
ล าดบั จังหวัด ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัด อบรม ๕ วัน รุ่น
๑ กาญจนบุรี นางศิริจิต จันทยงค์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ทต.พนมทวน  ๓/๔๗
๒ กาญจนบุรี นายปกรณ์ เจริญเชื้อ บุคลากร ๖ ว อบต.หินดาด ๒/๕๗
๓ ก าแพงเพชร นายโยธิน จวงไธสง หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.ท่าพุทรา  ครู ๕/๔๘
๔ ก าแพงเพชร นายองอาจ หล้าที ปลัด อบต.๘ อบต.บึงสามัคคี  ๓/๕๐
๕ ขอนแก่น นายวิลาศ สีละพันธ์ ปลัดเทศบาล ๗ ทต.บ้านค้อ  ๓/๔๙
๖ ขอนแก่น นายกฤษฎา สายปัญญา นิติกร ๕ ทน.ขอนแก่น  ๓/๕๐
๗ ขอนแก่น นางสาวฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ นิติกร ๘ว ทน.ขอนแก่น  ๖/๔๙
๘ ขอนแก่น นายบรรเลง ผาสุขธนไพศาล * ปลัด อบต.๘ อบต.ดูนสาด
๙ จันทบุรี นางดนุพร แหล่งสิน นิติกร ๖ ว ทต.พล้ิว ๖/๕๐

๑๐ ชลบุรี นางณัฎฐากร การะเกตุ รองปลัดเทศบาล ๗ ทต.หนองปลาไหล ๒/๕๖
๑๑ ชลบุรี นางวรรณวิมล ศรีใย ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ๘ ทม.บ้านบึง  ๑/๕๔
๑๒ ชลบุรี นางรภัทร นิธิอาภาสิริ รองปลัดเทศบาล ๘ ทม.บ้านบึง  ๑/๕๔
๑๓ ชลบุรี นางสาวสร้อยมุก พลพรพิสิฐ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ ๗ ทม.ศรีราชา  ๘/๕๔
๑๔ ชลบุรี นางอาภรณ์ ราชสิงโห ผู้อ านวยการสถานศึกษา เมืองพัทยา   ครู ๑/๔๙
๑๕ ชลบุรี นายพิเชษฐ์ เพ็ชรบุรี นิตกร ๕ เมืองพัทยา  ๑/๕๒
๑๖ ชลบุรี นายอภิรัฐ คงเจริญ นิตกร ๕ เมืองพัทยา  ๑/๕๓
๑๗ ชัยนาท นายสุรชัย ดีล้อม                                  หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.วังไก่เถื่อน ๒/๕๗
๑๘ ชัยภูมิ นางสาวปณิชา ประดิษฐ์แท่น ปลัด อบต.๘ อบต.ทุง่พระ  ๕/๔๙
๑๙ ชัยภูมิ นางทรัพย์ งามชัยภูมิ ปลัด อบต.๘ อบต.สระโพนทอง  ๗/๔๙

หมายเหต ุรายชื่อทีม่เีครื่องหมาย * ให้ตดิตอ่เจ้าหน้าที ่หมายเลข ๐๘ ๗๖๗๒ ๐๔๑๒ ก่อนการอบรม

บัญชรีายชื่อผู้เขา้รับการอบรม
หลักสูตรเครือขา่ยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจ าปี ๒๕๕๗

รุ่นที ่๒/๒๕๕๗ ระหว่างวันที ่๑ - ๕ กันยายน  ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซ่ี ถนนงามวงศ์วาน ซอย ๒๑ อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบุรี 
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๒๐ ชุมพร นายสมชาย แดงขวัญทอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๗ ทต.ปากตะโก ๑/๕๖
๒๑ ชุมพร นางสาวณัฐธิดา ดวงขวัญ ปลัด อบต.๘ อบต.บางน้ าจืด  ๑/๔๗
๒๒ เชียงราย นางพรรษนันท์ คณินคุณานนต์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๖ ทต.แม่สรวย  ๒/๕๕
๒๓ เชียงราย นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดเทศบาล ๗ ทต.แม่สรวย  ๘/๔๙
๒๔ เชียงราย จ่าสิบต ารวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล อบต.แม่ไร่  ๓/๔๘
๒๕ เชียงราย นางสาวศิริฝน ทาแกง หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.ศรีถ้อย  ๔/๕๓
๒๖ ตราด นางสาวธวัลรัตน์ นามธรรม ปลัดเทศบาล ๘ ทต.ท่าพริกเนินทราย  ๘/๔๙
๒๗ ตราด นางสาวกรรณิกา บุญเหมาะ รองปลัดเทศบาล ๖ ทต.หาดเล็ก ๒/๕๖
๒๘ นครนายก นางศิวพร อินทรัตน์รังษี นักบริหารงานทัว่ไป ๗ ทต.บ้านนา  ๑/๕๐
๒๙ นครนายก นางธัญพร สารสุวรรณ เจ้าพนักงานการคลัง ทต.บ้านนา  ๑๒/๕๐
๓๐ นครนายก นายวีระศักด์ิ ศรีไชย * หัวหน้าส่วนโยธา ๗ อบต.ทรายมูล
๓๑ นครนายก นายวิวัฒน์พงศ์ โพธิว์ัง * หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.ทรายมูล
๓๒ นครนายก นายปิยะภัทร เชื่องดี นิติกร ๓ อบต.บางปลากด ๓/๕๖
๓๓ นครพนม นายสมเกียรติ ศิริตัน รองปลัด อบจ.๘ อบจ.นครพนม  ๑/๔๖
๓๔ นครราชสีมา นางนิภาพร คร้ามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๖ ทต.สูงเนิน  ๑/๕๔
๓๕ นครศรีธรรมราช นายจักรกฤษณ์ อังคณานนท์ * หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๖ ทต.อ่าวขนอม
๓๖ นครศรีธรรมราช นางสาวควรคิด ปรีชา นิติกร ๘ว ทม.ปากพนัง  ๓/๔๗
๓๗ นครศรีธรรมราช นายวรานนท์ กรุงแก้ว ปลัด อบต.๗ อบต.ช้างกลาง  ๔/๕๑
๓๘ น่าน นายประดิษฐ์ ล านัย นิติกร  ๔ ทต.บ่อเกลือใต้  ๒/๕๑
๓๙ น่าน นางกนกวรรณ บุญก้อน ปลัด อบต.๗ อบต.จอมจันทร์  ๔/๔๘
๔๐ น่าน นางระเบียบ ไทยเอียด ปลัด อบต.๗ อบต.น้ าปัว้  ๑/๕๐
๔๑ บุรีรัมย์ นายพินโญ กลัดสันเทียะ นิติกร ๕ ทต.หนองกี่  ครู ๕/๔๘
๔๒ บุรีรัมย์ นายชูวงศ์ เจริญสวัสด์ิ * นักบริหารงาน อบต.๖ อบต.สูงเนิน
๔๓ ปทุมธานี นางสาวกฤษณา ไพศาลธรรม นิตกร ๕ ทต.บางเด่ือ  ๒/๕๕
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๔๔ ปทุมธานี นางสาวนิตยา วังสอง ทน.รังสิต  ๓/๕๐
๔๕ ประจวบคีรีขันธ์ นายสันติชัย งามเจริญ นิติกร ๓ ทต.กม.๕ ๓/๕๖
๔๖ ประจวบคีรีขันธ์ นางอุบล ศรีหิรัญ อบต.หนองพลับ   ครู ๑/๔๘ 
๔๗ ปราจีนบุรี พันจ่าอากาศเอกพิสิษฐ์ แพงแก้ว นิติกร ๓ อบต.เนินหอม ๓/๕๖
๔๘ ปราจีนบุรี นายธีระพงษ์ อันชุรีย์ รองปลัด อบต.๖ อบต.เนินหอม  ๕/๕๐
๔๙ พระนครศรีอยุธยา นายธนยศ พรมเทพ ปลัด อบต.๘ อบต.คลองสระบัว ๒/๕๖
๕๐ พะเยา นายประพันธ์ ดีอุด หัวหน้าส านักปลัด ๘ ทต.เชียงค า  ๑/๕๓
๕๑ พะเยา นายมนัส ฉันทะ นิติกร ๘ว ทม.ดอกค าใต้  ๓/๔๙
๕๒ พะเยา นายยชญ์ พูนรัตนทรัพย์ หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.ป่าซาง  ๑/๕๑
๕๓ พะเยา นายสุรพงศ์ การินทร์ รองปลัด อบต.๖ อบต.แม่สุก  ๑/๕๑
๕๔ พะเยา นายณทองเดช ช านาญยา ปลัดเทศบาล ๗ อบต.สันป่าม่วง  ๑/๔๗
๕๕ พังงา นายนิติธรรม เทียนรัตน์ รองปลัดเทศบาล ๗ ทม.ตะกั่วป่า  ๓/๕๔
๕๖ พัทลุง นางสาวพิมลพรรณ ทองไชย นิติกร ๗ว ทต.นาขยาด  ๒/๔๙
๕๗ พัทลุง นายสมคิด ศรีปาล หัวหน้าส านักปลัด ๗ ทต.แพรกหา  ๑/๔๖
๕๘ พัทลุง นางสาวชัญญานุช บุญวิสูตร นิติกร ๖ว ทต.แม่ขรี  ๕/๕๑
๕๙ พิษณุโลก นายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว ทต.วังทอง ๒/๕๖
๖๐ พิษณุโลก นายสุคนธ์ ทับอาจ หัวหน้าส านักงานปลัด ๗ อบต.ศรีภิรมย์  ๑/๕๒
๖๑ เพชรบูรณ์ นางยุพิน อุทยานวิทยา * ทต.ท่าพล
๖๒ เพชรบูรณ์ นางสาวรภัสสา ค าซ่ือตรง รองปลัด อบต.๖ อบต.โคกปรง  ๖/๕๔
๖๓ ภูเก็ต นางสาวแอนนา ส าราญ หัวหน้าส านักปลัด ๗ ทต.เทพกระษัตรี  ๑/๕๔
๖๔ ภูเก็ต นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร ๖ว ทต.รัษฎา  ครู ๗/๔๘
๖๕ มหาสารคาม นางอมรรัตน์ สีเอี่ยม นิติกร ๕ อบต.เกิ้ง  ๓/๕๑
๖๖ มหาสารคาม นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต.๘ อบต.แก่งเลิงจาน  ๑/๔๖
๖๗ มหาสารคาม นางสาวเกศศิริ แสงจันทร์ * นักวิชาการเงินและบัญชี ๕ อบต.แก่งเลิงจาน
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๖๘ มุกดาหาร นายธนพล พลหาญ ปลัด อบต.๘ อบต.โพนงาม  ๒/๔๗
๖๙ ร้อยเอ็ด นายวชิราวุธ หนูยอด ปลัดเทศบาล ๗ ทต.ดงสิงห์  ๕/๕๓
๗๐ ร้อยเอ็ด นางสาวนัฐณีกาญจน์ โสชัยยันต์ นิติกร ๖ว อบต.เหนือเมือง  ๑/๕๑
๗๑ ระนอง นายสิงหนาท ศันติวิชยะ นักบริหารงานทัว่ไป ๖ ทต.กะเปอร์  ๒/๕๕
๗๒ ระนอง นางสาววัชรา ไทยราชา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๕ ทต.กะเปอร์ ๔/๕๖
๗๓ ระยอง นายพีระ วานิชรัตน์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ๘ ทต.บ้านเพ ๔/๕๖
๗๔ ระยอง นางศิริเพ็ญ วิศิษฏ์พิทยา ปลัดเทศบาล ๘ ทต.บ้านเพ ๓/๕๗
๗๕ ระยอง นายสราวุธ สมหมาย นิติกร ๓ อบต.กะเฉด ๓/๕๖
๗๖ ระยอง นายนรา ศิริพัฒน์พงศธร รองปลัด อบต.๖ อบต.คลองปูน ๔/๕๖
๗๗ ราชบุรี นายอัมพร แสนสุวรรณ์ นิติกร ๗ว ทต.บางแพ  ๔/๔๘
๗๘ ล าปาง นายพรม ราชเนตร รองปลัด อบต.๗ อบต.ทุง่ฮ้ัว  ๑/๕๐
๗๙ ล าปาง นายประสิทธิ ์รักสัตย์ หัวหน้าส านักงานปลัด ๗ อบต.วังทรายค า  ๑๑/๕๐
๘๐ ศรีสะเกษ นายธนน พุทธรักษ์ นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบจ.ศรีสะเกษ ๕/๕๗
๘๑ ศรีสะเกษ นายสุรพงษ์ อุทัย นิติกร ๖ว อบต.เมืองน้อย  ๘/๕๐
๘๒ สกลนคร นายสมยศ ปิตะแสง * อบต.นาตงวัฒนา
๘๓ สมุทรสงคราม พรธิมา เหนือกฤตสกุล * อบจ.สมุทรสงคราม
๘๔ สมุทรสงคราม นายชาตรี เหนือกฤตสกุล นิติกร ๗ว อบต.ลาดใหญ่  ๒/๔๙
๘๕ สมุทรสาคร นายพิสิทธิ ์วงศ์ประเสริฐ ปลัดเทศบาล ๗ ทต.บ้านแพ้ว  ๑/๔๖
๘๖ สระบุรี นายสุรสีห์ โพธิบุตร ปลัด อบต.๘ อบต.หนองปลาไหล  ๒/๔๘
๘๗ สุโขทัย นายสมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์ ปลัดเทศบาล ๘ ทต.คลองยาง  ๑/๔๗
๘๘ สุโขทัย ว่าทีร้่อยตรีหญิงสุวเนา กันธัญญะทรัพย์ ปลัด อบต.๘ อบต.ท่าทอง  ๑/๔๗
๘๙ สุโขทัย นายอุทัย นวรัตนารมย์ นิติกร ๕ อบต.ไทยชนะศึก  ๑/๕๑
๙๐ สุโขทัย นางสาวณกานต์ รอดมุ้ย อบต.บ้านหลุม  ๒/๕๑
๙๑ สุโขทัย นางสาวนวพรรณ รัตนอุทัยกูล ปลัด อบต.๘ อบต.หนองอ้อ  ๑/๕๔
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๙๒ หนองคาย พันจ่าเอกธงธน ช่างเกวียน นิติกร ๕ ทต.สังคม  ๒/๔๙
๙๓ หนองบัวล าภู พันจ่าตรียศพนธ์ อิ่มพลีพงศ์ * ปลัดเทศบาล ๘ ทต.ฝ่ังแดง
๙๔ หนองบัวล าภู นายธีระชัย ดีแสน * อบต.นาแก
๙๕ อ านาจเจริญ นายณัฐภูมิณัฐภาส น้อยวงษ์ * นิติกร ๓ ทต.สามหนอง
๙๖ อ านาจเจริญ นางจริญาภรณ์ การินทร์ ปลัด อบต.๗ อบต.จิกดู่  ๘/๕๐
๙๗ อ านาจเจริญ นายยอดศักด์ิ เกษเงิน นักวิชาการศึกษา ๔ อบต.จิกดู่  ๒/๕๓
๙๘ อ านาจเจริญ นายอนันต์ โขมะนาม ปลัดเทศบาล ๗ อบต.นาป่าแซง  ๑/๔๖
๙๙ อุดรธานี นางสายสุนี จุมพลชาติ ปลัด อบต.๘ อบต.เตาไห  ๓/๔๗

๑๐๐ อุดรธานี นายชาตรี ค าจ าปี นิติกร ๖ว อบต.ทับกุง  ๑/๕๑
๑๐๑ อุดรธานี นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ปลัด อบต.๘ อบต.หนองหาน  ๖/๔๙
๑๐๒ อุบลราชธานี นางสาวจินตนา อรปรียากุล ปลัด อบต.๗ อบต.โนนกลาง  ๒/๕๐
๑๐๓ นางสาวพรวรท เขียวปัญญา *
๑๐๔ นายณัฐชัย อินทร์รักษ์ *


