




1 นาย กฤตเมธ รักษากิจ ชางโยธา  - อบต. แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
2 นาย กันจนา บุญแตง หน.สวนโยธา 5 อบต. โนนสงา ปทุมรัตต รอยเอ็ด
3 นาย กําพล เศษลือ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด
4 นาย กิตติ เทพสืบ นายชางโยธา 3 อบต. บานตํ๊า เมือง พะเยา
5 นาย เกรียงไกร เพงพินิจ จนท.บริหารงานชาง 6 อบต. สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
6 นาย คมเวช เพช็รรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
7 นาย จเร พรมชาติ ชางโยธา 1 อบต. บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย
8 นาย จงรักษ ปาระมี นายชางโยธา 2 อบต. ดงดํา ล้ี ลําพูน
9 นาย จักรกฤษณ จําปาลี นายชางโยธา 3 อบต. ยอดแกง นามน กาฬสินธุ
10 นาย จักรพงศ จีนหนู นายชางโยธา 2 อบต. โคกหาร เขาพนม กระบี่
11 นาย จักรพล อยูสวัสดิ์ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ฉมัน มะขาม จันทบุรี
12 นาย จารึก บานคุม ชางโยธา 1 อบต. หลวงใต งาว ลําปาง
13 นาย จํานง อารพล หน.สวนโยธา  - อบต. ดงใหญ วาปปทุม มหาสารคาม
14 นาย ฉัตรชัย รองรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง
15 นาย เฉลิมชัย พิชญเวชยวงศา วิศวกรโยธา 5 ทต. พังลา สะเดา สงขลา
16 นาย ชมภู ชัยจันทร นักบริหารงานชาง 3 อบต. วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
17 นาย ชรินทร เยาวธานี หน.สวนโยธา 5 อบต. สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี
18 นาย ชัชชัย กวางเจริญกิจ หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
19 นาย ชัยพงษ พันธพรหม หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
20 นาย ชาญยุทธ ประมังคะตา ผช.ชางโยธา  - อบต. ดงใหญ วาปปทุม มหาสารคาม
21 นาย ณัฐพล ตะแกว ชางโยธา 1 อบต. ศิลาแลง ปว นาน
22 นาย ดอรอแม เจะมา หน.สวนโยธา 6 อบต. บาลอ รามัน ยะลา
23 นาย ดํารงคเกียรติ มังกรทอง หน.สวนโยธา 6 อบต. ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
24 นาย ธานินทร ศรสําแดง ชางโยธา 1 อบต. พระหลวง สูงเมน แพร
25 นาย ธีระชัย ชาติอุดม นายชางโยธา 3 อบต. สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทัย
26 นาย นภดล ธีรภัทรางกูร ชางโยธา 2 อบต. นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
27 นาย นลธวัชญ พลดี นายชางโยธา 3 อบต. นาทราย เมือง นครศรีธรรมราช
28 นาย ประเวศน หลวงปน ชางโยธา 1 ทต. เมืองแกนพัฒนา แมแตง เชียงใหม
29 นาง ประจวบ ญาณโกมุธ หน.สวนโยธา 5 อบต. โพธิมวงพันธ วิเศษชัยชาญ อางทอง
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30 นาย ปราโมทย รุงสวาง จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สมุด ปราสาท สุรินทร
31 นาย ปญญา ทองมาก นายชางโยธา 2 อบต. สรางโคก บานหมอ สระบุรี
32 นาย พิทักษพงษ สุวิกาโล ชางโยธา 1 อบต. แมตืน ล้ี ลําพูน
33 นาย พุทธา ภาควรรธนัย นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ปาหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
34 นาง เพ็ญพิชชา เสง่ียม หน.สวนโยธา 5 อบต. ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง
35 นาย ไพบูลย สีนอเพีย หน.สวนโยธา 5 อบต. บัวแดง ปทุมรัตต รอยเอ็ด
36 นาย ภาคิม เอี่ยมเพชร หน.สวนโยธา 5 อบต. ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง
37 นาย ภูวดล เขตกัน ชางโยธา 1 อบต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
38 นาย ภูวดล ขันคํานันตะ ชางโยธา 1 อบต. สบสาย สูงเมน แพร
39 นาย มานพ มวงเมือง ชางโยธา 2 อบต. หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
40 นาย ยุทธนา โกชัยยา นายชางโยธา 2 ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน
41 นาย ยุทธนา ยุทธกิจรัตนา หน.สวนโยธา 5 อบต. เสาหิน แมสะเรียง แมฮองสอน
42 นาย รวิสุด แสงจันทร นายชางโยธา 3 อบต. หนาสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
43 นาง รสสุคนธ เกตุปาน หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาชาง วิเศษชัยชาญ อางทอง
44 นาย ราชัน เจิมเฉลิม ชางโยธา 1 อบต. เขาหลวง วังสะพุง เลย
45 น.ส. ฐิติชญา พงษสะพัง ชางโยธา 1 อบต. ทาหิน สวี ชุมพร
46 นาย ฤเดช จีวา นายชางโยธา 3 อบต. หินซอน แกงคอย สระบุรี
47 นาย วรวุฒิ สรอยทอง ชางโยธา 1 อบต. นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา

48 นาย วรวุฒิ สุใจโรจน ชางโยธา 1 ทต. บานแปน เมือง ลําพูน
49 นาย วิชิต คงกะพันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. วังตะกู เมือง นครปฐม
50 นาย วิมล ขันหนองจอก หน.สวนโยธา 5 อบต. หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
51 นาย ศุภชัย พ่ึงไทย นายชางโยธา 2 ทต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี
52 นาย ศุภวัฒน ชวยชู วิศวกรโยธา 1 ทต. เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี
53 นาย สถาพร โสมสําราญ นายชางโยธา 2 อบต. ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี
54 นาย สมเกียรติ ภูขาว หน.สวนโยธา 5 อบต. ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
55 นาย สมโภช รัตนภูมิ ชางโยธา 1 ทต. ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี
56 นาย สมควร ปรมปญญาวรกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. ผาตาล ทาวังผา นาน
57 นาย สมชาย จิตพรหม จนท.การประปา 1 อบต. ทาหิน สทิงพระ สงขลา
58 นาย สมปอง เพชรจันทร นายชางโยธา 2 อบต. ปะ ทาตูม สุรินทร
59 นาย สมศักดิ์ ทองใบ หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองนครเนื่องเขต เมือง ฉะเชิงเทรา
60 นาย สรพงษ ศรีวรชัย นายชางโยธา 3 อบต. หนองซน นาทม นครพนม
61 นาย สรภพ เหลี่ยมรุงฟา ผช.ชางโยธา  - อบต. ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุรี
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62 นาย สหัส อิสลามนุกูล ชางโยธา 1 อบต. คลองยาง เกาะลันตา พังงา
63 นาย สฤษฎ ชั้นบัณฑิต ชางโยธา 1 อบต. ทาหิน สทิงพระ สงขลา
64 นาย สิทธิเดช โมครา ชางโยธา 1 อบต. บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค
65 นาย สิทธิศักดิ์ กวางวงษ วิศวกรโยธา 3 อบต. วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
66 นาย สุกฤษฏิ์ บุญลอม หน.สวนโยธา 5 อบต. สะแก สตึก บุรีรัมย
67 น.ส. สุกาญดา ขวัญเมือง ชางโยธา  - อบต. สวี สวี ชุมพร
68 นาย สุขภาพ สังขนุกิจ นายชางโยธา 3 อบต. ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

69 นาย สุธีรวัฒน รังสิมันตุชาติ นายชางโยธา 2 อบต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช

70 นาย สุระเชษฐ แฟบกิ่ง ชางโยธา 2 อบต. สุขเกษม ปกธงชัย นครราชสีมา
71 น.ส. สุวลักษ สุวรรณพงค นายชางโยธา 2 อบต. วังมา ลาดยาว นครสวรรค
72 นาย สุวิทย เนตรจินดา ผช.ชางไฟฟา  - อบต. บางกระเจา พระประแดง สมุทรปราการ
73 นาย สุวิทย พ้ืนชมภู นายชางโยธา 2 อบต. หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
74 นาย สุวิทย ธรรมรัตนพงศ นายชางโยธา 5 ทต. หนองจิก หนองจิก ปตตานี
75 นาย เสด็จ งามคํา ชางโยธา 1 อบต. นางตะเคียน เมือง สมุทรสงคราม
76 นาย เสนาะ ยะปอก ชางโยธา 1 อบต. วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
77 นาย เสนีย อาจศิริ หน.สวนโยธา 4 อบต. หวยแย หนองบัวระแหว ชัยภูมิ
78 นาย เสวก เวชประสิทธิ์ ชางโยธา 1 อบต. ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
79 นาย อดิศักดิ์ เอกจักรแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
80 นาย อดิศักดิ์ วรรณูปภัมภ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร
81 นาย อดุลย มัสกุล หน.สวนโยธา 6 อบต. หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง
82 น.ส. อนันตญา ศิริรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. หินโคน จักราช นครราชสีมา
83 นาย อนุสรณ สมบัติ ชางโยธา 1 อบต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
84 นาย อภิเดช เฉียบแหลมดี ชางโยธา 1 อบต. ตาเสา หวยราช บุรีรัมย
85 นาย อภิชาติ ยอดแกวดี ชางโยธา 1 อบต. ฉาง นาทวี สงขลา
86 นาง อรัญญาพร เสาวรัจ นายชางโยธา 3 อบต. แก รัตนบุรี สุรินทร
87 นาย อาคม กอมาตย หน.สวนโยธา 5 อบต. น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
88 นาย อุดม ยามี ผช.ชางโยธา - ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย
89 นาย อุทัย ปลัดนู ชางโยธา 1 อบต. แมพริก แมพริก ลําปาง
90 นาย อุบล สืบกลัด ชางโยธา 1 ทต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาย กนกชัย ขับกลอมสง สถาปนิก 3 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
2 นาย กรฤทธ ผลกาย นายชางสํารวจ 2 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
3 นาย กรีฑา เสาโส หน.สวนโยธา 5 อบต. บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย
4 น.ส. กฤตพร ดีสมุทร จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
5 น.ส. กันตินันท หนาแนน ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. รัษฎา เมือง ภูเก็ต
6 นาย กิตต์ิเนศ สยามประโคนธนายุ หน.สวนโยธา 6 อบต. ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย
7 น.ส. กุลนิษฐ ใจยศ จนท.ธุรการ 1 ทต. บางหลวง บางเลน นครปฐม
8 นาย ขวัญชัย เสริฐสูงเนิน ชางโยธา 1 อบต. ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา
9 น.ส. จรรยา อินปุระ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กกโก เมือง ลพบุรี
10 น.ส. จันทรเพ็ญ เมียดนอก จนท.ระบบงานคอมฯ 3 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
11 นาย จิรายุทธ หงษสิบเจ็ด นักวิชาการศึกษา 4 อบต. เจดียชัย ปว นาน
12 น.ส. จุฑารัตน อนเงิน ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
13 นาย ชโนทัย แกวอําไพ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย
14 นาย ชัยฤทธิ์ ไชยโย วิศวกรโยธา 4 ทต. แมแรง ปาซาง ลําพูน
15 น.ส. ณิชยกร นิดคง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ยะลา เมือง ยะลา
16 นาย ดํารงคศักดิ์ นนทะโคตร ชางโยธา 1 อบต. ปากหมัน ดานซาย เลย
17 นาย ทิวา พูลภักดี ชางโยธา 1 อบต. เกาะเปาะ หนองจิก ปตตานี
18 นาย ธงชัย ใจดอนมูล นักวิชาการศึกษา 4 อบต. น้ําตก นานอย นาน
19 นาย ธวัชชัย มลัยคํา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ซับสมบูรณ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
20 น.ส. ธัญญารักษ หนุนยศ จพง.ธุรการ 2 ทต. บานตาก บานตาก ตาก
21 น.ส. ธัญณิชา ขันตี นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทม. บานไผ บานไผ ขอนแกน
22 นาย ธัญวิวรรธน มโนธรรม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ดอนโพธิ์ทอง เมือง สุพรรณบุรี
23 นาง ธิดารัตน วงศศรีชา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. คําพ้ี นาแก นครพนม
24 นาง ธิดารัตน ใจกลม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
25 น.ส. ธีรารัตน สีดา ผช.จนท.ประชาสัมพันธ  - อบต. แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
26 นาง นภัสนันท กาญจนเกตุ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
27 น.ส. น้ําเพชร บุญเนียม จพง.ธุรการ 2 ทต. บานตาก บานตาก ตาก
28 นาง ปฐมชิสา ปูเพชร จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี

จังหวัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2550 ระยะที่1
รุนที่ 11 ระหวางวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2549

วิชาคอมพิวเตอรปฏิบัติการโปรแกรม Photoshop
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29 น.ส. ปณิตา วิเชียรสรรค นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
30 นาย ประจักษ เกิดศักดิ์ ชางไฟฟา 1 อบต. หนองไขน้ํา เมือง นครราชสีมา
31 นาย ประสาร ชัยภูมิ นายชางโยธา 3 ทต. ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี
32 วาที่รท. ปราโมทย ออนแกว ผช.นักพัฒนาชุมชน  - ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
33 นาย ปริวัฒน ชางคิด นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ธารคีรี สะบายอย สงขลา
34 นาย ปรีชา กอเก้ือ ชางโยธา 1 อบต. ปุโละปุโย หนองจิก ปตตานี
35 น.ส. ปอร ประเสริฐศักดิ์ นักวิชาการเกษตร 3 อบต. ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
36 นาย พงษศักดิ์ เพ่ิมวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
37 นาง พนารัตน บุญชูชวย จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. แวง แวง นราธิวาส
38 น.ส. พิมพา สืบสมาน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
39 นาย พิริยะ ทองอารีย วิศวกรโยธา 3 อบต. บางหญาแพรก เมือง สมุทรสาคร
40 น.ส. พุทธชาด ศรีบุปผา ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
41 นาง เพ็ญประภา สุภชาติ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. พระธาตุ เชียงกลาง นาน
42 น.ส. ภัทราวดี มั่นเหมาะ ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย
43 นาย มนูศักดิ์ ศรีเคน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี
44 นาง รักชนก คําภักดี จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ขุมเงิน เมือง ยโสธร
45 นาย ราชัน เจิมเฉลิม ชางโยธา 1 อบต. เขาหลวง วังสะพุง เลย
46 น.ส. ราตรี อุบลรัตน ลูกจางประจํา  - อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
47 น.ส. วรรณลักษณ พละเลิศ จพง.ธุรการ 5 ทต. ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี
48 น.ส. วรางคณา เนื้อนวล ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
49 น.ส. วรารัตน กลอมกุล นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. บางงา ทาวุง ลพบุรี
50 นาย วัชชะญะ วิระษร นายชางโยธา 2 อบต. นิเวศน ธวัชบุรี รอยเอ็ด
51 น.ส. วันดี หนุนยศ จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. บานตาก บานตาก ตาก
52 น.ส. วันทนา สยามรัฐ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี
53 น.ส. วิไลพร ปญญา จพง.ธุรการ 2 อบต. ยอดแกง นามน กาฬสินธุ
54 นาย วิสันต ปนสุวรรณ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
55 นาง ศิรินารถ สุระสังวาลย จนท.ธุรการ 2 อบต. เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
56 นาย ศรายุทธ สายญาติ หน.สวนโยธา 5 อบต. วังดิน เมือง อุตรดิตถ
57 นาย สถาปนะ แกนสน หน.สวนโยธา 5 อบต. ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
58 นาย สธร นพรัตน นายชางโยธา 2 อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
59 นาย สมนึก ดุมถา นายชางโยธา 2 อบต. ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
60 น.ส. สมฤดี ทองขํา บุคลากร 3 อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



61 นาย สันติ ทาวนอก หน.สวนโยธา 5 อบต. ตาจั่น คง นครราชสีมา
62 นาย สาโรช แกวใส นักบริหารงานทั่วไป 7 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
63 น.ส. สุณี แสงอุไร จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. ราชบุรี เมือง ราชบุรี
64 นาง สุดาพร กันสุข หน.สวนการคลัง 5 อบต. น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ
65 นาย สุทธิพงศ เริงชัยภูมิ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กลาง เมือง ชัยภูมิ
66 นาง สุธีรา มนนามอญ จนท.บันทึกขอมูล 2 ทต. วัดประดู เมือง สุราษฎรธานี
67 นาย สุนันท จันทรมโนวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ
68 น.ส. สุนีย งามมนตรีลีลา นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
69 น.ส. สุภาพร ศรีไชยวาลย จนท.ธุรการ 1 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
70 นาง สุภาภรณ กางทอง จนท.ธุรการ 2 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
71 นาย สุรศักดิ์ ฤทธิสุทธิ์ นายชางโยธา 2 อบต. ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
72 น.ส. สุวรา พิณศิริ บุคลากร 3 อบต. ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี
73 นาย สุวิทย นิรมลพานิช นักวิชาการศึกษา  - อบต. คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
74 นาย สุภร จันทรสูต หน.สวนโยธา 4 อบต. บึงศาล องครักษ นครนายก
75 นาย อนุชา สําเนียงแจม จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ดอนยาง เมือง เพชรบุรี
76 นาย อนุสรณ ราศรีจะบก ชางโยธา 2 อบต. ทัพรั้ง พระทองคํา นครราชสีมา
77 นาย อภิรักษ ศิริเสวกุล หน.กองชาง 6 ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
78 น.ส. อรนุช คงแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
79 นาย อัครินทร ปวงขจร นายชางโยธา 2 อบต. ปาสัก วังชิ้น แพร
80 น.ส. อารีนา มะ จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
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1 นาง กฤษณา ลือชา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ
2 น.ส. กัลยกร ปริศวงค จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
3 น.ส. ก่ิงแกว จรจังหรีด จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ภูหลวง ปกธงชัย นครราชสีมา
4 นาย กิติศักดิ์ กุลวรกิตต์ิ จพง.ธุรการ 3 อบต. หาดทนง เมือง อุทัยธานี
5 นาย เกรียงไกร เปลี่ยนสีนวล ปลัด อบต. 6 อบต. คุริง ทาแซะ ชุมพร
6 นาย คิน เหมยแกว จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
7 นาย คีตะพิชณ สิริภูบาล ปลัด อบต. 6 อบต. ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
8 น.ส. จอมใจ ธรรมบุตร นักวิชาการศึกษา  - อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
9 นาย ฉัตรชัย อภิรัตนานุสรณ นักพัฒนาชุมชน 5 ทต. หนองจิก หนองจิก ปตตานี
10 นาย เฉลิมวุฒิ ออกสุข จนท.สันทนาการ 3 อบต. น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
11 น.ส. ชลดา เมืองเยาะ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค
12 นาย ชัยนรินทร เกงสาริกัน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
13 น.ส. ชุติมา พรหมรุกขชาติ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
14 นาย โชคดี สกุลกวีพร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย
15 น.ส. ทัศรินทร โคกลือชา จนท.ระบบงานคอมฯ 3 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
16 น.ส. ทิสานาต วิเศษฤทธิ์ ผช.จนท.ประชาสัมพันธ  - ทต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด
17 นาย ธนวิชญ ขันโอ นิติกร 4 อบต. ขอนแตก สังขะ สุรินทร
18 นาย ธนายุทธ โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมฯ 3 ทม. บานไผ บานไผ ขอนแกน
19 น.ส. ธัญสิริ เล็กศิริ จพง.ธุรการ 2 อบต. บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย
20 นาย ธีรสิทธิ สมปาน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เส่ืองขาว ศรีรัตน ศรีสะเกษ
21 น.ส. นนลสา ภูมิคอนสาร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน
22 น.ส. นาฏธิดา นนทพันธ จนท.ธุรการ 1 อบต. นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
23 นาย ปราการ แกลวทนง ปลัด อบต. 6 อบต. บางเหรียง ทับปุด พังงา
24 นาง ภัทรวดี ยอดเรือน นักวิชาการศึกษา  - อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
25 นาย มนตรี บุญคง จพง.พัสดุ 2 อบต. คลองนครเน่ืองเขต เมือง ฉะเชิงเทรา
26 นาง มะลิวัลย ยืนยงค จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
27 นาย รุงเรือง เกตุเมือง จพง.พัสดุ 2 อบต. สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี
28 น.ส. วรยา กล่ํามอญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร

จังหวัด
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วิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธสําหรับ อปท. และ After Effects
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29 นาง วันวิสาข แถนสีแสง นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองโน เมือง มหาสารคาม
30 น.ส. วาสนา ศรีมันตะ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. แมพริก แมพริก ลําปาง
31 นาย วาทินี ทองพนัง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
32 น.ส. ศศิธร คงแปน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
33 นาย สมคิด ใบอุบล ปลัด อบต. 6 อบต. บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ
34 น.ส. สิรภัทร สุทธนันท ผช.จนท.สงเสริมการทองเที่ยว  - อบต. ถํ้าลอด ปางมะผา แมฮองสอน
35 น.ส. สิริพันธ ศรีเมือง จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. เกาะเทโพ เมือง อุทัยธานี
36 น.ส. สุกัญญา คําสิงหนอก จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. นาโพธิ์ ก่ิง อ.กุดรัง มหาสารคาม
37 นาง สุชัญสินี เอี่ยมศรี นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คําเนียม กันทรลักษณ ศรีสะเกษ
38 น.ส. สุนารี พานิช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. คลองเต็ง เมือง ตรัง
39 น.ส. สุนิตา ทันที จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทุงใหญ กันทรลักษณ ศรีสะเกษ
40 น.ส. สุภัค พันแพง จพง.ธุรการ 2 อบต. น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ
41 น.ส. สุณัฐฐา สาเมาะ นายชางโยธา 2 อบต. เปยน เทพา สงขลา
42 นาง สุภาวดี ศิวิโรจน จนท.จัดเก็บรายได 3 อบต. ตะเครียะ ระโนด สงขลา
43 นาย สํารวย อนงค จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาประจะ ชะอวด นครีธรรมราช
44 น.ส. เสาวภา เนินพลอย นิติกร 3 อบต. เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
45 นาย โสภณ จันทรเขียว จนท.ธุรการ 2 ทต. ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง
46 นาง อดิศยา สุวรรณเรือง จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
47 นาย อดิศักดิ์ คําเพราะ นักบริหารงานทั่วไป 6 ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
48 นาย อธิชัย ธรรมมุสา ผช.นักพัฒนาชุมชน 3 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
49 น.ส. อนุชฎา สาเฮาะ นักวิชาการประชาสัมพันธ 4 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
50 นาย อภิรักษ เขาวลาส นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทม. แมสอด แมสอด ตาก

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด




