หน้าที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ (แผนทีแ่ ม่บท)
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภุมศิ าสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กทม.
ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

1

กระบี่

เกาะลันตา

อบต.เกาะกลาง

น.ส.จันทร์นสุ รณ์ รักษากิจ

2

กระบี่

เกาะลันตา

อบต.เกาะกลาง

น.ส.นงนุช หึงษาชู

3

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ทต.ดอนขมิน้

นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร

ผูอ้ านวยการกองช่าง

4

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ทต.ดอนขมิน้

นายกฤติน ตันเจริญ

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

5

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ทต.หวายเหนียว

นายเฉลิมพล มัน่ มุง่ ยนต์

6

กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี ทต.ท่ามะขาม

นายสรศิน สาเนียงงาม

นายช่างโยธา

7

กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี ทต.ท่ามะขาม

นายบัณฑิต ขยันการ

ช่างโยธา

8

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

อบต.โพนงาม

นายวิโรจน์ สาขา

ผูอ้ านวยการกองช่าง

9

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

อบต.โพนงาม

น.ส.จิฬาภรณ์ หมัน่ เรียน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตั งิ าน

10 กาฬสินธุ์

ยางตลาด

อบต.นาดี

นายนิพงธ์ กองคา

ผูอ้ านวยการกองช่าง

11 กาฬสินธุ์

ยางตลาด

อบต.นาดี

นายวชิรพงศ์ ภูคงคา

ผูช้ ่วยนายช่างเขียนแบบ

12 กาแพงเพชร

เมืองกาแพงเพชร อบต.ท่าขุนราม

น.ส.มาลีวรรณ อินต๊ะนา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

13 กาแพงเพชร

เมืองกาแพงเพชร อบต.ท่าขุนราม

นายราเชนทร์ สมศักดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

14 ฉะเชิงเทรา

บางปะกง

ทต.ท่าข้าม

นพพรรณ์ ปวงสุข

15 ฉะเชิงเทรา

บางปะกง

ทต.ท่าข้าม

มณี จิตรมาศฐาน

16 ฉะเชิงเทรา

บางปะกง

อบต.บางเกลือ

น.ส.ทิพย์ภาวรรณ หลงเจริญ

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

17 ฉะเชิงเทรา

บางปะกง

อบต.บางเกลือ

นายสุรศักดิ์ มณีฤทธิ์

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

18 ฉะเชิงเทรา

บางปะกง

อบต.บางเกลือ

น.ส.แสงดาว ประดับสุข

เจ้าพนักงานธุรการ

19 ฉะเชิงเทรา

บางปะกง

อบต.บางเกลือ

น.ส.อารมณ์ ชัยมี

ผูอ้ านวยการกองคลัง

20 ชัยภูมิ

เทพสถิต

อบต.วะตะแบก

น.ส.ชลธิชา รอดวิไล

พนักงานจ้างทั่วไป

21 ชัยภูมิ

เทพสถิต

อบต.วะตะแบก

น.ส.ศรัณย์ณัฐฐา ใจซือ่

พนักงานจ้างทั่วไป

22 ชัยภูมิ

เทพสถิต

อบต.วะตะแบก

นายวิโชติ กันภัย

วิศวกรโยธาชานาญการ

23 เชียงราย

แม่จัน

ทต.ท่าข้าวเปลือก

น.ส.อลิสา สุขบัญชาชัย

24 เชียงราย

แม่จัน

ทต.ท่าข้าวเปลือก

นายสรสิช เครือต๊ะ

25 เชียงราย

เวียงป่าเป้า

อบต.แม่เจดีย์

นายสมบัติ จันรส

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตั กิ าร

26 เชียงราย

เวียงป่าเป้า

อบต.แม่เจดีย์

นายวิทยา พิชัย

นายช่างโยธาปฏิบตั งิ าน

หมายเหตุ

แผนที่แม่บท รุ่น 9
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27 เชียงใหม่

แม่แตง

อบต.บ้านเป้า

คุณธัญชนก ฟูเฟื่อง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตั กิ าร

28 เชียงใหม่

แม่แตง

อบต.บ้านเป้า

นางพัชรินทร์ ทิศหล้า

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

29 ตาก

สามเงา

อบต.วังหมัน

นางสาวนิภา คงโพธิ์

ผูอ้ านวยการกองคลัง

30 ตาก

สามเงา

อบต.วังหมัน

นางสาวแสงเดือน เกตุคา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตั งิ าน

31 ตาก

สามเงา

อบต.วังหมัน

นายจรุณ แก้วคา

ผูอ้ านวยการกองช่าง

32 ตาก

สามเงา

อบต.วังหมัน

นายสนธยา บุญเสริม

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

33 นครนายก

บ้านนา

ทต.พิกลุ ออก

น.ส.ประภาทิพย์ ปราบไพรี

ลูกจ้างทั่วไป

34 นครนายก

บ้านนา

ทต.พิกลุ ออก

น.ส.วรนุช คุม้ พุฒ

ผูอ้ านวยการกองคลัง

35 นครนายก

ปากพลี

อบต.โคกกรวด

นายนพพงศ์ คาภา

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

36 นครนายก

ปากพลี

อบต.โคกกรวด

นางกนกจิตร โชติสวัสดิ์

ผูอ้ านวยการกองคลัง

37 นครนายก

ปากพลี

อบต.โคกกรวด

นางอนัญญา ประคุปตานนท์

ผูอ้ านวยการกองช่าง

38 นครนายก

ปากพลี

อบต.โคกกรวด

น.ส.อุษณีย์พร เชาวนรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

39 นครนายก

ปากพลี

อบต.โคกกรวด

นายบุญลาศ ฤทธิ์แรง

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

40 นครนายก

เมืองนครนายก อบต.เขาพระ

ประสิทธิ์ มงคลวัตร์

41 นครนายก

เมืองนครนายก อบต.เขาพระ

กันยารัตน์ อรัญรุตม์

42 นครนายก

เมืองนครนายก อบต.เขาพระ

ชาญณรงค์ ยกฤทธิ์

43 นครนายก

เมืองนครนายก อบต.เขาพระ

พรนิภา เพ็งบุญโสม

44 นครนายก

องครักษ์

อบต.องครักษ์

น.ส.ภานุชนาท ดวงสุข

จ้างเหมาบริการ

45 นครนายก

องครักษ์

อบต.องครักษ์

น.ส.สุพิน จันดาวงค์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตั งิ าน

46 นครพนม

ธาตุพนม

อบต.แสนพัน

น.ส. สุพรรณรัตน์ สีกานิล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

47 นครพนม

ธาตุพนม

อบต.แสนพัน

สิบเอกทรงพล คล้าจีน

นายช่างโยธาชานาญงาน

48 นครพนม

ธาตุพนม

อบต.แสนพัน

นายชัชวาลย์ ชัยสงค์

ผูอ้ านวยการกองช่าง

49 นครพนม

บ้านแพง

อบต.นางัว

นายอภิรัฐ โกษาแสง

ผูอ้ านวยการกองช่าง

50 นครพนม

บ้านแพง

อบต.นางัว

น.ส.วาสนา อุปทุม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน

51 นครราชสีมา

ด่านขุนทด

อบต.กุดพิมาน

นายยุธยา กุลภา

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

52 นครราชสีมา

ด่านขุนทด

อบต.โนนเมืองพัฒนา น.ส.กฤษณา ขิงสันเทียะ

คนงานทั่วไป

53 นครราชสีมา

ด่านขุนทด

อบต.โนนเมืองพัฒนา น.ส.ธัญชนก สมณชืน่

หัวหน้าสานักปลัด

54 นครราชสีมา

ด่านขุนทด

อบต.โนนเมืองพัฒนา นางภัณฑิลา กรึงพุทรา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

55 นครราชสีมา

ด่านขุนทด

อบต.โนนเมืองพัฒนา นางแพรวนภา กุลภา

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หมายเหตุ

แผนที่แม่บท รุ่น 9
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ลาดับที่
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56 นครราชสีมา

ด่านขุนทด

อบต.โนนเมืองพัฒนา นายธนกฤต บวกขุนทด

ผูอ้ านวยการกองช่าง

57 นครราชสีมา

เมืองยาง

อบต.ละหานปลาค้าว น.ส.รุ่งตะวัน ตาคาทรัพย์

ผูอ้ านวยการกองคลัง

58 นครราชสีมา

เมืองยาง

อบต.ละหานปลาค้าว นางศิริลักษณ์ เย็นบารุง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

59 นครราชสีมา

หนองบุญมาก

อบต.หนองไม้ไผ่

นางณัชณิชา คีมกระโทก

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

60 นครราชสีมา

หนองบุญมาก

อบต.หนองไม้ไผ่

นางวิไลลักษณ์ บุตรเกษม

คนงานทั่วไป

61 นครราชสีมา

หนองบุญมาก

อบต.หนองไม้ไผ่

นายสิทธิชัย เอ้กระโทก

นายช่างโยธา

62 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา

อบต.ดอนตะโก

นาย เอกชัย บุญฤทธิ์

63 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา

อบต.ดอนตะโก

นางอาพันธ์ เพชรชูช่วย

64 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง

ทต.ชะมาย

นายเทพนรินทร์ เป็ดทอง

65 นครศรีธรรมราช อ.พิปนู

อบต.ยางค้อม

น.ส.ธัญญ์นภัส นิธิพรฐานันท์

66 นครสวรรค์

ตาคลี

ทม.ตาคลี

นายกวิน ใจธรรม

เจ้าหน้าที่สารวจข้อมูล

67 นนทบุรี

บางบัวทอง

ทม..พิมลราช

นาย โชตินนั ท์ สุขขะ

คนงาน

68 นนทบุรี

บางบัวทอง

ทม.พิมลราช

น.ส.ชนาภัทร ศรีพิพัฒนะกุล

หัวหน้าฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

69 นนทบุรี

บางบัวทอง

ทม.พิมลราช

นาย ธนภัทร จันทร์เศียร

คนงาน

70 นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ทต.ไทรม้า

น.ส. ปรียา แจ่มใส

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

71 นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ทต.ไทรม้า

นายอรรถพล สุขศรีงาม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

72 นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

ทต.ไทรม้า

นายอดิศกั ดิ์ มะลิวรรณ

ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

73 นราธิวาส

แว้ง

อบต.โล๊ะจูด

น.ส.มูรณี สามานุงซา

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

74 นราธิวาส

แว้ง

อบต.โล๊ะจูด

น.ส.สูรียานิง แวกะจิ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั กิ าร

75 นราธิวาส

แว้ง

อบต.โล๊ะจูด

น.ส.มารีนี นิมะนอ

เจ้าพนักงานธุรการ

76 นราธิวาส

แว้ง

อบต.โล๊ะจูด

นายวีรภัทร แซ่ฉมิ้

นายช่างโยธา

77 น่าน

นาน้อย

อบต.สถาน

นายวีรวุฒิ ใจจันทร์

ผูอ้ านวยการกองคลัง

78 น่าน

นาน้อย

อบต.สถาน

นางรัตติกาล แสงธิ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

79 บึงกาฬ

ปากคาด

ทต.ปากคาด

นางสาวศรีประกอบ พุทธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

80 บึงกาฬ

ปากคาด

ทต.ปากคาด

นางลัดดาวัลย์ สุทธิประภา

พนักงานจ้างทั่วไป

81 บึงกาฬ

ปากคาด

ทต.ปากคาด

นายสายัญย์ คุม้ มิตร

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

82 ปทุมธานี

ลาลูกกา

ทม.ลาสามแก้ว

น.ส.ณัฏฐนิกานต์ โพธิ์บณ
ั ฑิต

พนักงานจ้างทั่วไป

83 ปทุมธานี

ลาลูกกา

ทม.ลาสามแก้ว

นาง นภารัต ราหุละ

ผูช้ ่วยนายช่างสารวจ

84 ปทุมธานี

ลาลูกกา

ทม.ลาสามแก้ว

นาย พยุงศักดิ์ จันทร์แดง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

หมายเหตุ

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
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85 ปทุมธานี

ลาลูกกา

ทม.ลาสามแก้ว

น.ส.เอือ้ มพร บุรีนอก

86 ปทุมธานี

ลาลูกกา

อบต.ลาไทร

นางสาวพรรณพนัช โยกยุ

87 ปทุมธานี

ลาลูกกา

อบต.ลาไทร

นางสาวมัทนา จัน่ มา

88 ปทุมธานี

ลาลูกกา

อบต.ลาไทร

นางสาวมนธิรา แจ่มประเสริฐ

89 ปทุมธานี

ลาลูกกา

อบต.ลาไทร

นางสาวเกษร ปุม่ ฆ้อง

ผูอ้ านวยการกองคลัง

90 ปทุมธานี

ลาลูกกา

อบต.ลาไทร

นายธิตศิ กั ดิ์ ธรรมราช

ปลัด อบต.ลาไทร

91 ปทุมธานี

สามโคก

อบต.บ้านปทุม

นายเอกชัย นิลสุ

92 ประจวบคีรีขันธ์

ทับสะแก

อบต.เขาล้าน

นายสง่า กาละสังข์

นายช่างโยธาปฏิบตั งิ าน

93 ประจวบคีรีขันธ์

ทับสะแก

อบต.เขาล้าน

น.ส.มารยาท แตงอ่อน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

94 ปราจีนบุรี

ศรีมโหสถ

ทต.โคกปีบ

นายไกรศร ยุงกลาง

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

95 ปราจีนบุรี

ศรีมโหสถ

ทต.โคกปีบ

น.ส.นงลักษณ์ คุปตจิต

นักวิชาการคลังปฏิบตั กิ าร

96 ปัตตานี

ทุ่งยางแดง

อบต.ตะโละแมะนา นายบาห์รุดดีน วาเฮง

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

97 ปัตตานี

ทุ่งยางแดง

อบต.ตะโละแมะนา นายดียาอูดนี สาและ

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

98 ปัตตานี

ยะหริ่ง

อบต.มะนังยง

น.ส.ฟายียะห์ เจ๊ะหะ

ผูช้ ่วยเจ้าพนักธุรการ

99 ปัตตานี

สายบุรี

อบต.เตราะบอน

นายอายูปลั ดาโอะ

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

100 ปัตตานี

สายบุรี

อบต.เตราะบอน

น.ส.มานิตา แดสามัญ

ผูอ้ านวยการกองคลัง

101 ปัตตานี

สายบุรี

อบต.เตราะบอน

น.ส.บายฮียะ เจ๊ะด๊ะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

102 ปัตตานี

หนองจิก

ทต.หนองจิก

นายแวอุสมาน ฮามะ

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

103 ปัตตานี

หนองจิก

ทต.หนองจิก

นางวนิดา นิเดร์หะ

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

104 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ

อบต.วังแดง

นาง เพชรรัตน์ จันทร์ขาว

105 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ

อบต.วังแดง

น.ส. มณฑา จีระบุตร

106 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ

อบต.วังแดง

นาง จีระนุช ภูร่ ัตน์

107 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ

อบต.วังแดง

นาย สุรพันธ์ วัฒนธรรม

108 พิจิตร

โพทะเล

ทต.โพทะเล

นางจานงค์ โฉมงาม

พนักงานจ้างทั่วไป

109 พิจิตร

โพทะเล

ทต.โพทะเล

นางนาตยา วงศ์หริ ัญ

เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

110 พิจิตร

โพทะเล

อบต.ท่านัง่

น.ส.สุภกร พานทวีป

111 พิจิตร

โพทะเล

อบต.ท่านัง่

นายภานุวัฒน์ ภูน่ อ้ ย

112 พิจิตร

โพทะเล

อบต.ท่านัง่

น.ส.เสาวรส คาฝอย

113 พิษณุโลก

เมืองพิษณุโลก

อบต.วัดจันทร์

น.ส.ทัศนันท์ รินศิริธนนพ

หมายเหตุ

ผูช้ ่วยนักวิชาการคลัง

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
แผนที่แม่บท รุ่น 9

หน้าที่ 5

ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

114 พิษณุโลก

เมืองพิษณุโลก

อบต.วัดจันทร์

น.ส.กันยพัชญ์ ลพประเสริฐ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

115 พิษณุโลก

วังทอง

ทต.วังทอง

นายภีรภัทร คาน้าปาด

ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

116 พิษณุโลก

วังทอง

ทต.วังทอง

นางเดือนรัตน์ โมโพธิ์

นักบริหารงานการคลัง

117 เพชรบุรี

ท่ายาง

ทต.หนองจอก

นางสาววรรณา อ่อนแสง

118 เพชรบุรี

ท่ายาง

ทต.หนองจอก

นางสาวอุบลวรรณ คงทิพย์

119 เพชรบุรี

เมืองเพชรบุรี

ทต.หาดเจ้าสาราญ นางจีรภัทร์ ตูป้ ระดับ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตั งิ าน

120 มหาสารคาม

กันทรวิชัย

ทต.ท่าขอนยาง

นาง สุรัตน์ สุขขี

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

121 มหาสารคาม

กันทรวิชัย

ทต.ท่าขอนยาง

น.ส.จุฬารัตน์ อ่อนสาคร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

122 มหาสารคาม

นาดูน

อบต.พระธาตุ

นายไพฑูรย์ พรศรีสิริศกั ดิ์

123 มหาสารคาม

นาดูน

อบต.พระธาตุ

นายธนเกียรติ เนือ่ งวรรณา

124 มหาสารคาม

นาดูน

อบต.พระธาตุ

นายยุทธพล นินทราช

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

125 มหาสารคาม

บรบือ

ทต.บรบือ

น.ส.วัชรี ต่างภักดีวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

126 มหาสารคาม

บรบือ

ทต.บรบือ

น.ส.เสาวคนธ์ พระคลังทอง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

127 มหาสารคาม

ยางสีสุราช

อบต.บ้านกู่

น.ส.สมฤทัย มุง่ อ้อมกลาง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตั งิ าน

128 มหาสารคาม

ยางสีสุราช

อบต.บ้านกู่

นายประดิฐ์ สวงรัมย์

ผูอ้ านวยการกองช่าง

129 แม่ฮ่องสอน

เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยผา

นางแพรวพรรณ นันทิวิริยะชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

130 ยโสธร

ป่าติว้

นายอรรถพล โสมณวัฒน์

131 ร้อยเอ็ด

จตุรพักตรพิมาน ทต.จตุรพักตรพิมาน นางสาวดลยกร โสมาตย์

132 ร้อยเอ็ด

พนมไพร

อบต.กุดน้าใส

นาง มณีรัตน์ ว่องไว

133 ร้อยเอ็ด

พนมไพร

อบต.กุดน้าใส

นาง นันทะนา ธนาวีรกุล

134 ร้อยเอ็ด

พนมไพร

อบต.กุดน้าใส

น.ส. ปรีย์วรินทร์ นิลไชย

135 ร้อยเอ็ด

พนมไพร

อบต.กุดน้าใส

น.ส. กรรณิกา พิมพ์จันดา

136 ระนอง

กะเปอร์

อบต.บ้านนา

น.ส.กมลกานต์ แก้วทอง

137 ระนอง

กะเปอร์

อบต.บ้านนา

นางตรีชฎา ฐิตสกุล

138 ระยอง

นิคมพัฒนา

อบต.นิคมพัฒนา

นางบุญยิง่ ศศิธร

139 ระยอง

นิคมพัฒนา

อบต.นิคมพัฒนา

นางสุรีรัตน์ รุ้งเป้า

140 ระยอง

นิคมพัฒนา

อบต.นิคมพัฒนา

นายไพบูลย์ คามจังหาร

141 ราชบุรี

บ้านโป่ง

อบต.หนองปลาหมอ น.ส.โสภิดา ศรีตระกูล

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

142 ราชบุรี

บ้านโป่ง

อบต.หนองปลาหมอ นายทนสิทธิ์ สายสาธร

นายช่างโยธา

อบต.โพธิ์ไทร

หมายเหตุ

นักวิชาการคัลงปฏิบตั กิ าร

แผนที่แม่บท รุ่น 9

หน้าที่ 6

ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

143 ราชบุรี

เมืองราชบุรี

อบต.เขาแร้ง

น.ส.วราพร แก้วแสง

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี

144 ราชบุรี

เมืองราชบุรี

อบต.เขาแร้ง

นายกัมปนาท อ่อนคา

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

145 ลพบุรี

ท่าหลวง

อบต.ซับจาปา

น.ส.มัทยา ชูพงษ์

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

146 ลพบุรี

ท่าหลวง

อบต.ซับจาปา

นายนิพนธ์ จันทปัส

ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้า

147 ลพบุรี

ท่าหลวง

อบต.ซับจาปา

น.ส.ระพีพรรณ เครือเนตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญการ

148 ลาปาง

เถิน

อบต.นาโป่ง

น.ส.รัตน์สุดา แก้วมณี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

149 ลาปาง

เถิน

อบต.นาโป่ง

นายเฉลิมพล เตชะวงศ์

คนงานทั่วไป

150 ลาปาง

เถิน

อบต.แม่ปะ

นายพิศทุ ธ์ บุญจูบตุ ร

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

151 ลาปาง

เถิน

อบต.แม่ปะ

นางวิมลรัตน์ อ้ายฝอย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตั กิ าร

152 ลาปาง

เมืองลาปาง

ทม.เขลางค์นคร

นายบุรินทร์ ไชยลังกา

นายช่างโยธาชานาญงาน

153 ศรีสะเกษ

ขุนหาญ

ทต.โพธิ์กระสังข์

น.ส.วรัชยา กาฬปักษ์

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

154 ศรีสะเกษ

ขุนหาญ

ทต.โพธิ์กระสังข์

นายติณณภพ พยอมใหญ่

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

155 ศรีสะเกษ

ขุนหาญ

ทต.โพธิ์กระสังข์

น.ส.อุไรทิพย์ เมฆคลี

เจ้าพนักงานธุรการ

156 ศรีสะเกษ

ขุนหาญ

ทต.โพธิ์กระสังข์

นางธนาทิพย์ ไชยสัตย์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

157 ศรีสะเกษ

โพธิ์ศรีสุวรรณ

อบต.หนองม้า

น.ส.ปราณี ไชยโคตร

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

158 ศรีสะเกษ

โพธิ์ศรีสุวรรณ

อบต.หนองม้า

น.ส.กันทรา จันทร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

159 ศรีสะเกษ

ศรีรัตนะ

อบต.ตูม

นายสุรนนท์ งอมสงัด

นายช่างโยธาปฏิบตั งิ าน

160 ศรีสะเกษ

ศรีรัตนะ

อบต.ตูม

นางศศิภา รักษาวงศ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

161 ศรีสะเกษ

ศรีรัตนะ

อบต.ตูม

น.ส.เพ็ญนภา แนบเนียม

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

162 สกลนคร

โคกศรีสุพรรณ

ทต.ตองโขบ

นายเนรมิตร จิตจานงค์

นายช่างโยธาอาวุโส

163 สกลนคร

โคกศรีสุพรรณ

ทต.ตองโขบ

นางทัศนีย์ ต้นเงิน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

164 สกลนคร

เมืองสกลนคร

ทต.ดงมะไฟ

นายธรยุทธ แสนหูม

165 สกลนคร

เมืองสกลนคร

ทน.สกลนคร

นาย ศกร คาสงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

166 สกลนคร

เมืองสกลนคร

ทน.สกลนคร

นาง เอมอร สุวรรณเรือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

167 สกลนคร

เมืองสกลนคร

ทน.สกลนคร

นาย สุรศักดิ์ พลสีดา

พนักงานจ้างทั่วไป

168 สมุทรปราการ

บางพลี

อบต.บางพลีใหญ่

นาง จิตตาภัทร รุ่งเรือง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

169 สมุทรปราการ

บางพลี

อบต.บางพลีใหญ่

น.ส. รวิสรา คาพะยอม

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

170 สมุทรปราการ

บางพลี

อบต.บางพลีใหญ่

น.ส.คนึงจิตต์ อ่างแก้ว

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

171 สมุทรปราการ

บางพลี

อบต.บางพลีใหญ่

น.ส.ชนิกานต์ เทวฤทธิ์

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

หมายเหตุ

แผนที่แม่บท รุ่น 9

หน้าที่ 7

ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

172 สระแก้ว

ตาพระยา

อบต.ทัพราช

น.ส.นิตยา สมัคคดี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช

173 สระแก้ว

ตาพระยา

อบต.ทัพราช

นายธีรพงษ์ วิเศษรัมย์

คนงาน

174 สระแก้ว

ตาพระยา

อบต.ทัพราช

น.ส.ภารดี พูลเกษม

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

175 สระแก้ว

ตาพระยา

อบต.ทัพราช

นายสหพัฒน์ ศรีสุวรรณ

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

176 สระบุรี

พระพุทธบาท

ทม.พระพุทธบาท

นางรัศมี บรรจงเสียง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

177 สระบุรี

พระพุทธบาท

ทม.พระพุทธบาท

นายจีรทีปต์ มัง่ คัง่

พนักงานจ้างทั่วไป

178 สุโขทัย

กงไกรลาศ

ทต.กงไกรลาศ

นายอนุรักษ์ ฟักบาง

เจ้าพนักงานการคลัง

179 สุพรรณบุรี

บางปลาม้า

ทต.ไผ่กองดิน

นางอาริยา กระสอบทอง

นายช่างโยธาชานาญงาน

180 สุพรรณบุรี

บางปลาม้า

ทต.ไผ่กองดิน

นายคารณ สังข์ภากรณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

181 สุราษฎร์ธานี

บ้านนาสาร

ทต.พรุพี

นายกิจติศกั ดิ์ ชูแก้ว

คนงานทั่วไป

182 สุรินทร์

จอมพระ

ทต.บุแกรง

นายเกรียงศักดิ์ จันทา

นายช่างโยธาชานาญงาน

183 สุรินทร์

จอมพระ

ทต.บุแกรง

นายธีระ มัน่ ยืน

คนงานทั่วไป

184 สุรินทร์

จอมพระ

ทต.บุแกรง

พ.จ.อ.สุรสิทธิ์ สุขจิต

นายช่างโยธาชานาญงาน

185 สุรินทร์

ศีขรภูมิ

อบต.กุดหวาย

นางจริยา สมุนไพร

ผูอ้ านวยการกองคลัง

186 สุรินทร์

ศีขรภูมิ

อบต.กุดหวาย

นายนิพนธ์ สีวิลาศ

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

187 สุรินทร์

สังขะ

อบต.สังขะ

น.ส.ขนิษฐา ใจยุตธิ รรม

ผูอ้ านวยการกองคลัง

188 สุรินทร์

สังขะ

อบต.สังขะ

น.ส.พรทิวา รักษาสิทธิ์

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

189 สุรินทร์

สังขะ

อบต.สังขะ

นายสืบพงษ์ ธีระกาจร

ผูอ้ านวยการกองช่าง

190 สุรินทร์

สังขะ

อบต.สังขะ

นายยุทธพงศ์ อินทร์นชุ

ผูช้ ่วยนายช่างโยธา

191 อ่างทอง

แสวงหา

อบต.จาลอง

นางสาวอัฉราภรณ์ เหมือนพันธุ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตั กิ าร

192 อ่างทอง

แสวงหา

อบต.จาลอง

นางสาวเจนจิรา อินทพัฒน์

ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

193 อุดรธานี

ประจักษ์ศลิ ปาคม อบต.อุม่ จาน

นางนิตญ
ิ า วริฬปักษี

เจ้าพนักงานธุรการ

194 อุดรธานี

ประจักษ์ศลิ ปาคม อบต.อุม่ จาน

นายชลัท แสนศาลา

ผูอ้ านวยการกองช่าง

195 อุดรธานี

ประจักษ์ศลิ ปาคม อบต.อุม่ จาน

นางณัฐทิตา คาแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

196 อุตรดิตถ์

ลับแล

ทต.ทุ่งยัง้

นางสาวปรียเนตร มาสุด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

197 อุตรดิตถ์

ลับแล

ทต.ทุ่งยัง้

นางจันทร์เพ็ญ วงศ์วิเศษ

ผอ.กองคลัง

198 อุตรดิตถ์

ลับแล

ทต.ทุ่งยัง้

นายชัยณรงค์ แสงอรุณธวัช

ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

199 อุตรดิตถ์

ลับแล

ทต.ทุ่งยัง้

น.ส.เฉลิมขวัญ เพ็ชร์เอีย่ ม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

200 อุตรดิตถ์

ลับแล

ทต.ทุ่งยัง้

นางนงเยาว์ บุญมาละ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
แผนที่แม่บท รุ่น 9

