




1 น.ส. กรรณิการ ทุมแกว บุคลากร 3 ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
2 นาย กฤตวิทย สิทธิศักดิ์ บุคลากร 3 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
3 นาย กฤษฎากรณ ปวงคําไหล บุคลากร 3 อบต. ทาเสา เมือง อุตรดิตถ
4 นาย กําพล หาญพนาวาทย ปลัด อบต. 5 อบต. โพธิ์สามตน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

5 นาง กิติยา ทิพยโสตถิ บุคลากร 5 ทต. เวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย
6 น.ส. เกษร โสรัตนมงคล บุคลากร 3 ทต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย
7 น.ส. เกสรี ชูบุรี จนท.ธุรการ 1 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

8 นาง จันทรหอม จันทวัติ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
9 น.ส. จุฬารัตน นอยเล็น บุคลากร 5 ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

10 นาง ฉันทนา ผิวฟก จนท.ธุรการ 1 อบต. บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
11 น.ส. เฉลิมศรี ชัยอาวุธ จนท.บันทึกขอมูล 4 อบต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี
12 น.ส. ชลธิชา ปลัดกอง บุคลากร 3 อบต. นาดอกคํา นาดวง เลย
13 นาง ชาลิสา ทองสุข จนท.ทะเบียน 2 ทต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ
14 นาย ดํารงศักดิ์ กลัดออน บุคลากร 3 ทต. ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
15 นาง ดุษฎี แกวเมฆ บุคลากร 3 อบต. จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
16 นาย ตนตะวัน ทองภักดี ปลัด อบต. 6 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
17 นาย ธนวิชญ พรมวังขวา นิติกร 3 ทต. ปว ปว นาน
18 น.ส. ธัญรัตน ศิริมงคล บุคลากร 3 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
19 น.ส. ธัญญนภัส แกวอิ่ม นักวิชาการศึกษา  - ทม. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
20 นาย นพรุจ รอดบางพงษ ผช.บุคลากร  - ทต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
21 นาง นาตยา เกิดศิริ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ควนชุม รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

22 น.ส. นิรดา เปลี่ยนรัมย จนท.บันทึกขอมูล 4 อบต. เมืองยาง ชํานิ บุรีรัมย
23 น.ส. นูรีฮัน อุดมชัยกิตติ บุคลากร 3 อบต. ตะโละกาโปร ยะหริ่ง ปตตานี
24 นาย นิรันดร ภูเชย หน.สวนโยธา 4 อบต. ปาคาหลวง บานหลวง นาน
25 น.ส. ประภาภรณ บุญสงเสริม บุคลากร 3 ทม. บานฉาง บานฉาง ระยอง
26 น.ส. ปยะมาศ วามล จพง.ธุรการ 3 อบต. ตาแกะ ยะหริ่ง ปตตานี
27 น.ส. พัชรีย อินตรา บุคลากร 3 อบต. บานเกาะ เมือง นครราชสีมา

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 22 - 26 พ.ค. 49
วิชาคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร
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28 นาย พรเทพ เหมะพุกกะ บุคลากร 7ว. ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
29 นาย พิภพ โชติรัตน หน.ฝายอํานวยการ 7 ทม. เบตง เบตง ยะลา
30 นาง พิลาส ชูปวันที บุคลากร 3 อบต. สีกาย เมือง หนองคาย
31 นาง มนตกานต ทาวฮาย จนท.บันทึกขอมูล 3 อบต. แสนทอง ทาวังผา นาน
32 นาย ยัสถะ พลมี บุคลากร 3 อบต. ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช

33 นาย ยุคล จันทรขาว หน.สํานักปลัดเทศบาล 7 ทม. สตูล เมือง สตูล
34 วาที่ร.ต. ยุทญ ฉิมนันท ปลัด อบต. 6 อบต. หนองนาคํา เมือง อุดรธานี
35 น.ส. ยุพิน สงวนธนากร จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
36 น.ส. ยุวดี นทีธารทอง ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
37 น.ส. รัชนี เปลงปลั่ง ผช.บุคลากร - อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง
38 นาย รัฐกาล กล่ินหอม บุคลากร 3 อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
39 นาย รุงโรจน สุวรรณะ บุคลากร 3 ทต. ควนเนียง ควนเนียง สงขลา
40 น.ส. โรจนีย สงวนพันธ บุคลากร 3 ทต. ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี
41 นาง วลัย ศรีจะบก จนท.บันทึกขอมูล 5 ทน. อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
42 น.ส. ศรัญญรัตน พรหมเพ็ญ บุคลากร 4 ทม. สุราษฏรธานี เมือง สุราษฏรธานี
43 น.ส. ศรัญญา ไกรฤทธิ์ บุคลากร 3 ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
44 น.ส. ศรีนวล เสมอภาค บุคลากร 3 ทต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
45 น.ส. ศศิธร อมรพิพัฒน บุคลากร 3 อบต. ทาไข เมือง ฉะเชิงเทรา
46 นาง ศศิธร รักแยม หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานหลุม เมือง สุโขทัย
47 นาย ศักดิ์ดา ผกากรอง บุคลากร 3 อบต. บางโกระ โคกโพธิ์ ปตตานี
48 น.ส. สมฤดี ทองขํา บุคลากร 3 อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
49 น.ส. สรัญญา มิ่งเมือง บุคลากร 4 ทต. น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
50 น.ส. สรันชนา จันทรเพ็ญ บุคลากร 3 อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง
51 นาย สันติ ทรัพยสมบูรณ บุคลากร 3 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
52 น.ส. สิรินทิพย ดําเดน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ควนชุม รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

53 น.ส. สุจิตรา เติมกิจธนสาร บุคลากร 3 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
54 น.ส. สุพรรณี ดาบเงิน บุคลากร 3 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช

55 น.ส. สุพรรนีย ดีเนียม บุคลากร 3 ทต. ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย
56 นาง สุภาคี เรืองศรี จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
57 น.ส. แสงทอง สอนหลง บุคลากร 3 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
58 นาง อรทัย เอกสะพัง จพง.ธุรการ 2 ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



59 นาง อรอุมา ไกรนุกูล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ควนชุม รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

60 น.ส. อัมพร สีบุ บุคลากร 3 อบต. เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 น.ส. กิตติมา ชวงโพธิ์ บุคลากร 3 ทต. บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
2 นาย เกียรติศักดิ์ โตแสง จนท.ประปา 1 อบต. หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
3 นาย เกียรติศักดิ์ ชาญบัญชี ชางไฟฟา 1 อบต. นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
4 นาย จีระศักดิ์ ต้ังฟุงเกียรติ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หินโคน จักราช นครราชสีมา
5 น.ส. จุไรรัตน พอกพูน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สลักได เมือง สุรินทร
6 นาย ฉัตรชัย ชํานาญเสือ จพง.ธุรการ 2 ทต. ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
7 วาที่รต. ชัยยุทธ สอนแสง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
8 นาย ฐฬส จันทนะเปลิน จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
9 น.ส. ณัชชา นามบุดดี จพง.พัสดุ 5 ทต. ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
10 นาย ถาวร กวีสันติภาวัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี นครราชสีมา
11 นาย ธนกฤต หัตถี จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
12 น.ส. ธนัชชา มุขโสภาพันธุ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 ทต. บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี
13 น.ส. ธิสิญาภรณ โตอิ่ม จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
14 น.ส. นงเยาว แกวอาจ จพง.ธุรการ 2 อบต. โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
15 น.ส. นนิชา สุขฉัตร นักวิชาการคลัง 3 ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

16 นาย นิยม คุมภัยรัญ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
17 จ.อ. บัญชา โมรานอก จพง.ปองกันฯ 4 ทต. โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
18 นาย ประพันธ ไชยพูล จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
19 นาย ประพันธศักดิ์ ทองนาเมือง จพง.ธุรการ 2 อบต. เกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
20 น.ส. ผองศรี ทองเรือง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นามะเฟอง เมือง หนองบัวลําภู
21 น.ส. ผุสดี วิเวกจวง จพง.ธุรการ 2 ทต. อุโมงค เมือง ลําพูน
22 น.ส. พรรณรายณ ศรีสุข จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดินอุดม ลําทับ กระบี่
23 นาย พัฒนา จันทวัติ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
24 น.ส. พิมพาภรณ สีน้ําเงิน นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. ตันหยงมัส เมือง นราธิวาส
25 นาย ไพบูรณ พรชีวโชติ ปลัด อบต. 6 อบต. สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
26 นาย ไพบูลย รื่นเริง นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
27 นาย มงคล ยอดคง นักพัฒนาชุมชน 6 ทต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 22 - 26 พ.ค. 49

วิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมการพัฒนาเว็บไซตของ อปท. ดวยโปรแกรม Open source

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



28 น.ส. มยุรา อิกะศิริ จนท.ธุรการ 1 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
29 น.ส. ยศวดี ตรีนุสนธิ์ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 ทน. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
30 น.ส. รติรัตน ชูมะณี ปลัด อบต. 6 อบต. โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
31 นาง ลาวัณย ธนะบรรณ จพง.ธุรการ 6 ทต. รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

32 นาย สรศักดิ์ ทอนฮามแกว ชางโยธา 1 อบต. โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
33 นาย สห ลีนุชาติ นักพัฒนาชุมชน 3 ทม. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
34 นาย สันติ สอนเอี่ยม จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บานแยง นครไทย พิษณุโลก
35 น.ส. สาวิกา โอตาคาร จพง.สงเสริมการทองเที่ยว 2 อบต. สีกาย เมือง หนองคาย
36 น.ส. สิตานัน แซต้ัง จนท.บันทึกขอมูล 4 ทต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
37 นาย สิทธิโชค อินธิแสน สัตวแพทย 4 ทต. ทาแร เมือง สกลนคร
38 นาง สุรีรัตน ทองจันทร จนท.ระบบงานคอมฯ 5 ทต. บานเพ เมือง ระยอง
39 น.ส. สุวิมล กองตระการ จพง.ธุรการ 5 ทต. รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

40 นาย โสภาพ เห็มทอง ปลัด อบต. 6 อบต. ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
41 นาย อธิชาติ มลิทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. กังแอน ปราสาท สุรินทร
42 นาย อนุชา ธารรักษ ปลัด อบต. 6 อบต. นาจิก เมือง อํานาจเจริญ
43 นาย อนุพนธ นิตะโคตร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ทาลาด เรณูนคร นครพนม
44 นาง อพินยา จิตสกุลชัย จพง.ธุรการ 2 ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

45 น.ส. อรพินท สารินจา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บานทับ แมแจม เชียงใหม
46 นาย อัมรินทร อิ่มเอม ปลัด อบต. 5 อบต. อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง
47 นาย อาซีรา เจะอาลี จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
48 น.ส. อารีนา มานิตยพันธ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
49 นาย เอกชัย เพชรประกอบ นิติกร 3 อบต. บานเกาะ เมือง อุตรดิตถ
50 นาย เอกภพ บุญเพลิง นายชางโยธา 3 อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 น.ส. กรรณิการ เทียนสมใจ จนท.ธุรการ  - อบต. หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบุรี
2 น.ส. กอบกุล ตันทวงศ จพง.ธุรการ 2 ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
3 นาง เกศินี จรูญชาติ จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
4 นาง ขนิษฐา ลิขิตเขตตานนท นักบริหารงานคลัง 6 อบต. บางงา ทาวุง ลพบุรี
5 นาง ขนิษฐา บุญเอกอารีย นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
6 นาย คงฤทธิ์ ผองใส หน.สวนโยธา 5 อบต. ถํ้า ตะก่ัวทุง พังงา
7 น.ส. คนึงนิจ แกวสะอาด จพง.ธุรการ 2 อบต. ระเวียง โนนนารายณ สุรินทร
8 จ.อ. คําณพ โสมรักษ จนท.ธุรการ 3 ทต. น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี
9 น.ส. คุลิกา คลับคลาย นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

10 นาย จรินทร ไทยยานันท ปลัด อบต. 6 อบต. ไผสิงห ชุมแสง นครสวรรค
98 นาย ไซฟุดดีน ดาราแม นายชางโยธา อบต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
12 นาย จักราวุธ ชาสงวน จพง.ธุรการ 2 อบต. บานเสียว นาหวา นครพนม
13 น.ส. จารุวรรณ มาตรสงคราม ผช.นายชายโยธา 3 อบต. เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
14 นาย จิรายุทธ หงษสิบเจ็ด นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เจดียชัย ปว นาน
15 นาง จุฑารัตน มอมพะเนาว จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หวยยาง เมือง สกลนคร
16 นาง จุฑารัตน ตรีศาสตร จพง.ทะเบียน 4 ทม. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
17 นาง จุฬาภรณ วุฒยา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทร
18 น.ส. จุฬาวัลย พ่ึงภพ นักวิชาการเกษตร 3 อบต. หนองจะบก เมือง นครราชสีมา
19 นาย เจริญชัย จินดามรกฏ ปลัด อบต. 6 อบต. ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี
20 นาย ชลภัทร เพ็ชราม จพง.ธุรการ 2 ทต. บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี
21 นาย ชัชวาล ไพจิตร บุคลากร 3 อบต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

22 น.ส. ดวงหทัย นาคมกุล ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
23 ส.ต.ท. ดํารง กองลับ ปลัด อบต. 6 อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
24 นาง ธมลวรรณ ตั้งบุญดวงจิตร จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. ศรีษะจรเขใหญ กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
25 น.ส. นงนุช จุลสี ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา

26 น.ส. นงลักษณ ขันตา จนท.ธุรการ 1 อบต. หวยไคร แมสาย เชียงราย
27 นาง นฤมล นันชัย ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. หวยไคร แมสาย เชียงราย

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
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28 น.ส. นารี ขุนบานฆอง นิติกร 3 อบต. ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
29 นาย นิรุธ ใจดี ปลัด อบต. 6 อบต. บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
30 นาง นิลุบล ชุมแวงวาป นักวิชาการศึกษา 3 ทต. บานจั่น เมือง อุดรธานี
31 นาง บัวเรียน งอมสงัด หน.สวนการคลัง 5 อบต. โสน ขุขันธ ศรีสะเกษ
32 นาย บุญเกิด หนองกุม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี
33 นาย บุญรุง ชุมชิต หน.สวนโยธา 6 อบต. ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร
34 นาย ปฐม สีวะรมย นิติกร 3 อบต. ชากบก บานคาย ระยอง
35 นาง ปภาวิน วงษแชมา จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. หวยชินสีห เมือง ราชบุรี
36 นาย ประสิทธิ์ ผาสุก ปลัด อบต. 6 อบต. บานเชิด พนัสนิคม ชลบุรี
37 น.ส. ผกามาศ คะเชนทน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก
38 น.ส. พนิดา นาคทรัพย จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบต. บางแขม เมือง นครปฐม
39 นาง พรรณราย พุกเจริญ นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 อบต. ทาตลาด สามพราน นครปฐม
40 นาย พีระศักดิ์ ชาดา หน.สวนโยธา 5 อบต. เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
41 นาย ไพบูลย รื่นเริง นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
42 น.ส. ภัทรวดี นะวะนิน บุคลากร 3 อบต. เนินฆอ แกลง ระยอง
43 จ.อ. ภาณุภาส จาดเสาธง จพง.ปองกันและบรรเทาฯ 3 ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
44 นาย ภาณุวัฒน ปุณขันธุ จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ
45 นาย ภูมินันท เรืองชัยกุล นายชางโยธา 2 อบต. วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี
46 นาย ภูวนาถ นิตยเจริญโรจน นิติกร 3 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
47 นาย มาโนช ปยนันทจรัสศรี จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
48 น.ส. มาลาตรี บุญสินธ หน.สวนการคลัง 6 อบต. เทพนิมิต โปรงน้ํารอน จันทบุรี
49 นาง ยุภาภรณ นาคนิยม จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทร
50 น.ส. รัตติกาล พูนศิลป จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช

51 น.ส. ลําเพียง มามิ่ง จนท.ธุรการ 1 อบต. ปากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
52 นาย วรรณวิช ดานสมัคร นักวิชาการเกษตร 3 อบต. ชากบก บานคาย ระยอง
53 นาง วันดี ปานนอย จพง.ธุรการ 5 ทต. กม.5 เมือง ประจวบคีรีขันธ
54 นาง วันทนา ชาวยศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ
55 นาง วิจิตรตา ประชาชิต จนท.ธุรการ 2 อบต. หวยยาง เมือง สกลนคร
56 นาง ศรีไพ กอเกิด จนท.ธุรการ 1 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
57 นาย ศิวเทพ ศรีพอ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุ
58 นาย ศุระชัย ปะทะวัง จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. เสม็ด เมือง บุรีรัมย
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59 นาย สกล เหลืองไพฑูรย ปลัดเทศบาล 8 ทม. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
60 นาง สกุนา มอญพันธุ ปลัด อบต. 6 อบต. หนองผักแวน ทาหลวง ลพบุรี
61 นาย สมเกียรติ คฤหะมาณ ปลัด อบต. 6 อบต. หัวถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62 นาง สมใจ วงศใจ นักบริหารงานคลัง 6 อบต. ตะเคียน ขุขันธ ศรีสะเกษ
63 นาง สมบูรณ โพธิ์เขียว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดองกัมเม็ด ขุขันธ ศรีสะเกษ
64 น.ส. สัณหสุฎา อินทรแกว นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
65 นาง สําราญจิตร สุขนวล จพง.ธุรการ 2 ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ
66 นาง สุจินดา ประเสริฐ จพง.ธุรการ 6 ทม. กันตัง กันตัง ตรัง
67 น.ส. สุจินตนา ปองไพสิฐศักดิ์ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กาบิน กุดขาวปุน อุบลราชธานี
68 นาง สุภัสสร สุวิปกรณ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
69 นาง สุภาคี ย้ิมแสงรัศมี นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
70 นาง สุภาภร ใยรีอาง จนท.ธุรการ 2 อบต. วังหลวง กิ่ง อ.เฝาไร หนองคาย
71 นาง สุวิมล เจริญพร นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
72 นาง สุวิมล สิงหธรรม จพง.ธุรการ 4 อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
73 นาง เสาวนีย จันทวินันท จนท.ธุรการ 1 อบต. กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
74 นาง โสภิต เพ่ิมทรัพย ผอ.การกองคลัง 8 ทม. กันตัง กันตัง ตรัง
75 นาย หาญชนะ ไชยเสนา นิติกร 5 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
76 นาย อนุรักษ ผดุงกิจ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ขามปอม วาปปทุม มหาสารคาม
77 น.ส. อรอุมา สุทธรัง ผช.จนท.ธุรการ - อบต. เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
78 นาง อามาล สาและ จนท.ธุรการ 2 อบต. ตันหยงลิมอ ระแงะ นราฑิวาส
79 น.ส. อิงกมล แกวตรีสิน จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
80 นาย เอี้ยง สมพันธ ผช.บุคลากร - อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
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