
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 3

จ านวน จ านวน
ผู้เขา้ร่วมการอบรม ผู้เขา้ร่วมการอบรม

1 กระบี่ 1 31 แพร่ 1
2 กาญจนบุรี 1 32 ภูเก็ต 3
3 กาฬสินธุ์ 1 33 มหาสารคราม 4
4 ขอนแก่น 11 34 ยโสธร 2
5 จันทบุรี 4 35 ยะลา 1
6 ฉะเชิงเทรา 6 36 ระนอง 1
7 ชลบุรี 9 37 ระยอง 7
8 ชุมพร 3 38 ราชบุรี 5
9 เชียงราย 6 39 ลพบุรี 1

10 เชียงใหม่ 2 40 ล าพูน 3
11 ตรัง 2 41 เลย 1
12 ตาก 2 42 ศรีสะเกษ 4
13 นครนายก 2 43 สกลนคร 4
14 นครปฐม 15 44 สงขลา 4
15 นครพนม 4 45 สตูล 2
16 นครราชสีมา 12 46 สมุทรปราการ 13
17 นครสวรรค์ 4 47 สมุทรสาคร 13
18 นนทบุรี 9 48 สระแก้ว 2
19 นราธิวาส 1 49 สระบุรี 1
20 บุรีรัมย์ 3 50 สิงห์บุรี 5
21 ปทุมธานี 5 51 สุโขทัย 7
22 ประจวบคีรีขันธ์ 11 52 สุพรรณบุรี 3
23 ปราจีนบุรี 3 53 สุราษฎร์ธานี 5
24 ปัตตานี 1 54 สุรินทร์ 2
25 พระนครศรีอยุธยา 9 55 หนองบัวล าภู 2
26 พัทลุง 1 56 อ่างทอง 1
27 พิจิตร 1 57 อุดรธานี 8
28 พิษณุโลก 2 58 อุตรดิตถ์ 1
29 เพชรบุรี 1 59 อุบลราชธานี 2
30 เพชรบูรณ์ 1

บัญชกีลุ่มเป้าหมายผู้เขา้รับการอบรมโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 ระหว่างวันที ่30 มนีาคม - 1 เมษายน  2563
ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รวม  241  คน

ที่ จังหวัด ที่ จังหวัด



สิ่งที่สง่มาดว้ย 3

ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสกุล ต าแหน่ง
1 กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ ทม.กระบี่ นางสาวดาหวัน  ราเหม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
2 กาญจนบรีุ อ.เลาขวัญ ทต.เลาขวัญ นางสาวเจตนา  พวงแกว้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
3 กาฬสินธุ์ อ.ค ามว่ง ทต.นาทนั นายอสิรานวุัฒน ์ ลาลุน นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
4 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.นาหนองทุ่ม นางสาวอมรรัตน ์ จนัลา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
5 ขอนแกน่ อ.บา้นไผ่ อบต.บา้นไผ่ นางสาวองัศุมาลิน  สกลุยอดเกยีรติ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
6 ขอนแกน่ อ.มญัจาคีรี ทต.มญัจาคีรี นางสาวปรดา  สีหลุ่น นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
7 ขอนแกน่ อ.สีชมพู อบต.บา้นใหม่ นางสาวอบุล  มาตสีมา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
8 ขอนแกน่ อ.เปอืยนอ้ย อบต.วังมว่ง นางสุภา  ขอดี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
9 ขอนแกน่ อ.โคกโพธิ์ไชย ทต.ภผูาแดง นางนฐัยา  ค าพรมมา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ

10 ขอนแกน่ อ.โคกโพธิ์ไชย ทต.โพธิ์ไชย นางสาวสุจติรา  มลูวัต นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
11 ขอนแกน่ อ.ชมุแพ อบต.ชมุแพ นางสาวชลิดา  ประทมุทปี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
12 ขอนแกน่ อ.บา้นไผ่ อบต.ปา่ปอ นางสาวตรียนชุ  ศรีวงษช์ยั นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
13 ขอนแกน่ อ.บา้นไผ่ อบต.หนิต้ัง นางสาวดวงเดือน  อุ่มเกษ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
14 ขอนแกน่ อ.บา้นไผ่ ทม.บา้นไผ่ นางสาวณัฐชา  พั้วลี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
15 จนัทบรีุ อ.ทา่ใหม่ อบต.ทุ่งเบญจา นางสาวบญุญารัตน ์ คล้ายแกว้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
16 จนัทบรีุ อ.เขาคิชฌกฏู ทต.คลองพลู นางสาวรตนพร  พรตเจริญ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
17 จนัทบรีุ อ.เมอืงจนัทบรีุ อบจ.จนัทบรีุ นางสาวณัฎณิชา  ศรีสง่า นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
18 จนัทบรีุ อ.เมอืงจนัทบรีุ อบจ.จนัทบรีุ นางสาวเสาวลักษณ์  สุขสบาย นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
19 ฉะเชงิเทรา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา อบต.คลองหลวงแพง่ นางสาวจรีุมาศ  นลิรัตนานนท์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
20 ฉะเชงิเทรา อ.บางน้ าเปร้ียว อบต.สิงโตทอง นางสาวกาลชญาภคั  เพชรเลิศ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
21 ฉะเชงิเทรา อ.บางปะกง ทต.บางสมคัร นายดนพุฒัน ์ อนิสาร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
22 ฉะเชงิเทรา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา อบจ.ฉะเชงิเทรา นายประวิทย ์ ประสมศรี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
23 ฉะเชงิเทรา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา อบจ.ฉะเชงิเทรา นางสาวพชิามญช ์ สุขสมบรูณ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
24 ฉะเชงิเทรา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา อบจ.ฉะเชงิเทรา นายวรรณพล  ปทัมธนสิร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
25 ชลบรีุ อ.บางละมงุ ทต.หนองปลาไหล นางสาวเบญธิชาดา  ล้ีพล นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
26 ชลบรีุ อ.พนสันคิม อบต.นาวังหนิ จติรฤดี  ศรีพลลา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
27 ชลบรีุ อ.บางละมงุ ทม.หนองปรือ นางสาวสุดารัตน ์ พกิลุ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
28 ชลบรีุ อ.พานทอง ทต.หนองต าลึง นางสาวธนกิานต์  ถิ่นทวี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
29 ชลบรีุ อ.ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั นางสาวสุพตัรา  ศรีกระทมุ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
30 ชลบรีุ อ.สัตหบี อบต.พลูตาหลวง นางสาวปาณิสรา  กาญจนประภาส นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
31 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ ทต.คลองต าหรุ นางสาวโสรญา  มากพนู นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
32 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ ทต.ดอนหวัฬ่อ นางสาวศศิวิมล  แปน้ทอง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
33 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ ทต.บางทราย นางสาวสุภดนย ์ บญุรักษา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
34 ชมุพร อ.ทุ่งตะโก ทต.ปากตะโก นางสาวศิริวรรณ  สังขไ์ชย นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
35 ชมุพร อ.หลังสวน ทม.หลังสวน นางสาวอรพรรณ  สุวรรณประการ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
36 ชมุพร อ.ปะทวิ ทต.ชมุโค นางสาววิไลรัตน ์ อรชร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
37 เชยีงราย อ.เชยีงของ ทต.เวียง นางสาวสุภารัตน ์ ใจหาญ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
38 เชยีงราย อ.เทงิ ทต.ง้ิว นางสาวสิริพร  เกทาลัง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
39 เชยีงราย อ.เทงิ อบต.หนองแรด นางสาวพจนารถ  ฉายา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
40 เชยีงราย อ.แมส่รวย อบต.ทา่กอ๊ นางสาวสุภาวดี  แรงทน นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
41 เชยีงราย อ.แมส่รวย อบต.ศรีถอ้ย นางสาววีรินทร์พมิล  มณีเวียง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
42 เชยีงราย อ.แมส่าย อบต.บา้นด้าย นางสาวพรนภา  เอกมนสิการ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสทิธภิาพการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

 ระหวา่งวนัที่ 30 มนีาคม - 1 เมษายน  2563
ณ โรงแรมรอยลัซิติ้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร
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ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสกุล ต าแหน่ง
43 เชยีงใหม่ อ.แมแ่จม่ อบต.แมน่าจร นายทวีเดช  ปจิจะวงศ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
44 เชยีงใหม่ อ.แมริ่ม อบต.ดอนแกว้ นางสาวสิรินาถ  อนิทสโร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
45 ตรัง อ.เมอืงตรัง อบจ.ตรัง นางสาวนนิทธ์ัญ  ตู้เซ่ง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
46 ตรัง อ.หว้ยยอด อบต.บางดี นางบญุตา  สุริยนต์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
47 ตาก อ.ทา่สองยาง อบต.แมต้่าน นางสาวภทัรวดี  แสนใจ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
48 ตาก อ.เมอืงตาก อบจ.ตาก นางสาววัจนธ์นงั  วัณฏก์มล นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
49 นครนายก อ.เมอืงนครนายก ทม.นครนายก นางทศิาลักษณ์  อสัราคชาวินนัท์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
50 นครนายก อ.เมอืงนครนายก อบจ.นครนายก นางสาวสุธาวัลย ์ แปลงแดง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
51 นครปฐม อ.ก าแพงแสน อบต.หว้ยมว่ง นางสาวเบญญาภา  สุขมารถ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
52 นครปฐม อ.พทุธมณฑล ทต.คลองโยง นางสาวจนัทมาส  ซ่ือสัตย์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
53 นครปฐม อ.นครชยัศรี ทต.ขนุแกว้ นางสาวภมีากร  สุนทรารักษ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
54 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.ลานตากฟา้ นางสาวชชัฎา  ตาลปา่หว่าน นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
55 นครปฐม อ.นครชยัศรี อบต.แหลมบวั นายรัฐพล  ชาวสี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
56 นครปฐม อ.พทุธมณฑล อบต.มหาสวัสด์ิ นางสาวปภสัศิริ  ขนุเศษ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
57 นครปฐม อ.พทุธมณฑล อบต.ศาลายา นางสาวรัชนกีร  กล่อมเกล้ียง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
58 นครปฐม อ.สามพราน อบต.คลองจนิดา นางสาวนพรัตน ์ เนยีมปกุ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
59 นครปฐม อ.สามพราน อบต.คลองใหม่ นางสาวปรมาพร  คชรัตน์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
60 นครปฐม อ.สามพราน ทม.สามพราน นายคัคเนศรวร์  พรอศัวโยธิน นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
61 นครปฐม อ.สามพราน อบต.หอมเกร็ด นางสาวรุจเิรศ  เกตุบญุลือ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
62 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม อบต.ดอนยายหอม นางสาวกญัญาภทัร  พึ่งอทุยั นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
63 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม อบต.ถนนขาด นางสาวอ าไพพรรณ  วัฒนาสิริพงศ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
64 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม ทม.สามควายเผือก นางสาวเบญจมาศ  พลูแกว้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
65 นครปฐม อ.บางเลน อบต.คลองนกกระทงุ นายดุสิต  ทว้มจนัทร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
66 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.นาเด่ือ นางสาวจารุวรรณ  ไชยเพชร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
67 นครพนม อ.เมอืงนครพนม อบต.ทา่ค้อ นางสาววีรยา  ประเสริฐสิทธิ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
68 นครพนม อ.นาทม อบต.นาทม นายประจบ  มั่นเหมาะ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
69 นครพนม อ.ศรีสงคราม ทต.สามผง นางสาวเนาวรัตน ์ นะคะจดั นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
70 นครราชสีมา อ.คง อบต.หนองมะนาว นางสาวณัฐปภสัร์  สายบตุร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
71 นครราชสีมา อ.บวัลาย อบต.เมอืงพะไล นางสาวสุกญัญา  ทวีภกัดีเสมอ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
72 นครราชสีมา อ.ปากชอ่ง อบต.ขนงพระ นางสาวจฑุามาศ  แสนรัมย์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
73 นครราชสีมา อ.พระทองค า ทต.พระทองค า นางสาวมทันา  หล่อแท้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
74 นครราชสีมา อ.วังน้ าเขยีว อบต.วังหมี นางสาวกมลพรรณ  กมลยะบตุร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
75 นครราชสีมา อ.เสิงสาง ทต.โนนสมบรูณ์ นางสาวพชัรี  ราชสีทา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
76 นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ส าโรง นางพชัรินทร์  จติดี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
77 นครราชสีมา อ.จกัราช อบต.สีสุก นายศรายทุธ  เสมพมิาย นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
78 นครราชสีมา อ.ชมุพวง อบต.โนนยอ นายธนาคาร  ทลูไธสง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
79 นครราชสีมา อ.โนนสูง อบต.ล ามลู นางสาวแพรวนภา  รัตนสิงห์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
80 นครราชสีมา อ.ปกัธงชยั อบต.ตูม นางสาวฬุริยา  ชยัวงศ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
81 นครราชสีมา อ.วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว นางสาวมาลิณี  อนิต๊ะวิน นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
82 นครสวรรค์ อ.หนองบวั ทต.หนองบวั นางสาวชนากานต์  สุภลาภ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
83 นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี นายวิธาน  บญุเกดิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
84 นครสวรรค์ อ.ตาคลี ทต.ชอ่งแค นางสาวสุพรรณิการ์  อนิทรแพทย์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
85 นครสวรรค์ อ.ตาคลี อบต.ตาคลี นางสาวสัตตกมล  สุขโชติ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
86 นนทบรีุ อ.ปากเกร็ด อบต.คลองขอ่ย นางสาวกฤติยาพร  มแีกว้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
87 นนทบรีุ อ.เมอืงนนทบรีุ เทศบาลนครนนทบรีุ นายวรปญัญา  เมธางกรู นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
88 นนทบรีุ อ.ไทรนอ้ย อบต.ขนุศรี นางสาววรรณิษา  เทศนดี์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
89 นนทบรีุ อ.ไทรนอ้ย อบต.ราษฎร์นยิม นางสาวธารารักษ ์ ส่องเมอืงสุข นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
90 นนทบรีุ อ.บางกรวย อบต.บางขนุกอง นางสาววราภรณ์  อนิทร์สมร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
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91 นนทบรีุ อ.บางบวัทอง อบต.ละหาร นางพมิธิดา  ทบัทมิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
92 นนทบรีุ อ.ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด นางสาวสุธิดา  พานชิกจิโกศลกลุ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
93 นนทบรีุ อ.เมอืงนนทบรีุ อบต.บางไผ่ นางสาวสุพฒัชา  ปั้นจนัทร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
94 นนทบรีุ อ.เมอืงนนทบรีุ ทต.ไทรมา้ นายดนยั  บญุแกว้เสือ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
95 นราธิวาส อ.ศรีสาคร อบต.กาหลง นายอารีฟ  วาเลาะ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
96 บรีุรัมย์ อ.หนองกี่ อบต.เมอืงไผ่ นางสาวกิ่งแกว้  แกว้สมบติั นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
97 บรีุรัมย์ อ.ประโคนชยั อบต.จรเขม้าก นางสาวกาญจนา  แตร่งยอดรัมย์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
98 บรีุรัมย์ อ.โนนดินแดง อบต.ล านางรอง นางสาววณัชมล  อาวาทย์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
99 ปทมุธานี อ.ธัญบรีุ ทม.สนั่นรักษ์ นางพทุธิภรณ์  ชอ่ดอก นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ

100 ปทมุธานี อ.เมอืงปทมุธานี ทต.หลักหก นางสาวอารยา  แกว้โมรา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
101 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ทม.คลองหลวง นางสาวณิชากร  ผุดผ่อง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
102 ปทมุธานี อ.คลองหลวง ทม.ทา่โขลง นางสาวสุภคัษร  รัตนบวรชยั นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
103 ปทมุธานี อ.เมอืงปทมุธานี ทม.บางคูวัด นางสาวธิดารัตน ์ พนัธ์โสภาค นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
104 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบรีุ อบต.หาดขาม นางสาวขนษิฐา  แนน่แคว้น นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
105 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.สามร้อยยอด อบต.ศาลาลัย นายวัฒนา  สีสังข์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
106 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.กยุบรีุ ทต.ไร่ใหม่ นางสาววิลันดา  พรหมแกว้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
107 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ทองมงคล นางสาวขนษิฐา  รวดเร็ว นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
108 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ นายภาณุพงศ์  วิชชตุเวส นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
109 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.ร่อนทอง นางสาวศุภนดิา  สีวัง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
110 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.บางสะพาน อบต.แมร่ าพงึ นางสาวสินนีาฏ  จนัทร์แจม่ใส นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
111 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ปราณบรีุ อบต.ปากน้ าปราณ นางสาวฐิติยา  พึ่งอทุยั นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
112 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมอืงประจวบคีรีขนัธ์อบต.อา่วนอ้ย นางสาวสุกญัญา  ชแูกว้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
113 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.เมอืงประจวบคีรีขนัธ์อบต.เกาะหลัก นายชนิวัต  เกษมสุขไพศาล นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
114 ประจวบคีรีขนัธ์ อ.ทบัสะแก อบต.นาหกูวาง นายเจษฎา  หุ่นงาม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
115 ปราจนีบรีุ อ.นาดี อบต.แกง่ดินสอ นายนายธนพฤทธ์  กจิพงษน์กิร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
116 ปราจนีบรีุ อ.ศรีมหาโพธิ อบต.บา้นทาม นางสาวสุรียรั์ตน ์ เอื้อทติยส์กลุ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
117 ปราจนีบรีุ อ.ศรีมโหสถ ทต.โคกปบี นางสาวทพิวิมล  สุขเจริญ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
118 ปตัตานี อ.ยะหร่ิง อบต.ตาแกะ นายนอิริฟาน  อาบู นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
119 พระนครศรีอยธุยาอ.ทา่เรือ ทต.ทา่เรือ นางสาวปวริศา  สิทธิปญัญา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
120 พระนครศรีอยธุยาอ.บางซ้าย ทต.บางซ้าย นางสาวธัญดา  ธูปจนัทร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
121 พระนครศรีอยธุยาอ.บางบาล ทต.มหาพราหมณ์ นางสาวจนัทร์สยาม  ภู่ประเสริฐ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
122 พระนครศรีอยธุยาอ.ลาดบวัหลวง อบต.คลองพระยาบนัลือ นางสาวนาตยา  ผลงาม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
123 พระนครศรีอยธุยาอ.ลาดบวัหลวง อบต.คู้สลอด นางสาววาริศา  ทองมี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
124 พระนครศรีอยธุยาอ.ลาดบวัหลวง ทต.สามเมอืง นางสาวองัคณา  เชี่ยวชาญ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
125 พระนครศรีอยธุยาอ.ทา่เรือ อบต.ทา่หลวง นางสาววชริาพร  เทยีมเพญ็ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
126 พระนครศรีอยธุยาอ.บางปะอนิ อบต.สามเรือน นางสาวธัญทพิ  เคล้าสี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
127 พระนครศรีอยธุยาอ.พระนครศรีอยธุยา อบต.เกาะเรียน นางสาวพรมนสั  เอน็นอ้ย นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
128 พทัลุง อ.กงหรา ทต.ชะรัด นายตัตว  วิโสจสงคราม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
129 พจิติร อ.ตะพานหนิ ทม.ตะพานหนิ นางสาววิภาวรรณ  คันธภริมย์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
130 พษิณุโลก อ.พรหมพริาม อบต.ศรีภริมย์ นายพชิญพชิญ ์ เพง็สิน นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
131 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.บา้นกลาง นางสาวขวัญชนก  ส่งสิริ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
132 เพชรบรีุ อ.แกง่กระจาน อบต.สองพี่นอ้ง นางสาวนรินทร์สิรี  ไทยเอื้อ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
133 เพชรบรูณ์ อ.เมอืงเพชรบรูณ์ อบต.บา้นโตก นายพฒิุพงษ ์ สุขวิเศษ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
134 แพร่ อ.เมอืงแพร่ อบจ.แพร่ นางสาวพมิพพ์สุิทธิ์  พากเพยีร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
135 ภเูกต็ อ.ถลาง อบต.เทพกระษตัรี นางสาวสุภาพร  พลูเงิน นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
136 ภเูกต็ อ.กะทู้ ทม.ปา่ตอง นางสาวมณิสษา  ตรีสุวรรณ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
137 ภเูกต็ อ.เมอืงภเูกต็ เทศบาลนครภเูกต็ นายณัฐพล  ล้ิมกจิประเสริฐ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
138 มหาสารคาม อ.บรบอื อบต.โนนแดง นางสาวธนวรัท  ธนาธิภคัชยั นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
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139 มหาสารคาม อ.เชยีงยนื อบต.หนองซอน นางสาวณปภชั  จนัทรักษา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
140 มหาสารคาม อ.นาเชอืก ทต.นาเชอืก นางสาวแสงดาว  บญุเพิ่ม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
141 มหาสารคาม อ.เมอืงมหาสารคาม อบต.โคกกอ่ นางสาวศิริพร  บรรเทา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
142 ยโสธร อ.เลิงนกทา ทต.สามแยก นายเมธาวี  บ ารุงศักด์ิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
143 ยโสธร อ.เมอืงยโสธร ทม.ทม.ยโสธร นายอานนทว์ัฒน ์ ขนัธ์โมลี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
144 ยะลา อ.เมอืงยะลา ทม.สะเตงนอก นางสาวคมตา  ไชยหมาน นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
145 ระนอง อ.เมอืงระนอง ทต.ปากน้ าทา่เรือ นางสาววิลาวัลย ์ นามวงศ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
146 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.มาบยางพร นางสาวจริภทัร  พรมมาสิทธิ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
147 ระยอง อ.บา้นค่าย ทต.ชากบก นางสาวสุรัดดากร  สุวรรณมารถ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
148 ระยอง อ.บา้นฉาง ทต.ส านกัทอ้น นางสาวรัตติยา   นอ้ยสุข นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
149 ระยอง อ.เมอืงระยอง ทม.มาบตาพดุ นายดนเุดช  ศิริรัตน์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
150 ระยอง อ.เมอืงระยอง ทต.เชงิเนนิ นางสาวณัฏฐนนั  สินสุพรรณ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
151 ระยอง อ.แกลง ทต.เมอืงแกลง นางวาสนา  วรรณวัตร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
152 ระยอง อ.บา้นฉาง ทม.บา้นฉาง นางสาวสุพนิ  อุ่นชาติ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
153 ราชบรีุ อ.บา้นโปง่ อบต.ปากแรต นายทรงเกยีรติ  มารมย์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
154 ราชบรีุ อ.เมอืงราชบรีุ ทม.ราชบรีุ นางสาวสุภารัตน ์ สุโพธิ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
155 ราชบรีุ อ.บางแพ ทต.บางแพ นางสาวเพญ็นภา  นาคเทศ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
156 ราชบรีุ อ.บา้นโปง่ ทม.ทา่ผา นางสาววรวลัญช ์ วดีศิริศักด์ิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
157 ราชบรีุ อ.ด าเนนิสะดวก ทต.บา้นไร่ นางสาวสิริรัตน ์ สุวรรณ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
158 ลพบรีุ อ.ชยับาดาล ทต.ล านารายณ์ นายสุเมธ  คุณมี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
159 ล าพนู อ.บา้นโฮ่ง ทต.บา้นโฮ่ง นางสาวรมยธ์ีรา  รสปตุิพงศ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
160 ล าพนู อ.บา้นโฮ่ง อบต.เหล่ายาว นายณัฐวุฒิ  อนิต๊ะกนั นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
161 ล าพนู อ.เมอืงล าพนู ทต.อโุมงค์ นายกติติพงศ์  ออนเปง็ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
162 เลย อ.ภกูระดึง ทต.ภกูระดึง นางสาวศิริพร  แกว้ดวงดี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
163 ศรีสะเกษ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อบต.เสียว นายภมู ิ สุโพธิ์ภาค นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
164 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ อบต.กระแชง นางสาวนารินทร์  มมีุ้ย นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
165 ศรีสะเกษ อ.เมอืงจนัทร์ อบต.ตาโกน นางสาวปลิดา  พงค์พรีะ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
166 ศรีสะเกษ อ.ราษไีศล อบต.หนองแค นางสาวปณัชนดิา  ปทัมาลา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
167 สกลนคร อ.พงัโคน ทต.พงัโคนศรีจ าปา ว่าที่ร้อยตรีหญงิพรพศิ  นนัทะศรี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
168 สกลนคร อ.วานรนวิาส ทต.หนองสนม นางสาววราลักษณ์  พงษอ์ดุม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
169 สกลนคร อ.บา้นมว่ง อบต.ดงหมอ้ทอง นางสาวมกุดา  ปอ้งค าศรี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
170 สกลนคร อ.วานรนวิาส ทต.กดุเรือค า นางสาวขวัญจติร  สีเสนาะ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
171 สงขลา อ.สะเดา ทต.ส านกัขาม นางสาวมณฑิตา  ขนุเจริญ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
172 สงขลา อ.นาทวี ทต.นาทวีนอก นางสาวรัยฮานะฮ์  สลีฟนิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
173 สงขลา อ.หาดใหญ่ ทม.บา้นพรุ นางสาวศุภธิดา  อรชร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
174 สงขลา อ.เมอืงสงขลา ทต.เกาะแต้ว นางสาววรารัตน ์ ฉมิสี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
175 สตูล อ.เมอืงสตูล ทต.คลองขดุ นางวาริ  จนัทร์แกว้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
176 สตูล อ.เมอืงสตูล อบจ.สตูล นางสาวจารียา  เพง็ไทร นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
177 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ อบต.บางเพรียง นางสาวขนษิฐา  ธุระพระ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
178 สมทุรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย นางสาวนวพร  อิ่มเอญิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
179 สมทุรปราการ อ.พระสมทุรเจดีย์ ทต.พระสมทุรเจดีย์ นางสาวหริญรัศมิ์  ไพรัมย์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
180 สมทุรปราการ อ.พระสมทุรเจดีย์ อบต.ในคลองบางปลากด นางสาวจฑุามาศ  อปุละ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
181 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ อบต.บางโปรง นางสาวเพญ็ฤดี  โอฐยิ้มพราย นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
182 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ อบจ.สมทุรปราการ นายอมฤต  ผ่านเมอืง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
183 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ ทต.คลองด่าน นางสาวศศิพร  กะระกล นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
184 สมทุรปราการ อ.บางบอ่ ทต.บางพลีนอ้ย นางสาวทกัษวดี   โสเจยยะ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
185 สมทุรปราการ อ.บางพลี อบต.บางพลีใหญ่ นางสาววันเพญ็  วงษา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
186 สมทุรปราการ อ.บางพลี อบต.บางโฉลง นายคงพหชั  แสงสุรินทร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
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ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสกุล ต าแหน่ง
187 สมทุรปราการ อ.พระประแดง ทม.ลัดหลวง นางสาววราลักษ ์ เทพปฏภิาณ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
188 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ อบต.แพรกษา นางสาวมลัลิกา  ชยันา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
189 สมทุรปราการ อ.เมอืงสมทุรปราการ อบต.เทพารักษ์ นางปยิรัตน ์ รักบญุ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
190 สมทุรสาคร อ.กระทุ่มแบน ทม.คลองมะเด่ือ นายกรรภริมย ์ ดรพล นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
191 สมทุรสาคร อ.บา้นแพว้ อบต.หลักสอง นางสาวภทัรีญา  อญัชนะ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
192 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.ชยัมงคล นางสาวทชัชา  ภมุมาลา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
193 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.ทา่ทราย นางสาวธีราภรณ์  นอ้ยมา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
194 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.นาโคก นางสาวพรรัมภา  รอดศิริ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
195 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร ทต.บางหญา้แพรก นางสาวพรรณนภิา  เพช็รสูงเนนิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
196 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร อบต.โคกขาม นางสาวอรณี  หมาดนุ้ย นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
197 สมทุรสาคร อ.กระทุ่มแบน ทต.ดอนไกดี่ นางสาวเจนจริา  มะพนัธ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
198 สมทุรสาคร อ.กระทุ่มแบน อบต.ทา่ไม้ นางสาวสุพฒัตรา  สีสอง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
199 สมทุรสาคร อ.กระทุ่มแบน ทต.สวนหลวง นางสาวปยิะวรรณ  แสงจนัทร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
200 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร ทต.ทา่จนี นายณัฐชนนิทร์  วิบลูยเสข นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
201 สมทุรสาคร อ.เมอืงสมทุรสาคร ทต.บางปลา นางสาวนนัทวัน  หสัสะ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
202 สมทุรสาคร อ.บา้นแพว้ ทต.บา้นแพว้ นางสาววาสนา  แจม่จ ารัส นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
203 สระแกว้ อ.วังสมบรูณ์ ทต.วังทอง นางสาวกวินทรา  เกษรบวัทอง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
204 สระแกว้ อ.เขาฉกรรจ์ ทต.เขาฉกรรจ์ นางสาวทฆิมัพร  ภกูาบขาว นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
205 สระบรีุ อ.เมอืงสระบรีุ ทม.สระบรีุ นางสาวอาภรณ์  กวัไวยกลู นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
206 สิงหบ์รีุ อ.อนิทร์บรีุ อบต.ชนี้ าร้าย นายธนานนัท ์ เจริญบญุ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
207 สิงหบ์รีุ อ.เมอืงสิงหบ์รีุ อบต.ต้นโพธิ์ นายกฤษณะพงศ์  ฉมิภู่ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
208 สิงหบ์รีุ อ.เมอืงสิงหบ์รีุ อบต.มว่งหมู่ นายธนวัฒน ์ ทบัทมิทอง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
209 สิงหบ์รีุ อ.อนิทร์บรีุ อบต.ง้ิวราย นางสาวอจัฉรา  เกง่กสิวิทย์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
210 สิงหบ์รีุ อ.อนิทร์บรีุ ทต.ทบัยา นางธิราภรณ์  กล่ินสุคนธ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
211 สุโขทยั อ.คีรีมาศ อบต.บา้นปอ้ม นายฐิติวัฒน ์ จนัขนัสี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
212 สุโขทยั อ.คีรีมาศ ทต.บา้นโตนด นายคมนณั์ชนนท ์ สุวรรณโณ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
213 สุโขทยั อ.คีรีมาศ อบต.โตนด นางสาวปยิวรรณ  จอมมงคล นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
214 สุโขทยั อ.ทุ่งเสล่ียม ทต.กลางดง นางสาวมานดิา  เงินนา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
215 สุโขทยั อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.ทุ่งเสล่ียม นายยทุธิไกร  เมอืงวะนา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
216 สุโขทยั อ.เมอืงสุโขทยั อบจ.สุโขทยั นางปาริชาติ  เงินสม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
217 สุโขทยั อ.เมอืงสุโขทยั อบจ.สุโขทยั นางสาวปยิฉตัร  ยธุาชติ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
218 สุพรรณบรีุ อ.บางปลามา้ ทต.ตะค่า นายเสกสรร  เหมอืนวงษธ์รรม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
219 สุพรรณบรีุ อ.ด่านชา้ง อบต.ด่านชา้ง นางสาวนาตยา  เสริฐภเูขยีว นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
220 สุพรรณบรีุ อ.เมอืงสุพรรณบรีุ อบต.ศาลาขาว นางสาวเบญญาภา  ธัญญเจริญ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
221 สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก อบต.ปากแพรก นางสาวภรีนนัท ์ จนัทร์มณี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
222 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ อบต.กรูด นางสาวจนัจริา  อนิทวงศ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
223 สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนคิม อบต.บา้นท าเนยีบ นางสาวจริาพรรณ  แสงจนัทร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
224 สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง อบต.ไทรขงึ นางสาวสุกญัญา  รุ่งเรือง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
225 สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ ทม.ทา่ขา้ม นางกณัฑ์ตินนัท ์ จนิดา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
226 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ ทต.หมื่นศรี นางสาวปญัจรัตน ์ ดาแกว้ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
227 สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ ทต.หมื่นศรี นายเชดิชยั  สมเสนาะ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
228 หนองบวัล าภู อ.ศรีบญุเรือง อบต.โนนมว่ง นางสาววนสัรา  วงศ์พรม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
229 หนองบวัล าภู อ.ศรีบญุเรือง ทต.โนนสะอาด นางสาวพรุิณลักษณ์  ธงศิลา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
230 อา่งทอง อ.ไชโย อบต.ชยัฤทธิ์ นางสาววารุณี  เกดิกจิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
231 อดุรธานี อ.พบิลูยรั์กษ์ อบต.บา้นแดง นางสาววัชยาภรณ์  ยศธิสุทธิ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
232 อดุรธานี อ.บา้นผือ ทต.บา้นผือ นางสาวอาภารัศมิ์  จดชยั นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
233 อดุรธานี อ.บา้นผือ อบต.เขอืน้ า นายวัชระศักด์ิ  จนัทะสิม นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
234 อดุรธานี อ.วังสามหมอ อบต.ค าโคกสูง นายอรุทติย ์ แกว้เกดิมี นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
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ที่ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ชื่อสกุล ต าแหน่ง
235 อดุรธานี อ.ศรีธาตุ ทต.หวันาค า นางสาวชติุมา  แกว้จนัทร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
236 อดุรธานี อ.หนองวัวซอ ทต.หนองวัวซอ นายไชยยศ   สูตรสุคนธ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
237 อดุรธานี อ.โนนสะอาด อบต.หนองกงุศรี นางสาวณัฐปราย ์ นามมาลา นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
238 อดุรธานี อ.ไชยวาน ทต.ไชยวาน นางพมิพว์ลัญช ์ จนัฤๅไชย นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
239 อตุรดิตถ์ อ.พชิยั อบต.บา้นโคน นางสาวกรรณิการ์  ตันบญุ นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
240 อบุลราชธานี อ.มว่งสามสิบ อบต.หนองเมอืง นางสาวศิรินนัท ์  ศรีสด นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ
241 อบุลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์ ทต.ทา่ชา้ง นางสาวศิรินภา รุ่งเรือง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิติัการ


