หน้าที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ (แผนทีแ่ ม่บท)
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภุมศิ าสตร์ (LTAX GIS) เพือ่ รองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กทม.
ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

1

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

ทต.ธัญญา

น.ส.พิทยาภรณ์ แสงดวงตา

2

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

ทต.ธัญญา

นางประภัสสร ดอกนารี

3

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

อบต.โคกสมบูรณ์

นายนราธิป ฆารไสย

4

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

อบต.โคกสมบูรณ์

นายวิษณุสรรค์ หมัน่ ผดุง

5

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

อบต.โคกสมบูรณ์

นาย ทรรศน หารฤทธิ์

6

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

อบต.โคกสมบูรณ์

น.ส.ยุวดี แพงโพนทอง

7

กาฬสินธุ์

กมลาไสย

อบต.โคกสมบูรณ์

นายเกรียงศักดิ์ อารีย์

8

กาฬสินธุ์

ร่องคา

อบต.เหล่าอ้อย

นางนวลจันทร์ ศีลพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

9

กาฬสินธุ์

ร่องคา

อบต.เหล่าอ้อย

น.ส.ขนิฎฐา ราชภักดี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

10 จันทบุรี

ขลุง

ทต.บ่อ

น.ส.ศิรริ ตั น์ ศรีอดุ ม

คนงาน

11 จันทบุรี

ขลุง

ทต.บ่อ

นายภูดิท กอบพึง่ ตน

ปลัดเทศบาลตาบลบ่อ

12 จันทบุรี

ท่าใหม่

ทต.หนองคล้า

นางสุดารัตน์ พาทีชอบ

13 จันทบุรี

ท่าใหม่

ทต.หนองคล้า

น.ส.พิรยิ า วงศ์รตั นาคินทร์

14 จันทบุรี

นายายอาม

อบต.สนามไชย

น.ส.จันทร์จริ า วารนิช

15 จันทบุรี

นายายอาม

อบต.สนามไชย

น.ส.ขวัญฤทัย ศรีโปฎก

16 ฉะเชิงเทรา

บางน้าเปรี้ยว

อบต.โพรงอากาศ

น.ส.นภัทร ไชยจันดา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

17 ฉะเชิงเทรา

บางน้าเปรี้ยว

อบต.โพรงอากาศ

น.ส.พัฒนวดี เกตุไชย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

18 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

อบต.พนมสารคาม

น.ส.ปรวรรณ ทิพประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้

19 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

อบต.พนมสารคาม

นายยงยุทธ ภูมี

ผู้อานวยการกองช่าง

20 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

อบต.พนมสารคาม

น.ส. อาพร บุญมี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

21 ชลบุรี

พนัสนิคม

อบต.วัดโบสถ์

นายพณศักดิ์ พิมพ์สิน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

22 ชัยนาท

มโนรมย์

ทต.คุ้งสาเภา

นายบรรทูล เพ็ชรวงษ์

ผู้ช่วยช่างโยธา

23 ชัยนาท

เมืองชัยนาท

ทต.หาดท่าเสา

น.ส.ชฎาพร วัชรพิบูลย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

24 ชัยนาท

เมืองชัยนาท

ทต.หาดท่าเสา

นาย ชินวัฒน์ มีโต

คนงานทัว่ ไป

25 ชัยนาท

สรรคบุรี

ทต.ห้วยกรดพัฒนา

นายอนุพงษ์ เอี่ยมวิกาล

26 ชัยนาท

สรรคบุรี

ทต.ห้วยกรดพัฒนา

น.ส.พิมมพา จั่นน้อย

27 ชัยนาท

สรรคบุรี

ทต.ห้วยกรดพัฒนา

น.ส.วรรณวิสา โสภาจารีย์

28 ชัยนาท

สรรคบุรี

ทต.ห้วยกรด

นางพรรณธิพา เกตุน้อย

29 ชัยนาท

สรรคบุรี

ทต.ห้วยกรด

นายวุฒิพงษ์ สินธุชัย

30 ชัยนาท

สรรคบุรี

ทต.ห้วยกรด

นายชัดชัย บัวเพชร

หมายเหตุ

แผนที่แม่บท รุ่นที่ 10

หน้าที่ 2

ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

31 ชัยภูมิ

คอนสาร

อบต.ทุง่ นาเลา

นาย ศักดิ์ดา เพียงใจ

นายช่างดยธา

32 ชัยภูมิ

คอนสาร

อบต.ทุง่ นาเลา

นาย ชยกฤต ชาติทหาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

33 ชัยภูมิ

หนองบัวระเหว

อบต.โสกปลาดุก

นายจิตติกร ชัยศรี

ผู้อานวยการกองช่าง

34 ชัยภูมิ

หนองบัวระเหว

อบต.โสกปลาดุก

นายประมวล บวนขุนทด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

35 เชียงราย

แม่จนั

อบต.จอมสวรรค์

นายดุสิต ทันหล้า

ผู้ช่วย

36 เชียงราย

แม่จนั

อบต.จอมสวรรค์

น.ส.วนาลี หินโชค

ผู้อานวยการกองคลัง

37 เชียงใหม่

เวียงแหง

ทต.แสนไห

นายศุภวัฒน์ แสนคา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

38 เชียงใหม่

เวียงแหง

ทต.แสนไห

น.ส.จุฑาภรณ์ อุตมะติง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

39 ตรัง

เมืองตรัง

อบต.หนองตรุด

น.ส.ธัญพร สิรสิ งวนศักดิ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

40 ตรัง

เมืองตรัง

อบต.หนองตรุด

นายเสริมศักดิ์ เต็งเฉี้ยง

ผู้ช่วยช่างสารวจ

41 ตรัง

ห้วยยอด

อบต.ในเตา

นายภารดี กอบกิจ

ผู้อานวยการกองช่าง

42 ตรัง

ห้วยยอด

อบต.ในเตา

นายปริญญา จันทร์คง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

43 นครนายก

องครักษ์

อบต.ทรายมูล

นายพิเชษฐ์ เจริญเนตร

44 นครนายก

องครักษ์

อบต.ทรายมูล

นางกนกณัฐ มูลบรรดิษฐ

45 นครนายก

องครักษ์

อบต.ทรายมูล

น.ส.ดาลิน ศรีสุข

46 นครพนม

ท่าอุเทน

อบต.หนองเทา

น.ส.สุพรรณี แสนไชย

เจ้าพนักงานธุรการ

47 นครพนม

ท่าอุเทน

อบต.หนองเทา

นายทวีศักดิ์ ดีสวาสดิ์

ผู้อานวยการกองช่าง

48 นครพนม

ท่าอุเทน

อบต.หนองเทา

นายชินกร คาสอน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

49 นครพนม

ท่าอุเทน

อบต.หนองเทา

น.ส.นภาพร สุขภูวงค์

ผู้อานวยการกองคลัง

50 นครราชสีมา

เฉลิมพระเกียรติ

อบต.ช้างทอง

น.ส.ลาวัลย์ ลุ่มกลาง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

51 นครราชสีมา

เฉลิมพระเกียรติ

อบต.ช้างทอง

นายสมศักดิ์ ภาธรสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

52 นครราชสีมา

โชคชัย

อบต.กระโทก

นายธรรณพ นิลสลับ

นักบริหารงานช่าง

53 นครราชสีมา

โชคชัย

อบต.กระโทก

นางนภัสกรณ์ เลาสูงเนิน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

54 นครราชสีมา

พระทองคา

อบต.หนองหอย

นายมานพ เบาขุนทด

55 นครราชสีมา

พระทองคา

อบต.หนองหอย

น.ส.สภลักษณ์ แถมกลาง

56 นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

ทต.เมืองใหม่โคกกรวด

นายกิติพงษ์ เลาหะนันท์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

57 นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

ทต.เมืองใหม่โคกกรวด

น.ส.นราภาดา ทองชลกานต์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติ

58 นครราชสีมา

สีดา

อบต.โพนทอง

น.ส.สุกญ
ั ญา จ้ายนอก

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

59 นครราชสีมา

สีดา

อบต.โพนทอง

น.ส.อรพิมพ์ สงนอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

60 นครศรีธรรมราช ทุง่ สง

อบต.นาไม้ไผ่

น.ส.สุพตั รา เมฆสว่าง

61 นครศรีธรรมราช ทุง่ สง

อบต.นาไม้ไผ่

นางวาสนา รักกิจ

62 นครศรีธรรมราช นบพิตา

ทต.นาเหรง

นายสุรศักดิ์ วงษ์อาไพวรรณ

ปลัดเทศบาล

63 นครศรีธรรมราช นบพิตา

ทต.นาเหรง

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรกั ษ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

หมายเหตุ

แผนที่แม่บท รุ่นที่ 10

หน้าที่ 3

ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

64 นครศรีธรรมราช ปากพนัง

อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

นายปัทพงษ์ ไหมพูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

65 นครศรีธรรมราช ปากพนัง

อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

น.ส.จุฑามาศ ศรีเจ้า

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

66 นครศรีธรรมราช ปากพนัง

อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

น.ส.นัฐริณี ช่างประดิษฐ์

เจ้าพนักงานธุรการ

67 นครศรีธรรมราช ปากพนัง

อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

นายญาโณ มุสิเกตุ

นายช่างโยธาชานาญงาน

68 นครศรีธรรมราช พิปูน

อบต.ยางค้อม

น.ส.กิ่งทอง ศิรแิ ก้ว

69 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์

ทต.หินตก

นายกฤษณะ เมฆาธร

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

70 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์

ทต.หินตก

น.ส.เหมือนจิตต์ พัฒโร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

71 นครสวรรค์

ชุมแสง

อบต.บางเคียน

นายณัฐพล ยอดสาอางค์

72 นครสวรรค์

ชุมแสง

อบต.บางเคียน

น.ส.สมาพร โรจนศศิธรชัย

73 นครสวรรค์

ชุมแสง

อบต.บางเคียน

นางอุษาวดี หงษ์ไกร

74 นครสวรรค์

ชุมแสง

อบต.บางเคียน

น.ส.อัญชลี ฤกษ์ยนิ ดี

75 นครสวรรค์

ไพศาลี

อบต.โคกเดื่อ

นายปริญญา สุขจิตร

ผู้ช่วยช่างโยธา

76 นครสวรรค์

ไพศาลี

อบต.โคกเดื่อ

น.ส. สิทธิพร สุขคุ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

77 นครสวรรค์

ไพศาลี

อบต.โคกเดื่อ

นายพงษ์ศักดิ์ พิศวิลัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

78 นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

อบต.บ้านมะเกลือ

น.ส.ณัชกมล กล้วยเทศ

เจ้าพนักงานธุรการ

79 นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

อบต.บ้านมะเกลือ

น.ส.วราภร โพธิ์นมิ่

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

80 นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

อบต.พระนอน

นายพงศธร จันทร์กอง

81 นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

อบต.พระนอน

น.ส.ทัศวรรณ กล่ามาก

82 นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

อบต.พระนอน

น.ส.ยุพนิ วงศ์คล้าย

83 นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์

อบต.พระนอน

นางศศิรกั ษ์ อักเยคุม

84 นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

อบต.บางกร่าง

ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิง ศิรวิ รรณ ยุบล

85 บึงกาฬ

ปากคาด

อบต.สมสนุก

นายตนุภทั ร อาจจาปา

86 บึงกาฬ

ปากคาด

อบต.สมสนุก

นางสุดใจ แก่นพล

87 บึงกาฬ

ปากคาด

อบต.สมสนุก

นายสงกรานต์ อัครวิจติ ร

88 บึงกาฬ

ปากคาด

อบต.สมสนุก

นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์

89 ประจวบคีรขี นั ธ์ บางสะพาน

อบต.ธงชัย

นางศศิตปภัสสร์ สงวนศักดิ์ชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

90 ประจวบคีรขี นั ธ์ บางสะพาน

อบต.ธงชัย

น.ส.ขวัญหล้า แก้วล้อม

ผู้อานวยการกองคลัง

91 ประจวบคีรขี นั ธ์ ปราณบุรี

อบต.หนองตาแต้ม

น.ส.เรณู ตัณตระกูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

92 ประจวบคีรขี นั ธ์ ปราณบุรี

อบต.หนองตาแต้ม

นายชัยวัฒน์ ชูสวัสดิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

93 ประจวบคีรขี นั ธ์ ปราณบุรี

อบต.หนองตาแต้ม

นายสุรตั น์ เอี่ยมศิริ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

94 ประจวบคีรขี นั ธ์ ปราณบุรี

อบต.หนองตาแต้ม

นางสุวณ
ี า โรจน์บวรวิทยา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

95 ประจวบคีรขี นั ธ์ ปราณบุรี

อบต.หนองตาแต้ม

นางธนพร รังวัด

ผู้อานวยการกองคลัง

96 ประจวบคีรขี นั ธ์ ปราณบุรี

อบต.หนองตาแต้ม

นายประเยาว์ รังวัด

ผู้อานวยการกองช่าง

หมายเหตุ

แผนที่แม่บท รุ่นที่ 10

หน้าที่ 4

ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

97 ประจวบคีรขี นั ธ์ ปราณบุรี

อปท.
อบต.หนองตาแต้ม

ชือ่ สกุล
นายทรงพล ศรีแก้ว

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองตาแต้ม

98 ประจวบคีรขี นั ธ์ เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ อบต.เกาะหลัก

นายอนุรกั ษ์ ทรัพย์ประมูล

99 ประจวบคีรขี นั ธ์ เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ อบต.เกาะหลัก

น.ส.วิภา กลิ่นสุข

100 ประจวบคีรขี นั ธ์ หัวหิน

อบต.บึงนคร

น.ส.พีระพรรณ์ บุญเชื้อ

101 ประจวบคีรขี นั ธ์ หัวหิน

อบต.บึงนคร

น.ส.ศิรนิ ทรา คมจิตร

102 ประจวบคีรขี นั ธ์ หัวหิน

อบต.บึงนคร

น.ส.วนัสภรณ์ อาจหาญ

103 ปราจีนบุรี

กบินทร์บุรี

อบต.เขาไม้แก้ว

นางระพีพนั ธ์ วิสูตรศักดิ์

ผู้อานวยการกองคลัง

104 ปราจีนบุรี

บ้านสร้าง

อบต.บ้านสร้าง

นางกัญญา นิลสอน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

105 ปราจีนบุรี

บ้านสร้าง

อบต.บ้านสร้าง

นางมะลิด สารภาพ

ผู้อานวยการกองคลัง

106 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

ทม.ปราจีนบุรี

นายณัฐเศรษฐ แพงมา

หัวหน้าฝ่ายแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

107 พระนครศรีอยุธยา มหาราช

อบต.บางนา

น.ส. ภัทรานี วรรณไพบูลย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้

108 พระนครศรีอยุธยา มหาราช

อบต.บางนา

น.ส. สุปาณา ทรัพย์แจ่ม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

109 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง

ทต.ลาดบัวหลวง

น.ส.ศิรริ ตั น์ โสดา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

110 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง

ทต.ลาดบัวหลวง

นายธีรวัฒน์ สุรขจร

ผู้อานวยการกองช่าง

111 พะเยา

ภูซาง

อบต.ภูซาง

นางณฐมน ไชยจาเริญ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

112 พะเยา

ภูซาง

อบต.ภูซาง

น.ส.เวณิกา มุจรินทร์

พนักงานจ้างเหมาโครงการแผนทีภ่ าษีฯ

113 พังงา

ทับปุด

ทต.ทับปุด

นาย สมาน จรจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

114 พังงา

ทับปุด

ทต.ทับปุด

นายสมชาติ สว่างโสภา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

115 พังงา

เมืองพังงา

ทม.พังงา

นางวลัยภรณ์ จินดาพล

นักบริหารงานคลัง

116 พังงา

เมืองพังงา

ทม.พังงา

นายศุภกร สิทธิบุตร

ลูกมือช่างแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

117 พัทลุง

กงหรา

ทต.ชะรัด

น.ส.ณัฐกานต์ ณ พัทลุง

118 พัทลุง

กงหรา

ทต.ชะรัด

นาย ณัฐพล เศรษฐสุข

119 พิจติ ร

ตะพานหิน

อบต.ทุง่ โพธิ์

น.ส.สายสมร กสิวฒ
ั น์

120 เพชรบูรณ์

ชนแดน

อบต.ศาลาลาย

นางนภา ฉิมใจงาม

121 เพชรบูรณ์

ชนแดน

อบต.ศาลาลาย

น.ส.สาวิตรี โชคมี

122 ภูเก็ต

ถลาง

อบต.เทพกระษัตรี

นางวันศิริ วรรณบุรี

นักบริหารงานคลัง

123 มหาสารคาม

นาดูน

อบต.กู่สันตรัตน์

นายสมพงษ์ อัปมะระกา

นายช่างโยธา

124 มหาสารคาม

นาดูน

อบต.กู่สันตรัตน์

นางบาเพ็ญ บุตรวิเศษ

ผู้อานวยการกองคลัง

125 มุกดาหาร

ดอนตาล

อบต.เหล่าหมี

น.ส.ปภาดา ถ่อเงิน

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

126 มุกดาหาร

ดอนตาล

อบต.เหล่าหมี

นางพัชราภรณ์ เบญมาตย์

ผู้อานวยการกองคลัง

127 มุกดาหาร

ดอนตาล

อบต.เหล่าหมี

น.ส.เสาวนีย์ ศรีปทุมภรณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

128 ยโสธร

เลิงนกทา

ทต.สวาท

นางไพบูลย์ ผ่านเมือง

130 ยโสธร

เลิงนกทา

ทต.สวาท

นางไพบูลย์ ผ่านเมือง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

แผนที่แม่บท รุ่นที่ 10

หน้าที่ 5

ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

129 ยโสธร

เลิงนกทา

อบต.สร้างมิง่

นางเสาวลีย์ บารุง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

131 ยะลา

รามัน

อบต.บาลอ

น.ส.ย๊ะฮานี หะเล๊าะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

132 ยะลา

รามัน

อบต.บาลอ

น.ส.รอมือเลาะ ยิงทา

คนงานทัว่ ไป

133 ยะลา

รามัน

อบต.บาลอ

น.ส.ธิดารัตน์ เจริญนุมัติ

เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

134 ร้อยเอ็ด

จตุรพักตรพิมาน

ทต.จตุรพักตรพิมาน

นายประยูรชัย จิตจักร

ผู้อานวยการกองช่าง

135 ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตต์

อบต.โนนสง่า

นายธงชัย สังฆวาที

136 ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตต์

อบต.โนนสง่า

น.ส.ภัคชณิดา จุปะมัตตัง

137 ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตต์

อบต.โนนสง่า

น.ส.คาปุน่ จุลวงษ์

138 ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตต์

อบต.โนนสง่า

น.ส.กวิณญารัศมิ์ ประสารีบุตร

139 ร้อยเอ็ด

ศรีสมเด็จ

อบต.สวนจิก

นางปารณีย์ จอมคาสิงห์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

140 ร้อยเอ็ด

ศรีสมเด็จ

อบต.สวนจิก

นายธนศักดิ์ สาวิกลั ป์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

141 ร้อยเอ็ด

ศรีสมเด็จ

อบต.สวนจิก

น.ส.มัลลิกา จิตกันยา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

142 ร้อยเอ็ด

ศรีสมเด็จ

อบต.สวนจิก

นายวีระยุทธ์ รักษาบุญ

ผู้ช่วยนายช่างสารวจ

143 ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ

อบต.โพธิ์ทอง

นายอภิชาติ คงทิพย์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

144 ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ

ทต.ขวาว

น.ส.รพีพร นามบุญลือ

คนงานทัว่ ไป

145 ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ

ทต.ขวาว

นางจิราภรณ์ ศิรเิ วช

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

146 ราชบุรี

จอมบึง

อบต.จอมบึง

นายพยุง จันทรชิต

147 ราชบุรี

จอมบึง

อบต.จอมบึง

น.ส.สุลัดดา ศรัทธาผล

148 ราชบุรี

จอมบึง

อบต.จอมบึง

นางอุบล คาภูแสน

149 ราชบุรี

จอมบึง

อบต.จอมบึง

นายพงษ์พนั ธ์ สั้นเอี่ยม

150 ลพบุรี

บ้านหมี่

อบต.หินปัก

น.ส.กรรณิการ์ จาปาทอง

151 ลาปาง

เกาะคา

ทต.วังพร้าว

นางสุนิสา สัตยวงศ์

152 ลาปาง

เกาะคา

ทต.วังพร้าว

น.ส.ข่ายคา อินนัง่ แท่น

153 ลาพูน

ลี้

อบต.แม่ลาน

นาย ชูศักดิ์ ถาปิงยศ

นายช่างโยธา

154 ลาพูน

ลี้

อบต.แม่ลาน

นาง โสภิดา ไชยรังษี

คนงานทัว่ ไป

155 ลาพูน

ลี้

อบต.แม่ลาน

นาง มุทิตา ถาเมา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

156 ลาพูน

ลี้

อบต.แม่ลาน

นาง สุพตั รา กัญชนะ

ผู้อานวยการกองคลัง

157 เลย

เมืองเลย

อบต.ศรีสองรักษ์

นายเอ็นดู แก้ววงษา

158 เลย

เมืองเลย

อบต.ศรีสองรักษ์

น.ส.สุรรี ตั น์ มนตรี

159 เลย

วังสะพุง

อบต.ทรายขาว

น.ส. วราภา บุดดา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

160 เลย

วังสะพุง

ทม.วังสะพุง

นายพลวัฒน์ ศรีหาราช

พนักงานจ้างทัว่ ไป

161 เลย

วังสะพุง

ทม.วังสะพุง

นายเกรียงศักดิ์ ศักดาพิทักษ์

ลูกมือช่างแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

162 ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์

อบต.เวียงเหนือ

นายชโลธร กองทูล
แผนที่แม่บท รุ่นที่ 10

หน้าที่ 6

ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

163 ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์

อบต.เวียงเหนือ

นายเฉลิมศักดิ์ พงษ์เพ็ง

164 ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

อบต.อีหล่า

น.ส.สายสุนีย์ บุญชู

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

165 ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

อบต.อีหล่า

นายประสิทธิ์ หล้าธรรม

นายช่างโยธาชานาญงาน

166 ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

อบต.อีหล่า

นางสมาน สิงจานุสงค์

ผู้อานวยการกองคลัง

167 สกลนคร

โพนนาแก้ว

อบต.นาตงวัฒนา

นายสุรยี ์ ยาทองไชย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

168 สกลนคร

ส่องดาว

ทต.ส่องดาวหนองแดง

นายสุวโรจ ข่วงทิพย์

169 สกลนคร

ส่องดาว

ทต.ส่องดาวหนองแดง

น.ส.สุพตั รา แสงลี

170 สกลนคร

ส่องดาว

ทต.ส่องดาวหนองแดง

นายชวนชิด รุ่งจรัส

171 สกลนคร

ส่องดาว

ทต.ส่องดาวหนองแดง

นายวุฒิกรณ์ สาริบุตร

172 สงขลา

คลองหอยโข่ง

อบต.คลองหอยโข่ง

นายจิรชั ปวิธ โสบุญ

173 สงขลา

คลองหอยโข่ง

อบต.คลองหอยโข่ง

นางสุนา สุวรรณรัตน์

174 สงขลา

จะนะ

อบต.ตลิ่งชัน

นายสุรนิ ทร์ อารี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

175 สงขลา

จะนะ

อบต.ตลิ่งชัน

น.ส.นิรมล แซ่ลิ่ม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

176 สงขลา

นาหม่อม

อบต.นาหม่อม

น.ส. ธรรศา รอดมินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

177 สงขลา

นาหม่อม

อบต.นาหม่อม

นาง ขวัญชนก สุขศักดิ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

178 สงขลา

สะเดา

อบต.ทุง่ หมอ

นายกฤตเมธ อ่อนแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

179 สงขลา

สะเดา

อบต.ทุง่ หมอ

น.ส.สุด้า บิลสะหะ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

180 สงขลา

สะเดา

อบต.ทุง่ หมอ

น.ส.อรพิน ชาติวฒ
ั นา

จนท.จัดทาแผนทีภ่ าษีและทะบียนทรัพย์สิน

181 สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร

อบต.กาหลง

นาย กรกฎ พรรณรักษ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

182 สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร

อบต.กาหลง

น.ส.ณัฐกานต์ ศรีงามผ่อง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

183 สุรนิ ทร์

เมืองสุรนิ ทร์

อบต.บุฤาษี

นาง อัจฉรา บุญเลื่อน

184 หนองบัวลาภู

เมืองหนองบัวลาภู อบต.บ้านขาม

น.ส. ชมัยพร เกตุดา

185 หนองบัวลาภู

เมืองหนองบัวลาภู อบต.บ้านขาม

น.ส. วันวิษา บุตรโก

186 อ่างทอง

สามโก้

อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์

น.ส.จุฑารัตน์ คูหาเรืองรอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

187 อ่างทอง

สามโก้

อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์

นางสุกญ
ั ญา แก้ววิบูลย์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

188 อ่างทอง

สามโก้

อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์

นายประสิทธิ์ เมืองวงษ์

นายช่างโยธา

189 อานาจเจริญ

พนา

อบต.พนา

นาง อัจฉรา ป้องปก

ผู้อานวยการกองคลัง

190 อานาจเจริญ

พนา

อบต.พนา

นาง สุวคนธ์ บุตรแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

191 อานาจเจริญ

พนา

อบต.พนา

น.ส.จีรา เผ่าผา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

192 อานาจเจริญ

เสนางคนิคม

อบต.หนองสามสี

นายเวสารัช ปัญญาดิษฐ์

นายช่างโยธาชานาญงาน

193 อานาจเจริญ

เสนางคนิคม

อบต.หนองสามสี

น.ส.นิตยา บุญธิมา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

194 อุดรธานี

น้าโสม

อบต.สามัคคี

น.ส.พจนีย์ ดวงมาลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

195 อุดรธานี

น้าโสม

อบต.สามัคคี

น.ส.ธนภร ไชยสอน

ผู้อานวยการกองคลัง
แผนที่แม่บท รุ่นที่ 10

หน้าที่ 7

ลาดับที่

จังหวัด

อาเภอ

อปท.

ชือ่ สกุล

ตาแหน่ง

196 อุดรธานี

น้าโสม

อบต.สามัคคี

นายเฉลา แก้วศิรวิ รรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี

197 อุตรดิตถ์

ท่าปลา

อบต.หาดล้า

จ.ส.อ.เอกนรินทร์ สังสงค์

นายช่างสารวจชานาญงาน

198 อุตรดิตถ์

ท่าปลา

อบต.หาดล้า

นายเรวัตร รัตนอาจ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

199 อุตรดิตถ์

ท่าปลา

อบต.หาดล้า

น.ส.รุ่งอรุณ ปานานนท์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิการ

200 อุตรดิตถ์

พิชัย

อบต.นายาง

นางหทัยกาญจน์ ทองกระสันต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

201 อุตรดิตถ์

พิชัย

อบต.นายาง

น.ส.ภริน กมลพันธ์

ผู้อานวยการกองช่าง

202 อุตรดิตถ์

พิชัย

อบต.ไร่ออ้ ย

นางเรรัย พัวสัมพันธ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

หมายเหตุ

แผนที่แม่บท รุ่นที่ 10

