




ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด 

524 นาง ลั่นทม สุวรรณ จพง.กง.3 อบต.โรงชาง ปาแดด เชียงราย

525 น.ส. จุฑาทิพย มหาพรหมรักษ จพง.กง.4 ทม.คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

526 นาง จันทรเพ็ญ สุวรรณ จพง.กง.6ว อบจ.ประจวบคีรีขันธ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ

527 นาง ธัญวรรณ แสงไสย จพง.จัดเก็บฯ 5 ทม.ชุมพร เมือง ชุมพร

528 นาง ชมพูนุท สอดศรี จพง.กง.5 อบต.มดแดง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

529 นาง ชนัญชิตา ชจรัส จพง.กง.5 อบต.ตะพง เมือง ระยอง

530 นาง ธันยชนก บูทอง จพง.กง.6 อบต.ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

531 น.ส. ประทุม สุวรรณรัตน จพง.กง.6ว อบต.ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช

532 นาง กัญญารัตน สุวรรณรักษา จพง.กง.4 ทต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช

533 นาย สรพงษ สรอยแสง จพง.ธก.4 อบจ.อางทอง เมืองฯ อางทอง

534 น.ส. จุไรพร ดํารงชีพ จพง.กง.5 ทต.ปากดง เมือง กําแพงเพชร

535 น.ส. จีราวรรณ ตันติพงศ จพง.กง.4 อบต.ตันหยงลุโละ เมือง ปตตานี

536 นาง ปทมาภรณ มาสิกะ จพง.กง.4 อบจ.นราธิวาส เมือง นราธิวาส

537 น.ส. กันยา ไชยพร จพง.กง.4 อบต.ไผลอม บานแพง นครพนม

538 นาง เพ็ญนภา แนนอุดร จพง.กง.4 อบต.ซาง เซกา หนองคาย

539 นาง เฑียรทอง ฉิมพลี จพง.กง.3 อบต.หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม

540 นาง อุไรวรรณ เครือฟู จนท.กง.3 อบต.หลวงใต งาว ลําปาง

541 นาง อํามอญ แสงชัยภูมิ จพง.กง.4 อบต.ชองสามหมอ คอนสวรรค ชัยภูมิ

542 น.ส. ปทมา ไชยพรหม จพง.กง.3 อบต.หมอกจําแป เมืองฯ แมฮองสอน

543 น.ส. ภคพร แสงฉวี จพง.กง.4 อบต.บึงโขงหลง บึงโขงหลง หนองคาย

544 น.ส. อรนุช เมมี จพง.กง.3 อบต.บานปรางค คง นครราชสีมา

545 นาง นิตยา กรรณลา จพง.กง.3 อบต.ปวนพุ หนองหิน เลย

546 น.ส. อัญชลี สมบูรณ จพง.กง.3 ทต.แมสรวย แมสรวย เชียงราย

547 น.ส. ดาริกา สุขใจ จพง.กง.3 อบต.ข้ีเหล็ก แมริม เชียงใหม

548 น.ส. จารุณี นุชสุดสวาท จพง.กง.3 อบต.บางแกวฟา นครชัยศรี นครปฐม

549 น.ส. ดลนภา สอนสิทธิ์ จพง.กง.3 อบต.ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย

550 น.ส. อนงค มูลอัต จพง.กง.3 อบต.ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม

551 น.ส. ปยภัทร เจริญสุข จพง.กง.3 อบจ.นราธิวาส เมือง นราธิวาส

552 น.ส. ปยนุช อุปทะ จพง.กง.3 อบต.บานทับ แมแจม เชียงใหม

553 น.ส. ปนรัตน สิขรสําอาง จพง.กง.3 อบต.สีมุม เมืองฯ นครราชสีมา
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554 น.ส. อําไพร คนชาญ จพง.กง.3 อบต.วังนํ้าเขียว วังนํ้าเขียว นครราชสีมา

555 นาย นิยม ฉิมพลี จพง.กง.3 อบต.ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร

556 น.ส. วิไลลักษณ ชัยพงษ จพง.กง.3 อบต.หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ

557 นาง ภัทรารักษ สุริยันต จพง.กง.3 อบต.หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน

558 น.ส. รุงนภา จันทรคุม จพง.กง.4 อบต.พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว

559 น.ส. วัชลี จันทะแจม จพง.กง.3 อบต.ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี

560 น.ส. สุมาลัย มาอาสา จพง.กง.3 อบต.หนองปลิง เมืองฯ มหาสารคาม

561 น.ส. ญาณิศา ปะตุกา จพง.กง.3 อบต.อาวลึก อาวลึก กระบี่

562 น.ส. สุภาพร ศรีอุทารวงศ จพง.กง.3 ทต.ดานทับตะโก จอมบึง ราชบุรี

563 น.ส. เสาวนีย บุญไชยสุริยา จพง.กง.3 ทต.ลําไพล เทพา สงขลา

564 นาง จิตรา ทองหลา จพง.กง.3 อบต.เซกา เซกา หนองคาย

565 นาง ชญษร จงดา จพง.กง.6ว อบจ.เลย เมือง เลย

566 น.ส. พรศรี ดําศรี จพง.กง.6 ทต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎรธานี

567 นาง ศศิลักษณ รอดยอย จพง.พัสดุ5 อบจ.ชัยนาท เมืองฯ ชัยนาท

568 นาง บุญหม้ัน งามศรี จพง.กง.5 ทต.ศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

569 นาง ทัศนีย สระแกว จพง.กง.6 อบต.ไทรใหญ ไทรนอย นนทบุรี

570 นาง กันตา ปญญาลือ จพง.กง.5 ทต.ทาศาลา เมือง เชียงใหม

571 นาง สุวิมล จันทบูรณ จพง.กง.6ว อบจ.นนทบุรี เมือง นนทบุรี

572 นาง พัชรี ครากกระโทก จพง.กง.5 อบต.นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา

573 นาง อําไพจิตร มาสูงเนิน จพง.กง.4 ทต.นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ

574 น.ส. อุไลวรรณ ศรีอัคราช จพง.กง.5 ทต.บานผือ บานผือ อุดรธานี

575 น.ส. ละเอียด มงคล จพง.กง.3 อบต.ศรีสําราญ คอนสวรรค ชัยภูมิ

576 น.ส. นุตจนารถ วรนาม จพง.กง.4 อบต.วังนํ้าเย็น วังนํ้าเย็น สระแกว

577 น.ส. สิริยากรณ สุวรรณ จพง.กง.5 อบต.บางตาวา หนองจิก ปตตานี

578 น.ส. ชาสินี ปนตาเปก จพง.กง.4 อบต.โพธิ์ศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด

579 น.ส. จิราภรณ โพธิ์ทอง จพง.กง.3 อบต.หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

580 นาง มลิวัลย สมาคม จพง.กง.4 ทต.มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง

581 นาง เยาวลักษณ แกนทอง จพง.กง.4 ทต.คลองแงะ สะเดา สงขลา

582 น.ส. อรทัย วงคสําราญ จพง.กง.4 ทม.แมฮองสอน เมืองฯ แมฮองสอน

583 นาง ภาณุมาศ โพธินักขา จพง.กง.4 อบต.หนองนาง ทาบอ หนองคาย
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584 นาง จิตรตรี ทองอรุณ จพง.กค.4 อบจ.เลย เมือง เลย

585 น.ส. ศศิมาภรณ ใจซ่ือ จพง.กง.4 อบต.นาทราย พิบูลยรักษ อุดรธานี

586 นาง กัญญา ศรีรุจี จพง.กง.4 ทต.นํ้านอย หาดใหญ สงขลา

587 นาง สุวรรณ ภูม์ิมี จพง.กง.3 อบต.หวยขม้ิน หนองแค สระบุรี

588 น.ส. ศศิวิมล ใจช่ืน จพง.กง.3 ทต.เบิกไพร บานโปง ราชบุรี

589 น.ส. บุญเรือง เกิดอวม จพง.พัสดุ 4 ทต.ทาสายลวด แมสอด ตาก

590 นาง ธนวรรณ หนูปลอด จพง.กง.4 อบต.สํานักแตว สะเดา สงขลา

591 นาง พิมผกา แจงใจ จพง.กง.3 อบจ.แมฮองสอน เมืองฯ แมฮองสอน

592 นาง พนอม อังคุนันท จพง.กง.4 อบต.หนองทุม เซกา หนองคาย

593 นาง อังคณา ตันพฤทธิอนันต จพง.ธก.4 ทต.เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม

594 น.ส. จิตรลดา ชาลีเครือ จพง.กง.4 อบต.หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ

595 น.ส. พันธธิภา สังขสุวรรณ จพง.กง.3 อบต.ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร

596 น.ส. อาภาสิริ ชามะรัตน จพง.กง.4 อบต.คําดวง บานผือ อุดรธานี

597 นาง นันทินา เหลาพิทักษพงศ จพง.กง.3 อบต.ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

598 น.ส. นันทลภัส จันทรเจริญ จพง.กง.3 อบต.บะ ทาตูม สุรินทร

599 น.ส. มัลลิกา หงษคํา จพง.กง.3 อบต.แมปูคา สันกําแพง เชียงใหม

600 น.ส. เจียมใจ ทองโสม จพง.กง.3 อบต.สะอาดไชยศรี ดอนจอน กาฬสินธุ

601 น.ส. ดวงพร ปาจินะ จพง.กง.4 อบต.ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย

602 นาง วนิดา จันทะบุตร จพง.จัดเก็บ 3 ทต.สันทราย แมจัน เชียงราย

603 น.ส. รัสริน บุญมาตา จพง.กง.3 อบต.หวยไคร แมสาย เชียงราย

604 นาง นงพะงา มาลารัตน จพง.กง.3 ทต.เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย

605 น.ส. กาญจนา เปกธนู จพง.กง.3 อบต.เวียง เทิง เชียงราย

606 นาง ชวนพิศ มหานิล จพง.กง.3 อบต.สําราญราษฎร ดอยสะเก็ด เชียงใหม

607 น.ส. พัชริน อินทรบุตร จพง.กง.3 อบต.หนองแวง เทพารักษ นครราชสีมา

608 น.ส. นิตย เรืองสุวรรณ จพง.กง.3 อบต.ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส

609 น.ส. กาญจนา แซลิ้ม จพง.กง.3 ทต.อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี

610 น.ส. เขมิกา จังพานิชกุล จพง.กง.3 อบต.หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี

611 นาย ลิขิต ศรีชัย จพง.กง.3 อบต.โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย

612 นาง วริยา ไทยภูมิ จพง.กง.3 อบต.เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา

613 น.ส. จารุดา ศรีนารา จพง.กง.3 อบต.แคนใหญ เมือง รอยเอ็ด
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614 นาง อมรรัตน ศักดิ์แสง จพง.กง.3 อบต.ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด

615 นาง พรรณี อิ่นคํา จพง.พัสดุ 3 ทต.ปากอคํา แมลาว เชียงราย

616 นาง เฉลิมศรี โสพันธ จพง.กง.3 ทต.บานธาตุ บอทอง ชลบุรี

617 น.ส. นงลักษณ สองเมือง จพง.จัดเก็บฯ 3 อบต.สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม

618 น.ส. ดวงดาว เรือนเมืองใจ จพง.กง.3 อบต.โปงนํ้ารอน ฝาง เชียงใหม

619 น.ส. แสงเดือน สีธินอย จพง.กง.3 อบต.เวียง ฝาง เชียงใหม

620 นาง อรอนงค วงศราษฎร จพง.กง.3 อบต.เจดียคํา เชียงคํา พะเยา

621 น.ส. มนฤดี ใจอยู จพง.กง.3 อบต.นํ้าคํา เมือง ศรีสะเกษ

622 นาง เรณุกา อินทรกลาง จพง.กง.3 ทต.มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร

623 น.ส. นภาพร เหมืองทอง จพง.กง.3 อบต.ศรีชมภู พรเจริญ หนองคาย

624 น.ส. สาวิตรี เจือดานกลาง จพง.กง.3 อบต.ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา

625 น.ส. เนตรชนก จากโคกสูง จพง.กง.3 อบต.บังลังก โนนไทย นครราชสีมา

626 นาง กานดา ขาวแพร จพง.กง.3 อบต.บางบุตร บานคาย ระยอง

627 น.ส. สุนันทา บุญทิพย จพง.กง.3 ทต.วัดประดู เมือง สุราษฎรธานี

628 น.ส. ณัฐนรี อายนาน จพง.กง.3 อบต.หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง

629 นาย อนุพา วันดา จพง.กง.3 อบต.ปากชม ปากชม เลย

630 นาง จุฬารัตน ศรีเมือง จพง.กง.3 อบต.ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร

631 น.ส. วรารัตน ผลจันทึก จพง.กง.3 อบต.เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร

632 น.ส. นันทวรรณ เชยเดช จพง.กง.3 ทต.ไมงาม เมืองตาก ตาก

633 น.ส. พิมพประดับ ไชยแสง จพง.กง.3 ทต.กายูบอเกาะ รามัน ยะลา

634 นาง วิลาสินี จันทรรอด จพง.กง.3 อบต.ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย

635 น.ส. สงา ทองภู จพง.กง.3 อบต.บัวคอ เมืองฯ มหาสารคาม

636 น.ส. นงรักษ สุขสวัสดิ์ จพง.กง.3 อบต.ลานดอกไม เมือง กําแพงเพชร

637 น.ส. ณัฐฑรีวัลย ทวีวัฒน จพง.กง.3 อบต.บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี

638 น.ส. ลัดดาวรรณ มูลลีขิต จพง.กง.4 อบต.โนนสูง ปทุมรัตน รอยเอ็ด

639 นาง ดวงจันทร สุทธิธรรม จพง.พัสดุ 3 อบต.หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด

640 น.ส. กัลยาณี แมนธนู จพง.กง.3 อบต.คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี

641 น.ส. ยุพิน เจริญกุล จพง.กง.3 อบต.ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม

642 น.ส. สมปอง ชุมพุทซา จพง.กง.3 อบต.หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา

643 นาง ณัฐรินีย ฉ่ํามะนา จพง.กง.3 อบต.ยางหยอง ทายาง เพชรบุรี
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644 นาง สุมาลี มากแกว จพง.กง.3 อบต.อาวนอย เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ

645 นาง สุนันทา พวงญาติ จพง.กง.3 อบต.มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม

646 นาง ปารนีย พลเย่ียม จพง.กง.3 อบต.ปาสัก ภูซาง พะเยา

647 น.ส. อรอนงค ไขประภาย จพง.กง.3 อบต.สามขา กุฉินารายณ กาฬสินธุ

648 นาง งามจิต สําราญสุข จพง.กง.3 อบต.ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด

649 น.ส. ณิรดา เอี่ยมสะอาด จพง.กง.3 อบต.บอทอง บางระกํา พิษณุโลก

650 นาย ภานุวัฒน ใจกลา จพง.กง.3 อบต.กระโพ ทาตูม สุรินทร

651 นาง มลฤดี อุนเพ็ญ จพง.กง.3 อบต.โคกสมบูรณ กมลาไสย กาฬสินธุ

652 นาง วิไลรัตน ปญญะ จพง.กง.3 อบต.โนนปอแดง ผาขาว เลย

653 นาง สุนันทา พิมตระการ จพง.กง.3 อบต.โนนปาซาง ผาขาว เลย

654 นาย พิชิต เงินแกว จพง.กง.3 อบต.ปาหุง พาน เชียงราย

655 นาง ปญญาพร สิงหดง จพง.กง.3 อบต.โคกหลาม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

656 น.ส. พิชชานันท ท้ิงคาย จพง.กง.3 อบต.วังหลวง เฝาไร หนองคาย

657 น.ส. ญาณทิพย กัญจรัส จพง.กง.3 อบต.สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา

658 นาย พลภัทร ชางสากล จพง.กง.3 อบต.หัวดง นาคูน มหาสารคาม

659 นาง วราภรณ อิ่นคําปู จพง.กง.3 ทต.เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย

660 น.ส. ณัฐนิช สีเหลือง จพง.กง.3 อบต.จาน เมือง ศรีสะเกษ

661 น.ส. รัชณีพร นามวงษ จพง.กง.3 อบต.นาหอ ดานซาย เลย

662 น.ส. ยุภา ซาเสน จพง.กง.3 อบต.เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร

663 น.ส. ปุณณดา ผลทิพย จพง.กง.3 อบต.บานอิฐ เมืองฯ อางทอง

664 นาย พีรพงษ บัวไข จพง.กง.3 อบต.ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

665 นาง นพรัตน สุรเดช จพง.กง.3 อบต.หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร

666 นาง อัจจิมา ฟกศรี จพง.กง.3 อบต.เนินสวาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

667 น.ส. นิภาวรรณ จามกระโทก จพง.กง.3 อบต.ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา

668 น.ส. ไพรวรรณ เตยแกว จพง.กง.3 อบต.คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่

669 นาง ดวงใจ สุวรรณโชติ จพง.กง.3 อบต.มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา

670 น.ส. ปรียเนตร มาสุด จพง.กง.3 ทต.ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถ

671 น.ส. ผกามาศ จงอยูสุข จพง.กง.3 ทต.ปาสัก พิชัย อุตรดิตถ

672 น.ส. ภาวินี ไคขุนทด จพง.กง.3 อบต.วังยายทอง เทพารักษ นครราชสีมา

673 น.ส. อัมพร สมหมาย จพง.กง.3 อบต.แมนาจาร แมแจม เชียงใหม
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674 น.ส. สุนีย หมูมวง จพง.จัดเก็บฯ 3 อบต.พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี

675 น.ส. สมลักษณ จําเนียรศิลป จพง.กง.3 ทม.บานสวน เมือง ชลบุรี

676 น.ส. รุงรัตน ฉินนะโสต จพง.กง.3 ทต.นาปา เมือง ชลบุรี

677 นาง เพียงพิศ พรหมแดง จพง.กง.3 ทต.โคกหลอ เมือง ตรัง

678 นาง สิวิภา แกวพิลา จพง.กง.3 อบต.โพธิ์ตาก เมือง นครพนม

679 นาย อิทธนันต คําจันทรดี จพง.กง.3 อบต.โพธิ์ชัย วาปปทุม มหาสารคาม

680 นาง สายชล ศรีสะอาด จพง.กง.3 ทต.เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

681 น.ส. สุรียพร มันตะสูตร จพง.กง.3 อบต.ทับยายเชียง พรหมนิราม พิษณุโลก

682 น.ส. มะลิวรรณ แซอึ้ง จพง.กง.4 อบต.นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี

683 นาง ปราริณา อาษาธง จพง.กง.4 ทต.สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

684 น.ส. สุภมาศ ชัยมงคล จพง.พัสดุ3 อบต.หันคา หันคา ชัยนาท

685 นาง พรเพ็ญ นุชนิยม จพง.กง.3 ทต.โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี

686 น.ส. วาทินี สิงหออน จพง.กง.4 อบต.หายโศก บานผือ อุดรธานี

687 นาง สุอารี เหิมขุนทด จพง.กง.4 อบต.ทาบอ ทาบอ หนองคาย

688 น.ส. ศุภาณี ทับชวยขวา จพง.กง.4 ทต.โนนตาล เมือง รอยเอ็ด

689 นาง ดวงดาว มากคิด จพง.กง.3 อบต.บึงกอก บางระกํา พิษณุโลก

690 นาง ฉวีวรรณ ปุริสพันธ จพง.กง.4 อบต.สระขวัญ เมือง สระแกว

691 น.ส. กรกนก เกงธัญกรรม จพง.กค.3 ทต.หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี

692 น.ส. วรพรรณ สวางหลา จพง.กง.3 อบจ.สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม

693 นาย พัฒนพงศ มานะดี จพง.กง.3 อบต.จันทึก ปากชอง นครราชสีมา

694 น.ส. นฤภรณ กันสีชา จพง.กง.4 อบต.บัวเงิน นํ้าพอง ขอนแกน

695 นาง นุชจรีย ภานุมาตย จพง.จัดเก็บ 4 ทต.นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ

696 นาง กานตกิต หอมกลิ่น จพง.กง.4 อบต.รอบเมือง เมือง รอยเอ็ด

697 น.ส. วิไลจิตร รัตนาธรรม จพง.ธก.3 อบจ.จันทบุรี เมือง จันทบุรี

698 น.ส. ดุจรวี ปลื้มอาลัย จพง.กง.4 อบต.หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

699 นาง โสภา ขาขันมะลี จพง.กง.3 อบต.โนนแดง โพนศิลา ขอนแกน

700 นาย มนตรี นาจันทอง จพง.กง.4 อบต.มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ

701 นาย พิณ แปนสุขา จพง.กง.4 อบต.นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด

702 นาง อาทิตยา เหมเพชร จพง.กง.3 ทต.เมืองเกา กบินทรุบุรี ปราจีนบุรี

703 นาง นลัทพร อิ่มเกษม จพง.กง.3 อบต.หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
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704 นาง รุงทิวา เอี่ยมสําอางค จพง.กง.3 อบต.โพไรหวาน เมืองฯ เพชรบุรี

705 นาง วราภรณ สีนวนจันทร จพง.กง.3 อบต.กูกาสิงห เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

706 นาย สงกรานต กันทะจิตร จพง.กง.4 ทต.บานดู เมือง เชียงราย

707 น.ส. เกษนี มิฆเนตร จพง.กง.3 อบต.จรัส บัวเชด สุรินทร

708 น.ส. มะลิวรรณ กาติ๊บ จพง.กง.3 อบต.อางทอง เชียงคํา พะเยา

709 น.ส. กมณธพรรณ ชนะไชย จพง.กง.3 อบต.ปาคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ

710 ส.ต.ต.ธันชญา โภชนุกูล จพง.กง.3 อบต.หนองแขม หนองแค สระบุรี

711 นาง วลัยพร อุปาระ จพง.จัดเก็บ 3 อบต.หัวงม พาน เชียงราย

712 น.ส. ชไมพร อุดมนพวิทยา จพง.กง.3 อบต.ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย

713 น.ส. สลิลทิพย สรอยแกว จพง.กง.3 อบต.หนองบัวนอย สีคิ้ว นครราชสีมา

714 น.ส. นันทนภัส สายแปง จพง.กง.3 อบต.ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา

715 น.ส. ชารีรัตน น่ิมเภา จพง.กง.3 อบต.มาบแค เมืองฯ นครปฐม

716 น.ส. จําเนียร พันโภคา จพง.พัสดุ 3 อบต.โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม

717 น.ส. นันทะนา ธราวุธ จพง.กง.3 อบต.กุดนํ้าใส พนมไพร รอยเอ็ด

718 นาง วิจิตรา พันธชุม จพง.พัสดุ 3 อบต.สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

719 นาง ผกา ใจงาม จพง.กง.3 อบต.ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

720 นาง ธัญรัตน ท่ัวนางพญา จพง.กง.3 อบต.ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

721 นาง ปริชญา วิเศษสุรรณภูมิ จพง.จัดเก็บ 3 อบต.รูสะมิแล เมือง ปตตานี

722 น.ส. มลชนก โสะหาบ จพง.กง.3 อบต.นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง

723 นาง กังสดาล สุขประเสริฐ จพง.กง. 3 อบต.คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

724 น.ส. ธัญญรัตน ตางหู จพง.กง.3 อบต.เขาสมิง เขาสมิง ตราด

725 น.ส. นิภาพร พังซา จพง.กง.3 อบต.หนองเหลือม เมืองฯ นครปฐม

726 น.ส. รุจิรดา มะโนปน จพง.กง.3 ทต.มะเขือแจ เมือง ลําพูน

727 น.ส. เดือนเพ็ญ ทองเหมาะ จพง.กง.3 อบต.หนองเมธี ทาตูม สุรินทร

728 น.ส. เบ็ญจมาศ ร่ืนสวัสดิ์ จพง.ธก.3 อบต.บางใหญ บางใหญ นนทบุรี

729 น.ส. พรทิพย ขันตรี จพง.กง.3 อบต.ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

730 นาง วรนุช มูลชุมภู จพง.กง.3 อบต.หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม

731 น.ส. เอื้อมพร สันติสกุลวัฒน จพง.กง.3 อบต.เมืองคง คง นครราชสีมา

732 น.ส. จิณภัค บาอินทร จพง.กง.3 อบต.ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร

733 นาง เจนจิต ถุงพุทซา จพง.กง.3 อบต.กระชอน พิมาย นครราชสีมา
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734 นาง กาญจนา ดวงทวีป จพง.กง.3 อบต.หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา

735 น.ส. จิราธร เศิกกันยา จพง.กง.3 อบต.ทาตูม เมืองฯ มหาสารคาม

736 นาย ขจร แตงจอก จพง.พัสดุ 3 อบต.ปากชอง หลมสัก เพชรบูรณ

737 นาง อนิศรา สอนสระคู จพง.กง.3 อบต.บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

738 นาง ยุวดี เจียมวิจักษณ จพง.กง.3 อบต.สันติสุข พาน เชียงราย

739 นาง จิราภรณ ตุนเครือ จพง.กง.3 อบต.สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม

740 น.ส. อรทัย สมอุมจารย จพง.กง.3 อบต.ซับสมบูรณ โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

741 น.ส. ขวัญเดือน สรอยแสง จพง.กง.3 อบต.บางเตย สามพาน นครปฐม

742 น.ส. อรัญญา แกวศรี จพง.กง.3 อบต.งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม

743 น.ส. ปริณดา จันทรกระจาง จพง.พัสดุ 3 อบต.พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

744 นาง สุพิชฌาย เพชรทา จพง.กง.3 อบต.ฮอด ฮอด เชียงใหม

745 นาง วณิชชา สุขขารมย จพง.กง.3 อบต.ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด

746 น.ส. ปาจรีย พลเสนา จพง.กง.3 อบต.ไชยบุรี ทาอุเทน นครพนม

747 น.ส. เสาวนีย ทองสิ้ว จพง.กง.3 อบต.เฝาไร เฝาไร หนองคาย

748 น.ส. ณัฐณิชา กองโทน จพง.กง.3 อบต.สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา

749 นาง วิรันญา คําผง พจง.กง.3 อบต.ปางหมู เมืองฯ แมฮองสอน

750 นาง นามศรี จัดนอก จพง.กง.3 อบต.ธงชัย เมืองฯ เพชรบุรี

751 น.ส. ธนสร บุดดี จพง.กง.3 อบต.บึง เขวาสินรินทร สุรินทร

752 น.ส. วันดี ศรีเอี่ยม จพง.กง.3 อบต.นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบุรี

753 น.ส. รัติกาล หงษทอง จพง.กง.3 อบต.จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี

754 นาง สุธาสินี วิเชียรพงษ จพง.กง.3 อบต.หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบุรี

755 น.ส. พจณิชา แสงสวาง จพง.กง.3 อบต.ปากปวน วังสะพุง เลย

756 น.ส. สายชล สนธิโพธิ์ จพง.กง.3 อบต.ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

757 น.ส. พรทิพย ชูอินทร จพง.กง.3 อบต.วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง

758 น.ส. ณัฐพร ทองขาว จพง.กง.3 อบต.เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี

759 นาง รุจิรา ทองงาม จพง.กง.3 อบต.ตาลเดียว หลมสัก เพชรบูรณ

760 นาง มัลลิกา ศรีหนองจิก จพง.กง.3 อบต.โนนรัง เมือง รอยเอ็ด

761 น.ส. ปาริชาติ สุทธิ จพง.กง.3 อบต.เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย

762 น.ส. ชนิดา ชูชนะ จพง.กง.3 อบต.ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง

763 นาง ศุภวรรณ สักหลัด จพง.กง.3 อบต.เกาะลิบง กันตัง ตรัง
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764 น.ส. ถวร อยูวัง จพง.กง.3 อบต.ทาเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร

765 น.ส. งามตา พลสีลาพ จพง.กง.3 อบต.หนองแสน วาปปทุม มหาสารคาม

766 นาย บุญสง พิมเพ็ง จพง.กง.3 อบต.บานจ่ัน เมือง อุดรธานี

767 น.ส. สมนรินทร จันทรจาด จพง.กง.3 อบต.โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

768 น.ส. สรัลพร ศรีวรรณา จพง.จัดเก็บ 3 ทต.เมืองพาน พาน เชียงราย

769 น.ส. สมจิตร รุงเรือง จพง.จัดเก็บ 3 ทต.บางนํ้าเปร้ียว บางนํ้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

770 นาย บรรพต คําดอกรับ จพง.พัสดุ3 อบต.หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

771 นาง ผกามาศ ปานสี จพง.กง.3 อบต.ทาขาม หาดใหญ สงขลา

772 น.ส. กรรณิกา อังเพชร จพง.กง.3 อบต.ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

773 น.ส. ศิริขวัญ เอกวุฒิวงศา จพง.ธก.3 อบจ.สุรินทร เมือง สุรินทร

774 น.ส. มานิดา ประสมทรัพย จพง.กง.3 อบต.เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค

775 น.ส. สุพัชรา ย่ังยืน จพง.กง.3 อบต.หารเทา ปากพะยูน พัทลุง

776 น.ส. จรินทร คิดสม จพง.กง.3 อบต.ออนเหนือ แมออน เชียงใหม

777 นาง จุลดา บุญมี จพงกง.3 อบต.สันทราย พราว เชียงใหม

778 น.ส. ชนิสรา จําปาโอก จพง.กง.3 อบต.ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี

779 น.ส. สุวรรณรัตน ธิตะจารี จพง.พัสดุ 3 อบจ.พิจิตร เมือง พิจิตร

780 น.ส. กมลวรรณ ตูโธสง จพง.กง.3 อบต.บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ

781 น.ส. เสาวลักษณ หอยมุข จพง.กง.3 อบต.เหมือง เมือง ชลบุรี

782 น.ส. นุชจรี เกาะสมบัติ จพง.กง.3 อบต.ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี

783 น.ส. สุพรรษา เพชรสุทธิ์ จพง.กง.3 อบต.นาขาวเสีย นาโยง ตรัง

784 นาง ญานิกา เหมไพบูลย จพง.กง.3 อบต.ยานซ่ือ กันตัง ตรัง 

785 น.ส. วรรณนิดา ดอนลาว จพง.กง.3 อบต.แมคะ ฝาง เชียงใหม

786 นาง ศิริภาภรณ เนตรสิงแสง จพง.กง.3 อบต.นาบัว นครไทย พิษณุโลก

787 น.ส. เพียรทอง คําทอง จพง.กง.3 อบต.ทาสาย เมือง เชียงราย

788 นาง นภารัตน จันทรธีระกุล จพง.กง.3 อบต.บานนา ศรีสําโรง สุโขทัย

789 น.ส. นิตยา รัตนตรัยวงค จพง.กง.4 อบต.คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด

790 น.ส. อิสรา พงศนิรันดรกุล จพง.กง.3 อบต.ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

791 น.ส. อารยา หนุนกระโทก จพง.กง.3 อบต.หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด

792 น.ส. ลักษณารีย แสงก่ํา จพง.กง.3 ทต.หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย

793 น.ส. นพรัตน สิทธิ์ไทย จพง.กง.3 อบต.แหลมผักเบี้ย บานแหลม เพชรบุรี
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794 นาง นพคุณ บุญธรรม จพง.กง.3 อบต.ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ

795 นาง คนึงนิจ เทพา จพง.กง.3 อบต.ปาบง สารภี เชียงใหม

796 นาง พนิดาพร พันธพิทักษ จพง.กง.3 อบต.วังมวง เปอยนอย ขอนแกน

797 น.ส. นิโลบล ชารินทร จพง.กง.3 อบต.หนองจระเข หนองแค สระบุรี

798 น.ส. รัชนีมล สอนปน จพง.กง.3 อบต.ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม

799 น.ส. นิศารัตน บุญใจ จพง.กง.3 อบต.สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน

800 น.ส. พรวิภา กองแกวไพฑูรย จพง.กง.3 อบต.กองกอย เมืองฯ แมฮองสอน

801 น.ส. อรอุมา พุมแกว จพง.กง.3 ทน.สมุทรปราการ เมืองฯ สมุทรปราการ

802 นาง จินตนา เสาวรส จพง.กง.3 อบต.นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม

803 นาง วิรยา สามิบัติ จพง.กง.3 อบต.ดงแดง จตุรพัตรพิมาน รอยเอ็ด

804 น.ส. สุกานดา รอดทุกข จพง.กง.3 ทต.บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี

805 นาง จารุวรรณ ดาวศรี จพง.กง.3 อบต.ไมเค็ด เมือง ปราจีนบุรี

806 น.ส. อัญชลี วรรณาพรม จพง.กง.3 อบต.หินโงม เมือง หนองคาย

807 นาง ปุญชรัสม์ิ ฐิติกานตสกุล จพง.กง.3 อบต.โนนสูง เมือง อุดรธานี

808 นาง วนิดา สาโรจน จพง.จัดเก็บ 3 อบต.หนองไผ ธวัชบุรี รอยเอ็ด

809 น.ส. กันทิมา ศักดิ์ศรี จพง.กง.6ว อบจ.อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี

810 นาง สุรียพร พันธเลิศ จพง.กง.3 อบต.โพธิ์ใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี

811 น.ส. มะลิ ประดา จพง.กง.3 อบต.ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี

812 นาง เพ็ญประภา วีระพันธ จพง.กง.3 อบต.หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี

813 น.ส. ปนัดดา จันทะเวช จพง.กง.3 อบต.ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

814 นาง คุณัญญา บุญซอน จพง.กง.3 อบต.สหธาตุ เข่ืองใน อุบลราชธานี

815 น.ส. ศุภกานต รัตนจารุวัฒน จพง.กง.3 อบต.เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี

816 นาง ณัฐรียา ทรงจะโปะ จพง.กง.4 อบต.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี

817 น.ส. สุรีย หองแซง จพง.กง.3 อบต.หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี

818 นาง เยาวลักษณ กุลวงษ จพง.กง.3 อบต.คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี

819 นาง ลอนสรร ศรีแกวทุม จพง.กง.3 อบต.บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี

820 น.ส. ทิวาพร ศรีสวาง จพง.กง.3 อบต.สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี

821 นาง บัวหลวง บุญเนตร จพง.กง.3 ทต.อางศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

822 น.ส. ศิริพัฒนา ทองลือ จพง.กง.3 อบต.สวาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี

823 น.ส. กัญญามาศ เรืองขันธ จพง.ธก. 3 อบจ.สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
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824 น.ส. วรรณา คงสุวรรณ จพง.จัดเก็บฯ 5 ทต.บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

825 น.ส. อุสา จันทระ จพง.กง.3 ทม.เบตง เบตง ยะลา

826 น.ส. อรอุมา โสชู จพง.กง.3 อบต.นาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู

827 นาง จุฑามณี ตอพันธ จพง.กง.4 อบต.กุดจิก เมือง หนองบัวลําภู

828 น.ส. วิรงรอง ตีระวนิช จพง.กง.3 อบต.เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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204 น.ส. จําป ไชยจันพรหม จพง.จัดเก็บ 5 อบต.กองนาง ทาบอ หนองคาย

205 นาง สิริกัญญา แสงศรีจันทรรัตน จพง.ธก.4 อบต.พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว

206 นาง วิมลรัตน อินทะเสวก จพง.ธก.3 อบต.อางทอง เมือง กําแพงเพชร

207 นาง ณิชาภา บรมสาลี จนท.กง.บช.5 อบจ.นครพนม เมือง นครพนม

208 นาย ศุภร ทองศรี จนท.ธก.5 ทต.ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

209 นาง พเยาว ลักษณาวงศ จพง.ธก.4 อบต.หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม

210 นาง สายัณห เสือจันทร จพง.ธก.4 อบต.สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน

211 นาง พิมพสิริ พรมชาติ จพง.ธก.4 อบต.คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย

212 น.ส. ณัฐฐิดา มาบัณฑิต จพง.ธก.3 อบต.ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร

213 นาย วิธวินท สุทธิสาพรสรรค จพง.ธก.3 ทต.โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน จันทบุรี

214 น.ส. นูรปาซียะห กูนา จพง.ธก.4 อบต.ตันหยงลุโละ เมือง ปตตานี

215 น.ส. สาลีฮะ ดารานีตาแล จพง.ธก.3 อบต.อาซอง รามัน ยะลา

216 น.ส. สุภาวดี รัตนกานนท จพง.ธก.3 อบจ.ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ

217 นาง วสุ เทียมทอง จพง.ธก.3 อบต.เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร

218 นาง วาริณี เสาวภา จพง.ธก.3 อบต.บานฝาย นํ้าปาด อุตรดิตถ

219 นาง ชฎามาศ คงคนึง จพง.ทะเบียน 3 ทต.บอทอง หนองจิก ปตตานี

220 น.ส. เบญจวรรณ ชาวขาวไร จพง.ธก.3 ทต.หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม

221 นาง พรทิพย แยมวจี จพง.ธก.3 อบต.ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง

222 น.ส. มณตทิพย มาศรี จพง.ธก.3 อบต.ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

223 นาง มัณฑนา โพธิ์แกว จพง.ธก.3 อบต.เกาะเปริด แหลมสิงห จันทบุรี

224 น.ส. ธัญญารัตน เบ็ญระเหม จพง.ธก.3 อบจ.ตรัง เมือง ตรัง

225 นาง สุพิศ รอดบน จพง.ธก.3 อบต.ชุมพล สทิงพระ สงขลา

226 น.ส. พนิดา ทิพยสมัย จพง.ธก.3 อบต.บางแกวฟา นครชัยศรี นครปฐม

227 นาง อรสา พิมพิยุทร จพง.จัดเก็บ 3 อบต.บางเขียด สิงหนคร สงขลา

228 นาย ภูษา อริยานุวัฒน จพง.ทะเบียน 5 ทต.หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา

229 จ.อ. ยุทธสันต แพงคําดี จนท.ปองกันฯ อบต.เชียงเครือ เมือง สกลนคร

230 นาง สุพณา ปลอดสิริกุล จพง.ธก.6 อบต.อุดมทรัพย วังนํ้าเขียว นครราชสีมา

231 น.ส. ศศิภาพงษ คงคา จพง.ธก.5 อบต.หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก

232 น.ส. ธนพร บํารุง จพง.ธก.4 อบต.สองสลึง แกลง ระยอง

233 นาง ณัฐธยาน อักษรนิตย จพง.ธก.5 อบต.แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

234 นาง บุญธิดา สุวรรณชัย จพง.ธก.4 อบต.เวียง เชียงแสน เชียงราย

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร)
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235 นาง จามจุรี สุมา จพง.ธก.5 ทต.แจหม แจหม ลําปาง

236 น.ส. ปุณยนุช สินประเสริฐรัตน จพง.ธก.4 อบต.หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย

237 นาง นวรัตน แพงเจริญ จพง.ธก.3 ทต.กระสัง กระสัง บุรีรัมย

238 จ.อ. ไกรสร วิชาคูร จพง.ธก.4 ทต.ทาพล เมือง เพชรบูรณ

239 นาง สุพิชญา วนสันเทียะ จพง.ธก.4 อบต.เชียงคาน เชียงคาน เลย

240 นาง นิศาชล มะลาด จพง.ธก.4 อบต.พระลับ เมือง ขอนแกน

241 จ.อ. อาคม ฝนใจเมือง จพง.ปองกัน 3 อบต.งัวพา วาปปทุม มหาสารคาม

242 นาง เสาวรัตน บุญวงศ จพง.ธก.3 อบต.บางเหรียง ควนเนียง สงขลา

243 นาง ณัฐกฤตา จันทบุรี จพง.ธก.3 อบต.กอลํา ขะรัง ปตตานี

244 นาย พันตรี ทนุการ จพง.ธก.3 ทต.เชียงใหม โพธิ์ชัย รอยเอ็ด

245 น.ส. พัชรีย ธนูสาย จพง.ธก.3 อบต.ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล

246 น.ส. สุภา ไมมะตาม จพง.ธก.3 อบต.ขานขอ เมืองปาน ลําปาง

247 นาง นฤดี จันทรเกลี้ยง จพง.ธก.4 ทต.ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร

248 น.ส. จารุวรรณ ศรีทอง จพง.ธก.3 อบต.เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

249 นาง เอมอร ภูคงนํ้า จพง.ธก.3 อบต.ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด

250 น.ส. ดารกา เชาวแลน จพง.ธก.3 อบต.แมทราย รองกวาง แพร

251 นาง ราตรี ชิณหงส จพง.ธก.3 อบต.โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด

252 น.ส. สูไรญา หมากปาน จพง.พัสดุ 3 อบต.สะกอม เทพา สงขลา

253 นาง เรณู มูลแกว จพง.ธก.3 อบต.ปางหินฝน แมแจม เชียงใหม

254 นาง สุดา จินตโกศล จพง.ธก.3 อบต.เชิงแส กระแสสินธุ สงขลา

255 น.ส. ศิริกานดา วงคฟู จพง.ธก.3 ทน.ลําปาง เมือง ลําปาง

256 นาง ศรีลา กาวินชัย จพง.ธก.3 อบต.ปงดอน แจหม ลําปาง

257 น.ส. วันทิวา แวมามุ จพง.พัฒนาชุมชน อบต.ตาเนาะปูเตะ บันนังสตา ยะลา

258 นาง อรวรรณ เขียวทิพย จพง.ธก.3 อบต.ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน

259 น.ส. สุรตรี กันณะ จพง.พัสดุ 3 อบต.ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม

260 นาง จารุมา โตะหะ จพง.ธก.3 อบต.โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส

261 น.ส. ศิริพร พิมพงาม จพง.ธก.3 อบต.หนาประดู พานทอง ชลบุรี

262 นาง ญาณินี ดําคง จพง.พัสดุ 3 อบต.ปาเสมัส สุไหง-โกลก นราธิวาส

263 นาย ธีรพันธ อรุณ จพง.พัสดุ 3 อบต.นาหมอม นาหมอม สงขลา

264 น.ส. ฉันทชนก แกนจันทร จพง.ธก.3 ทต.ทับกวาง แกงคอย สระบุรี

265 นาง ณัฐณิชา มีปด จพง.ธก.3 อบต.จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา
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266 นาง จรรญศิริ นวลศรี จพง.ธก.3 อบต.หวยยูง เหนือคลอง กระบี่

267 น.ส. ศิรินทิพย ศรีเทพ จพง.ธก.3 อบต.เพี้ยราม เมือง สุรินทร

268 น.ส. สายสมร สุมาวัน จพง.ธก.3 อบต.ตนตาล-พระยาทด เสาไห สระบุรี

269 น.ส. จันจิรา สุดปราง จพง.จัดเก็บ 3 อบต.นาทราย เมือง นครศรีธรรมราช

270 น.ส. นพรัตน ดายังหยุด จพง.ธก.3 อบต.ดอนเตย นาทม นครพนม

271 นาง นงเยาว เจริญชัย จพง.พัสดุ 3 อบต.สองหอง เมือง หนองคาย

272 นาย ชาติเทวา มาตรเลิง จพง.ธก.3 อบต.โนนราษี บรบือ มหาสารคาม

273 ส.อ. ศรีณรงค สุริยะโชติ จพง.พัฒนาชุมชน 4 อบต.เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย

274 จ.อ. ธนภัทร สนธนอย จนท.ธก.3 อบต.มาบยาพร ปลวกแดง ระยอง

275 นาย สุเมธ จิตตาดู จพง.ธก.3 อบต.สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม

276 นาง เพ็ญทิพย ศรีตระกูล จพง.ธก.5 อบจ.นนทบุรี เมือง นนทบุรี

277 นาย วชิรา อบมา จพง.ธก.3 อบต.บานรอง งาว ลําปาง

278 นาง อังคณา จงภักกลาง จพง.จัดเก็บ 4 อบต.คําแมด ซําสูง ขอนแกน

279 น.ส. เสาวคนธ กล่ําชาง จพง.ธก.3 ทต.หนองไมแดง เมือง ชลบุรี

280 น.ส. มยุรี ไชยสุภา จพง.ธก.3 อบต.แมสาบ สะเมิง เชียงใหม

281 น.ส. เนตรนภา พามาเนตร จพง.ธก.3 ทต.คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร

282 นาย ทรงรัตน จอมทรักษ จพง.จัดเก็บ 4 อบต.นามะเขือ สหัสขันธ กาฬสินธุ

283 นาง นํ้าออย อริยะสุนทร จพง.ธก.3 อบต.วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

284 นาง บุษกร ทอแกว จพง.กง.บช.3 อบต.หนองเลิง บึงกาฬ หนองคาย

285 น.ส. สิริพร สกุลวัฒนะ จพง.ธก.3 อบต.มะขุนหวาน สันปาตอง เชียงใหม

286 น.ส. มิรันตี หิรัญพานิช จนท.ธก.3 อบต.เถินบุรี เถิน ลําปาง

287 นาย กนกศักดิ์ ชัยนาท จพง.พัสดุ 3 ทต.สันทราย แมจัน เชียงราย

288 นาย นิรัตนชัย โคตพงษ จพง.จัดเก็บ 3 อบต.สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา

289 น.ส. บุษยา ผิวบาง จพง.ธก.3 อบต.เทวราช ไชโย อางทอง

290 น.ส. ศุภรดา พุทธจร จพง.ธก.3 ทม.จันทบุรี เมือง จันทบุรี

291 นาย เจษฎา เตียงนิล จพง.ธก.3 อบต.อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี

292 น.ส. นันทินี เมืองฤทธิ์ จพง.ธก.3 อบต.แมโปง ดอยสะเก็ด เชียงใหม

293 นาง ภลดา สวางใจธรรม จพง.ธก.3 อบต.บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบุรี

294 นาง กัณฐิรัศม์ิ วงคคําปน จพง.ธก.3 อบต.หนองหาร สันทราย เชียงใหม
295 นาง บังอร บรรเทา จพง.ธก.3 อบต.หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
296 น.ส. เสาวภา เรืองเทศ จพง.ธก.3 อบต.เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
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297 น.ส. นงนุช รอดกูล จพง.ธก.3 อบต.วังคีรี หวยยอด ตรัง
298 น.ส. มนสิชา ปงบานเหลา จพง.ธก.3 อบต.บานคา เมือง ลําปาง
299 น.ส. จตุพร ไกรรัตน จพง.สงเสริม 3 อบต.เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
300 นาง จินดาพร คนหาญ จพง.ธก.3 อบต.หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
301 น.ส. อารีย วงคคําภู จพง.กง.บช.3 อบต.บางคา ราชสาสน ฉะเชิงเทรา
302 น.ส. สมหญิง หุตามัย จพง.ธก.3 อบต.ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย
303 น.ส. รัตนาภัทร เกิดแกว จพง.สงเสริมการทองเท่ียว ทต.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
304 น.ส. พวงทอง แสนดวงแกว จพง.ธก.3 อบต.เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
305 นาง นงเยาว เข่ือนแกว จพง.ธก.3 อบต.ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
306 นาง บรรจบ ใจยะเลิศ จพง.ธก.3 อบต.โรงชาง ปาแดด เชียงราย
307 พ.จ.อ. นพกร ดิสปรีชา จพง.ธก.3 อบจ.ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
308 นาง สุภาพร ปกาสิทธิ์ จพง.ธก.3 อบต.ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
309 น.ส. นิตยา บุญเจริญ จพง.ธก.3 อบต.เขาขาว หวยยอด ตรัง
310 น.ส. วันวิสา แกวพิจิตร จพง.ธก.3 อบต.หัวไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา
311 นาย วชิรพงษ ยอยรูรอบ จพง.ธก.3 ทต.หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
312 น.ส. บงกธ ยศสุนทร จพง.กง.บช.3 อบต.คลองหลวงแพง เมือง ฉะเชิงเทรา
313 น.ส. สมพร บัวผลิ จพง.ธก.3 อบต.บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
314 นาย สุรพันธ คงเจริญพร จพง.ธก.3 อบต.สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
315 น.ส. พัชราภรณ ศรีไพรงาม จพง.ทะเบียน 3 ทต.สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
316 น.ส. โสภาวดี นาวีอุปถัมภ จพง.กง.3 ทต.หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี
317 น.ส. กาญจนา หงษหา จพง.พัสดุ 3 อบต.ปาบง สารภี เชียงใหม
318 นาง นงค เศรษฐวิวัฒนกุล จพง.ธก.3 ทต.เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
319 พ.จ.ต. พิทักษ ราชโส จพง.ปองกัน 4 ทต.ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย
320 น.ส. กมลพร แกวบุญเรือง จพง.ธก.3 อบต.นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลําภู
321 น.ส. สุทธินี พิมานคํา จพง.ธก.3 อบต.หนองบัว เมือง หนองบัวลําภู
322 น.ส. สุธีพร พลงาม จพง.จัดเก็บฯ 3 อบต.ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
323 น.ส. ธิดารัตน คําภามูล จพง.ธก.3 ทต.บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
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45 นาง อัจฉรา สุทธนะ จนท.ธก.5 ทม.แพร เมือง แพร

46 จ.อ. วิโรจน ปงวงคษา จพง.ทะเบียน 3 ทม.กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร

47 นาง พรทิพย แกวคํา จนท.ธก.3 อบต.เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

48 น.ส. สุรีรัตน หงศทอง จพง.ธก.6ว อบจ.ลพบุรี เมือง ลพบุรี

49 น.ส. นพวรรณ ภควัตกร จพง.ธก.4 ทต.มะเขือแจ เมือง ลําพูน

50 นาง ศิวนาถ นวลพลับ จพง.กง.5 อบจ.ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต

51 นาย อุสมาน อาแซ จพง.ธก.3 อบต.ปูโยะ สุไหง-โกลก นราธิวาส

52 น.ส. สุดารัตน พลเมือง จพง.ธก.3 ทต.ลูกแก ทามะกา กาญจนบุรี

53 นาง อนุรีย แพเอี่ยมอัมพร จพง.ธก.5 ทต.รํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง

54 นาง พรพรรณ ประจวบมีชัย จพง.ธก.3 อบต.บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

55 นาง ทิวา หวลบุตตา จพง.ธก.4 ทต.โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี

56 นาง นิภาภรณ จันทรศิริ จพง.ธก.3 อบจ.เลย เมือง เลย

57 น.ส. อุราพร แกวเจือ จนท.กง.5 อบจ.ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต

58 นาย มัธยม แดนแกว จนท.ธก.3 ทต.หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน

59 จ.อ. ธราธร ทองเพ็ญ จนท.ธก.4 ทต.เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี

60 พ.จ.อ.สมพาน บรรดิษฐ จนท.ธก.3 อบต.หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย

61 นาง จิรพรรณ เทียนศรี จพง.บข.4 อบจ.ลพบุรี เมือง ลพบุรี

62 นาย สิทธิพงษ โพธะนัง จนท.บข.4 อบจ.สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี

63 จ.อ. สัญญพงศ หวยจันทร จพง.ธก.3 ทต.ทุงหวา ทุงหวา สตูล

64 น.ส. ปยวรรณ เกิดแกน จพง.ธก.3 อบต.บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี

65 น.ส. ประทุมทิพย ตันเจริญ จพง.ธก.3 อบจ.สระแกว เมือง สระแกว

66 นาง ธิตินัดดา คําทอง จพง.ธก.3 อบต.ทับใต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

67 นาย ดิเรก วันมี จพง.ธก.3 อบต.ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม

68 นาง จิตติภัท เพียนามโคตร จพง.กง.บช.3 อบต.หนองโน เมือง สระบุรี

69 น.ส. พิไลลักษณ บุตรดี จพง.กง.บช.3 ทต.สําโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ

70 นาย วรบูรณ บุญยก จพง.จัดเก็บ 3 ทต.ดานสําโรง เมือง สมุทรปราการ

71 นาง โชติกา แกวพิลา จพง.บข.3 อบต.นาราชควาย เมือง นครพนม

72 น.ส. ปาณิสรา คชนนท จพง.ธก.3 ทต.คลองแงะ สะเดา สงขลา

73 นาง รสสุมาริน สีสด จนท.บข.3 อบต.หางดง ฮอด เชียงใหม

74 น.ส. วารินทร ไชยแกว จนท.บข.3 อบจ.เชียงใหม เมือง เชียงใหม

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน)



ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด 

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกขึ้นบัญชีหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน)

75 นาย ยงยุทธ สาลี จนท.ธก.3 อบต.หนองบัว บานหมอ สระบุรี

76 นาง อภิญญา สัตยาอภิธาน จพง.ธก.3 ทม.จันทบุรี เมือง จันทบุรี

77 นาง ดวงพร ชนมทวี จพง.ธก.4 ทม.ชุมพร เมือง ชุมพร

78 น.ส. บังอร หอมเจริญ จพง.ธก.3 อบต.โคกตะบอก ทามะกา กาญจนบุรี

79 นาง ยุพิน แจงดี จพง.ธก.3 อบจ.ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี

80 นาง วิภาดา แสนวันดี จพง.ธก.3 อบต.หนองนํ้าแดง ปากชอง นครราชสีมา

81 นาง ถนอมทรัพย วงคกําภู จพง.พัสดุ 3 อบต.ดงนอย ราชสาสน ฉะเชิงเทรา

82 น.ส. ปยะวรรณ เอี่ยมวิลัย จนท.บข.3 อบจ.ตราด เมือง ตราด

83 น.ส. สุภาพ หงษเวียงจันทร จพง.กง.บช.3 ทต.ดานสําโรง เมือง สมุทรปราการ

84 นาง พรพิมล โสรัจจตานนท จพง.ธก.3 ทต.พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

85 นาย ราชันย วรรณโต จพง.ธก.3 อบต.หนองแมไก โพธิ์ทอง อางทอง

86 น.ส. อรุณศรี อํานาจสุสิน จพง.ธก.3 อบจ.นครปฐม เมือง นครปฐม

87 นาง อารีนา อัศวอนุรักษ จพง.ธก.3 อบต.จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส

88 นาง เฉลิมพร กรุดเพ็ชร จพง.ธก.3 ทต.ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี

89 นาง สิรกานต เทศชาลี จพง.ธก.3 อบต.ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร

90 น.ส. วัลภา ใจมิภักดิ์ จพง.จัดเก็บ 3 ทต.เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย

91 นาย พิศนุรักษ พยัคฑพงษ จพง.จัดเก็บ 3 อบต.วังไทร ปากชอง นครราชสีมา

92 นาย วิเชษฐ ประมวลทรัพย จพง.ธก.3 อบจ.ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ

93 นาง นํ้าออย สุขพานิชย จพง.ธก.3 ทต.ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุรี

94 น.ส. นฤษร จันทรเมือง จพง.ธก.3 อบต.ฮอด ฮอด เชียงใหม

95 น.ส. รัตนา แกวประเสริฐ จพง.ธก.3 อบต.สองคอน แกงคอย สระบุรี

96 นาง เนตรชนก ศรีหิรัญ จพง.ธก.3 อบต.ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบุรี

97 จ.ส.อ. เฉลิมชัย ศิลปศาสตร จนท.ปองกัน 3 อบต.พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก

98 นาง วราณี ธรรมประทีป จนท.บข.5 อบจ.เชียงใหม เมือง เชียงใหม

99 นาง ศิริบดี แกนทรัพย จพง.ธก.3 ทต.โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

100 น.ส. พรอมพันธ เธียรทิพยวิบูล จพง.ประชาสัมพันธ 3 อบจ.ตาก เมือง ตาก

101 นาง อุมาพร บุญโพธิ์ทอง จพง.ธก.4 อบจ.พระนครศรีฯ พระนครศรีฯ พระนครศรีฯ

102 น.ส. นุจรีย ศึกษาชาติ จพง.ธก.3 อบจ.พระนครศรีฯ พระนครศรีฯ พระนครศรีฯ

103 น.ส. สดับพิน วงษชาญ จพง.ธก.3 อบจ.พระนครศรีฯ พระนครศรีฯ พระนครศรีฯ

104 น.ส. สุชีรา บุญใบ จพง.พัสดุ 3 อบจ.หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
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