




บัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเขาฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่น 
รุนที่ ๓/๒๕๔๘   

ระหวางวนัที่  ๑๐–๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ 
ณ  โรงแรมริเวอรไซด (เชิงสะพานกรุงธน) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

--------------- 
 
ลําดับที ่       จังหวัด                   ชื่อ - สกุล                   ตําแหนง             สังกัด                       คุณวุฒิ 
     ๑. กระบ่ี        นายอํานวย สงบุตร  ปลัด ทต.๖ ทต.เหนือคลอง  รป.บ. 
     ๒.         นายวรรธน ศิริวัฒน  ปลัด อบต.๕ อบต.คลองยาง  ศศ.บ. 
     ๓.                       นายฤทธี กุลอภิรักษ  ปลัด ทต.๕ ทต.เกาะลันตาใหญ รบ. 
     ๔.                   นายโกเมศร ปานมา  ปลัด อบต.๕ อบต.แหลมสัก  ศศ.บ. 
     ๕.  กาญจนบุรี       น.ส.ศรัญญา วิริยะไพสิฐ ปลัด อบต.๕ อบต.ทาเสา  ศศ.บ. 
     ๖.         นายเกษม นามวงศ  ปลัด อบต.๕ อบต.วังดง  รบ. 
     ๗.         นายคนึง โพธิ์ดี  ปลัด อบต.๕ อบต.หนองปลิง  นบ. 
     ๘.         นายเมษา ทองแยม  ปลัด อบต.๖ อบต.หนองขาว  นบ. 
     ๙.         นายเสรี บันประดิษฐ  จนท.บห.ทั่วไป ๓ อบจ.กาญจนบุรี  นบ. 
    ๑๐.         นายรณรงค รัตนรักษ  ปลัด อบต.๕ อบต.หนองโสน  นบ. 
    ๑๑.         นายสิรวัฒน โพธิวิหค  ปลัด อบต.๔ อบต.จรเขเผือก  นบ. 
    ๑๒.         จ.ส.ต.แสนเพชร ประสพดี ปลัด อบต.๕ อบต.ชองสะเดา  นบ. 
    ๑๓.         นางสุดา เสนกรรหา  ปลัด อบต.๕ อบต.หนองกราง  ศศ.บ. 
    ๑๔.         นางปราณี เอ่ียมสุวรรณ ปลัด อบต.๖ อบต.บานใหม  ศศ.บ. 
    ๑๕.         นางศุภรัศมิ์ รังสีชุติพัฒน ปลัด อบต.๕ อบต.หนองรี  ศศ.บ. 
    ๑๖.         นางดาราวรรณ จันทรทรัพย   ปลัด อบต.๕ อบต.ชองดาน  ศศ.บ. 
    ๑๗.         นายทิฆัมพร คุมวงศ  ปลัด อบต.๕ อบต.ทาลอ  พบ.ม. 
    ๑๘.         นายสุเมต สีนวล  ปลัด อบต.๕ อบต.ทุงกระบ่ํา    ศศ.บ. 
    ๑๙. กาฬสินธุ        นายสมพงษ สุริโย  จนท.บห.ทบ.๔ ทต.โพน   รบ. 
    ๒๐.         นายวิเชียร สมภาร  ผอ.กศ.๘  ทม.กาฬสินธุ  กศ.ม. 
    ๒๑.         นายวิทยา จอมทรักษ  จนท.ธก. ๓ ทต.หนองแปน  ศศ.บ. 
    ๒๒.         ส.ต.ท.พิเชษฐ ญาณผาด ปลัด อบต.๕ อบต.ศรีสมเด็จ  ศศ.บ. 
    ๒๓.         นายจรัส สงวนรัตน  ปลัด อบต.๕ อบต.กมลาไสย  รบ. 
    ๒๔.         พ.จ.อ.บุญสืบ ชอบการ  ปลัด อบต. อบต.โพนทอง  - 
    ๒๕. กําแพงเพชร       นายสมศักดิ์ วงษสุตา  ปลัด อบต.๕ อบต.คลองลานพัฒนา นบ. 
    ๒๖.         นายสุขสันต ศุภกิจเจริญ ปลัด อบต.๕ อบต.พรานกระตาย รป.ม. 
    ๒๗.         นายจักรกฤษณ เมธเมธี ปลัด ทต.๖ ทต.ขาณุวรลักษบุรี ศศ.ม. 
    ๒๘.         น.ส.ลานนา โชติสกุล  ปลัด อบต.๕ อบต.เทพนคร  ศศ.ม. 
    ๒๙.         ส.อ.สิทธิชัย ฝนคําสาย  ปลัด อบต.๖ อบต.บอถํ้า  นบ. 
    ๓๐.         นายธีรพล มิตรานนท  ปลัด อบต.๔ อบต.หนองแมแตง  นบ. 
    ๓๑.         วาที่ ร.อ.มนตรี บุญมี  ปลัด อบต.๖ อบต.ไทรงาม  นบ. 
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    ๓๒. กําแพงเพชร       นายสุชาติ พันธย้ิม  ปลัด อบต.๖ อบต.หนองปลิง  ศศ.ม. 
    ๓๓. ขอนแกน              น.ส.กิตติวรรณ ศรีคําพันธ บค.๔  ทต.หนองเรือ  - 
    ๓๔.         วาที่ ร.ต.กฤษฎีกา ราษฎรวงศศรี ปลัด ทต.๖ ทต.แวงใหญ  ศศ.บ. 
    ๓๕.         นายเศกสรรค เบาวรรณ ปลัด อบต.๕ อบต.หนองโก  ศศ.บ. 
    ๓๖.         นางพนัชกร ศุภษร  ปลัด อบต.๕ อบต.ไชยสอ  ศศ.บ.    
    ๓๗.         นายวินัย วิชัยวงศ  ปลัด อบต.๕ อบต.สําโรง  ศศ.ม. 
    ๓๘.          นายปญญา ศรศักดา  ปลัด อบต.๕ อบต.นาหวา  นบ. 
    ๓๙.         นางอรุณี ภูชมศรี  ปลัด อบต.๕ อบต.โนนอุดม  ศศ.บ. 
    ๔๐.         นายอภิชาติ ศิริสุนทร  ปลัด อบต.๕ อบต.ยางคํา  ศศ.บ. 
    ๔๑.         นายบรรเลง ผาสุข  ปลัด อบต.๕ อบต.หัวนาคํา  รบ. 
    ๔๒.         นางจันทรเพ็ญ สุวรรณศรี ปลัด อบต.๕  อบต.ชุมแพ  ศศ.บ. 
    ๔๓.         นางสรอยทอง ขานหัวโทน ปลัด อบต.๕ อบต.หนองแวงโสกพระ ศศ.บ. 
    ๔๔.         นายรณรงค บึงมุม  ปลัด ทต.๕ ทต.มัญจาคีร ี  ศศ.ม. 
    ๔๕.         นางสุชีรา ประวาสุข  จพง.ธก. ๖ ทต.ดอนโมง  ศศ.บ. 
    ๔๖.         น.ส.ภัสสุรีย คูณกลาง  พบ.วช.๕  ทต.ทาพระ  รม. 
    ๔๗.         น.ส.เบญจรัส ศรีประดู  ปลัด อบต.๕ อบต.หนองแปน  ศศ.บ. 
    ๔๘. จันทบุรี        นายวรเทพ มัจฉาชีพ  ปลัด อบต.๕ อบต.บางสระเกา  ศศ.บ. 
    ๔๙.         ส.อ.วิจิตร แยมศรี  ปลัด อบต.๕ อบต.กระแจะ  ศศ.บ. 
    ๕๐.         นายประพัฒพงศ ศรีชุม ปลัด อบต.๖ อบต.หนองตาคง  ศศ.บ. 
    ๕๑.         น.ส.ดวงจินดา สอนยศ  นิติกร ๓  อบต.เขาบายศรี  นบ. 
    ๕๒.         น.ส.บัณฑิตา ประมวล  นิติกร ๓  ทต.หนองคลา  นบ. 
    ๕๓.         นายอุทิศ กิจกาญจน  นิติกร ๓  อบต.ทุงเบญจา  นบ. 
    ๕๔.         นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา  นิติกร ๓  ทต.พลับพลานารายณ นบ. 
    ๕๕.         นายสมชาย โคตรพัฒน  นิติกร ๓  อบต.มะขาม  นบ. 
    ๕๖.         นายภูตะวัน ฤทธิ์ศักดิ์  นิติกร ๓  อบต.พลับพลา  นบ. 
    ๕๗.         นายปกรณ เปลงไพโรจน นิติกร ๓  อบต.ทาชาง  นบ. 
    ๕๘.         นายนพพร สุขก่ํา  นิติกร ๕  ทต.ปากน้ําแหลมสิงห นบ. 
    ๕๙.         นายปกาศิต พิศงาม  นิติกร ๓  อบต.บางกะไชย  นบ. 
    ๖๐.         นายนพดล ไทรยอย  นิติกร ๓  อบต.ทับชาง  นบ. 
    ๖๑.         นายขวัญชัย อุดเขียว  ปลัด อบต.๖ อบต.เกวียนหัก  นบ. 
    ๖๒.         นายสุนทร พิกุลหอม  นิติกร ๓  อบต.ซึ้ง   นบ. 
    ๖๓.         นายกนก จันทะโคตร  ปลัด อบต.๕ อบต.บางขัน  นบ. 
    ๖๔.         นายบุญเอก พรพจนธนมาศ ปลัด อบต.๖ อบต.คลองขุด  นบ. 
    ๖๕.         นายสุภาพงศ จันทรกูล  ปลัด อบต.๕ อบต.โปงน้ํารอน  นบ. 
    ๖๖.         นายภินันท รัชตาจาย  ปลัด อบต.๕ อบต.แกงหางแมว  นบ. 
    ๖๗.         นายวิชิต คํานาคแกว  ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงขนาน  นบ. 
    ๖๘. ฉะเชิงเทรา             นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา ปลัด อบต. อบต.หมอนทอง  - 
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    ๖๙. ฉะเชิงเทรา       วาที่ ร.ต.ประภัสสร ชมถาวร ปลัด อบต.๖ อบต.คลองบานโพธิ์ - 
    ๗๐.         นายธวัช รัตนไพบูลย  ปลัด อบต. อบต.ทุงพระยา  - 
    ๗๑.         นายฉัตรชัย กระสานติ์กุล บค.  อบต.บางแกว  - 
    ๗๒.           นายพิษณุพงษ พูลสวัสดิ์ ปลัด ทต.๗ ทต.บางขนาก  พบ.ม. 
    ๗๓.         นายอํานาจ กสิผล  ปลัด อบต. อบต.บางสมัคร  - 
    ๗๔.         นางกมลา วงศศุภบุตร  ปลัด ทต.  ทต.บางคลา  - 
    ๗๕.         นางสุภาพร รูรอบ  รก.ผอ.วช. ทต.บางวัว  - 
    ๗๖.         น.ส.พัสวี รีรักษ  ผอ.กสภ.  อบจ.ฉะเชิงเทรา  - 
    ๗๗. ชลบุรี        นายเพง บัวหอม  ปลัด อบต.๖ อบต.สัตหีบ  นบ. 
    ๗๘.         นายนที ดิษฐบรรจง  ปลัด อบต.๖ อบต.นาจอมเทียน  นบ. 
    ๗๙.         นายเรืองฤทธิ์ มณีพันธุ  รองปลัด อบต.๖ อบต.หนองปรือ  นบ. 
    ๘๐.         นายศราวุธ อมรธรรมสิน ปลัด อบต.๖ อบต.หนองรี  นบ. 
    ๘๑.         น.ส.เบ็จวรรณ ชินพัฒน       นิติกร       ทต.บางพระ                    นบ.  
    ๘๒.         นายวีระชาติ วัฒนะศิริขจร ปลัด อบต.๗ อบต.ดอนหัวฬอ  นบ. 
    ๘๓.         นายประกิต หาญธนะสุกิจ รองปลัด ทม.๗ ทม.แสนสุข  นบ. 
    ๘๔.         นายชาญชัย หอมเสียง  จนท.งค.๕ ทม.พนัสนิคม  นบ. 
    ๘๕.         นายเชาวลิต ย่ิงแยม  หน.ฝ.อก.๖ ทต.อางศิลา  นบ.   
    ๘๖.         นายสุรเจษฐ สุขพาณิชย่ิงยง   ปลัด อบต.๖ อบต.หนองชาก  รป.บ. 
    ๘๗. ชัยนาท        น.ส.สุวรรณ สดใส  ปลัด อบต.๖ อบต.โพนางดําตก  ศศ.บ. 
    ๘๘.         นายอํานาจ พบพาน  ปลัด อบต.๖ อบต.ตลุก  รบ. 
    ๘๙.         นายชัยธัช อัญญสัมพันธ ปลัด อบต.๕ อบต.หวยกรด  นบ. 
    ๙๐.         นายประเสริฐ ต้ังอุปละ  ปลัด อบต.๖ อบต.มะขามเฒา  นบ. 
    ๙๑.         นางละออ เรืองเถาะ  ปลัด อบต.๖ อบต.ทาฉนวน  นบ. 
    ๙๒.         นายนราดล อินทรเชิง  ปลัด อบต.๕ อบต.คุงสําเภา  นบ. 
    ๙๓.         นายประมาร เปยนอย  ปลัด อบต.๖ อบต.วังตะเคียน  นบ. 
    ๙๔.         นายมิ่งขวัญ ศรีสวัสดิ์  ปลัด ทต.๗ ทต.สามงามทาโบสถ นบ. 
    ๙๕.         น.ส.กาญจนา อุดมญาติ ปลัด ทต.๖ ทต.สรรพยา  ศศ.บ. 
    ๙๖.         นางราตรี จายแวน  ปลัด ทต.๗ ทต.วัดสิงห  ศศ.บ. 
    ๙๗. ชัยภูมิ        น.ส.ลักษิกา สัพโส  บค.๔  ทต.เกษตรสมบูรณ ศศ.บ. 
    ๙๘.         นายสมเกียรติ สุขนาแซง ปลัด ทต.๕ ทต.บานเพชรภูเขียว นบ. 
    ๙๙.         น.ส.ตะวันนา ยังโนนตาด ปลัด อบต.๖ อบต.ชีลอง  ศศ.บ. 
   ๑๐๐.         น.ส.จรัสศรี เหลาฤทธิ์  ปลัด อบต.๕ อบต.โคกสูง  ศศ.บ. 
   ๑๐๑.         นางเพ็ญศรี สมานชิต  ปลัด อบต.๕ อบต.หวยบง  ศศ.บ. 
   ๑๐๒.         พ.จ.อ.วิรัตน ปล้ืมโชค  ปลัด อบต.๕ อบต.ทาหินโงม  ศศ.บ. 
   ๑๐๓.         จ.อ.สํารวย ทรัพยศรี  ปลัด อบต.๕ อบต.บานเดื่อ  ศศ.บ. 
   ๑๐๔.         นางยุพิน  มีหมู  ปลัด อบต.๕ อบต.สมปอย  - 
   ๑๐๕.         นายสนิท แมนมณี  จพง.ธก.๒ ทต.แกงครอ  นบ. 
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   ๑๐๖. ชัยภูมิ        นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ หน.สป.อบจ.๗ อบจ.ชัยภูมิ  บธ.บ.         
   ๑๐๗.               นายพนมไชย แกวคํา  ปลัด อบต.๕ อบต.ซับใหญ  ศศ.บ. 
   ๑๐๘.         นายสุนทร วิริยะกรศิริ  บค.๕  อบจ.ชัยภูมิ  ศศ.บ. 
   ๑๐๙.         นายไมตรี หอมจันทร  ปลัด อบต.๕ อบต.คอนสาร  - 
   ๑๑๐.         นายวัลลภ พิลาลี  ปลัด อบต.๕ อบต.โพนทอง  -  
   ๑๑๑.         ส.ต.ต.หญิงสุมล จารุสาร ปลัด อบต.๕ อบต.บานเลา  รป.บ. 
   ๑๑๒.         นายสุรศักดิ์ การบรรจง  ปลัด อบต.๕ อบต.ลาดใหญ  รบ. 
   ๑๑๓.         นางเรณู บําขุนทด  ปลัด อบต.๕ อบต.ซับสีทอง  ศศ.บ. 
   ๑๑๔.         นางนาถธิดา อินทรเพชร ปลัด อบต.๕ อบต.โนนสําราญ  ศศ.บ. 
   ๑๑๕.         นางอุทัยวรรณ บุญพรอม จพง.ธก.๕ ทต.เกษตรสบูรณ  -  
   ๑๑๖.         นายเอนก นรมาตรย  จพง.ธก.๓ ทต.นาหนองทุม  - 
   ๑๑๗. ชุมพร        นางปรีดาพร จินากวน  จพง.ธก.๖ ทต.นาโพธิ์  ศศ.บ. 
   ๑๑๘.         น.ส.จันทิมา นาคพิรุณ  บค.๓  ทต.ละแม  ศศ.บ. 
   ๑๑๙.         น.ส.เยาวเรศ นนทสวัสดิ์ ปลัด อบต.๔ อบต.ทุงหลวง  นบ. 
   ๑๒๐.         วาที่ ร.ต.ธีรยุทธ แยมโสพิศ รองปลัด ทต.๖  ทต.ปากน้ําชุมพร  รบ. 
   ๑๒๑.          ส.ต.ท.สุทัน เจะดะระหมาน ปลัด อบต.๕ อบต.สวนแตง  นบ. 
   ๑๒๒.         นายอริยะ ชูกล่ิน  ปลัด อบต.๕ อบต.หงษเจริญ  ศศ.บ. 
   ๑๒๓.         นายวราวุธ ชูประยูร  ปลัด อบต.๕ อบต.ชองไมแกว  ศศ.บ. 
   ๑๒๔.         นายเกียรติพงษ ลือชัย  ปลัด อบต.๕ อบต.หาดพันไกร  นบ.     
   ๑๒๕.         นายสุทธิพงษ บุญโยธิน ปลัด อบต.๕ อบต.ขุนกระทิง  ศศ.บ. 
   ๑๒๖. เชียงราย              วาที่ ร.ต.จาํรอง ออนพุทธา นิติกร ๔  ทต.แมสาย  นบ. 
   ๑๒๗.         จ.ส.ต.ทองสุข เหลาประเสริฐ   ปลัด อบต.๕ อบต.สันทรายงาม  นบ. 
   ๑๒๘.         วาที่ ร.ต.อนุลักษณ ชุมใจ ปลัด ทต.๕ ทต.เวียงเทิง  ศศ.บ. 
   ๑๒๙.         น.ส.กัญญา แสนใจ  บค.๔  ทต.เมืองพาน  ศศ.บ. 
   ๑๓๐.         จ.ส.ต.หญิงกฐิน มงคลเวชวิไล   ปลัด อบต.๖ อบต.บัวสลี  ศศ.บ.  
   ๑๓๑.         นางพรจันทร ปญญาปง ปลัด อบต.๕ อบต.แมเจดียใหม  ศศ.บ. 
   ๑๓๒.         นางนันทนา สุทธะชัย  ปลัด อบต.๕ อบต.ปาซาง  ศศ.บ. 
   ๑๓๓.         นางวนิดา วรรณศร  ปลัด อบต.๕ อบต.บานโปง  รบ. 
   ๑๓๔.         นายกําจัด เชื้อเมืองพาน ปลัด อบต.๖ อบต.ดอนศิลา  นบ.  
   ๑๓๕.         นายธงชัย ตระกูลมัยผล ปลัด อบต.๔ อบต.เมืองชุม  นบ.  
   ๑๓๖.         นางปริยาภรณ วรรณสอน ปลัด อบต.๔ อบต.ผางาม  ศศ.บ.  
   ๑๓๗.         นายจักรพันธ วงศวัฒนา ปลัด ทต.๕ ทต.แมคํา  นบ. 
   ๑๓๘.         นายชัยณรงค ศรีอินทยุทธ ปลัด อบต.๕ อบต.ไมยา  นบ. 
   ๑๓๙.         น.ส.สายทอง ตะวิชัย  นิติกร ๔  ทต.ปาแงะ  นบ. 
   ๑๔๐. เชียงใหม              นางหนึ่งฤทัย แสงสุวรรณ จนท.บห.๔ อบจ.เชียงใหม  นบ. 
   ๑๔๑.         นายชาคริต มีราจง  ปลัด อบต.๕ อบต.เขื่อนผาก  รบ. 
   ๑๔๒.         นายณัฐชนัน กอนจําปา ปลัด อบต.๕ อบต.หวยทราย  ศม. 
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   ๑๔๓. เชียงใหม        นางรองจันทร วงศรจิต     รองปลัด ทต.๖ ทต.ยางเนิ้ง           รม. 
   ๑๔๔.                       นางยโสธรา วงศไชย     ปลัด อบต.๕ อบต.น้ําบอหลวง        รม. 
   ๑๔๕.         น.ส.ณิสรา บุญเฉลิม            ปลัด อบต.๕    อบต.มะขุนหวาน        รม. 
   ๑๔๖.               ส.อ.ชาติ พุมพวง  ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองคอง  รบ. 
   ๑๔๗.         นางบัวฝาย ตันคําปวน  ผอ.กค.๗  ทต.แมโจ   ศศ.บ. 
   ๑๔๘.         น.ส.ยุพาภรณ รักษาคุณ ปลัด อบต. อบต.หนองควาย  รบ.  
   ๑๔๙.         น.ส.นิศาชล ทองขาว  ปลัด อบต. อบต.หางดง  - 
   ๑๕๐.         จ.ส.ต.จิตประชา มูลสมบัติ ปลัด อบต.๕ อบต.สันกลาง  นบ. 
   ๑๕๑.         นายเอนก ชัยคํา  จนท.บห.๔ อบจ.เชียงใหม  นบ. 
   ๑๕๒.         นายสมชัย เถกิงผล  จนท.บห.ทบ.๔ ทต.ดอยสะเก็ด  รบ.  
   ๑๕๓.         นายสมชาติ วงศไฝ  ปลัด อบต. ไชยสถาน  - 
   ๑๕๔.         นายอภิชาติ เทพชา  ปลัด อบต. อบต.สันทราย  - 
   ๑๕๕. ตรัง        น.ส.ลินดา รักยิ่ง  ปลัด อบต.๕ อบต.ลําภูรา  ศศ.บ. 
   ๑๕๖.         นายสุเรนทร สงแสง  ปลัด อบต.๕ อบต.ทุงตอ  ศศ.บ. 
   ๑๕๗.         น.ส.ศิริวรรณ วองทั่ง  ปลัด อบต.๕ อบต.ในเตา  ศศ.บ. 
   ๑๕๘.         นาย ณ ศตวรรษ นํานาผล ปลัด ทต.๕ ทต.คลองปาง  นบ. 
   ๑๕๙.         นายพูลพงษ หิรัญชุณหะ หน.ฝ.บร.๗ ทน.ตรัง   นบ. 
   ๑๖๐.         นางเยาวลักษณ รัตนะ  ปลัด อบต.๕ อบต.นาโยงเหนือ  ศศ.บ. 
   ๑๖๑.         น.ส.วิไล เกื้อมณี  ปลัด อบต.๕ อบต.ควนธานี  ศศ.บ. 
   ๑๖๒.              น.ส.สาลี บุญสนิท  ปลัด อบต.๕ อบต.หนองบอ  ศศ.บ.    
   ๑๖๓. ตราด        นายวรายุทธ พรอมวงศ ปลัด อบต.๕ อบต.หวยแรง  นบ. 
   ๑๖๔.         นายณัฐวุฒิ วิรัญโท  ปลัด อบต.๕ อบต.แหลมงอบ  ศศ.บ. 
   ๑๖๕.         น.ส.วิภารัตน ซื่อสัตย  ปลัด อบต.๕ อบต.หวงน้ําขาว  ศศ.บ. 
   ๑๖๖. ตาก        นายจํารัส กันทะวงษ  ปลัด ทต.๖ ทต.ทาสายลวด  อษ.ม. 
   ๑๖๗.         นายสมเพียร คงอนนท  จนท.บห.ทบ.๔ ทต.บานตาก  นบ. 
   ๑๖๘.         นายไตรรัตน ปนปง  ปลัด ทต.๕ อบต.แมตาว  นบ. 
   ๑๖๙.         นายชัชชัย มั่งลําพูน  ปลัด ทต.๕ อบต.ขะเนจื้อ  นบ. 
   ๑๗๐.         นายกฤศพล อัศวิกุล  จนท.วนผ.๓ อบต.หนองบัวใต  นบ. 
   ๑๗๑.         นายสราวุต กลํ่ากลาง  จนท.วนผ.๓ อบต.พระธาตผาแดง นบ. 
   ๑๗๒. นครนายก       นายมงคล สัญญารักษ  ปลัด อบต.๕ อบต.บางลูกเสือ  รป.บ. 
   ๑๗๓.         น.ส.ชมพูนุช เปรมบํารุง ปลัด อบต.๔ อบต.บึงศาล  นบ. 
   ๑๗๔.         จ.ส.ต.สุวัฒน ศรีสงวน     ปลัด อบต.๕ อบต.วังกระโจม          ศศ.บ. 
   ๑๗๕. นครปฐม        วาที่ ร.ต.วินัย ธรรมพรหม ปลัด อบต.๖ อบต.บางกระเบา  ศศ.บ. 
   ๑๗๖.         น.ส.จารุวรรณ ถิรนันทนากร  หน.ส.กค.๔ อบต.ศรีษะทอง  นบ. 
   ๑๗๗.         จ.อ.ไพรัช แสงจันทร  ปลัด อบต.๖ อบต.สระพัฒนา  ศศ.ม.  
   ๑๗๘.         นายศักดา คลองดําเนินกิจ นิติกร ๓  อบต.ลานตากฟา  นบ. 
   ๑๗๙.         น.ส.ทิพวรรณ บรรเลง  ปลัด อบต. อบต.สระส่ีมุม  ศศ.บ. 
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   ๑๘๐. นครปฐม        นางกฤษณา สุขาบูรณ  ปลัด อบต. อบต.แหลมบัว  - 
   ๑๘๑.         นายศุภชัย วุฒาพานิชย ปลัด อบต.๖ อบต.สนามจันทร  นบ. 
   ๑๘๒.         นายศรัณย พลทาว  ปลัด อบต.๖ อบต.หวยจรเข  ศศ.บ. 
   ๑๘๓.         น.ส.อรทัย รัตนวิมล  ปลัด อบต. อบต.บางแกวฟา  - 
   ๑๘๔.         น.ส.สิริวิภา โตภาณุรักษ ปลัด อบต. อบต.ลําเหย  - 
   ๑๘๕.         นายไพโรจน พันธุไพโรจน บค.๕  อบต.บางกระทุมลม รป.บ. 
   ๑๘๖.         นายสุรศักดิ์ เปยสังข  ปลัด อบต.๗ อบต.คลองใหม  ศศ.บ. 
   ๑๘๗.         จ.อ.มนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัด อบต.๖ อบต.บานใหม  รบ. 
   ๑๘๘.         นายพิชัย พ้ืนชมภู  ปลัด อบต.๖ อบต.ศาลายา  ศศ.บ. 
   ๑๘๙. นครพนม              จ.อ.อัครพล สุพร  จนท.บข.๓ อบจ.นครพนม  นบ. 
   ๑๙๐.         นางวรรณิตา ยอดมงคล ปลัด อบต.๔ อบต.กุดฉิม  ศศ.บ. 
   ๑๙๑.         นายวิชาญ จันชาร ี  ปลัด อบต.๕ อบต.นาหนาด  ศศ.บ. 
   ๑๙๒.         น.ส.ณัฐกานต มาลาภูมิ ปลัด อบต.๕ อบต.ดอนนางหงส  ศศ.บ. 
   ๑๙๓.         นายสัญญา สีดาหัวดี  ปลัด อบต.๕ อบต.แสนพัน  รบ. 
   ๑๙๔.         น.ส.นิศากร ไกรสร  ปลัด อบต.๔ อบต.โพนทอง  ศศ.บ. 
   ๑๙๕.         นายเฉลิม โพธิ์ไพร  ปลัด อบต.๕ อบต.วังตามัว  ศศ.บ. 
   ๑๙๖. นครราชสีมา       นายเลอศักดิ์ พุมทานนท ปลัด อบต.๕ อบต.หินดาด  นบ. 
   ๑๙๗.         นายสมพงษ ตอทองหลาง ปลัด อบต.๕ อบต.สีดา  รบ. 
   ๑๙๘.         นายธนุพงษ เรืองวิเศษ  ปลัด ทต.๖ ทต.ศาลเจาพอ  ศศ.บ. 
   ๑๙๙.         นายประจกัษ ปดครบุรี  ปลัด อบต.๕ อบต.ครบุรี  ศศ.บ. 
   ๒๐๐.         นางปนัดดา ศรีโสภา  ปลัด ทต.๖ ทต.โนนไทย  ศศ.บ. 
   ๒๐๑.         น.ส.สิรภัทร สวัสดิ์นที  ปลัด อบต.๕ อบต.สํานักตะครอ  ศศ.บ. 
   ๒๐๒.         จ.ส.ต.วศิน กรกระโทก  จนท.วนผ.๔ ทต.ดานเกวียน  ศศ.บ. 
   ๒๐๓.         นายวิรัตน แกวพรหม  ปลัด อบต.๕ อบต.กงรถ  ศศ.ม. 
   ๒๐๔.         นายสมศักดิ์ คงชวย          ปลัด อบต.๕ อบต.บึงพะไล  ศศ.ม. 
   ๒๐๕.         พ.จ.ต.ชาย กุยกระโทก  ปลัด อบต.๕ อบต.กระทุมราย  รบ. 
   ๒๐๖.         นายชัยยสิทธิ์ พิลาสมบัติ ปลัด อบต.๔ อบต.โนนเพ็ด  นบ. 
   ๒๐๗.         นางจามรี พิลาสมบัติ  ปลัด อบต.๕ อบต.หนองพลวง  ศศ.บ. 
   ๒๐๘.         นางมานิตา วงศสุทธิรัตน ปลัด อบต.๕ อบต.บึงสําโรง  ศศ.ม. 
   ๒๐๙.         จ.อ.เอกภาพ อ้ึงตระกูล  นิติกร ๓  อบต.วังหิน  นบ.  
   ๒๑๐.         น.ส.วิไลลักษณ รุงเลิศกสิกิจ   นิติกร ๓  ทต.โนนแดง  นบ.  
   ๒๑๑.         น.ส.นัตยา ประภาวงษ  นิติกร ๓  อบต.สูงเนิน  นบ.  
   ๒๑๒.         นายกิติพงศ พันธุงาม  นิติกร ๓  ทต.พระทองคํา  นบ.  
   ๒๑๓.         นายวรวุฒิ รัตนอัน  นิติกร ๓  อบต.สุรนารี  นบ.  
   ๒๑๔.         น.ส.ธัญญพัทธ อวนโพธิกลาง   บค.๓  ทต.จอหอ  นบ.       
   ๒๑๕.                     นายทีฆารัฐ พันธนาม  นิติกร ๓  อบต.โคกกรวด  นบ. 
   ๒๑๖.         นายคมสรรค หวังกั้นกลาง ปลัด อบต.๕ อบต.จันอัด  นบ.  
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   ๒๑๗. นครราชสีมา       นายณัฐพล ตะเภานอย  ปลัด อบต.๕ อบต.ดานคลา  นบ.  
   ๒๑๘.         นายสิรกีรติยศ จงหมื่นไวย นิติกร ๓  อบต.ทาลาด  นบ.  
   ๒๑๙.         นายบุญถม คําชมภู  นิติกร ๓  อบต.ตลาดไทร  นบ.  
   ๒๒๐.         นายวิทยา ปจชะ  นิติกร ๓  ทต.สีดา   นบ.  
   ๒๒๑.         นายสุรเชษฐ หนูพริก  นิติกร ๓  อบต.ถนนโพธิ์  นบ.  
   ๒๒๒.         นายสกรรจ เดชขันธ  นิติกร ๓  อบต.สีสุก  นบ.  
   ๒๒๓.         น.ส.อัญญา มธุรเมธา  นิติกร ๓  อบต.แกงสนามนาง นบ.  
   ๒๒๔.         ดต.สุธนะ สิตวงษ  ปลัด อบต.๕ อบต.ง้ิว   นบ.  
   ๒๒๕.         นายชาญวิทย สํานึกศักดิ์ศรี   นิติกร ๓  อบต.เมืองพะไล  นบ. 
   ๒๒๖.         นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา ปลัด อบต.๖ อบต.กระโทก  ศศ.บ.  
   ๒๒๗.         นายประจกัษ ศรีประเสริฐศักดิ์   ปลัด อบต.๕ อบต.หนองคาย  นบ. 
   ๒๒๘. นครศรีธรรมราช       นางวราภรณ เวฬุธนราชิน ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงใส  ศศ.ม.    
   ๒๒๙.         นายประเสริฐ รัตนวิชา  ปลัด ทต.๖ ทต.เขาชุมทอง  ศศ.ม. 
   ๒๓๐.         นายวิวรรธน เปรมไพบูลย นิติกร ๓  อบต.ปากพูน  นบ. 
   ๒๓๑.         น.ส.วีณา โตะสาน  ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงปรัง  ศศ.ม.        
   ๒๓๒.         น.ส.ภาวดี ทองแกว  ปลัด ทต.๕ ทต.ทาแพ  นบ. 
   ๒๓๓.         นายศรายุทธ ปุริมา  นิติกร ๓  อบต.โพธิ์เสด็จ  นบ. 
   ๒๓๔.         น.ส.วีรวรรณ จริงบํารุง  ปลัด อบต.๖ อบต.นาบอน  ศศ.ม. 
   ๒๓๕.         นายสามารถ ยีสา  นิติกร ๓  อบต.โพธิ์ทอง  นบ. 
   ๒๓๖.         น.ส.เศรษฐิณี เกิดกลิ่นหอม  ปลัด อบต.๖ อบต.บางรูป  ศศ.บ. 
   ๒๓๗.         นายสมพร ชนาชน  นิติกร ๓  อบต.เสาธง  นบ. 
   ๒๓๘.         นายธีระพงศ ธานีรัตน  ปลัด อบต.๖ อบต.รอนพิบูลย  นบ. 
   ๒๓๙.         นางพวงทิพย อุดมศักดิ์  ปลัด ทต.๗ ทต.ชะอวด  ศศ.ม. 
   ๒๔๐.         ส.ต.ท.บรรจง ผอนผัน  ปลัด อบต.๖ อบต.เสาเภา  นบ. 
   ๒๔๑.         นายสุเทพ สมทรัพย  ปลัด อบต.๖ อบต.เขานอย  นม. 
   ๒๔๒.         น.ส.ศศิวิมล บุญชูดํา  ปลัด อบต.๖ อบต.เขาพระทอง  ศศ.บ. 
   ๒๔๓.         นายสมยศ หนูรอด   ปลัด ทต.๖ ทต.ลานสกา  นบ. 
   ๒๔๔.         นายณฐพล สุชาติพงษ  นิติกร ๔  อบต.ชะมาย  นบ. 
   ๒๔๕.         นายสถิตย แกวมรกต  นิติกร ๓  อบต.กะปาง  นบ. 
   ๒๔๖.         น.ส.สายฝน ชาวกัณหา  บค.๓  อบต.สามตําบล  ศศ.บ. 
   ๒๔๗.         นายประจกัษ พันนาลี  ปลัด อบต.๖ อบต.บานลํานาว  นบ. 
   ๒๔๘.         นายสมโชค ศรีรอด  ปลัด อบต.๖ อบต.คลองนอย  นบ. 
   ๒๔๙.         นายจรัญ ทิพยสิทธิ์  นิติกร ๔  อบต.นาหมอบุญ  นบ. 
   ๒๕๐.         น.ส.อัจฉรา ทองจิตต  ปลัด อบต.๖ อบต.วังอาง  นบ. 
 

------------------- 
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     ๑.   นครสวรรค       ส.ต.ต.อโนทัย ปานมี  ปลัด อบต.๕ อบต.เนินศาลา  นบ. 
     ๒.         นางอนัญลักษณ ประมูลมาก   หน.สป.ทต.๖ ทต.บรรพตพิสัย  นบ. 
     ๓.         นายอมร สุพัฒน  ปลัด ทต.๗ ทต.พยุหะ  ศศ.บ. 
     ๔.         น.ส.ศิริวรรณ ทองสุกดี  หน.ส.กค. อบต.วังซาน  - 
     ๕.         นางอุไร อยูเย็น  หน.ส.กค. อบต.บึงเสนาท  - 
     ๖.         นางสมงาม อาระยะ  หน.ส.กค. อบต.หนองปลิง  - 
     ๗.         นายธรรมศักดิ์ แกวนิ่ม  หน.ส.กค. อบต.ทํานบ  -  
     ๘.         น.ส.พัชรสิทธิ์ เมืองคุม  ปลัด ทต.๗ ทต.ไพสาลี  บธ.บ. 
     ๙.         นายอุดม บุญทอง  ปลัด อบต.๕ อบต.แมวงก  ศศ.บ. 
    ๑๐.         นายนพดล สัมทับ  นว.สก.๕  ทน.นครสวรรค  นบ. 
    ๑๑. นนทบุรี              นายจินกร แกวศรี  นิติกร ๕  ทน.นนทบุรี  นบ. 
    ๑๒.         นายณัฐรัตน รัตนวิบูลยสม นิติกร ๕  ทน.ปากเกร็ด  นบ.  
    ๑๓. นราธิวาส       นายกานตนุพร พลรักษเขตต   นิติกร ๖  ทม.นราธิวาส  นบ. 
    ๑๔.         นายธนัทนน วันมหามาตร ปลัด อบต.๕  อบต.กะลุวอเหนือ  - 
    ๑๕.         นายกรีฑา จินดาวงศ  จนท.บห.ทบ. ๓ ทต.มะรือโบตก  ศศ.บ. 
    ๑๖.         นายสุไลมัน บินดาโอะ  หน.ส.โยธา ๔ อบต.บองอ  - 
    ๑๗.         นายประพัทธ ปรางสุวรรณ บค. ๔  ทต.ตันหยงมัส  ศศ.บ. 
    ๑๘. นาน        นายพจนปรีชา เพชรแกมแกว ปลัด ทต.๗ ทต.บานปรางค  ศศ.ม. 
    ๑๙.         จ.อ.เกรียงศักดิ์ สิริปญญาโสภณ บุคลากร ๓ ทต.ทาวังผา  นบ. 
    ๒๐.         นายสุวิทย สิงหธนะ  ปลัด อบต.๔ อบต.แสนทอง  นบ. 
    ๒๑.         นางกอบแกว อุดนัน  ปลัด อบต.๕ อบต.แงง   ศศ.บ. 
    ๒๒.         นางสุมณฑา พรมสาร  รองปลัด ทต.๖ ทต.สบกอน  รบ. 
    ๒๓.         น.ส.ปฐวิกรณ ไชยบุญเรือง ปลัด อบต.๕ อบต.นานอย  ศศ.บ. 
    ๒๔.         น.ส.วสิษฐา ทะกอง  ปลัด อบต.๕ อบต.ฝายแกว  ศศ.บ. 
    ๒๕.         นางเกษร บุญกอน  ปลัด อบต.๕ อบต.จอมจันทร  ศศ.บ. 
    ๒๖.         นายชัยยุทธ รักษาบุญ  ปลัด อบต.๕ อบต.ผาตอ  รบ. 
    ๒๗. บุรีรัมย        นายพรมมา นาคเหนือ  ปลัด อบต.๕ อบต.แดงใหญ  นบ. 
    ๒๘.         นายพุทธานุภาพนําผล เพ็งประโคน ปลัด อบต.๕ อบต.ปราสาท  นบ. 
    ๒๙.         จ.ส.อ.ปราโมทย จึงสุวรรณ ปลัด อบต.๖ อบต.จันทบเพชร  รบ. 
    ๓๐.         น.ส.สุวิมล อินยะโพธิ์  ปลัด อบต.๕ อบต.บานยาง  ป.โท 
    ๓๑.         น.ส.ปยะดา วิริยะเสนา  ปลัด อบต.๖ อบต.บัวทอง  ศศ.บ. 
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    ๓๒. บุรีรัมย            น.ส.อรัญญา แคนหนอง ปลัด อบต.๕ อบต.ลําดวน  ศศ.ม. 
    ๓๓.         นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร นิติกร ๕  ทต.นางรอง  นม. 
    ๓๔.         นายสนอง สุดชนะ  ปลัด อบต.๕ อบต.สนามชัย  นบ. 
    ๓๕.         นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากูล ปลัด อบต.๖ อบต.นิคม  นบ. 
    ๓๖.         นายวรเศรษฐ ธีราไชยนันท จนท.วนผ. ๗ ว ทต.กระสัง  ศศ.ม. 
    ๓๗.         นายประสิทธิ์ ชอุมผล  ปลัด อบต.๕ อบต.วังเหนือ  นบ. 
    ๓๘.         นายกิตติ ฝกดอนวัง  ปลัด อบต.๖ อบต.สําโรงใหม  นบ. 
    ๓๙. ปทุมธานี              นางจันทรเพ็ญ อนันติ  นิติกร  ๓  ทต.บางกะดี  นบ. 
    ๔๐.           นายฉัตรชัย ธรรมราช  ปลัด อบต.๖ อบต.สามโคก  รป.บ. 
    ๔๑.         พ.จ.อ.เศกสรรค สังขชัย นิติกร ๓  อบต.ลําไทร  นบ. 
    ๔๒.         วาที่ ร.ต.ชัยมงคล สําราญ ปลัด อบต.๕ อบต.ทายเกาะ  นบ. 
    ๔๓.         น.ส.รัชนีกร พิชญางกูร  นัก บห.ทั่วไป ๖ อบจ.ปทุมธาน ี  นบ. 
    ๔๔.         นายสัมฤทธิ์ ทาเหล็กเจริญ ปลัด อบต.๖ อบต.คูขวาง  นบ. 
    ๔๕.         นายสุขุม ปานทอง  ปลัด ทต.๗ ทต.ลําไทร  นบ. 
    ๔๖.         น.ส.ทิพยรัตน อุนการุณวงษ   รองปลัด อบต.๖ อบต.บึงคําพรอย  นบ. 
    ๔๗.         พ.อ.อ.ณฐพล สุขใย  ปลัด อบต.๖ อบต.คูบางหลวง  รบ. 
    ๔๘.         นายณรงค แกวนิล  ปลัด อบต. อบต.ศาลาคร  - 
    ๔๙.         พ.อ.อ.วัชรพล กระตุดเงิน ปลัด อบต.๖ อบต.ระแหง  ศศ.ม. 
    ๕๐.         นางดาราวรรณ อภิวัฒนสิงหะ   ปลัด อบต.๕ อบต.คลองหา  ศศ.บ.        
    ๕๑. ปราจีนบุรี       น.ส.พวงทอง อํานวยสมบัติ ปลัด อบต.๕ อบต.ประจันตคาม  นบ. 
    ๕๒.         นางสิรินาถ สุขสารพันธ ปลัด ทต.๕ ทต.โคกปบ  ศศ.บ. 
    ๕๓.         นายทรงพล ประสารกก ปลัด อบต.๓ อบต.คําโตนด  - 
    ๕๔.         น.ส.รัตติยา ดอกฐิน          ปลัด อบต.๕   อบต.บางเตย                   ศศ.บ. 
    ๕๕. ปตตานี        นายวศิน คัมภีร  ปลัด อบต. อบต.กะดุนง  - 
    ๕๖.         นายถวิล เรืองศิลป  ปลัด ทต.๖ ทต.หนองจิก  นบ. 
    ๕๗.         นายอับดุลคอเดช กะจิ  นิติกร ๓  อบจ.ปตตานี  นบ. 
    ๕๘.         นายสตพงษ จันทรหอม นิติกร ๖ว ทม.ปตตานี  นบ. 
    ๕๙.         น.ส.ชนากาญจน บุญสนิท ปลัด อบต.๖ อบต.บาราเฮาะ  ศศ.บ. 
    ๖๐.         นายถาวร สุขเกษม  หน.ส.โยธา ๔ อบต.คลองใหม  - 
    ๖๑.         นายตวนสูรี ตวนแว  ปลัด ทต.๕ ทต.ยะรัง   ศศ.บ. 
    ๖๒.         น.ส.สุธารัตน ขุนทอง  ปลัด ทต.๕ อบต.ปตูมุดี  ศศ.บ. 
    ๖๓.         นายอรุณ ทองขาว  ปลัด ทต.๔ อบต.ระแวง  - 
    ๖๔.         นายนิวัฒน จันทรศิริ  ปลัด ทต.๖ อบต.เมาะมาวี  ศศ.บ. 
    ๖๕.         นายบัญชา เวศยาสิรินทร ปลัด ทต.๕ อบต.ยาบี  พบ.ม. 
    ๖๖.         นางแขไข พันธนียะ  ปลัด ทต.๖ อบต.ตุยง  ศศ.บ. 
    ๖๗.         น.ส.สุพิศ ศรีอินทร  ปลัด ทต.๖ อบต.ดอนรัก  ศศ.บ. 
    ๖๘.         นายประพันธ ทองมณีการ ปลัด ทต.๕ อบต.ดาโตะ  ศศ.บ. 
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    ๖๙. ปตตานี        นางไพรินทร ปานถาวร  ปลัด ทต.๖ อบต.เกาะเปาะ  ศศ.บ. 
    ๗๐.         น.ส.พรอําไพ เหมาะสวัสดิ์ ปลัด ทต.๖ อบต.บางตาวา  พบ.ม. 
    ๗๑.         นายอนุชาติ ทองเกลี้ยง  ปลัด ทต.๖ อบต.ทาเรือ  ศศ.บ. 
    ๗๒.         นายสมชาย ยะลา  ปลัด ทต.๖ อบต.มะกรูด  ศศ.บ. 
    ๗๓.         นายประพันธ ศรีสุวรรณ ปลัด ทต.๗ ทต.นาประดู  ศศ.บ. 
    ๗๔.         น.ส.อุไรวรรณ ศรีสุข  ปลัด ทต.๖ อบต.ปาบอน  ศศ.บ. 
    ๗๕.         นายยุทธพงศ นิคม  ปลัด ทต.๕ อบต.ทรายขาว  นบ. 
    ๗๖.         นายถาวร ขวัญกะโผะ  ปลัด ทต.๖ อบต.ปากลอ  ศศ.บ. 
    ๗๗.         นายสมัคร แกวนิล  ปลัด ทต.๖ อบต.ชางไหตก  ศศ.บ. 
    ๗๘.         นายจรัญ เส็นหละ  ปลัด อบต.๔ อบต.สาบัน  นบ. 
    ๗๙.         นายขจรพงศ มีขํา  ปลัด อบต.๕ อบต.บานกอก  ศศ.บ. 
    ๘๐.         นายธีรลักษณ สุวรรณรัตน ปลัด ทต.๔ ทต.มายอ  ศศ.บ. 
    ๘๑.         นายอับดุลฮาลีม สะแมบากอ  ปลัด อบต.๕ อบต.ถนน  ศศ.บ. 
    ๘๒.         นายชัยวุฒิ คงมณี  ปลัด อบต.๖ อบต.ลางา  ศศ.บ. 
    ๘๓.         นายมูฮามดัโซฟ หะแวกือจิ บค.๕  ทต.ตะลุบัน  ศศ.บ. 
    ๘๔.         นายเจะมูหามัดสัน เจะอูมา ปลัด อบต.๕ อบต.ไทรทอง  รป.ม. 
    ๘๕.                  น.ส.วรารินทร ลาดอ  ปลัด อบต.๕ อบต.ตะโละแมะนา  ศศ.บ. 
    ๘๖.         นายกิติพงษ หอมประสิทธิ์ ปลัด อบต.๔ อบต.น้ําดํา  ศศ.บ. 
    ๘๗. พะเยา        นายชัยพร โรจนสินธุ  ปลัด อบต.๕ อบต.บานตุน  ศศ.บ. 
    ๘๘.         นายสมยศ นอมแนบ  ปลัด อบต.๕ อบต.แมสุก  ศศ.บ. 
    ๘๙.         ส.อ.วิโรจน สักลอ  ปลัด อบต.๖ อบต.หงสหิน  รบ. 
    ๙๐.         นางฐิติกุล บัวภา  ปลัด อบต.๖ อบต.แมลาว  ศศ.บ. 
    ๙๑.         นาย ณ มน เมฆสคราญ ปลัด ทต.๗ ทต.เชียงคํา  นบ. 
    ๙๒.         นายสยาม เสริมสุวรรณ  ปลัด อบต.๖ อบต.เจดียคํา  นบ.  
    ๙๓.         ส.ต.ท.สําราญ ใจดี  ปลัด ทต.๖ ทต.สบบง  นบ. 
    ๙๔.         วาที่ ร.ท.ทูล จักรคํา  ปลัด อบต.๖ อบต.หวยยางขาม  ศศ.บ. 
    ๙๕.         นายวรรณะ เครือนวล  ปลัด อบต.๔ อบต.พระธาตุขิงแกง ศศ.ม. 
    ๙๖.         จ.ส.ต.พรชัย อ่ินติ๊บ  ปลัด อบต.๕ อบต.ออย  รบ. 
    ๙๗.         นางผองศรี ยศเรืองศรี  หน.ฝ.นก.๖ อบจ.พะเยา  ศศ.บ. 
    ๙๘.         ส.ต.ท.วศิษฐ สีหสกุล  ปลัด อบต.๖ อบต.เชียงบาน  ศศ.บ. 
    ๙๙.         นายวิทยา เปงโท  จพง.ธก.๕ ทต.ดอกคําใต  บช.บ. 
  ๑๐๐.         นางนวลจันทร กุดปอง  จนท.บห.ทั่วไป ๕ อบต.บานมาง  ศศ.บ. 
  ๑๐๑.         นายอภิเชต ผัดวงศ  ปลัด อบต.๕ อบต.บานใหม  ศศ.ม. 
  ๑๐๒.         นางจันทรเพ็ญ สรอยนาค ปลัด อบต.๕ อบต.บานต๊ํา  ศศ.บ. 
  ๑๐๓.         นายทวีจิตร วงศแพทย  ปลัด อบต.๕ อบต.เจริญราษฎร  ศศ.บ. 
  ๑๐๔.         นายเสนีย จันทรฝาย  ผอ.กช.๘  ทม.พะเยา  รป.ม. 
  ๑๐๕. พังงา        นายพิบูลย อันชะนะ  ปลัด อบต.๕ อบต.รมนีย  นบ. 



       -๔-                                                                    รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ 
ลําดับที ่       จังหวัด                   ชื่อ - สกุล                   ตําแหนง             สังกัด                       คุณวุฒิ 
  ๑๐๖. พังงา        นายมานพ ผลทวี  ปลัด อบต.๕ อบต.เหล   ศศ.บ. 
  ๑๐๗.         นายอิทธิพล อินทวิชญ  ปลัด ทต.๖ ทต.โคกกลอย  ศศ.บ. 
  ๑๐๘.         น.ส.สมจิต สุปนตี  จนท.ธก.๓ ทต.กระโสม  บธ.บ.      
  ๑๐๙.         จ.อ.สุวิทย พฤกษาประเสริฐ ปลัด ทต.๖ ทต.เกาะยาว  ศศ.บ. 
  ๑๑๐.         นางวรรณทิพย บุญชู  นัก บห.ทั่วไป ๗   อบจ.พังงา  รป.บ. 
  ๑๑๑. พระนครศรีอยุธยา       นายบรรณ แกวฉํ่า   นิติกร ๓  อบจ.พระนครศรีอยุธยา - 
  ๑๑๒.         นางไพรินทร ปานถาวร  ปลัด ทต.๖ อบต.เกาะเปาะ  ศศ.บ. 
  ๑๑๓.         นายเทพรังสรรค พันอุไร จนท.บห.ทบ. ๔ ทต.ผักไห  - 
  ๑๑๔.         นายประทีป ฉากภาพ  ปลัด ทต.๖ ทต.ลาดชะโด  - 
  ๑๑๕.         นายนิพนธ งามชื่น  จนท.บห.ทั่วไป ๔ อบจ.พระนครศรีอยุธยา - 
  ๑๑๖.         นายเจริญชัย ภุมรินทร  รองปลัด ทต.๖ ทต.พระอินทรราชา - 
  ๑๑๗.         นายเจตนา หามนตรี  รองปลัด อบต.๕ อบต.พยอม  - 
  ๑๑๘.         นายเกษม พ่ึงเย็น  ปลัด อบต.๕  อบต.บานปอม  - 
  ๑๑๙.         นายเกียรตินิยม แกวลี  ปลัด อบต.๕  อบต.ปากกราน  - 
  ๑๒๐.         นายองอาจ สายบุตร  ปลัด อบต.๕  อบต.คลองสวนพลู  -  
  ๑๒๑.         นายชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ  ปลัด อบต. อบต.คูสลอด  - 
  ๑๒๒.         นายธนาศักดิ์ มวงเกษม ปลัด อบต. อบต.สําเภาลม  - 
  ๑๒๓. พิจิตร        นางสายสุณี จงอยูสุข  ปลัด อบต.๕ อบต.วัดขวาง  ศศ.บ. 
  ๑๒๔.         นายทัศนะ สีวะรมย  ปลัด อบต.๕ อบต.ทะนง  ศศ.บ. 
  ๑๒๕.         นายอานุภาพ สรรพานิช ปลัด ทต.๖ ทต.บางไผ  กศ.บ. 
  ๑๒๖.         นายเสนีย โคตะนารถ  ปลัด อบต.๕ อบต.ทาขมิ้น  - 
  ๑๒๗.         นายภาณุพล เต็งกิรานนท ปลัด อบต.๕ อบต.ทาเสา  ศศ.บ. 
  ๑๒๘.         นายวีระพล ดวงอาจ  ปลัด ทต.๗ ทต.ทาฬอ  พบ.ม. 
  ๑๒๙.         น.ส.พัทธธีรา อ่ิมพรรณไชย  ปลัด อบต.๖  อบต.หนองหลุม  นบ.   
  ๑๓๐. พิษณุโลก       นายณัฐชัย อินทรรักษ  ปลัด อบต.๖ อบต.บางระกํา  รป.บ.  
  ๑๓๑.         น.ส.โสภา ทะนันไชย  ปลัด อบต.๕ อบต.แมระกา  ศศ.บ. 
  ๑๓๒.         น.ส.บุษยมาศ พจนาภิวัฒน ปลัด อบต.๕ อบต.ชาติตระการ  ศศ.บ.  
  ๑๓๓.         นายกมล ออนนอมดี  ปลัด อบต.๕ อบต.วังทอง  นบ. 
  ๑๓๔.         นางนพรัตน สระทองยอด ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกุลา  ศศ.บ.  
  ๑๓๕.         ส.ต.ท.ดํารงค กองลับ  ปลัด อบต.๖ อบต.พันชาลี  ศศ.บ. 
  ๑๓๖.         นายวริศ วานิชพิพัฒน  ปลัด อบต.๕ อบต.บานมุง  ศศ.บ. 
  ๑๓๗.         นายไพรัตน ภูวชัยวิเวทย ปลัด อบต.๕ อบต.เนินมะปราง  ศศ.บ. 
  ๑๓๘.         จ.ส.อ.รุง ฟกทอง    ปลัด อบต.๔ อบต.วัดโบสถ  รบ. 
  ๑๓๙.         นายชมภู จันทรเชื้อ  นัก บห.ทั่วไป ๖ อบจ.พิษณุโลก  - 
  ๑๔๐.         น.ส.ดารณี นิลนอย           ปลัด อบต. ๖       อบต.วังโพรง                   รบ.   
  ๑๔๑. เพชรบุรี              น.ส.เพชรินทร เจิมสุวรรณ ปลัด อบต.๕ อบต.ไรมะขาม  ศศ.บ. 
  ๑๔๒.         น.ส.วาสนา เกิดสวาง  ปลัด อบต.๔ อบต.หนองศาลา  ศศ.บ. 
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  ๑๔๓. เพชรบุรี        ส.ต.อ.สันติ สวางศรี  ปลัด อบต.๕ อบต.สํามะโรง  ศศ.บ. 
  ๑๔๔.         นายจําลอง สืบสมบัติ  ปลัด อบต.๕ อบต.ยางหยอง  ศศ.บ. 
  ๑๔๕.         นางบูชารัตน สนจิตร  ปลัด อบต.๕ อบต.ทาแรง  ศศ.บ. 
  ๑๔๖.         นายชาลี บุญผูก  ปลัด อบต.๕ อบต.ดอนยาง  ศศ.บ. 
  ๑๔๗.         นายอนวัช พลอยบุศย  ปลัด อบต.๔ อบต.พุสวรรค  ศศ.บ. 
  ๑๔๘. เพชรบูรณ       นายอดิเรก วรฉายสมบัติ ปลัด อบต.๕ อบต.เข็กนอย  นบ. 
  ๑๔๙.         นางทักษิณา สายมณีรัตน ปลัด อบต.๕ อบต.ซับเปบ  ศศ.บ. 
  ๑๕๐.         น.ส.จงจิตร ศรียา  ปลัด อบต.๔ อบต.วังโปง  ศศ.บ.  
  ๑๕๑. แพร        นายวีระศักดิ์ ทองพลาย ปลัด อบต.๕ อบต.ตาผาหมอก  ศศ.บ. 
  ๑๕๒.         นายไพสิฐ พลปถพี  ปลัด อบต.๔ อบต.หัวฝาย  ศศ.บ. 
  ๑๕๓.         พ.จ.อ.กิตติ พลติ๊บ  ปลัด อบต.๕ อบต.หัวทุง  นบ. 
  ๑๕๔.         นายบุญครอง ดอกเกี๋ยง ปลัด ทต.๖ ทต.ชอแฮ  ศศ.บ. 
  ๑๕๕.         นายภักดี นักรอง  ปลัด อบต.๕ อบต.ทุงแคว  ศศ.บ. 
  ๑๕๖.         นางมณฑา สิทธิชยาพรกุล ปลัด อบต.๕ อบต.แมคําม ี  ศศ.บ. 
  ๑๕๗.         นางแสงจันทร ปานแกว ปลัด อบต.๕ อบต.น้ํารัด  รป.บ. 
  ๑๕๘.         นายนภดล ใจนันท  ปลัด อบต.๕ อบต.รองกวาง  นบ. 
  ๑๕๙.         นายอนุสิทธิ์ คงเชย  นายชางโยธา ๖ ทต.แมจั๊ว  รป.บ. 
  ๑๖๐.         นางวารีญา กิตติยะ  ปลัด ทต.๖ ทต.แมหลาย  รบ. 
  ๑๖๑. ภูเก็ต        นายวันชัย หอมหวน  หน.สป.อบต.๕ อบต.รัษฎา  นบ. 
  ๑๖๒.         นางสมจิตร นิยกิจ  หน.ฝ.กจ.๗ ทน.ภูเก็ต  กศ.บ. 
  ๑๖๓.         นางจันทรา สังวรกาญจน นัก บห.ทั่วไป ๖ ทต.กะรน  - 
  ๑๖๔.         นายวุฒิ เพ็ญศรี  หน.สป.อบต.๕ อบต.ปาคลอก  ศศ.บ. 
  ๑๖๕. มหาสารคาม       น.ส.สุกัลยา สิงหบุรมย  ปลัด อบต.๕ อบต.วังไชย  ศศ.บ. 
  ๑๖๖.         นางพิมพทิพย นิกรสถิตย ปลัด อบต.๕ อบต.หนองคูขาด  ศศ.บ. 
  ๑๖๗.         วาที่เรือตรีบุญสุข เทกอง ปลัด อบต.๖ อบต.วังใหม  ศศ.บ. 
  ๑๖๘.         จ.อ.บรรเทิงศักดิ์ มหามาตย   ปลัด อบต.๕ อบต.หนองมวง  รบ. 
  ๑๖๙.         นายจิรพงษ วงษใหญ  บค. ๓  ทต.แกดํา  ศศ.บ. 
  ๑๗๐.         นายทวิทย โพธิเสส  ปลัด อบต.๔ อบต.ดงเมือง  ศศ.บ. 
  ๑๗๑.         นางวันเพ็ญ ทับผา  ปลัด อบต.๕ อบต.กําพ้ี  ศศ.บ. 
  ๑๗๒         นายธีรวัฒน ชาไชย  ปลัด อบต.๕ อบต.โคกสีทองหลาง ศศ.ม. 
  ๑๗๓.         นายพัฒนศักดิ์ จันทรงกุล ปลัด อบต.๕ อบต.หนองเรือ  ศศ.บ. 
  ๑๗๔.         นายเทพฤทธิ์ มงคล  ปลัด อบต.๕ อบต.นาเชือก  ศศ.บ. 
  ๑๗๕.         ส.อ.วิวัฒน ศรีแกว  ปลัด อบต.๕ อบต.เกิ้ง   รบ. 
  ๑๗๖. มุกดาหาร       น.ส.รุงรัตน พรอมไธสง  หน.ส.กค.๔ อบต.นาสีนวน  รป.บ. 
  ๑๗๗.         น.ส.กนกลักษณ ปองทอง ปลัด อบต.๕ อบต.นิคมคําสรอย  ศศ.บ. 
  ๑๗๘.         น.ส.วัลวิสาร ยืนยั่ง  ปลัด อบต.๔ อบต.ดงมอน  ศศ.ม. 
  ๑๗๙.         นายนพพร แสงคําเพราะ ปลัด อบต.๕ อบต.เหลาหมี  ศศ.บ. 
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  ๑๘๐. มุกดาหาร       วาที่ ร.ต.หญิงดวงเดือน ลุนเพ็ง  ปลัด อบต.๔ อบต.บานแกง  ศศ.บ. 
  ๑๘๑.         นายสวาสดิ์ แถลงศรี  ปลัด อบต.๕ อบต.ผึ้งแดด  รบ. 
  ๑๘๒. แมฮองสอน       นายพรศักดิ์ วารินทร  บุคลากร ๔ อบจ.แมฮองสอน  รบ. 
  ๑๘๓. ยโสธร        นายชาญยุทธ ศรีวะรมย ปลัด อบต.๕ อบต.นาเวียง  ศศ.ม. 
  ๑๘๔.               นายวีระศักดิ์ บุญทศ  ปลัด อบต.๕ อบต.หนองเปด  นบ. 
  ๑๘๕.         นายมานิช แกนจําปา  ปลัด อบต.๔ อบต.หนองหิน  ศศ.บ. 
  ๑๘๖.         นางภัคจิรา ปกปอง  ปลัด อบต.๖ อบต.กุดกุง  รป.บ. 
  ๑๘๗.         นางเชาวณี สีลาลาด  ปลัด อบต.๕ อบต.น้ําออม  ศศ.บ. 
  ๑๘๘. ยะลา        น.ส.นลพรรณ ขวัญซาย ปลัด อบต.๕ อบต.ตะโละหะลอ  ศศ.บ. 
  ๑๘๙.         น.ส.ปทมา อิสเฮาะ  ปลัด อบต.๕ อบต.ยะลา  ศศ.บ. 
  ๑๙๐.         นายไชยะ เจแหล  ปลัด ทต.๖ ทต.บันนังสตา  นบ. 
  ๑๙๑.         น.ส.อรทัย ดีทองออน  บค.๓  ทต.กาบูยอเกาะ  บธ.บ. 
  ๑๙๒.         นางปานทิพย พิชญปญญาธรรม นิติกร ๓  อบจ.ยะลา  นบ. 
  ๑๙๓.         นายภาคภูมิ โภชนุกูล  ปลัด อบต.๖ อบต.ลําพะยา  นบ. 
  ๑๙๔. ระนอง              นางนันทพร ตัณฑะจินะ จนท.บห.ทั่วไป ๕ อบต.บางริ้น  ศศ.บ. 
  ๑๙๕.         นางนาตยา มัชฌิม  ปลัด อบต.๕ อบต.บางหิน  ศศ.บ. 
  ๑๙๖.         นายดุสิต ล่ิมปนกติกา  ปลัด อบต.๔ อบต.น้ําจืด  ศศ.บ. 
  ๑๙๗.          น.ส.สุมาพรณ ภิรมย  ปลัด อบต.๕ อบต.บางแกว  ศศ.บ. 
  ๑๙๘. ระยอง        นายสุวัฒน พนชั่ว  หน.ฝ.อก.๖ ทน.ระยอง  นบ. 
  ๑๙๙.         นายสุรินทร แสงทอง  ปลัด อบต.๕ อบต.บางบุตร  นบ. 
  ๒๐๐.              นายธีรฉัตร ไชโย  ปลัด ทต.๖ ทต.จอมพลเจาพระยา นบ. 
  ๒๐๑.         นายสมศักดิ์ จิตตอารีย  ปลัด ทต.๖ ทต.ชุมแสง  นบ. 
  ๒๐๒.         นายสมศักดิ์ โมราศิลป  ปลัด อบต.๕ อบต.ปายุบใน  นบ. 
  ๒๐๓. รอยเอ็ด              วาที่ ร.ท.ฉัตรชัย สัตนาโค ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองทอง  นบ. 
  ๒๐๔.         ส.ต.ท.สงวน เย็นวัฒนา  ปลัด อบต.๕ อบต.วังหลวง  นบ. 
  ๒๐๕.              นายสมศักดิ์ พันธชาติ  ปลัด อบต.๕ อบต.นางแซง  ศศ.บ. 
  ๒๐๖.         นายนิติพงษ แกวพลงาม ปลัด อบต.๕ อบต.หนองหลวง  ศศ.บ. 
  ๒๐๗.         น.ส.ทิวาพร ไชยทะ  ปลัด อบต.๕ อบต.เมยวดี  ศศ.บ. 
  ๒๐๘.         นายวิชิต วรรณพฤกษ  นิติกร  ทต.เชียงใหม  นบ. 
  ๒๐๙.         นายวิชิต โพธาราม  ปลัด ทต.๖ ทต.จตุรพักตรพิมาน นบ. 
  ๒๑๐.         ส.อ.พรชัย ถนัดคา  ปลัด อบต.๖ อบต.หนองผือ  นบ. 
  ๒๑๑.         นายปยะพงศ ประกอบเสริม นิติกร ๕  อบต.รอบเมือง  นบ. 
  ๒๑๒.         จ.ส.อ.ธวัชชัย ศรีดารา  ปลัด อบต.๕ อบต.นาโพธิ์  นบ. 
  ๒๑๓.         นายวันชัย สุวรรณพันธ  ปลัด อบต.๕ อบต.หนองฮี  นบ. 
  ๒๑๔.         ส.ต.ท.สุรพล พรเสนา  ปลัด อบต.๕ อบต.กูกาสิงห  นบ. 
  ๒๑๕.         นางวรรณวนัช สิทธิสาร ปลัด อบต.๕ อบต.เกษตรวิสัย  ศศ.บ. 
  ๒๑๖.         น.ส.วิราพร จุลสม  ปลัด อบต.๕ อบต.บานฝาง  ศศ.บ. 
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  ๒๑๗. รอยเอ็ด        นายคมสันติ์ ขันบุตร  ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองบัว  นบ. 
  ๒๑๘.         นายศุภวัฒน การประกอบ หน.ส.กค.๔ อบต.ดงครั่งนอย  นบ. 
  ๒๑๙.         จ.อ.พงษศักดิ์ จันทวิมล  จพง.ธก.๓ ทต.กูกาสิงห  รบ. 
  ๒๒๐.         นายลําพัน เศรษโฐ  จนท.วนผ.๕ ทต.สระคู   รบ. 
  ๒๒๑.         นายประสพสุข ภารยาท ปลัด อบต.๕ อบต.หนองใหญ  ศศ.บ.  
  ๒๒๒. ราชบุรี        นายอัมพร แสนสุวรรณ  นิติกร ๓  ทต.บางแพ  นบ.   
  ๒๒๓.         จ.ส.อ.นิคม ปุสสวงษ  รองปลัด ทต.๖ ทต.หลักเมือง  ศศ.บ. 
  ๒๒๔.                   วาที่ ร.ต.พนมศักดิ์ ปฏิมาประกรณ  ปลัด อบต.๕ อบต.อางหิน  ศศ.บ. 
  ๒๒๕.         นายเอกสิทธิ์ สุทธิศาสนกุล ปลัด อบต.๕ อบต.ยางโทน  รบ. 
  ๒๒๖.         นายสุรชัย ล้ีสมบูรณผล  ปลัด อบต.๕ อบต.ปาไก  นบ. 
  ๒๒๗.         นางสยุมพร ศรีกงพาน  หน.สป.ทต.๖ ทต.ทาผา  รป.บ. 
  ๒๒๘.         นายยุทธศิลป ภูโทสุทธิ์  จนท.วนผ.๔ ทม.โพธาราม  -    
  ๒๒๙. ลพบุรี        น.ส.สุดารัตน เมธยานันท หน.สป.อบต.๔ อบต.ทาศาลา  นบ. 
  ๒๓๐.         วาที่ ร.ต.กิตติ สิงหสวัสดิ์ ปลัด อบต.๕ อบต.โคกสลุด  ศศ.บ. 
  ๒๓๑.         วาที่ ร.ต.วชิรพันธ ศรีสุวรรณ   ปลัด อบต.๖ อบต.พัฒนานิคม  ศศ.บ. 
  ๒๓๒.         นายชูศักดิ์ สวัสดิ์สุข  ปลัด อบต.๕ อบต.บานทราย  ศศ.บ. 
  ๒๓๓. ลําปาง        นางสมหมาย จันทรเขียว ปลัด ทต.๖ ทต.แมป ุ  รบ. 
  ๒๓๔.               นายเฉลิมชัย สรอยนาค ปลัด อบต.๕ อบต.บานหวด  นบ. 
  ๒๓๕.         นายนภปนนท สุรินทรโท ปลัด อบต.๖ อบต.บานสา  รม. 
  ๒๓๖.         นายวิทวัส พรหมจักร  นิติกร ๕  อบจ.ลําปาง  นบ. 
  ๒๓๗.                               นายธงชัย พัวศรีพันธ  นิติกร ๖  ทน.ลําปาง  นบ. 
  ๒๓๘.         นายยุทธนา ศรีสมบูรณ  บค.๕  ทม.เขลางคนคร  รป.บ. 
  ๒๓๙.         นายถนอม คําปนศรี  ปลัด อบต.๖ อบต.แจหม  นบ. 
  ๒๔๐.         นายธีรยุทธ ขัดทา  นิติกร ๓  อบต.บอแฮว  นบ. 
  ๒๔๑.         ส.ต.อ.สิทธิชัย ทีเกง  ปลัด อบต.๖ อบต.วังแกว  นบ. 
  ๒๔๒.         นายจักรพงษ อินตะนนท ปลัด ทต.๖ ทต.แจหม  รป.บ. 
  ๒๔๓.          นางอุไรวรรณ นันตาดี  ปลัด อบต.๖ อบต.เถินบุรี  ศศ.บ. 
  ๒๔๔.         นายอราม ดวงจันทร   นิติกร ๓  ทต.แมพริก  นบ. 
  ๒๔๕.         น.ส.ศุรียรัฏ พงศมีสุขสุจริต ปลัด อบต.๖ อบต.นาครัว  ศศ.บ.  
  ๒๔๖.         น.ส.ณัฎฐ ซายจันทึก  บค.๓  อบต.บานเอื้อม  ศศ.บ. 
  ๒๔๗.         ส.อ.วิรัตน สันแดง  ปลัด ทต.๖ ทต.บานใหม  นบ. 
  ๒๔๘.         นายสําเริง ยาสมุทร  ปลัด อบต.๖ อบต.ปงเตา  ศศ.ม. 
  ๒๔๙.         ส.ต.ท.ณฤทธิ์ เครือตา  ปลัด อบต.๖ อบต.ดอนไฟ  นบ. 
  ๒๕๐         นายเฉลิมชัย สรอยนาค ปลัด อบต.๖ อบต.บานหวด  นบ. 
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