
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด รหสั อปท. หมำยเหตุ
1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ. กระบี่ นาง สุมาลี ปจัฉิม 2810101
2 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ ทต. แก่งเส้ียน น.ส. จุฑามณี บลิละโสย 5710104
3 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ทต. บวับาน นาง จิรัชยา ภพูาดศรี 5460705
4 ก าแพงเพชร โกสัมพนีคร อบต. โกสัมพี นาง จ าลอง บวัอ่อน 6621101
5 ขอนแก่น หนองสองหอ้ง อบต. หนัโจด น.ส. จารุณี อุ่มเกษ 6401513
6 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. บงึเนียม นาง จิระวรรณ์ เนื่องทะบาล 5400120
7 ขอนแก่น สีชมพู อบต. ศรีสุข นาง เจรจา ทศไกร 6400610
8 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. ส าราญ นาง ณาตยา บญุจันดา 5400107
9 ขอนแก่น ภเูวยีง อบต. สงเปอืย น.ส. พรชนก ถาหล้าอินทร์ 6401607
10 ขอนแก่น พล อบต. หนองแวงนางเบา้ นาง มะลิวลัย์ ศรีแก้ว 6401205
11 ขอนแก่น ภเูวยีง ทต. ภเูวยีง นาง รัตติยา ค าผอง 5401601
12 ขอนแก่น พล อบต. เก่าง้ิว น.ส. วนัเพญ็ ค าแก่นแก้ว 6401202
13 จันทบรีุ เขาคิชฌกูฏ ทต. ชากไทย น.ส. วรรณวภิา เปลาเล 5221002
14 ชลบรีุ บางละมุง ทม. หนองปรือ นาง มยุรี เลิงนิสัย 4200401
15 ชัยภมูิ เกษตรสมบรูณ์ อบต. กุดเลาะ นาง มลิวลัย์ คุณประทมุ 6360406
16 ชัยภมูิ หนองบวัระเหว ทต. หว้ยแย้ นาง มะลิวรรณ์ อาจศิริ 5360803
17 เชียงราย แม่สาย อบต. ศรีเมืองชุม นาง กรรณิการ์ ราวชิัย 6570908
18 เชียงราย เวยีงปา่เปา้ อบต. เวยีง น.ส. กัญญศร ประเสริฐ 6571107
19 เชียงราย พญาเม็งราย อบต. ตาดควนั นาง จันทนา สวามิวศัด์ิ 6571204
20 เชียงราย แม่จัน อบต. ปา่ตึง น.ส. ธญัญารัศมิ์ อูปสาแก้ว 6570708
21 เชียงราย พาน อบต. หวัง้ม น.ส. สาระภี เตมีศักด์ิ 6570512
22 เชียงราย แม่จัน อบต. ศรีค้ า น.ส. หสัยา เรือนค าจันทร์ 6570712
23 เชียงใหม่ แม่วาง อบต. ดอนเปา นาง พชัรินทร์ ยารังษี 6502202
24 นครพนม ธาตุพนม ทต. ธาตุพนมใต้ นาง กัญญรัตน์ คล่องแคล่ว 5480505
25 นครพนม ปลาปาก อบต. โคกสูง น.ส. ทพิย์วดี ปวงศรี 6480206
26 นครพนม เมืองนครพนม อบต. อาจสามารถ นาย ธรีเดช ชาญชัยวฒิุไกร 6480112
27 นครราชสีมา โนนแดง อบต. ส าพะเนียง น.ส. กันชยา เทพจิตร 6302406
28 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต. มะเริง นาง ธญัพชิชา มูลสาร 6300128
29 นครราชสีมา ครบรีุ อบต. เฉลียง นาย สุพจน์ เล็กสิงหโ์ต 6300210
30 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. บวัใหญ่ น.ส. หนึ่งฤทยั ปะสังติโย 6301202
31 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ ทน. นนทบรีุ น.ส. วาสิตา คุณธาราภรณ์ 3120102
32 บรีุรัมย์ ประโคนชัย อบต. หนองบอน น.ส. จุฑาทพิย์ เรืองประโคน 6310711
33 บรีุรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ ทต. ยายแย้มวฒันา น.ส. วภิา แย่งรัมย์ 5312302
34 บรีุรัมย์ ละหานทราย ทต. หนองตะครอง น.ส. สถาพร คุณสุทธิ์ 5310605
35 พะเยา เมืองพะเยา อบจ. พะเยา นาง วณีา พรหมเผ่า 2560101

รำยชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรตรวจสอบภำยในระดับต้น รุ่นที่ 3 รหสัหลักสูตร 810003
ระหว่ำงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2557 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2557
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36 พษิณุโลก วงัทอง อบต. แก่งโสภา นาง จิรชยา ขันธะวธุ 6650805
37 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต. บา้นคลอง นาง จิรัชยา อินทร์อ่ า 5650108
38 พษิณุโลก เมืองพษิณุโลก ทต. บา้นคลอง นาง จิรัชยา อินทร์อ่ า 5650108
39 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต. ลาดพฒันา น.ส. พมิพทัยา อิ่มพฒัน์ 6440107
40 มหาสารคาม โกสุมพสัิย อบต. เลิงใต้ น.ส. สุภทัรา แสงแก้วเขียว 6440315
41 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อบจ. มุกดาหาร น.ส. วราพร ก้อนแก้ว 2490101
42 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพมิาน อบต. ดู่น้อย นาง อุดมลักษณ์ คงแสนแก้ว 6450412
43 ระยอง บา้นฉาง ทต. พลา นาง วรรณา ค าพานิช 5210203
44 ล าปาง วงัเหนือ ทต. บา้นใหม่ น.ส. เตือนใจ อินชัย 5520701
45 ล าปาง เมืองล าปาง ทน. ล าปาง น.ส. อรพนิ ิิยินดี 3520102
46 ล าพนู เมืองล าพนู ทต. เหมืองจี้ น.ส. ชัชชุดา หลีเหล่างาม 5510110
47 เลย เมืองเลย ทต. นาอาน นาง พศิชาภรณ์ สารวงศ์ 5420107
48 เลย นาด้วง ทต. นาด้วง นาง มนพยงค์ จิรเมธนิพฒัน์ 5420201
49 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต. บงึบอน นาง ตติยา จันทะศิลา 6330205
50 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ทต. กันทรารมย์ น.ส. ยุพเยาว์ เดชขุน 5330301
51 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต. กุดเมืองฮาม นาง อัจฉราภรณ์ ทองทวี 6330202
52 สกลนคร ค าตากล้า ทต. ค าตากล้า น.ส. กวสิรา ศิริการณ์ 5470901
53 สกลนคร ค าตากล้า ทต. ค าตากล้า น.ส. จินดารัตน์ อุประ 5470901
54 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต. พงัขวา้ง น.ส. นฤมล เรืองฤาชัย 6470118
55 สกลนคร โพนนาแก้ว ทต. เชียงสือ น.ส. ปยิะนุช พลวงค์ษา 5471704
56 สกลนคร พรรณานิคม ทต. นาหวับอ่ น.ส. ยุพนิ ค าทะเนตร 5470409
57 สกลนคร ภพูาน ทต. โคกภู น.ส. อุไลวรรณ แฮนหลุน 5471801
58 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. บา้นระกาศ นาย ฉัตรบตุร ล้อมเมตตา 6110209
59 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. บา้นระกาศ นาย นริศ นิลประสิทธิ์ 6110209
60 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. บา้นระกาศ พ.จ.อ. พษิณุ ชูมณี 6110209
61 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. บา้นระกาศ น.ส. ภาวนิี มูลเกษม 6110209
62 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. บา้นระกาศ นาง มนภร ต้ังบญุดวงจิตร 6110209
63 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. บา้นระกาศ นาย สันติราช มรรคจิตร์ 6110209
64 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. บา้นระกาศ น.ส. อุมาพร รุ่งอรุณชัย 6110209
65 สิงหบ์รีุ เมืองสิงหบ์รีุ อบต. ม่วงหมู่ นาย ธชีัช รัตนางกูร 6170108
66 สิงหบ์รีุ อินทร์บรีุ อบต. ประศุก น.ส. สุพาภรณ์ สีเพง็ 6170608
67 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต. กกแรต วา่ที่ร.ต.หญิง ดวงกมล ชวนจิตร 6640402
68 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต. ทา่เสด็จ นาง นฤมล ม่วงค า 5720103
69 สุรินทร์ ปราสาท ทต. กังแอน น.ส. ธญัรัศม์ กุลนนทธ์นพทัธ์ 5320501
70 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. ทา่สวา่ง น.ส. อ าพร พระสุริยะ 6320113
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71 อ านาจเจริญ หวัตะพาน ทต. หวัตะพาน น.ส. จริยา นารีบตุร 5370601
72 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ. อุดรธานี น.ส. ณัชชา ศักด์ิอุบล 2410101
73 อุดรธานี กุมภวาปี อบต. เสอเพลอ นาง ทศันีย์ อินทรท านา 6410415
74 อุดรธานี หนองหาน ทต. โคกสูง นาง วราพร ทพัธานี 5410605
75 อุตรดิตถ์ พชิัย อบต. ในเมือง นาง นฤมล คล้ายกล่ า 6530703
76 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต. ขามใหญ่ น.ส. กุลนิศ พากเพยีร 5340105
77 อุบลราชธานี น้ ายืน อบต. โดมประดิษฐ์ นาง ดวงแข วงศ์ค า 6340905
78 อุบลราชธานี วารินช าราบ อบต. หนองกินเพล น.ส. พยอม เจริญรอย 6341514
79 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทม. แจระแม น.ส. ยุพาภรณ์ ทองไทย 4340107


