




ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จงัหวดั รหัส อปท. หมายเหตุ

1 นาย วทัญญู เหล่ารัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต. ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแกน่ 6401610

2 น.ส. กติติยา ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต. คลองบ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ ฉะเชงิเทรา 6240509

3 นาง พจนพร ถานะวุฒิพงค์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 5200403

4 น.ส. ธนากาญจน์ เต็มอุน่ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบต. คลองกิว่ บ้านบึง ชลบุรี 6200207

5 น.ส. เบญจมาพร คุรินทร์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต. หนองซ้้าซาก บ้านบึง ชลบุรี 5200203

6 น.ส. ระวีกานต์ ศรีใย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทต. ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200109

7 นาย ยุทธนา มานะกจิ วิศวกรสุขาถิบาลปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 3200701

8 น.ส. วิภาวรรณ อุน่ชาติ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. หนองหอย เมืองเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 5500108

9 น.ส. พชัมณ สิทธิสาร นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต. จอมแจ้ง แม่แตง เชยีงใหม่ 5500606

10 นาย ณรงค์วิทย์ บัวพรหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ ทม. แม่โจ้ สันทราย เชยีงใหม่ 4501401

11 นาย กนัตภณ ชว่ยบ้ารุง เภสัชกรปฏิบัติการ ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง 3920102

12 น.ส. อาทิตา เลิศสุรวัฒน์ เภสัชกรปฏิบัติการ ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง 3920102

13 นาง ประภัสสร เอยีดนุน่ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ อบต. หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง 6920117

14 นาย พชรธรม์ ตันใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก 2630101

15 น.ส. วลัยลักษณ์ ศรีบุรมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก 2630101

16 น.ส. ญาณิศา ถาอนิชยั นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. แม่ปะ แม่สอด ตาก 6630609

17 น.ส. พจนา ค้ามัน่ ครูผู้ดูแลเด็ก อบต. กตุาไก้ ปลาปาก นครพนม 6480204

18 นาย อรรศราวุธ บุตรเทศ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. สีสุก จักราช นครราชสีมา 6300605

19 น.ส. เกศทิพย์ โปยขนุทด นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต. หนองบวัตะเกียด ด่านขนุทด นครราชสีมา 5300803

20 น.ส. นิตยา สิงห์สุพรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบต. ก้าปัง โนนไทย นครราชสีมา 6300904

21 น.ส. ฐิตินันท์ เกตุพงษ์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. ไทยสามัคคี วังน้้าเขยีว นครราชสีมา 6302502

22 นาย กฤตยชญ์ ทองนุน่ นักกายภาพบ้าบัดปฏิบัติการ ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3800102

23 น.ส. นูรีหย๊ะ สันหมาน พยาบาลวิชาชพี ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3800102

24 น.ส. พชิชาภา อ้านวยพร แพทย์แผนไทยปฏิบติัการ ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3800102

25 น.ส. อไุรรัตน์ ชาญณรงค์ พยาบาลวิชาชพี ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3800102

26 น.ส. จิรณัฏฐา ปล้องไหม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 3120601

27 น.ส. ศศิธร เลิศสุทธิชวาล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 3120601

28 น.ส. เสาวนีย์ วิจิตธนาการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 3120601

บัญชีรายช่ือผ็มีสิทธิ์เข้ารบัการฝึกอบรม

หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ินบรรจใุหม่ รุน่ 94 (รหสัหลักสูตร 818094)

ระหวา่งวนัที ่14 - 19 พฤศจกิายน 2564 ค่าอบรม 12,900 บาท

 สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี



ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จงัหวดั รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ินบรรจใุหม่ รุน่ 94 (รหสัหลักสูตร 818094)

ระหวา่งวนัที ่14 - 19 พฤศจกิายน 2564 ค่าอบรม 12,900 บาท

 สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

29 น.ส. ฮาซามิง วามิง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อบต. โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 6960105

30 นาย นิมุตอพา เจ๊ะเละ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อบต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 6960602

31 นาง ปารีชาต บาการาง เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ อบต. รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 6960603

32 น.ส. ณณญา นนทิพเิชฐ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กายูคละ แว้ง นราธิวาส 6960807

33 น.ส. นันทิยา ไหมทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กายูคละ แว้ง นราธิวาส 6960807

34 น.ส. อลีน่า ยูนุ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต. กายูคละ แว้ง นราธิวาส 6960807

35 น.ส. ฮาลีเมาะ รอเด็น เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ อบต. ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 6960803

36 นาง ดิสราภรณ์ นรชาติพนัธ์ุ เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ทต. บูเกะ๊ตา แว้ง นราธิวาส 5960801

37 นาย ณัฐภัทร ร่ิมไทยสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 2380101

38 นาย กษดิิศ จะทารัมย์ ครูผู้ดูแลเด็ก ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 5310301

39 นาย ชยุตพงศ์ การะเวก ครูผู้ชว่ย ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 5310301

40 นาย ชลชยั สุวรพนัธ์ ครูผู้ชว่ย ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 5310301

41 นาย อนวัช บุญรอด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 2770101

42 น.ส. มาซีเต๊าะห์ สุวามีน เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ อบต. ป่าบอน โคกโพธ์ิ ปัตตานี 6940214

43 น.ส. นูรฟาฎีละห์ เลาะหามะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต. ท่าน้้า ปะนาเระ ปัตตานี 6940409

44 นาย ชาคริต ใบขะหลี เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ปฏิบัติงาน ทม. ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 4940102

45 น.ส. อสัมาร์ แซะอามา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ทม. ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 4940102

46 นาย นิอริฟาน อาบู นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. ตาแกะ ยะหร่ิง ปัตตานี 6940912

47 น.ส. แวมารีแย มามะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทต. บางปู ยะหร่ิง ปัตตานี 5940902

48 น.ส. ยามีล๊ะ ดาโอะ เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ อบต. บาโลย ยะหร่ิง ปัตตานี 6940905

49 น.ส. อลัวานี นิทอง เจ้าพนักงานพสัดุ อบต. บาโลย ยะหร่ิง ปัตตานี 6940905

50 น.ส. พรมภัสสร สายทอง นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140104

51 น.ส. จิตตรา เอมสมุทร เจ้าหน้าที่ธุรการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2140101

52 น.ส. ณัฐวรา ชัน้สกลุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2140101

53 ว่าที่ร.ต. พงศ์ศิลป์ อนิทร์แป้น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2140101

54 น.ส. ศศิกานต์ รอบคอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2140101

55 น.ส. กรรณิการ์ กาฬรัตน์ เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบติังาน ทต. ปากพะยูน ปากพะยูน พทัลุง 5930601

56 น.ส. บังอร ยาธงชยั นักทรัพยากรบคุคลปฏิบติัการ อบต. บึงนาราง บึงนาราง พจิิตร 6661005

57 น.ส. สิริภากรณ์ หิรัญสวรรค์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. บึงบัว วชริบารมี พจิิตร 6661203
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58 น.ส. กติติยา เทียมทัด เจ้าพนักงานพสัดุ อบต. บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 6760709

59 น.ส. ขวัญนภา ฉมิพาลี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ทต. ซับสมอทอด บึงสามพนั เพชรบูรณ์ 5670801

60 น.ส. อรวรรณ ชเูลขา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทม. วิเชยีรบุรี วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 4670501

61 นาย ภูวภัทร ตันสุชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 6670709

62 น.ส. อภิญญา สายนุย้ ครู ทน. ภูเกต็ เมืองภูเกต็ ภูเกต็ 3830102

63 น.ส. ชญัญาภัค คงสกลุ เภสัชกรปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

64 น.ส. ประภารัตน์ สุวรรณรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

65 นาย ประเสริฐ หลังเถาะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

66 น.ส. โสภิดา ชวัชมเกตุ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบติัการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

67 น.ส. อลิษา คงชติ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

68 น.ส. อบิตีซาม วาแมยีซา เจา้พนักงานสาธารณสุข ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

69 น.ส. ฮุสนา อะตะบู เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

70 น.ส. ฐาริดา สมแกว้ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2950101

71 น.ส. ภาวิณี ทองเทศ เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2950101

72 น.ส. ยาล๊ีละ มะนอ เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2950101

73 น.ส. ฮานาน ซาติ เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2950101

74 น.ส. ฟาตีมะห์ ดือราแม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง 2850101

75 น.ส. ศศิธร แม้นวิลัย นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. มาบขา่พฒันา นิคมพฒันา ระยอง 5210803

76 น.ส. ณัฏฐ์ชนัญญา จันราวี นิติกรปฏิบัติการ ทต. บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 5210501

77 น.ส. พรปวีณ์ บุตรศรีมีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ ทม. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 4210201

78 น.ส. เสาวนีย์ หรัิญประภากร ครูผู้ชว่ย ทม. บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 4210201

79 น.ส. รัชนก มูลจัด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทต. พลา บ้านฉาง ระยอง 5210203

80 นาย ธนอภิรักษ์ สารกอง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบติัการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101

81 น.ส. ปาริชาติ โพธิวิเศษ ครูผู้ชว่ย ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 5160104

82 น.ส. นุชชาวดี แผ่นทอง นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต. ศาลา เกาะคา ล้าปาง 5520304

83 น.ส. รสสุคนธ์ กณุะแกว้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ทต. ป่าซาง ป่าซาง ล้าพนู 5510602

84 น.ส. ภรัณยา ประเรพนัธ์ ครูผู้ชว่ย อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101

85 ว่าทีร่.ต.หญิง กมลชนก ทองหมืน่ เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ปฏิบัติงาน อบต. หนองหมี ราษไีศล ศรีสะเกษ 6330913

86 น.ส. เฝาซียะห์ มูสอ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทม. ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 4901002



ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จงัหวดั รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ินบรรจใุหม่ รุน่ 94 (รหสัหลักสูตร 818094)

ระหวา่งวนัที ่14 - 19 พฤศจกิายน 2564 ค่าอบรม 12,900 บาท

 สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

87 น.ส. รุจิรา ไชยเจริญ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทม. สะเดา สะเดา สงขลา 4901001

88 น.ส. นุตประวีร์ มาราสา เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ อบต. ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 6910605

89 นาย สมหมาย ติงสา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. ควนขนั เมืองสตูล สตูล 6910106

90 น.ส. ปวีณา มุง่หมาย นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 6110305

91 น.ส. รุ่งทิวา สีคราม นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 6110305

92 นาย อนุชา ธรรมพร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 6110305

93 นาย อศัวิน บรรพสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 6110305

94 นาย ชาญวิทย์ เลิศส้าราญชัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อบต. ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 6110603

95 น.ส. เนตรนภา แกว้บุตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ทม. ปู่เจา้สมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ 4110403

96 นาย พลกฤษณ์ ภัทรชัยปกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ ทม. ปู่เจา้สมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ 4110403

97 น.ส. เนตรนภา เลิศเรืองนภา แพทย์แผนไทยปฏิบติัการ ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110105

98 น.ส. สุพฤกษา ประทุมมี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110105

99 น.ส. อจัฉราวดี พนัทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110105

100 น.ส. กมลชนก ปัญญา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110106

101 น.ส. ศศิธร นามบุญลือ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทม. ปากน้้าสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 4110103

102 น.ส. ชนิสรา จันทร์เมือง นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 4110109

103 น.ส. ปานอนงค์ ชนะกลุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 4110109

104 นาย บัลลังก์ ปักกะทานัง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทน. ออ้มน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 3740201

105 น.ส. พนัธิสา เขือ่นจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทน. ออ้มน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 3740201

106 น.ส. สุนิสา สุวรรณคีรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทน. ออ้มน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 3740201

107 นาย สุริโย ย่ังยืน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทน. ออ้มน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 3740201

108 น.ส. ลัดดาวัลย์ ไชยชว่ย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. อ้าแพง บ้านแพว้ สมุทรสาคร 6740309

109 นาย กรวิชญ์ เปล่ียนเดฃา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ อบต. โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740108

110 น.ส. ทัชชา ภุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. ชยัมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740109

111 น.ส. เพชรรัชต์ บูชาสุข นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. บางน้้าจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740117

112 นาย ศตวรรษ เตยไธสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทม. วังน้้าเย็น วังน้้าเย็น สระแกว้ 4270401

113 นาย จิรวัฒน์ ไชยวชิระกมัพล เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว้ 4270601

114 นาย ฐาปณพงษ์ สวงรัมย์ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว้ 4270601

115 น.ส. จุฑาทิพย์ ฉวีวงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต. หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี 6190112
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 สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

116 น.ส. สุนิสา เส็นหล๊ะ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. หนองย่างเสือ หมวกเหล็ก สระบุรี 6191107

117 นาย อชริภัทร์ ตาจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 6170404

118 นาย ณัฐกติต์ิ เขยีวทอง ครูผู้ชว่ย ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 4640102

119 นาย ทิวานนท์ ส้าพล ครูผู้ชว่ย ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 4640102

120 น.ส. สุดารัตน์ อนิกรัด ครูผู้ชว่ย ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 4640102

121 น.ส. สุธิตา ประดิษฐวงษ์ ครูผู้ชว่ย ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 4640102

122 นาย ธันยกร ชยัสิทธ์ิ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 5840502

123 น.ส. นาตยา บุญคง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 6840305

124 น.ส. วศินี เขม็ขาว นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 6841003

125 น.ส. รัตติกานต์ บัวเรือง นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต. ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 5841504

126 นาย ไพฑูยร์ ลุนหล้า นักสันทนาการปฏิบติัการ อบต. โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ 6320507

127 นาย เอกพรรดิ อิม่สนิท เลิศโสดาบนัสกลุ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทต. เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 5430103

128 นาง ศุนิษา จันปุ่ม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ อบต. โคกม่วง โนนสัง หนองบวัล้าภู 6390306














