




1 น.ส. กนกพรรณ พงษสิทธิศักดิ์ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หวยหลัว บานมวง สกลนคร

2 น.ส. กนกวรรณ พรนภาเจริญ หน.สวนการคลัง 4 อบต. หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบุรี

3 นาง กนิษฐา เบาทอง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ดอนเมย เมือง อํานาจเจริญ

4 น.ส. กมลรัตน แสงสาย จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองบัว นามน กาฬสินธุ

5 น.ส. กฤษญาภรณ ถ่ินถาน จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลําภู

6 น.ส. กอบกุล สิงหวรรณรัตน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไทรทอง คลองหาด สระแกว

7 น.ส. กาญจนา เมนอยู จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ในยาง พิชัย อุตรดิตถ

8 นาง กายา วงศสายเชื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี 4 ทต. แวง โพนทอง รอยเอ็ด

9 นาง กิติกุล แสนทวีสุข จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี

10 นาย เกรียงไกร มุสิกา หน.สวนการคลัง 6 อบต. ไคนุน หวยผึ้ง กาฬสินธุ

11 นาง จรวยพร หาหวา จนท.บริหารงานการเงินฯ 6 อบต. เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่

12 น.ส. จําลักษณ เอมวรรธนะ ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. วัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม

13 น.ส. เจนจิรา บํารุงแควน จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. เมืองยาง ชํานิ บุรีรัมย

14 น.ส. เจะแย ยามา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ดอนรัก หนองจิก ปตตานี

15 น.ส. ฉวีวรรณ บุญชูดํา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรธานี

16 นาง ชนิสรา มาศสําโรง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

17 นาง ชลกร บุญฤทธิ์ศักดิ์ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

18 นาง ชวัญลักษณ สุภาพ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม

19 น.ส. ชิดกมล นันทสกุล จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ

20 น.ส. ชุดาพรรณ จุลบุตร นักบริหารงานคลัง 6 ทต. ยะหริ่ง ยะหริ่ง ปตตานี

21 น.ส. ฐิติวิลัย ธาตุวิสัย จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. คอกชาง ก่ิง อ.สระใคร หนองคาย

22 น.ส. ณัฐฒิยา คํามาวงค จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม

23 นาง ณาตยา จันทรเทพ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก

24 นาง ดงรัตน แสงโป หน.สวนการคลัง 6 ทต. บานตาก บานตาก ตาก

25 น.ส. ดวงจิตร คงสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานคาย เมือง ชัยภูมิ

26 นาง ดวงเดือน อินตะราช จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สันมะคา ปาแดด เชียงราย

27 นาง ดวงนภา แดงสากล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก

28 น.ส. ดอกจันทร นิลนามะ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู

อปท. อําเภอ จังหวัด
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



29 น.ส. ดารณี นามเสาร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไทรงาม บางเลน นครปฐม

30 น.ส. ดาวเรือง วรนุช จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. น้ําขุม ศรีนคร สุโขทัย

31 น.ส. ตูแวรอหานา เสะอาลี จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. เกาะเปาะ หนองจิก ปตตานี

32 นาง ทิพยวรรณ ศรีหาบุญทอง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สนามชัย สตึก บุรีรัมย

33 น.ส. ธยานี จตุราวิยสัจ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. สามควายเผือก เมือง นครปฐม

34 น.ส. ธิดารัตน พลผา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. โพนจาน โพนสวรรค นครพนม

35 นาย ธีรวิศิฎฐ สืบเหลารบ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก

36 น.ส. นภาพร อินถา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาสายลวด แมสอด ตาก

37 น.ส. นฤมล อุดมพันธ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. เหลาเสือโกก ก่ิง อ.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี

38 น.ส. นฤมล ชมภูเกษ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บัวลอย หนองแค สระบุรี

39 นาง นวพร งามปญญา จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ

40 นาย นัฐพงษ คําภูแสน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. นาหัวบอ โพนสวรรค นครพนม

41 น.ส. นัฐพร กสิบุตร จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบต. ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร

42 น.ส. น้ําฝน พรมมงคล จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ดงสิงห จังหาร รอยเอ็ด

43 น.ส. นิตยา ไชยโชติ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. วังเพลิง โคกสําโรง ลพบุรี

44 นาง นิติภรณ ตุนคํา จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. ปงหลวง นาหมื่น นาน

45 น.ส. นุชจรินทร สุมมาตร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. นิเวศ ธวัญบุรี รอยเอ็ด

46 น.ส. เนารัตน ใจดี ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

47 น.ส. เนาวรัตน เอี่ยมฤทธิ์ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. พระอาจารย องครักษ นครนายก

48 นาง เบญจมาศ วงคสืบ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมออ พาน เชียงราย

49 น.ส. ประกายมาศ ลิ้มสมโภชน จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา

50 นาง ประถมรัตน ชัยนุมาศ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

51 น.ส. ปริญญา คงออน จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช

52 นาง ปริญา ชูแกวรวง หน.สวนการคลัง 6 อบต. บานโพธิ์ เมือง ตรัง

53 น.ส. ปยาภรณ ไทรระพันธ คนงานท่ัวไป - อบต. ไทรงาม บางเลน นครปฐม

54 น.ส. ผลินทรา มิทยานนท จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. แสนภูดาษ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

55 น.ส. พรพิมล นามนาวา ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ไทรงาม บางเลน นครปฐม

56 น.ส. พรพิมล ศรีมงคล จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. พนัสนิคม ก่ิง อ.นิคมพัฒนา ชลบุรี

57 น.ส. พรรณนิดา ชารีศรี จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. หวยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ

58 น.ส. พัทราภรณ เอมโอด จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ

59 น.ส. พาฝน ศิลาพงษ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. จอหอ เมือง นครราชสีมา

60 น.ส. พีรดา ย้ิมชัยภูมิ จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบต. ทาโรง วิชัยบุรี เพชรบูรณ

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



61 น.ส. พีรพรรณ วังมณี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานแซว เชียงแสน เชียงราย

62 น.ส. พุทธรักษา จํานงคจิต จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ชองกุม วัฒนานคร สระแกว

63 นาง เพ็ญศรี สานุรักษ จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. ขอนคลาน ทุงหวา สตูล

64 นาง เพ็ญศรี ชมภูวิเศษ จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. จตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด

65 นาย ไพรัช สุทธิชลสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี 5 ทต. สวางวัฒนา ศรีเทพ เพชรบูรณ

66 น.ส. ภิรวดี โพธิ์วิจิตร หน.สวนการคลัง 6 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง

67 น.ส. มนัสนันท ตันเกียรติพงัน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

68 น.ส. มยุรา การุญ จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี

69 น.ส. มาลินี ชาญนรา จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา

70 น.ส. มาลินี นาขวัญ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี

71 น.ส. ยลดา ปากดี จนท.การเงินและบัญชี 1 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร

72 นาง ยุพา ชาเสน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร

73 น.ส. ยุภาพร ศรีธรราช จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองแดง สีชมภู ขอนแกน

74 นาง รักชนก คําภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ขุมเงิน เมือง ยโสธร

75 น.ส. ราตรี ตาไว จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

76 นาง ราวัลย ภักดียุทธ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดอนเมย เมือง อํานาจเจริญ

77 นาง รุจจา สงวนศักดิ์ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานโพธิ์ เมือง สุพรรณบุรี

78 น.ส. รูชนานี บาหะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กาลูปง รามัน ยะลา

79 น.ส. เรือนใจ เกโส หน.สวนการคลัง 6 อบต. หนองคันทรง เมือง ตราด

80 นาง ฤทัย ทาทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม

81 น.ส. ลักษณาพร รวมพรม จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. บานดาน โขงเจียม อุบลราชธานี

82 น.ส. วรนุช ขวัญวารี จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก

83 น.ส. วรรณภา ศรีอําไพ จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี

84 น.ส. วรรณภาภรณ วงษประยูร นักบริหารงานคลัง 6 อบต. โรงชาง ปาโมก อางทอง

85 น.ส. วรรภา ตาลเลี่ยม จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองแกว เมือง รอยเอ็ด

86 นาง วรัญญา วงศมาน หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู

87 นาง วรางคลักษณ พูลภักดี จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. คลองพน คลองทอม กระบ่ี

88 นาง วราภรณ สมปานวัง จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปงหลวง นาหมื่น นาน

89 นาง วาสนา สุวรรณภา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ตาขัน บานคาย ระยอง

90 นาง วิมล เชื้อดี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบุรี

91 น.ส. วิมล ยศต้ือ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. บอแฮว เมือง ลําปาง

92 นาง วิลาวัลย เถาโมรา นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ชอผกา ชํานิ บุรีรัมย

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



93 นาง วิไลรัตน มูลพิศาล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. จิกดู หัวตะพาน อํานาจเจริญ

94 น.ส. วีนา อุยสูงเนิน ผช.จพง.การเงินและบัญชี  - อบต. คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย

95 นาง ศธาศินี อุนซิม จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี

96 น.ส. ศรีไพร แกวศรี หน.สวนการคลัง 4 อบต. หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง

97 น.ส. ศรีสุดา จันทรอักษร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา

98 น.ส. ศันสนีย กิจทรัพยทวี จพง.ธุรการ 2 อบต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

99 น.ส. ศิริรัตน มีโพนทอง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาหินโงม เมือง ชัยภูมิ

100 นาย ศิริวิชญ ศรีธนะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร

101 น.ส. ศุกัญญา หลาลุน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เขาไมแกว กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

102 น.ส. ศุภัชญา จอนก่ิง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

103 น.ส. สถาพร พิสมัย จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. วังซาน แมวงก นครสวรรค

104 นาง สมพร ครามดี จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี

105 นาง สมหมาย เนาวะบุตร จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. โนนขมิ้น เมือง หนองบัวลําภู

106 นาง สมหมาย หารคําภา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. โนนขมิ้น เมือง หนองบัวลําภู

107 นาง สายฝน ชูศรี จพง.การเงินและบัญชี 1 อบต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี

108 น.ส. สําเรียง มั่งพิมาย จนท.การคลัง 1 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา

109 น.ส. สุกัญญา มะเด จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา

110 น.ส. สุกัญญา พรมทอง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วังโรงใหญ สีคิ้ว นครราชสีมา

111 น.ส. สุกัลยา ศรีลุนชาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนขมิ้น เมือง หนองบัวลําภู

112 น.ส. สุจิรา แปนเกลี้ยง จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ปาลมพัฒนา ก่ิง อ.มะนัง สตูล

113 น.ส. สุปรีดา เสถียรรังสฤษดิ์ นักบริหารงานคลัง 6 อบต. เกาะใหญ กระแสสินธุ สงขลา

114 น.ส. สุพัตรา คณาศรี จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ดงสิงห จังหาร รอยเอ็ด

115 น.ส. สุภาวดี สุขประสงค จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว

116 น.ส. สุรีรัตน สมคะเณย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี

117 น.ส. สุวรรณภา นานินรัมย จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หินลาด บานกรวด บุรีรัมย

118 นาย สุวิทย วรรณธานี จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร

119 น.ส. เสาวณีย บุญไชยสุริยา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ลําไพล เทพา สงขลา

120 น.ส. เสาวนิตย บุตรเอื้อ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย

121 น.ส. อนัญญา สุทธิวรรณา จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. บานเชียง หนองหาน อุดรธานี

122 นาง อมรรัตน ผลสง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เขาคราม เมือง กระบี่

123 นาง อมรรัตน พูนสวัสดิ์ จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ละแม ละแม ชุมพร

124 น.ส. อรทัย ตันกระโทก จนท.ตรวจสอบภายใน 3 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



125 น.ส. อรุณรัตน สงนอก จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา

126 น.ส. อัจฉรา บุญวงศ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ

127 น.ส. อัฐพร สุราอามาตย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด

128 น.ส. อารีย มีสวัสดิ์ จพง.ธุรการ 2 ทต. หนองแซง หนองแซง สระบุรี

129 น.ส. อินทิรา รอดคืน จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. เกาะแกว เมือง ภูเก็ต

130 น.ส. อุบลวรรณ สุนปุย จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ

131 น.ส. อุไรววณ ทองชูชวย จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. คูเตา หาดใหญ สงขลา

132 นาย เอกชัย สนใจ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค

133 นาย เอกรัตน ฟูแสง จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบจ. พะเยา เมือง พะเยา

134 น.ส. ฮูยีหมะ หะมะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บาลอ รามัน ยะลา
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1 นาง กชกร นิกรธรรมรัต จนท.ธุรการ 4 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี

2 น.ส. กนกวรรณ คําภักดี นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

3 น.ส. กัลยา จิตกลา จนท.ธุรการ 1 อบต. กระเบื้อง ชุมพลบุรี สุรินทร

4 น.ส. กาญจนา สามวัง นักบริหารงานทั่วไป  - ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

5 น.ส. กาญจนา หลงกูนัน พนักงานจางท่ัวไป - ทต. ยะหริ่ง ยะหริ่ง ปตตานี

6 นาย กําพล นายชุม นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

7 นาย กิตติศักดิ์ ตุมสูงเนิน บุคลากร 3 ทต. จักราช จักราช นครราชสีมา

8 นาย โกเมนทร ซารัมย จพง.ปองกันและบรรเทาฯ 5 ทต. ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย

9 น.ส. เขมิกา คงทิพย จพง.ธุรการ 6 อบต. เกาะแกว เมือง ภูเก็ต

10 นาย คมสันต อินทรงาม หน.สวนโยธา 5 อบต. สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี

11 นาย จักรี บุญวงษ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี

12 น.ส. จันทรจีรา กาวีอาย จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร

13 นาง จันทรฉาย ยามี นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. บานนา อ.ศรีสําโรง สุโขทัย

14 นาย จํานงค ไขแกว นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ปรางหมู เมือง พัทลุง

15 น.ส. จุฬาลักษณ ยวนเขียว จพง.ธุรการ 2 อบต. ทองเอน อินทบุรี สิงหบุรี

16 น.ส. เจนจิรา โทนคํา จนท.ธุรการ 2 อบต. หินลาด บานกรวด บุรีรัมย

17 นาย ชลสิทธิ์ พลซ่ือ จนท.พัฒนาชุมชน 1 อบต. หาดคํา เมือง หนองคาย

18 นาย ชาติชาย ศรประเสริฐ ปลัด อบต. 6 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง

19 น.ส. ชุติรัตน ขุนทองปาน จพง.จัดเก็บรายได 3 ทน. สงขลา เมือง สงขลา

20 น.ส. ชุรีรัตน ภูมิเวียง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค

21 น.ส. ชูน สารพูล บุคลากร 3 อบต. หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม

22 นาย เชิดชู ชุมบุญยัง จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

23 นาย โชคชัย จันทรโพธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร

24 นาง ฐาณิศรา ปคํา จพง.ธุรการ 2 ทต. บานเหลา กิ่ง อ.เวียงเชียงรุง เชียงราย

25 น.ส. ฐานิดา กาฬภักดี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม

26 นาย ณรงคฤทธิ์ นุปง จนท.ธุรการ 1 อบต. เปอย เชียงกลาง นาน

27 นาย ณัฐวุฒิ มณีผอง จนท.การประปา 1 อบต. ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบุรี

28 นาง ณัฐิตา เชาวลิตร นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ถํ้าพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช

จังหวัด
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29 น.ส. ดวงจิตร พิรักษา บุคลากร 4 ทต. ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย

30 นาง เตือนใจ ครุฑเพชร จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย

31 นาย ถาวร มาตราช จนท.ธุรการ 1 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร

32 น.ส. ทัศนีย บํารุงทรัพย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค

33 นาง ธนพรรณ ผาสุข จนท.จัดเก็บรายได - อบต. บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

34 น.ส. ธนาพร กุลพักตรพงษ ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม

35 น.ส. ธิติมา กลางทัพ เลขานุการนายก ทต.  - ทต. สามงามทาโบสถ หันคา ชัยนาท

36 นาย ธิรางกูล ปองปก นักวิชาการศึกษา 3 อบต. พนา พนา อํานาจเจริญ

37 น.ส. นพวรรณ ชัยทัศน จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. บานรัฎปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี

38 น.ส. นพวรรณ ประเสริฐย่ิง จนท.ธุรการ 1 ทต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย

39 นาง นภาพร บุญชู จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ

40 น.ส. นันทกา นิลเลิศ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทาโรง วิชัยบุรี เพชรบูรณ

41 น.ส. นันทวรรณ นุมขึง จนท.ธุรการ 1 ทต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

42 น.ส. นัสนันท สมจิตร ผช.จนท.พัสดุ  - อบต. แสนภูดาษ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

43 วาที่ ร.ต. นิรุตต์ิ ผิวมะลิ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี

44 นาง เนาวรัตน ตลับทอง จพง.ธุรการ 2 ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร

45 นาย บัญชา อุตสาหการ ปลัด อบต. 6 อบต. ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา

46 นาย บัณฑิต งามดี ปลัด อบต. 6 อบต. หวยไคร แมสาย เชียงราย

47 นาย บุญเลิศ ชูบุญศรี ปลัด อบต.  - อบต. ตะเสละ หาดสําราญ ตรัง

48 นาง ปฐพรรณนัท ขวัญเมือง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. สิงห บางระจัน สิงหบุรี

49 นาง ปยนาถ เบญจกุล ผช.จนท.บันทึกขอมูล - ทต. ยะหริ่ง ยะหริ่ง ปตตานี

50 นาง ไผแกว จันทกลัด จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี

51 นาง พจนีย วงษมานิตย จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

52 นาย พยุหพล ศรีสวัสดิ์ หน.สวนโยธา 6 อบต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

53 น.ส. พรทิพย ชูเทียน ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

54 นาง พรนภา เพลียโคตร นักพัฒนาชุมชน 4 อบต. หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

55 น.ส. พรพิมล อุนเรือน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

56 นาย พรศักดิ์ สงเคราะห จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 1 ทต. วังกะ สังขละบุรี กาญจนบุรี

57 นาง พิณประภา ไชยทองพันธ จนท.ธุรการ 2 ทต. กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลําภู

58 น.ส. พิรานุช เสนาะ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. พระหลวง สูงเมน แพร

59 น.ส. พิไลพร ทองอาบ จพง.ธุรการ 2 ทต. ละแม อ.ละแม ชุมพร

60 นาย พิสิทธิ บางชวด พนักงานดับเพลิง  - อบต. คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



61 นาย พิสิษฐ เปรมปรีดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ

62 น.ส. ภคินี พรมบุตร นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ

63 นาง ภาคินี ใชยจอกเก้ีย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย

64 นาย ภาณุ ลาเตะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส

65 น.ส. มลินี ฤทธิเดช นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

66 นาง มลิวัลย จันทรเพ็ญ หน.สํานักงานปลัด 6 อบต. ปาไผ สันทราย เชียงใหม

67 นาง รัตนา เรืองโรจน จนท.ธุรการ 2 อบต. ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม

68 นาย ลัทธสิทธิ์ ทองคํา จพง.ธุรการ 4 ทม. ชลบุรี เมือง ชลบุรี

69 นาย เลอสรรค ขวัญกลับ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนาเขา เขาพนม กระบ่ี

70 น.ส. วนัชชา พรหมดํา จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. กําแพงเพชร รัตนภูมิ สงขลา

71 นาง วรรธนา บางเบน จพง.ธุรการ 4 ทต. เกษไชโย ไชโย อางทอง

72 น.ส. วรรภา ตาลเลี่ยม จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองแกว เมือง รอยเอ็ด

73 นาย วรากร โพธิ์ชัยศรี พนักงานจาง  - ทต. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

74 น.ส. วราภรณ ปาทาน จนท.ทะเบียน 2 ทต. ทับปุด ทับปุด พังงา

75 น.ส. วริฐา ไมตรีจิต นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี

76 น.ส. วลีรัตน สิงหพรหม จนท.ธุรการ 1 อบต. คูขุด สทิงพระ สงขลา

77 น.ส. วไลพร ประทีป ณ ถลาง พนักงานจางงานทะเบียนฯ  - ทต. ทับปุด ทับปุด พังงา

78 น.ส. วัชราพร โยชนเมืองไพร จพง.ธุรการ 3 ทต. แวง โพนทอง รอยเอ็ด

79 น.ส. วาสนา จันทรชนะ ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. เกาะแกว เมือง ภูเก็ต

80 น.ส. วิภาวดี เกตุวงษา นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. หวยหลัว บานมวง สกลนคร

81 น.ส. วิมล สืบสันต นักพัฒนาชุมชน 4 อบต. บานไทร ปราสาท สุรินทร

82 นาย วิรัช สะอาดดี จนท.การเงินและบัญชี 6 อบต. ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบุรี

83 นาย วิโรจน แกวเมือง ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. เชียงทอง วังเจา ตาก

84 นาย วิโรจน พุมสวัสดิ์ นายชางโยธา 2 อบต. แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี

85 นาย วิวัฒน คงเขียว นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ปากแจม หวยยอด ตรัง

86 นาย วีระศักดิ์ นอยหางหวา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด

87 น.ส. แววดาว แกวพิมพ จพง.สงเสริมสุขภาพ 2 อบต. บานโคก กิ่ง อ.หนองนาคํา ขอนแกน

88 นาย ศราวุธ วังเอย จพง.ธุรการ 2 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย

89 นาง ศศิธร อินทัตสิงห จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ดอนยอ เมือง นครนายก

90 นาง ศศิวิมล โสภา ผช.จนท.ธุรการ - อบต. หัวปลวก เสาไห สระบุรี

91 นาง ศิริพร สวัสดิ์วงศ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ทับปุด ทับปุด พังงา

92 นาย ศิริโรจน สุวรรณเจริญ บุคลากร 3 ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



93 น.ส. ศุจีภรณ ทองอิ่ม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. วังจั่น โคกสําโรง ลพบุรี

94 น.ส. ศุภางค คําสีสังข บุคลากร 3 อบต. หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

95 นาง ศุภาวรรณ สีหาวงษ จพง.ธุรการ 2 ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร

96 นาง สนธยา ไทรเมือง ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

97 นาง สมจิตต สมัครคา จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา

98 นาย สมนึก ดะแซสาเมาะ จนท.ธุรการ 2 อบต. กระเสาะ มายอ ปตตานี

99 นาย สมศักดิ์ หอมแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปากแจม หวยยอด ตรัง

100 นาย สากล ภูขันเงิน ปลัด อบต. 6 อบต. หนองใหญ สตึก บุรีรัมย

101 น.ส. สาริศา อินทริง จพง.ธุรการ 2 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย

102 นาย สํารวย คงสอน พนักงานขับรถดับเพลิง   - อบต. คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี

103 นาย สิริวัฒน คงไข นิติกร 3 อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ

104 น.ส. สุคนธ ลอหลา คนงานท่ัวไป - อบต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี

105 น.ส. สุภาภรณ ฟงอารมณ นักวิชาการศึกษา 4 อบต. ปาไผ สันทราย เชียงใหม

106 น.ส. สุภาภรณ ฮอยบุญศรี นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองคู เมือง ยโสธร

107 น.ส. สุภาวดี ปญญา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

108 นาย สุรศักดิ์ เพ็ญจวรรณ หน.ฝายอํานวยการ 6 ทต. บางปู ยะหริ่ง ปตตานี

109 น.ส. สุวรรณี ต้ังบวรธรรมา จพง.จัดเก็บรายได 3 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย

110 นาย อณุรักษ อินทัตสิงห จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาทราย เมือง นครนายก

111 นาง อนงค จันทาพูน จนท.ธุรการ 1 อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย

112 นาง อนันติญา บุญทศ จนท.จัดเก็บรายได - อบต. หนองคู เมือง ยโสธร

113 นาง อภิญญา กันทะคีรี นักบริหารงานคลัง 6 อบต. บัวลอย หนองแค สระบุรี

114 น.ส. อภิศรา ธรรมมนตรี จนท.จัดเก็บรายได 2 อบต. บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี

115 นาง อมรพรรณ ออนตานา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

116 นาง อมรรัตน ราชประสิทธิ์ จพง.ธุรการ 2 ทต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

117 น.ส. อรษา จันทินมาธร ผช.จนท.ธุรการ - อบต. กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร

118 นาง อรอุมา อิสระเดช หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองแดง สีชมภู ขอนแกน

119 น.ส. อรุณรัตน นาคันรัตน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย

120 นาง ออมใจ แสนสุข นักพํมนาชุมชน 3 อบต. แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี

121 น.ส. อัจจิมา จิตตจํานงค พนักงานจางท่ัวไป  - ทต. บานตา ขุนตาล เชียงราย

122 นาย อาณัติ รัตนนุมนอย พนักงานท่ัวไป  - อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม

123 นาง อารี เกิดโหนด ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง

124 นาง อารีย พูลผล จนท.ธุรการ - อบต. หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



125 นาง อําพา เงินสัจจา จนท.จัดเก็บรายได 2 ทต. บานเหลา กิ่ง อ.เวียงเชียงรุง เชียงราย

126 น.ส. อุไรวรรณ มุยจีน บุคลากร 3 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี

127 ส.อ. เอกชัย ใจกลม จพง.ธุรการ 4 ทต. พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 นาย กฤษฏิพัชญ เดชวรรณ บุคลากร 3 อบต. หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา

2 น.ส. กวินารัตน จันที จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. บานแมด บุณฑริก อุบลราชธานี

3 นาย กันตณัช ออนศรี บุคลากร 3 อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม

4 นาง กาญจนา ทะกา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. สะเนียน เมือง นาน

5 นาย กิติพงศ วงคแพทย จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. สรวย วังชิ้น แพร

6 จ.อ. เกษแกว ใจถวิล จพง.ธุรการ 3 ทต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม

7 น.ส. ขวัญเรือน เครือแวงมล จพง.ธุรการ 2 อบต. จังหาร จังหาร รอยเอ็ด

8 นาย คมสันต ขุนณรงค จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบุรี

9 นาย จักรพงษ จารุไสลพงษ จพง.คอมพิวเตอร  - อบจ. พะเยา เมือง พะเยา

10 น.ส. จันทรเพ็ญ ลุนราศณี จพง.ธุรการ 2 อบต. บานหวาย วาปปทุม มหาสารคาม

11 น.ส. จันทรสุดา ศรีหะ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. หวยสามพาด กิ่ง อ.ประจักษศิลปาคม อุดรธานี

12 นาง จารุวรรณ จิตประเสริฐ นักพัฒนาการทองเท่ียว 4 ทต. ลําพญา บางเลน นครปฐม

13 นาย จิรัฏฐ ยารังษี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. นาสัก แมเมาะ ลําปาง

14 น.ส. จุฑารัตน กาพรม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แมสาคร เวียงสา นาน

15 น.ส. จุไรวรรณ พยัคฆรังสี จพง.ธุรการ 2 อบต. บานเพิง ปากพนัง ช

16 นาง ชัชรี พลันสังเกตุ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. เวียงสา เวียงสา นาน

17 นาง ชื่นกมล คงทัน จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. บานตอน ก่ิง อ.รัตนวาป หนองคาย

18 นาง แซวา สุวจันทร นักพัฒนาชุมชน 6ว. ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

19 นาย ณรงคศักดิ์ นิลสนธิ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 4 อบจ. ตาก เมือง ตาก

20 น.ส. ดวงกมล วงษทน นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 อบต. ตาลเดี่ยว แกงคอย สระบุรี

21 น.ส. ธัญชนก อินทสอน จพง.ธุรการ 2 อบต. หวยสีเสียด ภูหลวง เลย

22 นาย ธีรวิศิฏฐ สืบเหลารบ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก

23 นาง นงนุช สิงหไพร จพง.พัสดุ 3 อบต. โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค

24 น.ส. น้ําผึง อุบลวัฒน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นิลเพชร บางเลน นครปฐม

25 น.ส. นิตยา ขอบเมืองฮาม จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบต. หนองแดง สีชมภู ขอนแกน

26 น.ส. เบญจมาศ อินทรา ผช.ประชาสัมพันธ - อบต. บานโคก ก่ิง อ.หนองนาคํา ขอนแกน

27 นาย ปรัชญา ไทรเมือง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

28 นาย ปริญญา ทองนาค นักวิชาการศึกษา 3 อบต. วังมะนาว ปากทอ ราชบุรี

จังหวัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2550 ระยะที่ 2

รุนที่ 7  ระหวางวันที่ 18 - 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2550  

วิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธสําหรับ อปท. และ After Effects

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ



29 นาง ปรียานุช ภูดินทราย จนท.ธุรการ 2 อบต. หนองคู เมือง ยโสธร

30 น.ส. ปวีณา เมืองทอง จพง.ประชาสัมพันธ 2 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา

31 พ.อ.อ. ปยะ สันธนะโยธิน บุคลากร 5 อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี

32 น.ส. ปุโยธรา สวัสดิ์ลออ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางดวน เมือง สมุทรปราการ

33 นาย พรชัย เสือสิงห จพง.ธุรการ 2 อบต. จองถนน เขาชัยสน พัทลุง

34 น.ส. พิกุล ลักขษร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองแกว เมือง รอยเอ็ด

35 นาย พิทักษ ปุยฝาย นักวิชาการศึกษา 3 อบจ. รอยเอ็ด เมือง รอยเอ็ด

36 นาง พิริยา รักขพันธ จพง.ธุรการ - อบต. หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี

37 นาย เพชรดี ไวยพัฒน สัตวแพทย 6 ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร

38 นาย ภัคภูมิ คุณพิภาค จนท.ประชาสัมพันธ 2 ทต. จตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด

39 นาย รณชัย แดนนารินทร นักวิชาการศึกษา 4 อบต. น้ํามวบ เวียงสา นาน

40 นาง รัชนี ธรรมใจ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. แดนชุมพล สอง แพร

41 นาง วลัยพร อยูสม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หวยทราย หนองแค สระบุรี

42 นาย วิทยา ชินวงษ จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี

43 นาย วินัย เรืองศรี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. คําดวง บานผือ อุดรธานี

44 นาง วิไลวรรณ ตนพงศ จพง.ธุรการ 2 ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

45 นาย วุฒิไกร คําวัง นักวิชาการศึกษา 4 อบต. สวก เมือง นาน

46 นาย ศรัณย ทันตานนท นิติกร  - อบต. หินดาด หวยแถลง นครราชสีมา

47 นาง ศิริพร เขมแข็ง จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ระบํา ลานสัก อุทัยธานี

48 นาง สมจิตต เงินแจม จพง.พัสดุ 2 อบต. โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี

49 นาย สมบูรณ จําปาทอง ผช.นักพัฒนาชุมชน  - อบต. คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ

50 นาย สมประสงค แสงสวาง จพง.สาธารณสุขชุมชน 2 ทต. หนองแซง หนองแซง สระบุรี

51 นาย สมร สรอยผลิกา จพง.พัสดุ 2 อบต. พรสวรรค เสลภูมิ รอยเอ็ด

52 นาย สมศักดิ์ แสงกันภัย ปลัด อบต. 6 อบต. หนองโสน เมือง ตราด

53 น.ส. สาวิตรี แสงพิทักษ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ปากหมาก ไชยา สุราษฎรธานี

54 นาง สุภาวดี แกวฉิมพลี ผช.จนท.ประชาสัมพันธ  - อบต. ทาขาม หาดใหญ สงขลา

55 นาย สุรบดี นามโสม ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี

56 นาง สุวภา ตันเบ็ต จพง.ธุรการ 4 อบต. รอบเมือง เมือง ชัยภูมิ

57 นาย เสริมศักดิ์ มณีโชติ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. พังยาง ระโนด สงขลา

58 น.ส. เสาวภา เพชรจํารัส จพง.จัดเก็บรายได 3 อบต. ลําไพล เทพา สงขลา

59 น.ส. แสงรวี พูลสวัสดิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. ศรีบัวทอง แสวงหา อางทอง

60 น.ส. อรพรรณ มั่นพรม จพง.ธุรการ 2 อบต. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



61 น.ส. อรวรรณ นอยหมื่นไวย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. รอบเมือง เมือง ชัยภูมิ

62 นาย อาคม ซาวทองคํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

63 นาย อาทิตย แสงงาม นักวิชาการศึกษา 4 อบต. ทุงศรีทอง เวียงสา นาน

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ
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