
หนาที่ 1

ลําดับ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด 
50 นาง วรรณภา แกวชนะ จพง.ธก.5 ทต.บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
51 นาง จิราภรณ จันทรานนท จพง.ธก.3 อบต.ทาชาง เมือง นครนายก
52 นาย ภานุมาศ สมเขียวหวาน จพง.ธก.4 อบต.ชางกลาง กิ่ง อ.ชางกลาง นครศรีธรรมราช
53 น.ส. นิดา สินประเสริฐรัตน จพง.ธก.3 อบต.บานหลุม เมือง สุโขทัย
54 น.ส. ผองพรรณ สุโพธิ์ จพง.ธก.3 อบต.แมปม เมือง พะเยา
55 น.ส. วลัยรักษ ทิพยสุภา จพง.ธก.4 อบต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
56 นาง นีรนุช หลงสอน จพง.ธก.4 ทม.นางรอง นางรอง บุรีรัมย
57 น.ส. ชฎาภรณ หนอโอย จพง.ธก.3 อบต.หงสหิน จุน พะเยา
58 นาง ชนกพร ยินดี จพง.กง.บช.6 ทต.หนองสําโรง เมือง อุดรธานี
59 นาย มานิต พรพิมาน จพง.ธก.5 อบต.ตะพง เมือง ระยอง
60 นาง น้ําผึ้ง นุชนาฏ จนท.ธก.4 ทต.ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
61 นาง สรัญญา จวนเจริญ จพง.ทะเบียน.5 ทต.เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
62 พ.จ.ต. ประมวล มีหา จพง.ปองกันฯ.3 ทต.พลับพลานารายณ เมือง จันทบุรี
63 น.ส. รวิสรา ศรีเมือง จพง.ธก.3 ทม.นครพนม เมือง นครพนม
64 น.ส. อรจิรา เรืองทัน จพง.ธก.3 ทต.ปากน้ําแหลมสิงห แหลมสิงห จันทบุรี
65 นาย กิตติศักดิ์ ทองเกตุ จพง.จัดเก็บ.3 ทต.จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
66 น.ส. สุทิรา ปานเจริญ จพง.ธก.5 ทต.ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
67 จ.ส.อ. ณฐนง แกวหอทอง จนท.ปองกันฯ.3 ทต.สํานักขาม สะเดา สงขลา
68 นาย จิตติกร สันแหลม จนท.ธก.5 อบจ.ชัยนาท เมือง ชัยนาท
69 น.ส. นันทรัต ศรีอินทรสุทธิ์ จพง.จัดเก็บ.5 อบต.หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
70 นาง ธีมาพร ภูมิเจริญ จพง.พัสดุ.3 อบต.วันยาว ขลุง จันทบุรี
71 นาง จิดาภา อินทะกนก จนท.ธก.4 อบต.บานโคก เมือง เพชรบูรณ
72 นาง ลาวัลย ธรรมโรจน จพง.พัสดุ.4 ทต.ศาลาแดง เมือง อางทอง
73 นาง กุลชุลี เริงจักร จพง.ธก.3 อบต.บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
74 น.ส. นิตยา วะชุม จพง.ทะเบียน.4 ทต.นาหวา นาหวา นครพนม
75 น.ส. ชุลีกร ฉายะกูล จพง.ธก.3 อบต.ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
76 นาย ชัยณิวัฒน สายสุวรรณ จพง.ธก.3 อบต.ยูบอเกาะ รามัน ยะลา
77 นาง อรอนงค สุขดําเกิง จพง.ธก.3 อบต.รมไทร สุคิริน นราธิวาส
78 น.ส. คอดียะ บิลลาติปชา จพง.พัสดุ.3 อบต.ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
79 นาง เพ็ญพักตร เครือวาระ จพง.ธก.3 อบต.สันติสุข พาน เชียงราย
80 จ.อ. พรศักดิ์ ทับทิม จพง.ธก.3 อบต.ไผขอนดอน เมือง พิษณุโลก

รายช่ือผูไดรับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร)
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หนาที่ 2
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ช่ือ - นามสกุล
81 น.ส. ปนัดดา แกวเชือกหนัง จพง.ทะเบียน.4 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
82 น.ส. รัตดาวรรณ สารจันทร จพง.ธก.3 อบต.สามัคคี รองคํา กาฬสินธุ
83 น.ส. ดวงกมล ใจเร็ว จพง.ธก.3 อบต.หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
84 น.ส. กรกานต ง้ิวราย จพง.ธก.3 อบต.หนองรี เมือง ชลบุรี
85 นาง ณัฐวรรธน พิทักษศิลป จพง.ธก.3 อบต.ลาดขวาง บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
86 น.ส. กุลจิรา สมานสินธุ จพง.ธก.3 อบต.บานแลง เมือง ระยอง
87 น.ส. ปรัชมิญช เหลาคํา จพง.ธก.3 อบต.สองหอง เมือง บุรีรัมย
88 น.ส. วรินทร พัชนี จพง.กง.บช.3 อบต.โกรกแกว โนนสุวรรณ บุรีรัมย
89 จ.อ. มานพ เกษประทุม จพง.ธก.5 อบต.หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
90 นาง ประวีรวัณณ จิตตรง จพง.ธก.5 อบต.แกลง เมือง ระยอง
91 จ.อ. พรชัย โพธิ์รัง จพง.ธก.4 ทม.หนองหรือ บางละมุง ชลบุรี
92 นาง กนกวรรณ โพธิ์พันธุ จพง.ธก.4 อบต.สาลิกา เมือง นครนายก
93 น.ส. สุรียพร เสนาวงศ จนท.ธก.4 อบต.ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี
94 จ.อ. ทองสุข แยมประโคน จนท.ธก.3 อบต.บานยาง เมือง บุรีรัมย
95 น.ส. วรรณรัตน อั้นเตง จนท.ธก.5 ทต.วังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
96 น.ส. สําราญ มีสุข จพง.จัดเก็บ.4 อบต.สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี
97 น.ส. กุณนที เพ็งผอง จพง.ธก.4 อบต.หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
98 นาง อรุณีย เชื้อสะอาด จพง.ธก.3 อบต.แมนาเรือ เมือง พะเยา
99 นาง นฤชล ปานภูมิ จพง.ธก.3 อบต.นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
100 น.ส. วีณา ถลาง จพง.ธก.3 อบต.กําพวน สุขสําราญ ระนอง
101 นาย มานะ ดานเทง จพง.ธก3 อบต.ควนสตอ ควนโดน สตูล
102 น.ส. สุวลักษณ โคตวงจันทร จพง.ทะเบียน.4 ทต.บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
103 นาย อับดุลเลาะห วาเตะ จพง.พัสดุ.3 อบต.จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
104 นาง อรวรรณ เขียวทิพย จพง.ธก.3 อบต.ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
105 นาง รติกร ครองยุทธ จพง.พัสดุ.3 อบต.คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
106 นาง สุภาพร บุญเจ็น จพง.ธก.3 อบต.ปงเตา งาว ลําปาง
107 น.ส. ไพเราะ เถื่อนเจริญ จนท.บันทึกขอมูล.5 ทม.ลพบุรี เมือง ลพบุรี
108 นาย สุรินทร พลูหนัง จพง.จัดเก็บ.5 ทต.คลองพน คลองทอม กระบี่
109 จ.ส.อ.  หญิง ก่ิงกาญจน วรรณสอน จพง.ธก.3 อบต.หงาว เทิง เชียงราย
110 น.ส. พรทิพย รัตนพิสิษฐกุล จพง.พัสดุ.4 อบต.ยายชา สามพราน นครปฐม
111 นาง ศุภณัฐ เชื้ออาษา จพง.ธก.4 อบต.มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
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ช่ือ - นามสกุล
112 นาง บุศรา ญาณวโร จนท.ธก.4 อบต.โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา
113 นาง พวงผกา ตั้งวานิชกพงษ จนท.ธก.4 อบต.บางไผ เมือง ฉะเชิงเทรา
114 นาง กิ่งกมล ทิพวรรณ จนท.ธก4 อบต.พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
115 นาง ทิพวรรณ โรจนสุรางค จพง.ธก.4 อบต.ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
116 นาง พงศภรณ ศรีประเสริฐ จพง.ธก.3 อบต.พันทายนรสิงห เมือง สมุทรสาคร
117 น.ส. ลัดดาวัลย สุวรรณวงษ จพง.ธก.4 อบต.ไตรตรึงษ เมือง กําแพงเพชร
118 นาง ศิรดา แสงอวม จพง.ธก.3 อบต.ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
119 นาง ปณิตา มะโนมัย จพง.ธก.4 อบต.กระสัง เมือง บุรีรัมย
120 นาง ปาณิศา ดาราฉาย จพง.ธก.3 อบต.ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
121 น.ส. วันเพ็ญ วุฒิพันธุ จนท.ธก.3 อบต.ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา
122 น.ส. สุภาภรณ ขอบุตร จพง.ธก.3 ทม.กระบี่ เมือง กระบี่
123 น.ส. อัญชิษฐา รัชนิกร จพง.กง.บช.4 อบต.ทาขาม ปะนาเระ ปตตานี
124 น.ส. เจติยา ระเวรี จพง.กง.บช.3 อบต.ดอนดั่ง หนองสองหอง ขอนแกน
125 น.ส. สาริศา รัตนกุล จพง.กง.บช.4 อบต.ทุงพอ สะบายอย สงขลา
126 นาย วราภกรณ ฤทธิเรือง จพง.พัสดุ.3 อบต.บานนา จะนะ สงขลา
127 นาย ชัยแสง เจนอารีวงศ จพง.ธก.3 ทม.บานบึง บานบึง ชลบุรี
128 นาย สิทธิศักดิ์ เงินสม จพง.ธก.3 อบต.โยนก เชียงแสน เชียงราย
129 นาย เอกรัฐ เอี่ยมวุฒิ จพง.ธก.3 ทต.ลาดชะโด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
130 น.ส. อุไรวรรณ มุสิกสังข จพง.ธก.3 อบต.ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
131 นาย อภิชาต หมอนทอง จพง.จัดเก็บ.3 อบต.ฆะมัง เมือง พิจิตร
132 น.ส. สมร สีสุนนท จพง.พัสดุ.3 อบต.เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
133 นาง ยุวธิดา พลเมืองดี จพง.ธก.3 อบต.แมใจ แมใจ พะเยา
134 นาย ชาติชาย จินดาวณิชย จพง.ธก.6 อบต.แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
135 นาง จิราภรณ พนาวงศ จนท.ธก.4 อบต.หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี
136 นาง วรัญญา ครุฑพันธ จพง.ธก.5 ทต.ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
137 นาง ไพลิน สมพันธ จนท.ธก.4 อบต.คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
138 นาย ยุพิน รัตนธนสิริพร จพง.ธก.4 อบต.หัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
139 นาย วิทยา โกบบาหลี จพง.ธก.3 อบต.สาคร ทาแพ สตูล
140 น.ส. พรพิมล ทรายสาลี จพง.จัดเก็บ.3 ทต.จันจวา แมจัน เชียงราย
141 น.ส. สายวรี อาจธานี จพง.ธก.3 อบต.สํานักตะครอ เทพารักษ นครราชสีมา
142 น.ส. ขนิษฐา จันทรเรืองฤทธิ์ จพง.กง.บช.3 อบต.นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช



หนาที่ 4

ลําดับ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด 

รายช่ือผูไดรับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร)
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143 นาง เมธาวี เผาวิบูล จพง.กง.บช.3 อบต.หนองหรือ บางพลี สมุทรปราการ
144 นาง อุษา คงปลอด จพง.ธก.3 อบต.หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
145 นาง รุงฤดี เสื้อมา จพง.ธก.3 อบต.แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
146 น.ส. ศศิธร มูลตรีแกว จพง.ธก.3 อบต.หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย
147 น.ส. เพ็ญผกา ศรีชัยตัน จพง.ธก.4 อบต.ปาสัก เชียงแสน เชียงราย
148 จ.อ. สมเจตน คชฤทธิ์ จนท.ธก.3 อบต.ฉลุง หาดใหญ สงขลา
149 น.ส. ปานทิพย ปานพิมพใหญ จพง.จัดเก็บ.3 อบต.ลําพญา บางเลน นครปฐม
150 นาง สุภาวดี นอยชา จพง.พัสดุ.3 อบต.ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
151 นาง สุปราณี พุฒใจกลา จพง.ธก.3 ทต.เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
152 นาง เลียม บุตรนา จพง.ธก.3 อบต.บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
153 น.ส. ดุษฎี แซต้ัน จพง.พัสดุ.3 อบต.วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
154 นาง จิราพร สงวนพันธ จพง.ธก.3 ทต.ทับปุด ทับปุด พังงา
155 น.ส. กัญจนณัฎฐ โทรัตน จพง.ธก.3 อบต.บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
156 นาง อัจจนา อินโต จพง.ธก.3 อบต.ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
157 น.ส. ปรวิศา แกนดี จพง.ธก.3 อบต.สันผักหวาน หางดง เชียงใหม
158 นาย ไพรสน ยอดบุญมา จพง.กง.บช.3 อบต.จําปาหวาย เมือง พะเยา
159 นาง กัลยสุดา พันธเสน จพง.จัดเก็บ.3 ทม.ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร
160 นาง มณีรุง ตวันนา จพง.ธก.3 อบต.พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
161 น.ส. จรัสศรี ขวัญเมือง จนท.ธก.3 อบต.นาโยงใต เมือง ตรัง
162 นาง พิชญสินี ทองทิพย จพง.ธก.3 อบต.คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
163 น.ส. ณัฏฐิณี ทองทรัพย จนท.บันทึกขอมูล3 ทน.นนทบุรี เมือง นนทบุรี
164 น.ส. อรอุมา บุญรังษี จพง.ธก.3 อบต.หาดลา ทาปลา อุตรดิตถ
165 น.ส. นพมาศ หงษยนต จพง.พัสดุ.3 อบต.พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
166 นาง สมพิศ มุงเกิด จพง.กง.บช.3 อบต.ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย
167 น.ส. วิริยา อาวรณ จพง.ธก.3 ทต.สารภี สารภี เชียงใหม
168 น.ส. สุทธิกาญจน สุทธิคณะ จพง.จัดเก็บ.3 อบต.นาชุมเห็ด ยานตาขาว ตรัง
169 น.ส. ประทุมวัน คงชู จพง.พัสดุ.3 อบต.กันตังใต กันตัง ตรัง
170 พ.จ.อ. สมชาติ ดายรินรัมย จพง.ธก.3 ทต.เทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ
171 นาง มณฑา ฤทธิสนธิ์ จพง.พัสดุ.3 อบต.บานหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
172 นาย ชัยรัตน อินขํา จพง.ธก.3 อบต.บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
173 น.ส. อรทัย จัตุรัส จพง.ธก.3 อบต.ทางเกวียน แกลง ระยอง
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ช่ือ - นามสกุล
174 น.ส. นิตยา รัตนมงคล จพง.ธก.3 อบต.โคกคอน ทาบอ หนองคาย
175 นาง ประภัสสร จํานงคบุตร จพง.ธก.3 อบต.ทาตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
176 นาง ดวงฤดี อัศวทองคํา จพง.กง.บช.3 อบต.สถาน เชียงของ เชียงราย
177 นาย ธรณิศ ดีจรูญ จพง.ธก.3 ทม.ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร
178 นาง ประไพพรรณ มโนชัย จพง.ธก.3 อบต.หนองแฝก สารภี เชียงใหม
179 นาง ศิริรัตน เสง่ียมพงษ จพง.พัสดุ.3 อบต.หนามแดง เมือง ฉะเชิงเทรา
180 น.ส. ภัทรนันท ภัทรวรกูร จพง.ธก.3 อบต.น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถ
181 พ.จ.อ. เหล็กเพชร นันชนะ จพง.ธก.4 อบต.นาถอน ธาตุพนม นครพนม
182 นาง สิริวัลย ศรีนวล จพง.ธก.3 อบต.หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
183 นาง ปอมเพชร ศรีรัตนกุล จพง.ธก.4 อบต.เสม็ด ไชยา สุราษฎรธานี
184 นาย นิแม สาคอ จพง.พัสดุ.3 อบต.ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส
185 นาย อภิเชษฐ ภูเดช จพง.ธก.3 อบต.เมืองโพธิ์ หวยราช บุรีรัมย
186 น.ส. ศิริวรรณ เชื้ออาว จพง.ธก.3 อบต.บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
187 นาง วราภรณ ทองคําสุก จพง.ธก.3 อบต.นาสะแบง ศรีวิไล หนองคาย
188 น.ส. สุนันทา โพธิ์ทอง จพง.ธก.3 อบต.จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบุรี
189 ส.อ. วิมล รูทํานอง จพง.ธก.4 ทต.แมสาย แมสาย เชียงราย
190 น.ส. จินตนา แสงเพชร จนท.บันทึกขอมูล3 อบต.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี
191 น.ส. ปริภรณ คําพิมพ จพง.พัสดุ.3 อบต.วังโปง วังโปง เพชรบูรณ
192 น.ส. ภัทรนันท บุญแตง จพง.พัสดุ.3 อบต.คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร
193 น.ส. เบญจวรรณ พิราลัย จพง.ธก.3 อบต.แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย
194 นาง ธัญยธรณ บัวทอง จพง.พัสดุ.3 อบต.หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
195 น.ส. กนกวรรณ กาญจนรัชต จพง.ธก.3 อบต.วัดธาตุ เมือง หนองคาย
196 นาง เมทินี ยวดยิ่ง จพง.จัดเก็บ.3 อบต.บานใหม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
197 นาง หทัยกาญจน สุขสถิตย จพง.ธก.3 อบต.บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
198 น.ส. วันเพ็ญ รัมมะเนตร จพง.กง.บช.3 อบต.บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
199 นาย เอกธนา รอยศรี จพง.ธก.3 อบต.สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม
200 น.ส. หรรษา จี้อุน จพง.ธก.3 อบต.วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
201 นาย วัชรพงษ ตะนะเกตุ จพง.พัสดุ.3 อบต.หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
202 น.ส. อัมรา จินอาตัน จพง.ธก.3 อบต.คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
203 นาย สุทธิพงศ แพทยชัยวงศ จพง.จัดเก็บ.3 อบต.ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี




