




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

1 น.ส. ปิยนุฐ ธนาวุฒิ นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ อบต. เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 6810605

2 น.ส. อรัญญา ชมุทอง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 4810102

3 นาย ธีรยุทธ หาญทะเล นกัวิชาการจดัเกบ็รายได้ปฏิบัติการ อบต. เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ 6810807

4 นาย กรรญดา ณิชกโุรชา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทม. กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ 4460102

5 น.ส. พรพมิล โพธ์ิเงิน นกัวิชาการจดัเกบ็รายได้ปฏิบัติการ อบต. ท่ามะเขอื คลองขลุง ก าแพงเพชร 6620507

6 นาย สหภาพ โบราณมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ ทต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน่ 5401601

7 น.ส. สุนทรีลักษณ์ อปูนวล นักสันทนาการปฏิบติัการ ทต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน่ 5401601

8 นาย สิปปภาส ภูรินทร์ นักวิชาการพสัดุปฏิบติัการ อบต. หว้าทอง ภูเวียง ขอนแกน่ 6401612

9 น.ส. เกษร จันทร์กลับ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. หนองคล้า ท่าใหม่ จันทบุรี 5220302

10 น.ส. ณัฐฐานัน ฉมิพนิิจ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุรี 5200405

11 น.ส. เสาวณีย์ พมิวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ พิเศษเมืองพัทยา เมืองพทัยา บางละมุง ชลบุรี 3200408

12 น.ส. กรรณ์ณิกา ไชโยธา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทม. บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200104

13 น.ส. กฤษณา บุญเกือ้ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทม. บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200104

14 น.ส. จิราพร อูเ่งิน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทม. บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200104

15 น.ส. จริยาภรณ์ มานะการ นกัวิชาการจดัเกบ็รายได้ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 6200708

16 น.ส. ฝนทิพย์ เหมือนพงษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 6200708

17 นาย ภูวิชชวัตร ศรีเมือง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 3200701

18 นาย ศิวกร ไกรคุ้ม นายช่างเขียนแบบปฏิบติังาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 3200701

19 น.ส. กรรภิรมย์ กติิกาศ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 4200901

20 นาย ก าธร ศรีสงคราม นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบติัการ ทน. เชยีงราย เมืองเชยีงราย เชยีงราย 3570102

21 น.ส. สมศรี ลามือ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. เมืองนะ เชยีงดาว เชยีงใหม่ 5500403

22 น.ส. ชวีาพร อนิปั๋นแกว้ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ทต. ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชยีงใหม่ 5500109

23 นาย ณรงค์วิทย์ บัวพรหม นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบติัการ ทม. แม่โจ้ สันทราย เชยีงใหม่ 4501401

24 นาย ปารย์เปศล ล้ิมเฉลิม นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ อบต. บางแกว้ฟา้ นครชยัศรี นครปฐม 6730316

25 นาย จักรพงศ์ สกลุเพชรวงศ์ นักวิชาการพสัดุปฏิบติัการ อบต. บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 6730517

26 น.ส. ดารวี คงขนุทด นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 3730102

27 นาย ธวัช สุรินทร์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม 5730105

หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ินบรรจใุหม่ รุน่ 95  (รหสัหลักสูตร 818095)

บัญชีรายช่ือผ็มีสิทธิ์เข้ารบัการฝึกอบรม

ระหวา่งวนัที ่14 - 19 พฤศจกิายน 2564 ค่าอบรม 12,900 บาท

 สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี
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28 น.ส. ดวงดาว ค าประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ ทต. หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 5480103

29 น.ส. ทิพย์วรรณ กตะศิลา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม 6480605

30 นาย ภาณุวัฒน์ ทันอนิทรอาจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม 6480605

31 น.ส. นครินทร์ สีสาสีมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา 5300202

32 นาย ศรายุทธ เสมพมิาย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. สีสุก จักราช นครราชสีมา 6300605

33 นาง ธัญธร ประมูลชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ ทต. โชคชยั โชคชยั นครราชสีมา 5300701

34 น.ส. วิมลมาศ นครชยั เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. ตะขบ ปักธงชยั นครราชสีมา 5301401

35 นาย วรเมธ คงจิตรค้า นายชา่งเคร่ืองกล ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3300102

36 น.ส. กชพรรณ ออ่นทะเล เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบติังาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2300101

37 น.ส. กนิษฐา เวฬุวาปี เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบติังาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2300101

38 น.ส. วนิดา ชะอนิวงษ์ เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบติังาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2300101

39 นาย สมภพ สังขใ์นเมือง เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบติังาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2300101

40 น.ส. สาคร พรานกลาง เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบติังาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2300101

41 น.ส. สุมนทิพย์ อทุัยวี เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบติังาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2300101

42 น.ส. จรรยาพร แขพดุซา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทม. สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา 4302001

43 นาย วรเกยีรติ จ าปาโพธ์ิ นักวิชาการศึกษา ทต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 5301802

44 นาย กอูรีวน มาหะมะเซ็ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบต. เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 6960202

45 นาย นัหดีย์ กยีะ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทม. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส 4960201

46 น.ส. นูรญาตี ซอซิ เจา้พนักงานพฒันาชุมชน ทม. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส 4960201

47 น.ส. ยูศรอ ลีฆะ เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนปฏิบติังาน อบต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 6960504

48 น.ส. อาซีเย๊าะ สะมะแอ เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบติังาน อบต. ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 6960706

49 นาย ณัฐพล รัตนพิสิษฐ์ไพศาล นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ อบต. บ้านฟา้ บ้านหลวง น่าน 6550302

50 น.ส. อรุาภรณ์ ภาชนะพลู เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบติังาน ทต. ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 5311002

51 นาย ปรเมศ โควสุรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ อบต. ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 6311605

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

53 น.ส. คณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทม. ตะกัว่ป่า ตะกัว่ป่า พงังา 4820501

54 นาง พชียา ปฐมพรหมมา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทม. ตะกัว่ป่า ตะกัว่ป่า พงังา 4820501
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55 น.ส. จิราภรณ์ สงคงคา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ อบต. บางไทร ตะกัว่ป่า พงังา 6820504

56 น.ส. ประภัสสร เชยชม เจา้พนักงานการคลังปฏิบติังาน ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 4440102

57 น.ส. พจนา สุขบัติ เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ ทม. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 4490102

58 น.ส. ธารารัตน์ ฉมิปลอด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

59 น.ส. เนตรสกาว ศรีสุวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

60 น.ส. สมใจ สิงหันต์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทต. เสลภูมิ เสลภูมิ ร้อยเอด็ 5451002

61 น.ส. ทิพวรรณ ทองเตจา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. เมืองแกลง แกลง ระยอง 5210306

62 นาง พทัธนันท์ วันดี ครูผู้ชว่ย ทต. เมืองแกลง แกลง ระยอง 5210306

63 น.ส. มติกา ประชามานิตกุล นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. เมืองแกลง แกลง ระยอง 5210306

64 นาย นฤชติ นาอดุม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบต. เขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง 6210703

65 น.ส. สุดารัตน์ ก าเหนิด นกัวิชาการจดัเกบ็รายได้ปฏิบัติการ ทต. มาบขา่ นิคมพฒันา ระยอง 5210801

66 น.ส. บุญยนุช รุ่งแสง นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 6210603

67 น.ส. มะลิวัลย์ ภูขาว ครูผู้ชว่ย ทต. ทับมา เมืองระยอง ระยอง 5210108

68 น.ส. ณิชกานต์ บุตรพรม นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ ทม. มาบตาพดุ เมืองระยอง ระยอง 4210103

69 น.ส. ธนาวรรณ สีเขม้ แพทย์แผนไทยปฏิบติัการ ทม. มาบตาพดุ เมืองระยอง ระยอง 4210103

70 น.ส. พนิดา ตันสาโรจน์วนิช นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ทม. มาบตาพดุ เมืองระยอง ระยอง 4210103

71 น.ส. นมิตา จับจัด ครูผู้ชว่ย ทม. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 4700701

72 นาย เมฆ หอมทวนลม ครูผู้ชว่ย ทม. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 4700701

73 น.ส. วรัทยา นามคุณ ครูผู้ชว่ย ทม. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 4700701

74 น.ส. สุรัฏณาวดี บุตตาศรี ครูผู้ชว่ย ทม. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 4700701

75 น.ส. กชกร ไชยหมาน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบต. บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี 6700115

76 น.ส. พมิพพ์ศิา จันทร์สว่าง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทต. แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง 5520601

77 น.ส. อมุาพร อาบุญงาม ครูผู้ชว่ย ทต. ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 5420801

78 นาย จิระวัฒน์ ระบายศรี นายช่างโยธาปฏิบติังาน อบต. สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330704

79 นาย วรนาถ อาจสาลี นายชา่งไฟฟา้ อบต. สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330704

80 นาย อ าพล ศรีกลุ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน อบต. สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330704

81 นาย ธงชยั ผิวจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ อบต. กงุ ศิลาลาด ศรีสะเกษ 6332201



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

หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ินบรรจใุหม่ รุน่ 95  (รหสัหลักสูตร 818095)

บัญชีรายช่ือผ็มีสิทธิ์เข้ารบัการฝึกอบรม

ระหวา่งวนัที ่14 - 19 พฤศจกิายน 2564 ค่าอบรม 12,900 บาท

 สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

82 นาย ภัทรพล ศรีจ าพลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบติังาน อบต. หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 6471605

83 น.ส. ศศิ รังษสีว่าง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบติังาน อบต. วังใหญ่ เทพา สงขลา 6900508

84 น.ส. พชัรนินท์ คงเกยีรติอนนต์ นักวิชาการพสัดุปฏิบติัการ ทต. ปริก สะเดา สงขลา 5901004

85 น.ส. ศุภลักษณ์ รัตนพบิูลย์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบติังาน ทต. ปริก สะเดา สงขลา 5901004

86 น.ส. จารียา เพง็ไทร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล 2910101

87 น.ส. สุพรรษา ยาพระจันทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบติังาน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล 2910101

88 น.ส. อาอเีสาะ ทากอืแน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบต. ละงู ละงู สตูล 6910505

89 น.ส. ชนัดดา ณัฎฐปญัญามาศ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบต. บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 6110207

90 น.ส. ขนิษฐา บุญภา นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 6110303

91 น.ส. สัตตบงกช ยอดแกว้ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ 5110301

92 นาย ศิริพงษ์ มีแกว้ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 6110305

93 นาย สิทธา ใจเอน็ดู นายสัตวแพทย์ปฏิบติัการ ทม. ปู่เจา้สมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ 4110403

94 น.ส. กชภัส สุวรรโณ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3110102

95 น.ส. ดวงหทัย เสาวคนธ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3110102

96 น.ส. กาญจนา พรมบุตร เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. สระแกว้ เมืองสระแกว้ สระแกว้ 2270101

97 ส.อ. เฉลิมขวัญ อดุม นักสันทนาการปฏิบติัการ อบจ. สระแกว้ เมืองสระแกว้ สระแกว้ 2270101

98 นาง รัชฎาภรณ์ ศิลา นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ อบจ. สระแกว้ เมืองสระแกว้ สระแกว้ 2270101

99 นาย ศตวรรษ เตยไธสง นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ ทม. วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแกว้ 4270401

100 น.ส. กนัยารัตน์ นวมโคกสูง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบติัการ อบต. วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแกว้ 6270903

101 นาง อรทัย บุญตา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแกว้ 6270903

102 น.ส. ชญานี ธรรมนิยาย นักวิชาการพสัดุปฏิบติัการ ทต. นายาว พระพทุธบาท สระบุรี 5190905

103 นาง เยาวเรศ พระสุรัตน์ นกัวิชาการจดัเกบ็รายได้ปฏิบัติการ อบต. หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 6191107

104 น.ส. จุฑาทิพย์ ฉวีวงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ อบต. หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี 6190112

105 น.ส. จารุณี ทรดี เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบติังาน อบต. วังคัน ด่านชา้ง สุพรรณบุรี 6720302

106 น.ส. อจัรา หนูวงษ์ ครูผู้ชว่ย อบต. บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6720713

107 น.ส. วิภาวัลย์ ขวัญทอง นกัวิชาการจดัเกบ็รายได้ปฏิบัติการ อบต. พว่งพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี 6841402

108 น.ส. นาตยา บุญคง นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 6840305



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

หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถ่ินบรรจใุหม่ รุน่ 95  (รหสัหลักสูตร 818095)

บัญชีรายช่ือผ็มีสิทธิ์เข้ารบัการฝึกอบรม

ระหวา่งวนัที ่14 - 19 พฤศจกิายน 2564 ค่าอบรม 12,900 บาท

 สถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

109 น.ส. รุ่งนภาภรณ์ แกว้ชนะ นักวิชาการพสัดุปฏิบติัการ อบต. พนุพนิ พนุพนิ สุราษฎร์ธานี 6841717

110 นาย ปุณย์ระวี เจนพนัส นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ ทต. กาบเชงิ กาบเชงิ สุรินทร์ 5320601

111 นาง เยาวลักษณ์ วันละ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบติังาน อบต. โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 6321401

112 น.ส. อมรรัตน์ พุ่มจันทร์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบติังาน อบต. คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320907

113 นาย ณัฏฐากร ชดูวงพรหม นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ ทต. ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 5320902

114 น.ส. อรปรียา ไชยสัจ ครูผู้ชว่ย ทต. ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 5320902

115 นาย ราเชษฐ์ ทิพย์อาสน์ วิศวกรไฟปฏิบัติการ ทม. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 4430102

116 นาย สุขมุ อตุสาหพนัธ์ นายชา่งโยธา ทต. สิริเสนางค์ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 5370502

117 น.ส. ณัฐชยาพร ละทัยนิล นักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ อบต. โพธ์ิศรีส าราญ โนนสะอาด อดุรธานี 6410504

118 นาย กติติศักด์ิ จับใจนาย นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบติัการ อบต. บ้านเชยีง หนองหาน อดุรธานี 6410606

119 น.ส. เบญจมาศ โสภะถา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ อบต. สมสะอาด เดชอดุม อบุลราชธานี 6340714

120 นาย นนทิกร ดวงแกว้ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ ทต. โซง น้ ายืน อบุลราชธานี 5340902














