




1 นาง กนกวรรณ สุรภักดี จนท.วิเคราะหนโยบายน 4 อบต. ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช

2 นาย กมล บุมี นายชางโยธา 4 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
3 นาย กฤตฏิวัฒณ นอยเมือง ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. อิปุม ดานซาย เลย
4 น.ส. กฤษณา ไพศาลธรรม จนท.ธุรการ 3 อบต. หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
5 นาย กังวาลไพร นามมุงคุณ นักวิชาการศึกษา 4 อบต. หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
6 นาง กาญจนา แกวนิล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นาทม ทุงฝน อุดรธานี
7 น.ส. กาญจนา จันทรรักษ จพง.ธุรการ 2 อบต. มาบไพ ขลุง จันทบุรี
8 นาย กําชร โทแกว นักวิชาการเกษตร 3 อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
9 น.ส. กิตติมา พรรณสุข จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต
10 จ.ท. กิติคุณ จันทุดม จนท.ธุรการ 1 อบต. โพธิ์ศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
11 นาย กิติพงษ พันธุลี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เดนเหล็ก น้ําปาด อุตรดิตถ
12 น.ส. เกตสรี ชูแกว บุคลากร 3 อบต. คูขุด สทิงพระ สงขลา
13 น.ส. เกศรา จันทวัง จนท.ธุรการ 1 ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
14 นาย โกศล วิเซีย ปลัด อบต. 6 อบต. กุดตุม เมือง ชัยภูมิ
15 น.ส. ขวัญชีวา ธัญญเจริญ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสล่ียม สุโขทัย
16 น.ส. คําเอื้อง แจมใส นิติกร 4 อบต. พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
17 นาย จตุพร กุลทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
18 น.ส. จันทรฉาย มะโหฬาร จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 ทต. แมลาว แมลาว เชียงราย
19 นาง จุฑาธิปต สามารถ ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช

20 นาย ฉลองกรุง ภคกุล จพง.ปองกันและบรรเทาฯ 2 อบต. หวยยาง แกลง ระยอง
21 นาย ชนินทร จันทรตา จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ทางาม เมือง ปราจีนบุรี
22 น.ส. ชลิดา ออนมณี จนท.ธุรการ 1 อบต. ทุงโปง อุบลรัตน ขอนแกน
23 นาย ชัชวาลย วงศสวรรค จพง.พัฒนาชุมชน 2 ทต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
24 นาย ชัยณรงค รักเส็ง จนท.ธุรการ 1 อบต. คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
25 นาง ชาลินี ดาษไธสง จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. หนองบัวตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
26 นาง ชื่นกมล คงทัน จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. บานตอน กิ่ง อ.รัตนวาป หนองคาย
27 น.ส. ชุติมา พรหมรุกขชาติ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
28 นาง ฐิตารีย พระเกตุเมือง จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
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29 นาง ณรรฐมน ศรีพันธ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
30 นาง ณัฎฐชานันท แกวกาญจน นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
31 น.ส. ณัฐกานต เตชกําธร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี
32 น.ส. ณัฐยา บุญชูวงค จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
33 นาย ณัฐวุฒิ บุญบรรลุ นิติกร 4 อบต. หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
34 นาย ทักษิณ รักอยู จนท.ธุรการ 4 อบต. นาปา เมือง เพชรบูรณ
35 ร.ต. ธนพล จินตประชา พนักงานจางท่ัวไป  - ทม. ยโสธร เมือง ยโสธร
36 นาย ธวัชชัย โนสูงเนิน ลูกจางประจํา  - อบต. ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
37 น.ส. ธัญญาภรณ สิมแสน จนท.ธุรการ 2 ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
38 นาง นงลักษณ โฮมวงศ นักวิชาการคลัง 5 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
39 นาย นที สังยวน จพง.ธุรการ 2 ทต. กุดสิม เขาวง กาฬสินธุ
40 จ.อ. นภดล พฤกษามาตย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี
41 น.ส. นราธร สอดศรี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
42 น.ส. นันทิยา หีบทอง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
43 น.ส. น้ําตาล สาลีผลิน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา

44 น.ส. น้ําเพชร บุญเกิด จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. วังทอง เมือง กําแพงเพชร
45 วาที่รต. นิรันดร ใสสี จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
46 นาย นิรันทร ครุฑตัน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ
47 นาง นุสลี พระชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานตอน กิ่ง อ.รัตนวาป หนองคาย
48 นาง บําเพ็ญ วณิชาชีวะ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
49 น.ส. เบญญาทิพย หมื่นจันทร จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 อบต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
50 นาย ประจักร คํามุงคุณ นักวิชาการศึกษา 4 อบต. นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
51 นาง ประนอม เทือกจอหอ จนท.ธุรการ 2 อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง
52 นาย ประยูร เหลาวัฒนา ปลัด อบต. 6 อบต. ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
53 นาย ประสิทธิ์ ยอดคํา ผช.จนท.ธุรการ - อบต. บานต้ิว หลมสัก เพชรบูรณ
54 นาย ประเสริฐ จีบสันเทียะ นักวิชาการศึกษา 4 อบต. มะคา โนนไทย นครราชสีมา
55 นาย ปรีชา สุทธิวรรณา จนท.ธุรการ - อบต. หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
56 นาย ปยะ ปนใจ ผช.จนท.ประชาสัมพันธ  - อบต. ทาผา เกาะคา ลําปาง
57 น.ส. พรประภา ขามสาม จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทาขาม เมือง แพร
58 น.ส. พรลภัส ทวีพงคพจนา นักวิชาการการเงินและบัญชี 4 อบต. หนองยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย
59 น.ส. พราลัย โปธา จพง.ธุรการ 2 ทต. ปอกแปก เมือง สระบุรี
60 นาง พวงเพชร โพธิ์แทน จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรานี
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61 น.ส. ภัทรชญา รอดยอย จนท.ธุรการ 2 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
62 นาย ภาณุ ลาเตะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
63 ร.ต. มณฑล ซายขวา นักวิชาการศึกษา 3 ทต. บานเหลา กิ่ง อ.เวียงเชียงรุง เชียงราย
64 น.ส. มณี เลิศตะคุ จพง.ธุรการ 2 อบต. ตูม ปกธงชัย นครราชสีมา
65 น.ส. มัลลิกา บุญหา จนท.ธรการ 2 ทต. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส
66 จ.อ. มานพ เกษประทุม จพง.ธุรการ 5 อบต. หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
67 นาย มารุต กลมเกล้ียง นิติกร 3 อบต. ทาระหัด เมือง สุพรรณบุรี
68 นาย ยุทวัฒน ชัยคํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี
69 น.ส. รจนา กํ่าเพชร จพง.สาธารณสุขชุมชน 3 อบต. ปาแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
70 น.ส. รจเรศ ปานเนื่อง ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี
71 นาย รณกฤต พิมพโคตร นักวิชาการศึกษา 4 อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
72 น.ส. รัสดาพร พรมเดื่อ ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
73 นาย รําภะวัฒนศักดิ์ สุรําไพ ปลัด อบต. 5 อบต. วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
74 น.ส. เรณู เกตุแกว ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี
75 น.ส. ลัดดาวรรณ บุญชู จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ
76 น.ส. วนิดา รวมสุข จนท.ธุรการ 1 อบต. วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทัย
77 นาง วันดี กล่ินละมัน จน.ธุรการ 1 อบต. คูเตา หาดใหญ สงขลา
78 น.ส. วิศนี วณิชวิชากรกิจ นิติกร 4 อบต. ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค
79 นาย แวมูฮามัดซีดิ แวแยนา จพง.ธุรการ 2 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
80 นาง ศาณี สืบบุญ จนท.ธุรการ 2 อบต. หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
81 นาย ศิริพงษ สารโตศล นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 อบต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี
82 น.ส. ศุภากร ธีระภคพร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. หางน้ําสาคร มโนรามย ชัยนาท
83 น.ส. สมจิตร สิทธิเลิศ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
84 นาย สมบัติ ทัพธานี จนท.พัฒนาชุมชน 2 อบต. หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
85 นาย สมปอง มะลิวงษ จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองโรง หนองแค สระบุรี
86 นาย สยาม นามวงษ จนท.ธุรการ 1 อบต. โนนสมบูรณ บึงกาฬ หนองคาย
87 น.ส. สรวรรณ พัชนะ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
88 น.ส. สรัญญา ทิพยสุมณฑา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
89 นาย สราวุธ สุขเสาร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นครเจดีย ปาซาง ลําพูน
90 นาย สวิทย ศรีทาว นิติกร 4 ทต. วังดิน บางปลามา สุพรรณบุรี
91 นาง สายพิน อวนแกว จนท.จัดเก็บรายได 2 ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย
92 น.ส. สายวารินทร แสงสวาง จพง.ธุรการ 4 ทต. พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
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93 นาย สายสุมิตร มาบุญมี ปลัดเทศบาล  - ทต. นานอย นานอย นาน
94 นาง สาวิตรี กาซอง ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. บานกาศ สูงเมน แพร
95 นาย สิทธิพร พิพัฒนกุล หน.สํานักปลัดเทศบาล 8 ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
96 น.ส. สิวลี ภูผาลัย นักวิชาการเกษตร 4 อบต. หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
97 นาง สุกัญญา สอนทุง ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
98 นาง สุกัลยา จันทรเขียว ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
99 นาย สุทธิพงษ วงคยา จนท.ธุรกร 2 อบต. ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
100 น.ส. สุทัตตา ชุมพร นักวิชาการเกษตร 3 อบต. จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

101 น.ส. สุภาพร ศรีบุรินทร นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ทาศาลา ภูเรือ เลย
102 น.ส. สุมามาลย ผองกาย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 ทต. จรเขรอง ไชโย อางทอง
103 นาย สุรศักดิ์ แรทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎรธานี
104 นาง สุรีพร ทองพูล จพง.ธุรการ 5 อบต. จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี
105 น.ส. สุวัฒนา ทองเต็ม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
106 นาย หัสดิน เอี่ยมพานิชกุล นักวิชากาศึกษา 3 อบต. กุดตุม เมือง ชัยภูมิ
107 นาย อดิเรก ปานะวงษ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
108 นาย อภิรักษ มาณสุข จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ลุโยะยิโร มายอ ปตตานี
109 นาง อรทัย ธรรมโย นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา

110 น.ส. อรัญญา พงศสะอาด ปลัด อบต. 6 อบต. สังขะ สังขะ สุรินทร
111 น.ส. อรัญญา สุวะรัตน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
112 นาง อริสรา บุญสม พนักงานจาง  - อบต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
113 น.ส. อังคณางค จันทเขต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
114 น.ส. อัจฉดาวรรณ พรหมวัลย จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ราวตนจันทร ศรีสําโรง สุโขทัย
115 น.ส. อัมพวัน จงรักษ นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพูน
116 นาย อาทิตย มะณูดวงจันทร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หวยทราย หนองแค สระบุรี
117 น.ส. อุไร ปาละนันทน จพง.ธุรการ 2 อบต. บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม
118 น.ส. อุไรรัตน แสงอรุณ ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ - อบต. บางพูน เมือง ปทุมธานี
119 น.ส. อุไรรัตน นามแกว จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เถาไห เพ็ญ อุดรธานี
120 นาย เอกวัชร สังขลาย ผช.นักวิชาการศึกษา  - อบต. อูโลก ลําดวน สุรินทร

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาย  ธวัชชัย ศรีแสง ชางโยธา  - อบต. ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
2 นาย  สนธิเดช รุงเรืองวิทยา ผช.ชางโยธา  - อบต. สวนแตง ละแม ชุมพร
3 นาย กิตติ ศักดิ์ดี ชางโยธา 1 อบต. เขวาไร เดนชัย แพร
4 นาย กิตติพงษ ย่ิงยง นายชางโยธา 3 อบต. หินโงม เมือง หนองคาย
5 นาย จรูญ จันทรบอโพธิ์ ชางโยธา 1 อบต. เดนเหล็ก น้ําปาด อุตรดิตถ
6 นาย จาตุรงค อุทัยกรณ ชางโยธา 1 อบต. แจระแม เมือง อุบลราชธานี
7 นาย เฉลิมชัย พุทโธ นายชางโยธา 3 อบต. ปาไมงาม เมือง หนองบัวลําภู
8 นาย เฉลิมพล ตันติ นายชางโยธา 3 อบต. ง้ิวงาม เมือง อุตรดิตถ
9 นาย ชาคริด ห่ืมปอง นายชางโยธา 2 อบต. ชากโดน แกลง ระยอง
10 นาย ชาติชาย ทนกระโทก นายชางโยธา 3 อบต. ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
11 นาย ไซฟูดิน มามุ ผช.ชางโยธา  - อบต. ตะโละกาดปร ยะหริ่ง ปตตานี
12 นาย ณัฏฐ เจริญวัฒนวิญู ชางโยธา  - อบต. พลวงทอง บอทอง ชลบุรี
13 นาย ณัฐวุฒิ เพชรดี ชางโยธา 1 อบต. ยางโทน หนองมวง ลพบุรี
14 นาย ทวีป มิลาวรรณ ชางโยธา 1 อบต. ตาลเต้ีย เมือง สุโขทัย
15 นาย ทวีศักดิ์ ชมเชย ชางโยธา 1 อบต. กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
16 นาย ธาดา กรุดแกว ชางโยธา 1 อบต. หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
17 นาย ธีรวุฒิ ขามสาม ชางโยธา 1 อบต. ทาขาม เมือง แพร
18 ร.ต. นพรัตน ย้ิมหอย หน.สวนโยธา 4 อบต. ภูฟา บอเกลือ นาน
19 นาย นรนิติ แกนพะวา หน.สวนโยธา 4 อบต. บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
20 นาย นาวิน ภูประเสริฐ นายชางโยธา 5 ทต. ทาพล เมือง เพชรบูรณ
21 นาย นิติ ศิริหัตถ นายชางโยธา 3 อบต. สองดาว สองดาว สกลนคร
22 นาย นิวัฒน พ่ึงเพ็ง ผช.ชางโยธา  - อบต. วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
23 นาย ปรมินทร สิริโสภณวัฒนา นายชางโยธา 2 อบต. อบต.ชําแระ โพธาราม ราชบุรี
24 นาย ประยุทธ แกวหอม จนท.การประปา 1 อบต. ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ
25 นาย ประหยัด มีเชื้อ หน.สวนโยธา 6 อบต. บานสาง เมือง พะเยา
26 นาย พงษศักดิ์ นวลกลับ ชางโยธา 1 อบต. โคกสัก บางแกว พัทลุง
27 นาย พิษณุ วิเชียรแสน นายชางโยธา 2 อบต. นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
28 นาย เพียรพล กรวาทิน นายชางโยธา 2 อบต. ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ

อปท. อําเภอ จังหวัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2550 ระยะที่ 2
รุนที่ 8  ระหวางวันที่ 25 - 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2550  

วิชาคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสราง (Auto CAD)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



29 นาย ไพฑูรย โยธานัน ผช.ชางโยธา - อบต. หนองเมือง บานหมี่ ลพบุรี
30 นาย ไพโรจน นมัสการ นายชางโยธา 3 อบต. รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
31 นาย มงคล ตุมบุตร ชางโยธา 1 อบต. หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
32 นาย มงคล พาระพัฒน ชางโยธา 2 อบต. ทาง้ิว เมือง นครศรีธรรมราช
33 นาย มนูญ พิพัฒนถาวรกุล นายชางโยธา 3 อบต. ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
34 นาย มาโนช สวนดอก ผช.ชางโยธา - ทต. บานตา ขุนตาล เชียงราย
35 นาย มารุต วิวัฒนสถาปตย ผช.ชางโยธา - อบต. คุริง ทาแซะ ชุมพร
36 นาย ราเมศ พรมศร ชางโยธา 1 อบต. นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
37 นาย วร ปดถาพิมพ นายชางโยธา 2 อบต. โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
38 นาย วัชรินทร นานชา นายชางโยธา 3 อบต. ปาลมพัฒนา ก่ิง อ.มะนัง สตูล
39 นาย วิษณุ นาเอก ชางโยธา 1 อบต. เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ
40 นาย วิสัย สิทธิการ นายชางโยธา 3 อบต. คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
41 นาย ศักดา แกวศรี หน.สวนโยธา 6 อบต. น้ําดํา ทุงยางแดง ปตตานี
42 นาย ศิวกร กันทะถํ้า ชางโยธา 1 อบต. น้ําขุม ศรีนคร สุโขทัย
43 นาย สถาพร จงไพบูลย นายชางโยธา 4 อบต. บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
44 นาย สนั่น สุระพันธ หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองอีบุตร หวยผึ้ง กาฬสินธุ
45 นาย สมปอง ศรีศิลป นายชางโยธา 2 อบต. ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทัย
46 นาย สังวร ใจมั่น ผช.ชางโยธา - อบต. ยอด สองแคว นาน
47 นาย สิทธิพร เจริญสุข นายชางโยธา 4 ทม. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
48 นาย สิทธิสงวน บุปผาพันธ ชางโยธา 1 อบต. ขามใหญ เมือง อุบลราชธานี
49 นาย สุนทร นุนนอย ชางโยธา 1 อบต. ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
50 น.ส. สุรัชนีย แยมเย้ือน ชางโยธา 1 อบต. บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎรธานี
51 นาย แสงวิทยา ชินวงค หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
52 นาย อดิศร อุตตรนคร ชางโยธา 2 อบต. เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
53 นาย อเนก แสงจีน ชางโยธา 2 อบต. สีดา ก่ิง อ.สีดา นครราชสีมา
54 นาย อภิชาต คิดชอบ นายชางโยธา 1 อบต. แมจั๊วะ เดนชัย แพร
55 นาย อภิชาต จริยาธรรมกร ชางโยธา 1 อบต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
56 นาย อภิชาติ ดีกองเสียง นักบริหารงานชาง 6 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
57 นาย อมร เหมืองทอง ชางโยธา 1 อบต. หัวฝาย สูงเมน แพร
58 น.ส. อังสนา ทิวาโรจน หน.สวนโยธา 6 อบต. พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
59 นาย อัมมัร เจะแว ชางโยธา 1 อบต. สะดาวา ยะรัง ปตตานี
60 นาย อุดม ขันติชัย ผช.ชางโยธา  - อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาง กนิษฐา สุระพันธ จนท.พัสดุ 2 อบต. ไคนุน หวยผึ้ง กาฬสินธุ
2 น.ส. กรรณิกา สุบัว จนท.พัสดุ 1 อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก
3 น.ส. กรองจิตร โสภาจิตร จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองแซง กิ่ง อ.บานแฮด ขอนแกน
4 น.ส. กัลญา จําปาโพธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. ตลาด เมือง นครราชสีมา
5 น.ส. กาญจนา แซต๊ัน จพง.พัสดุ 3 อบต. ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี
6 น.ส. กาญจนา พรอมวงศ จนท.พัสดุ 1 อบต. ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทัย
7 น.ส. กิตติกานต ไกรเกตุ จพง.พัสดุ 2 อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
8 นาย กิติพงษ บุบผา จพง.พัสดุ 3 ทต. วังไผ เมือง ชุมพร
9 น.ส. กุลธิดา ขามสาม จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาขาม เมือง แพร
10 น.ส. เกสินี มธุรสปรีชากุล จพง.พัสดุ 3 ทต. บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค
11 น.ส. ขวัญดาว ถ่ินสุข จนท.พัสดุ 1 อบต. บานกาศ สูงเมน แพร
12 นาย คําดี ศรีสุข จนท.พัสดุ 1 อบต. คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
13 น.ส. จริยา เอี่ยมละออ จนท.พัสดุ 1 อบต. คีรีเขต ธารโต ยะลา
14 นาง จันทรเพ็ญ ชินวงค จนท.พัสดุ 2 อบต. เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
15 นาง จิตรลดา อาริยะ จนท.พัสดุ 2 อบต. นายาง สบปราบ ลําปาง
16 นาย จิรวัฒน พรหมสิทธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
17 น.ส. จิราภรณ หนูเอียด จนท.พัสดุ 2 อบต. บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
18 น.ส. จุไร แกวรักกล่ิน จนท.พัสดุ 1 อบต. ตะโละกาดปร ยะหริ่ง ปตตานี
19 น.ส. ฉวีวรรณ ผําเสนา จนท.พัสดุ 2 อบต. หนองหิน เมือง รอยเอ็ด
20 นาง ชนิญญา บุญมาก จนท.พัสดุ 1 อบต. หวยไร เดนชัย แพร
21 น.ส. ชลธิชา เหลาเซง จพง.ทะเบียน 3 ทต. เขานางแพรก หนองฉาง อุทัยธานี
22 นาง ชลิดา ดวงจันทร หน.สวนการคลัง 4 อบต. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
23 น.ส. ชะบา หงษไชยคํา จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
24 นาย ชัยญา กุลนอก จพง.พัสดุ 3 อบต. บานเหล่ือม บานเหล่ือม นครราชสีมา
25 นาง ชีวานันท หมื่นสาย หน.สวนการคลัง 4 อบต. ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ
26 นาย ชุมพล สะเดา จนท.ธุรการ 3 ทม. พิจิตร เมือง พิจิตร
27 นาง ฐานันทิพย พรหมมาก หน.สวนการคลัง 6 อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
28 น.ส. ณยฎา ฐปนานนท จพง.พัสดุ 4 ทม. สุรินทร เมือง สุรินทร
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29 นาง ณัชชา คงสมบัติ หน.สวนการคลัง 6 อบต. น้ําเปน ก่ิง อ.เขาชะเมา ระยอง
30 น.ส. ณัฎืนวี นิลไพบูลย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. แมฮองสอน เมือง แมอองสอน
31 น.ส. ณัฐธยาน จันเทมา จนท.พัสดุ 2 อบต. ปางหินฝน แมแจม เชียงใหม
32 น.ส. ณาตยา หนูนอย จนท.พัสดุ 2 ทต. มายอ มายอ ปตตานี
33 นาง ดวงจันทร ชื่นตา จนท.พัสดุ 1 ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร
34 นาง ดุษณีย ประดับทอง จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย
35 นาง ทัศนพร สมจิตร จพง.พัสดุ 2 อบต. มวง มหาชนะชัย ยโสธร
36 น.ส. ทัศนีย ตรีพุฒ จนท.พัสดุ 1 อบต. นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทัย
37 น.ส. ทัศนีย ใจจง จนท.พัสดุ 1 อบต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี
38 น.ส. ทิพยนิภา ศิริมณีวงศ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ทุงแลง ลอง แพร
39 น.ส. ธมลวรรณ มงชวย จนท.ธุรการ  - อบต. บอทอง บอทอง ชลบุรี
40 น.ส. ธัญลักษณ เพชรกาศ จนท.พัสดุ 1 อบต. นาคา ก่ิง อ.สุขสําราญ ระนอง
41 น.ส. ธันยพร แกวมณี จนท.พัสดุ 1 อบต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
42 ส.อ. ธีระยุทธ คํามณี จพง.พัสดุ 3 อบต. นาทวี นาทวี สงขลา
43 น.ส. นงคราญ อุตพรม จพง.พัสดุ 2 อบต. บอ เมือง นาน
44 นาย นพรัตน สมทอง จพง.พัสดุ 2 อบต. มะมวงสองตน เมือง นครศรีธรรมราช
45 นาง นพรัตน กําเนิดพง จพง.พัสดุ 5 อบต. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค
46 นาง นฤมล กันอินทร จนท.พัสดุ 1 อบต. สาน เวียงสา นาน
47 น.ส. นฤมล ดลสวาง จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม
48 น.ส. นวลมณี แกวกอง จพง.พัสดุ 3 ทต. อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร
49 น.ส. นันทนา สาโสภา จพง.พัสดุ 3 ทต. นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
50 นาง นิธยา พรรณเจริญ หน.สวนการคลัง  - อบต. เหลาเสือโกก โกก อุบลราชธานี
51 นาย นิราศ มุละสีวะ จพง.พัสดุ 2 อบต. หวยแกง กุดชุม ยโสธร
52 น.ส. นุชรี เหมือยฝน จนท.พัสดุ 1 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
53 นาย บุญทิพย ย้ิมรอด จนท.ธุรการ 2 อบต. บานหมอ เมือง เพชรบุรี
54 นาย บุญศรี นาถมทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. ลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม
55 นาง ประภัสสร หวยชัยภูมิ จนท.พัสดุ 1 อบต. หวยบง เมือง ชัยภูมิ
56 นาย ประมวล ริมประนาม จนท.พัสดุ 2 อบต. สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
57 น.ส. ประมวล วิชาฮาต ผช.จนท.พัสดุ  - ทต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
58 นาย ปรัตถกร ทัศนา จพง.พัสดุ 2 อบต. เดนเหล็ก น้ําปาด อุตรดิตถ
59 น.ส. ปริญญา จอมพุทรา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. น้ําเปน ก่ิง อ.เขาชะเมา ระยอง
60 นาง ปญพัสตร ล้ิมสมโภขน จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
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61 นาง ปยาภัทร สุขโพธิ์เพชร จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
62 นาย พงษศักดิ์ ศิริคําสิงห จนท.พัสดุ 1 อบต. ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
63 น.ส. พจนา ปานสวัสดิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง
64 น.ส. พัชรี แกววิสิการณ จพง.พัสดุ 2 อบต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี
65 น.ส. พัชรี เดือยพิมพ จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. โปงน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
66 นาย พิทยา นวลทอง จพง.พัสดุ 3 อบต. ปลักหนู นาทวี สงขลา
67 นาย พินิจ ยอดขํา จนท.พัสดุ 1 อบต. โพนทัน คําเขื่อนแกว ยโสธร
68 น.ส. เพ็ญจันทร เนื่องสุมาลย จนท.พัสดุ 2 อบต. บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
69 น.ส. ฟาหรีดา เส็น จพง.พัสดุ 2 ทต. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส
70 น.ส. ภัทรพร หนูนุน จนท.พัสดุ 1 อบต. มะนังตายอ เมือง นราธิวาส
71 น.ส. ภัทรลภา ขุนเพ็ชร ผช.จนท.พัสดุ  - อบต. ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
72 น.ส. ภัทรวรรณ ฤทธิ์นอก จพง.พัสดุ 3 อบต. ซับใหญ ก่ิง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ
73 น.ส. ภัทรา ศรีบุญ จนท.พัสดุ 1 อบต. แมฮี้ ปาย แมฮองสอน
74 นาง ภาวินี หันชัยศรี จพง.พัสดุ 5 ทต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
75 นาง มธุรส ตาลสุก นักบริหารงานคลัง 6 ทต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
76 น.ส. มาลินี แสนทวีสุข จพง.พัสดุ 2 อบต. โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
77 นาย มิ่งมงคล แกวชวย จพง.พัสดุ 3 อบต. ลําไพล เทพา สงขลา
78 น.ส. รัชฎาภรณ หอมมา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมขา ฝาง เชียงใหม
79 น.ส. รัตนา หนูแดง จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ธารน้ําทิพย เบตง ยะลา
80 น.ส. รัตนา เตยโพธิ์ นักบริหารงานคลัง 6 อบต. ปรุใหญ เมือง นครราชสีมา
81 น.ส. รัตนาพร อันทะปญญา จนท.พัสดุ 1 อบต. ชื่นชม ก่ิง อ.ชื่นชม มหาสารคาม
82 นาย ราเชนทร กล่ันเกษตรวิทย จนท.พัสดุ 1 อบต. ปางสวรรค ก่ิง อ.ชุมตาบง นครสวรรค
83 น.ส. ลักษณา เมฆอรุณ จนท.พัสดุ  - อบต. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค
84 นาง วงศสงา แสงออน จนท.พัสดุ 2 อบต. คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ
85 นาง วรวรรณ แกววรรณ จพง.พัสดุ 5 ทต. บานตาก บานตาก ตาก
86 นาง วราภรณ ศรีบัว จนท.พัสดุ 1 อบต. บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
87 น.ส. วราภรณ อินทญาติ จพง.พัสดุ 4 อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม
88 น.ส. วริยา ทองสุข จน.ธุรการ 2 อบต. บอทอง บอทอง ชลบุรี
89 นาย วสันต เวชกุลสันติ จพง.พัสดุ 2 อบต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
90 น.ส. วันดี พงษรามัญ จนท.พัสดุ 2 อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง
91 นาง วันดี เขียงเอ่ียม จพง.พัสดุ 5 อบต. บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
92 น.ส. วันเพ็ญ มะยมทอง จพง.พัสดุ 2 อบต. ชากโดน แกลง ระยอง
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93 น.ส. วาสนา ไชยปะ จนท.พัสดุ 2 อบต. ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ
94 นาง วาสนา ปญญาพิมพ จพง.พัสดุ 3 ทต. ปากชม ปากชม เลย
95 น.ส. วิมพวิภา บุญสม จนท.พัสดุ 1 อบต. นาครัว แมทะ ลําปาง
96 น.ส. วิมล คงพริก จพง.พัสดุ 2 อบต. โคกสัก บางแกว พัทลุง
97 น.ส. วิไลวรรณ พันเสนา จนท.พัสดุ 1 อบต. เขวา เมือง มหาสารคาม
98 น.ส. วีรภัทรา พาโคกทม จพง.พัสดุ 2 ทต. ทาเสา โพทะเล พิจิตร
99 นาย วีระยุทธ อยูเสดียง จนท.พัสดุ 1 อบต. บานโภชน หนองไผ เพชรบูรณ
100 น.ส. สมบูรณ สังฆรัตน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ทาเรือ เมือง นครศรีธรรมราช
101 นาย สมาน ศรีสังข จนท.พัสดุ 1 อบต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร
102 นาย สิทธิชัย ภาสกานนท จนท.พัสดุ 1 อบต. นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
103 น.ส. สุกัญญา วงคคม จนท.พัสดุ 1 อบต. คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
104 น.ส. สุชาดา หาญกา จนท.พัสดุ 1 อบต. ปาคาหลวง บานหลวง นาน
105 นาย สุชานนท ส่ิงสา จนท.พัสดุ 1 อบต. แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
106 น.ส. สุนันท มงคลกาวิล จนท.พัสดุ 3 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
107 น.ส. สุภาพร นามรักษา จนท.พัสดุ 1 อบต. คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
108 น.ส. สุมามาลย สุธรรมมา จพง.พัสดุ 2 อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย
109 น.ส. สุรตรี กันณะ จพง.พัสดุ 3 อบต. ไทยยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
110 น.ส. สุรางค จันทรวิสัย จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
111 นาง สุรีรัตน คําเต็ม จพง.พัสดุ 3 อบต. ไหลนาน เวียงสา นาน
112 น.ส. สุวิมล ฉลาดแยม จนท.พัสดุ 1 ทต. เขานางแพรก หนองฉาง อุทัยธานี
113 นาย หัสกร เกษนอย จพง.พัสดุ 2 อบต. รัษฎา เมือง ภูเก็ต
114 นาย อติพร ประพันธเสน จพง.พัสดุ 2 อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
115 น.ส. อทิตยา อนชื่น จนท.พัสดุ 1 อบต. ราวตนจันทร ศรีสําโรง สุโขทัย
116 นาย อนันท แยมแสงทอง จพง.พัสดุ 2 ทต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
117 นาย อรรถชัย เถาวโท จนท.พัสดุ 2 อบต. บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา
118 น.ส. อังครวัน บุณมณฑิรา จนท.พัสดุ 1 อบต. ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
119 นาง อาทิตยา เตชะวงค จนท.พัสดุ 1 ทต. บานตาก บานตาก ตาก
120 นาง อารมณ สุดประโคน หน.สวนการคลัง 6 อบต. หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย
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