยั ปลดั อบต.๗ อบต.ห้วยไร่ เมือง ประธานเครือข่าย

๓๘๖ อ านาจเจริญ นายไชยยศ ดอกไม้ ปลดัเทศบาล ๘ ทต.น้ าปลกี เมือง รองประธาน คนที ่๑

๓๘๗ อ านาจเจริญ นางสาวศภุดามาศ จันทาธอน รองปลดัเทศบาล ๗ ทต.ไกค่ า เมือง รองประธาน คนที ่๒

๓๘๘ อ านาจเจริญ นายณรงคศ์กัดิ์ อคัฮาด หัวหน้าส านักปลดั ๗ ทต.นายม เมือง นายทะเบยีน

๓๘๙ อ านาจเจริญ นางรัตตยิา อนิทร์กอง ปลดั อบต.๗ ทต.สริิเสนางค์ เสนางคนิคม ประชาสมัพันธ์
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๓๙๐ อ านาจเจริญ นางมัลลกิา ส าราญ หัวหน้าสว่นการคลงั ๗ ทต.ไกค่ า เมือง เลขานุการ

๓๙๑ อ านาจเจริญ นางสาวสพุัฒตรา ผิวลมูล เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน ๔ ทต.ไกค่ า เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๓๙๒ อ านาจเจริญ พันจ่าตรีพินิจ มุทจุิตต์ เจ้าพนักงานปอ้งกนัฯ ๕ ทต.เสนางคนิคม เสนางคนิคม ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๓๙๓ อ านาจเจริญ นายวิวรรธน์ เถาว์แสน หัวหน้าส านักปลดั ๖ ทต.เสนางคนิคม เสนางคนิคม ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๓๙๔ อดุรธานี สบิต ารวจเอกกงจักร ลอืหาญ ปลดัเทศบาล ๘ ทม.โนนสงูน้ าค า เมือง ประธานเครือข่าย

๓๙๕ อดุรธานี จ่าเอกไชยา ทองสา นิตกิร ๗ว ทน.อดุรธานี เมือง รองประธาน คนที ่๑

๓๙๖ อดุรธานี นายเจริญ บญุพา นิตกิร ๕ อบจ.อดุรธานี เมือง รองประธาน คนที ่๒

๓๙๗ อดุรธานี ว่าทีร่้อยตรีศลิป์ บวัทอง นิตกิร ๖ว ทต.บา้นเชยีง หนองหาน นายทะเบยีน

๓๙๘ อดุรธานี นางสายสนีุ จุมพลชาติ ปลดั อบต.๗ อบต.เตาไห เพ็ญ ประชาสมัพันธ์

๓๙๙ อดุรธานี นายองัคาร แสงห้าว นิตกิร ๗ว อบต.กดุสระ เมือง เลขานุการ

๔๐๐ อดุรธานี นายโอภาส บญุภาตระกลู นิตกิร ๕ อบต.โนนสงู เมือง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๐๑ อดุรธานี นายสมควร โลตฤุทธิ์ นิตกิร ๖ว ทต.ไชยวาน ไชยวาน ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๔๐๒ อดุรธานี ว่าทีร่้อยตรีปรีชา สแีสง นิตกิร ๖ว ทม.หนองส าโรง เมือง ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๔๐๓ อตุรดติถ์ นายพรหมพสษิฐ์ รักษาพราหมณ์ ปลดัเทศบาล ทต.ผาจุก เมือง ประธานเครือข่าย

๔๐๔ อตุรดติถ์ นายวีระ ฉมิเลีย้ง ปลดั อบต. อบต.วังแดง ตรอน รองประธาน คนที ่๑

๔๐๕ อตุรดติถ์ นายฉตัรชนัย โนตะ๊ยศ ปลดั อบต. อบต.บา้นแกง่ ตรอน รองประธาน คนที ่๒

๔๐๖ อตุรดติถ์ นางสาวณชนนท์ จันท าโรง นักวิชาการศกึษา ๖ว ทม.อตุรดติถ์ เมือง นายทะเบยีน

๔๐๗ อตุรดติถ์ นางสาวมลฤดี มูลแกน่ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๕ ทม.อตุรดติถ์ เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๔๐๘ อตุรดติถ์ นางวารีรัตน์ อไุรวรณ์ ครู คศ.๒ ทม.อตุรดติถ์ เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๔๐๙ อตุรดติถ์ นางสาวบญุเสริม มัน่แย้ม เจ้าหน้าทีธุ่รการ ๕ อบต.วังแดง ตรอน ประชาสมัพันธ์

๔๑๐ อตุรดติถ์ นายชาญชยั สทุธะตัง้ บคุลากร ๖ว อบต.วังแดง ตรอน ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๔๑๑ อตุรดติถ์ นายธวัช ชเูรือง นิตกิร ๕ ทต.ผาจุก เมือง เลขานุการ

๔๑๒ อตุรดติถ์ นายมนตรี สธุารักษ์ นิตกิร ๕ ทต.ทา่สกั พิชยั ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๑๓ อตุรดติถ์ นายจารุวัตร์ จันทรคณุาภาส นิตกิร ๗ว อบจ.อตุรดติถ์ เมือง ทีป่รึกษา

๔๑๔ อตุรดติถ์ นายเศรษฐไชย หทยัวรรธน์ ปลดัเทศบาล ทต.บา้นเกาะ เมือง ทีป่รึกษา

๔๑๕ อตุรดติถ์ นายสมหมาย พรมจุย้ ผู้อ านวยการสถานศกึษา ทม.อตุรดติถ์ เมือง ทีป่รึกษา

๔๑๖ อตุรดติถ์ นายสมุาณู จุฑา ปลดั อบต. อบต.บา้นดา่น เมือง ผู้แทน

๔๑๗ อตุรดติถ์ นางนคภิญญ์ เมฆธูป ปลดั อบต. อบต.ดา่นแม่ค ามัน ลบัแล ผู้แทน

๔๑๘ อตุรดติถ์ นายศภุกร รินพล ปลดั อบต. อบต.ในเมือง พิชยั ผู้แทน

๔๑๙ อตุรดติถ์ นายเศรษฐรัตน์ ยงพานิช เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน ๕ อบต.วังแดง ตรอน ผู้แทน

๔๒๐ อตุรดติถ์ นายวีระพล แย้มแกว้ ปลดั อบต. อบต.ร่วมจิต ทา่ปลา ผู้แทน

๔๒๑ อตุรดติถ์ นายวรัช ขวานา ปลดัเทศบาล ทต.น้ าปาด น้ าปาด ผู้แทน

๔๒๒ อตุรดติถ์ นายสมัย มาสงิห์ ปลดั อบต. อบต.บา้นเสีย้ว ฟากทา่ ผู้แทน



ล าดับ จงัหวัด ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ สังกัด อ าเภอ ได้รับเลือกเป็น

๔๒๓ อตุรดติถ์ นางสาลยิา อ ามาตย์เอก ปลดั อบต. อบต.บอ่เบีย้ บา้นโคก ผู้แทน

๔๒๔ อทุยัธานี นายชรินทร์ ไชยะ รองปลดั อบจ. อบจ.อทุยัธานี เมือง ประธานเครือข่าย

๔๒๕ อทุยัธานี นายชรินทร์ ฉตัรทพิากร ปลดั อบต.๘ อบต.หนองฉาง หนองฉาง รองประธาน คนที ่๑

๔๒๖ อทุยัธานี นายสมบตัิ ชดัเจน ปลดั อบต.๘ อบต.วังหิน บา้นไร่ รองประธาน คนที ่๒

๔๒๗ อทุยัธานี นายฑีระวัฒน์ จตรุโยธิน ปลดั อบต.๘ อบต.ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ กรรมการ

๔๒๘ อทุยัธานี นายมนูญ บญุมี ปลดัเทศบาล ๗ ทต.หนองสระ ทพัทนั กรรมการ

๔๒๙ อทุยัธานี นายไมตรี น่ิมสทิธิกลุ ปลดั อบต.๘ อบต.หลมุเข้า หนองขาหย่าง กรรมการ

๔๓๐ อทุยัธานี นางสาวศริิลกัษณ์ พรคง ปลดั อบต.๗ อบต.ทุง่นางาม ลานสกั นายทะเบยีน

๔๓๑ อทุยัธานี พันจ่าอากาศเอกสวุรรณ เกษแกว้ ปลดั อบต.๘ อบต.ทพัหลวง บา้นไร่ ประชาสมัพันธ์

๔๓๒ อทุยัธานี นางจรินทร์ ศริิชยัพันธุ์ นักบริหารงานทัว่ไป ๗ อบจ.อทุยัธานี เมือง เลขานุการ

๔๓๓ อทุยัธานี นางเกร็ตนาที แจงทนงค์ นิตกิร ๕ อบต.หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง ผู้ชว่ยเลขานุการ

๔๓๔ อบุลราชธานี นายสมบตัิ เฟื่องปรางค์ ทอ้งถ่ินจังหวัด สถจ.อบุลราชธานี เมือง ประธานทีป่รึกษา

๔๓๕ อบุลราชธานี นายกริชชยั ศลิปรายะ นักสง่เสริมฯช านาญการพิเศษ สถจ.อบุลราชธานี เมือง ทีป่รึกษา

๔๓๖ อบุลราชธานี นายเดด็ เทยีรอดุม หัวหน้ากลุม่งานกฎหมายฯ สถจ.อบุลราชธานี เมือง ผู้ประสานงาน

๔๓๗ อบุลราชธานี พันจ่าเอกศกัดิส์ทิธิ์ หอมจันทร์ ปลดั อบต.๘ อบต.คอนสาย ตระการพืชผล ประธานเครือข่าย

๔๓๘ อบุลราชธานี นายรณกร เลขะสนัต์ ปลดั อบต.๘ อบต.โพธิ์ใหญ่ วารินช าราบ รองประธาน คนที ่๑

๔๓๙ อบุลราชธานี ว่าทีร่้อยตรีสวุโรจน์ บดุดาวงศ์ รองปลดั อบต.๗ อบต.คเูมือง วารินช าราบ รองประธาน คนที ่๒

๔๔๐ อบุลราชธานี จ่าเอกนิคม เภาพาน นิตกิร ๖ว อบจ.อบุลราชธานี เมือง นายทะเบยีน

๔๔๑ อบุลราชธานี จ่าเอกปริญญา ปต๎พรรณา นิตกิร ๖ว อบต.กดุลาด เมือง ผู้ชว่ยนายทะเบยีน

๔๔๒ อบุลราชธานี นางสาวศศณัท ธนธัญญ์นภา รองปลดั อบต.๖ อบต.ห้วยขะยุง วารินช าราบ ประชาสมัพันธ์

๔๔๓ อบุลราชธานี ร้อยโทสราวุธ ส าลวีงค์ หัวหน้าส านักปลดั ๗ อบต.สระสมิง วารินช าราบ ผู้ชว่ยประชาสมัพันธ์

๔๔๔ อบุลราชธานี นายกฤตชัญ์พงค์ ชว่ยรักษ์ หัวหน้าส านักปลดั ๗ ทต.โพธิ์ไทร พิบลูมังสาหาร เลขานุการ

๔๔๕ อบุลราชธานี ว่าทีร่้อยตรีสมชาย เหมัษฐิติ ปลดั อบต.๘ อบต.ตระการ ตระการพืชผล ผู้ชว่ยเลขานุการ


