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1 น.ส. กนกพร ลอยกลาง จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ไมงาม เมือง ตาก
2 น.ส. กมลวรรณ เถียรวิชิต จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
3 นาง กัญญาภัค จักขุเรือง จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
4 นาง กัลยวัฒน สุมมาตย หน.สวนการคลัง 5 อบต. โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
5 นาย กิตติศักดิ์ แฮบดี หน.สวนโยธา 5 อบต. นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
6 น.ส. คณิตา คําหวล จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
7 นาย คมสันต ทาระพันธ นายชางโยธา 5 ทต. ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
8 นาง จงกล กิจเดช จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
9 นาง จันทรเพ็ญ จิตอักษร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หาดพันไกร เมือง ชุมพร
10 นาง จันทรเพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เนินพระ เมือง ระยอง
11 นาง จํารูญ เส็งดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชองแค ตาคลี นครสวรรค
12 น.ส. จิราพร วันจันทร จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
13 นาง จิลัดดา ผูมีสัตย จพง.ธุรการ 5 ทต. วังเจา ก่ิง อ.วังเจา ตาก
14 น.ส. จุฑาทิพย ไสวชัยศรี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ชางทอง เฉลิมพระเกรียรติ นครราชสีมา
15 น.ส. จุฑามาศ สายศรี หน.สวนการคลัง - อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
16 น.ส. จุฬาวรรณ ทิพเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
17 นาย เฉลิม เผาหัวสระ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนทอง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
18 นาย เฉลิม ซ่ือตรง จนท.การเงินและบัญชี - อบต. เซเปด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
19 นาย เฉลิมพล มิ่งเชื้อ นายชางโยธา 5 อบจ. ลําปาง เมือง ลําปาง
20 นาย ชเนนทร กรกชมาศ วิศวกรโยธา 5 ทม. บานบึง บานบึง ชลบุรี
21 นาง ชมพูนุท วารี จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
22 นาย ชัยชนะ โลไธสง นายชางโยธา 5 อบต. สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร
23 น.ส. ชาวเรศ สารี ผช.จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
24 น.ส. ชุติกาญจน มั่นคงดี จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ
25 นาง โชรีย ใจบุญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยสามพาด กิ่ง อ.ประจักษศิลปาคม อุดรธานี
26 นาย ไชยา สุธรรม หน.สวนโยธา 4 อบต. หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
27 น.ส. ดารารัตน ละวา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สิงหโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
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28 นาย ธนตมน จันทรเจริญ นายชางโยธา 5 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
29 น.ส. ธันยพร จูมจะนะ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองโน เมือง มหาสารคาม
30 น.ส. นงลักษณ รัศมี หน.สวนการคลัง 6 อบต. สรอยทอง ตาคลี นครสวรรค
31 นาง นงลักษณ พิเดช หน.สวนโยธา 5 อบต. บานบัว เมือง บุรีรัมย
32 น.ส. นรินทร อรุณเมือง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค
33 นาย นิคม กันทะวงศ บุคลากร 3 ทต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
34 น.ส. นิยม สุจริต จนท.จัดเก็บรายได 2 อบต. แก รัตนบุรี สุรินทร
35 นาง เนตรนภา วงศอินตา จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร
36 นาง เนืองนิตย วิชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร
37 นาย บรรเจิด เครือโป นายชางโยธา 6 ทต. วังเจา วังเจา ตาก
38 น.ส. บังเอิญ ปาลวัฒน หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองโพ ตาคลี นครสวรรค
39 นาย บุญจันทร พรมเดื่อ หน.สวนการคลัง 5 อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
40 นาง บุษบารัตน รัชอินทร ผช.จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
41 น.ส. ประพิศ ยมรัตน นักบริหารงานการเงินฯ 4 อบต. แคนดง แคนดง บุรีรัมย
42 น.ส. ประภาศรี บูรณะปยะสกุล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
43 นาย ประสิทธิ์ แกงศิริ หน.สวนโยธา 5 อบต. หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
44 นาง ปทมศิริ กายา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. นาทะนุง นาหมื่น นาน
45 น.ส. ปยะ รัตนา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
46 น.ส. ปุณยนุช บุญรักษา จพง.ธุรการ 3 ทม. มาบตาพุด เมือง ระยอง
47 น.ส. พงษลัดดา รองพล หน.สวนการคลัง 3 อบต. ซับใหญ ก่ิง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ
48 นาย พงษศักดิ์ ศรีราศักดิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม
49 น.ส. พรทิพย มั่งมี หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
50 น.ส. พัชราภรณ พวงเพ็ชร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
51 นาง พัชรี ทัลวัลล์ิ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
52 นาย พิทักษ กาวิละ นักวิชาการสุขาภิบาล 5 ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพูน
53 นาย พิรุฬห ศิริทองคํา จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 อบต. บานกลาง เมือง ลําพูน
54 นาย ภวุฒิ วงศไชย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
55 นาย ภาณุวัตร ทับแสง หน.สวนโยธา 5 อบต. ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
56 น.ส. มณเทียร แกวมา ผช.จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เขาพนม เขาพนม กระบ่ี
57 นาง มยุรี ศิริ ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
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58 น.ส. มลิวัลย สมสุข จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
59 นาง มะลิวัลย เพ็ชรพูน หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานธาตุ ภูเขียว ชัยภูมิ
60 น.ส. มาริษา นาคะเสถียร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
61 นาง มาลี สุขหทัยนิรันดร จพง.ทะเบียน 5 ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
62 นาง ยุวดี บรรเจิด จพง.การคลัง 4 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
63 นาง รจนา ศรีรุวัฒน หน.สวนการคลัง 5 อบต. หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

64 น.ส. รวีวรรณ ภักดีกลาง หน.สวนโยธา 4 อบต. สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร
65 นาย รัชพล พรหมเพ็ชร นายชางโยธา 2 อบต. กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
66 น.ส. รัตติยา ชูเรือง หน.สวนโยธา 4 อบต. ทาอุเทน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
67 น.ส. รุง หนายโสก หน.สวนการคลัง 5 อบต. แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
68 น.ส. รุงนภา เพชรดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
69 นาง รุงฤดี ศิลาสิทธิ์ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. สําโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย
70 น.ส. วรณัฐ อภิบาลศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว
71 น.ส. วัชชรินทร บุญมั่น จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ตกพรม ขลุง จันทบุรี
72 นาง แววดาว จันละออ จนท.จัดเก็บรายได 2 ทต. ลาดใหญ ลาดใหญ ชัยภูมิ
73 นาง ศรินภรณ พินิจลึก หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
74 นาย ศักดิ์ชาย จันทินมาธร บุคลากร 3 อบต. บางน้ําผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
75 นาย สงา คงสุทธิ์ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
76 นาง สมใจ เพ็ญศศิทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
77 นาย สมนึก วันชูชิต นักบริหารงานคลัง 6 อบต. พันดอน กุมภวาป อุดรธานี
78 นาย สมฤทธิ์ แสนมอม นายชางโยธา 2 อบต. หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
79 นาง สมศรี บัวทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
80 น.ส. สลิตา ศรีไตรเฮือง ผช.จนท.ธุรการ - อบต. พุดซา เมือง นครราชสีมา
81 นาย สันติ ทาวนอก จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ตาจั่น คง นครราชสีมา
82 นาย สันทัศน พรชัย ชางโยธา 1 อบต. หนองบัวสิม คําตากลา สกลนคร
83 น.ส. สายใจ เสือคง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
84 น.ส. สายฝน ไทรแชมจันทร พง.การเงินและบัญชี - อบต. บางไทรปา บางเลน นครปฐม
85 น.ส. สุจิตรา โพธิ์ทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. เจาวัด บานไร อุทัยธานี
86 น.ส. สาวิตรี นามเสาร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางไทรปา บางเลน นครปฐม
87 นาย สิทธิชัย อินทรฤทธิ์ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
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88 น.ส. สุดารัตน จํานงคบุญ ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา

89 น.ส. สุนันทา กึนรัมย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
90 นาง สุภัทราพร มงคลศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. บานดู นาโพธิ์ บุรีรัมย
91 นาย สุริยา ถําวาป จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หัวนาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
92 นาย เสกสรร กุลพานิช หน.สวนโยธา 5 อบต. ตาขัน บานคาย ระยอง
93 น.ส. อนิศรา ศรีนาราง ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
94 นาย อภิเดช คลังกลาง หน.สวนโยธา 4 อบต. คําสรางเท่ียง สามชัย กาฬสินธุ
95 นาง อรนุช สุขรมย หน.สวนการคลัง 5 อบต. เวียงชํา กุมภวาป อุดรธานี
96 น.ส. อรสา ชินวงศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
97 นาง อัญชลี พรหมมาศ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
98 น.ส. อัมพร หอมทอง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานควน เมือง สตูล
99 น.ส. อารีวรรณ ปฐมบัญญัติ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เกาะขวาง เมือง จันทบุรี
100 นาง อํานวย เกรียงคุณวุฒิ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทุงกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย
101 นาย อุบล ตันเสนา หน.สวนโยธา 3 อบต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม
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1 น.ส. กฤติยา ขุนพิลึก จนท.พัสดุ 1 อบต. เจาวัด บานไร อุทัยธานี
2 น.ส. กัญญาภรณ นุชนารถ จนท.ธุรการ 1 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
3 น.ส. กาญจนา นาคะ จนท.ธุรการ 1 อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
4 นาย เกียรต์ิ อินตะมน ชางโยธา 1 อบต. ชองแมว กิ่ง อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
5 น.ส. ขนิษฐา บุติปน นักพัฒนาชุมชน 5 ทม. พะเยา เมือง พะเยา
6 น.ส. คนึงนุช เพ็ชรเพ็ง จนท.ธุรการ 1 อบต. น้ําผุด ละงู สตูล
7 น.ส. คัจฉนัฏ อารีราษฎร พนักงานจาง - ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
8 นาย จักรกฤษณ เมธเมธี ปลัดเทศบาล 7 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
9 นาง จันทรสุดา จุลณีย จนท.ธุรการ 1 ทต. บานแพง บานแพง นครพนม
10 นาย ไชยา จุยกะมุด จนท.บริหารงานการเงินฯ 3 อบต. ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
11 น.ส. ฐปนัท จินดาวัฒน จนท.ธุรการ 1 ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช
12 นาง ดรุณี ชาวประทุม จพง.ธุรการ 4 ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
13 น.ส. ทองเพียร ยินดีมาก จนท.จัดเก็บรายได - อบต. โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
14 นาง นภาภัณฑ อินทรทิพย นักบริหารนโยบายฯ 6 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
15 นาง นฤมล หนูนอก ลูกจางประจํา - อบต. ตาจั่น คง นครราชสีมา
16 น.ส. น้ําฝน อุดมศรี ผช.จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เขาพนม เขาพนม กระบ่ี
17 น.ส. นิริศรา พัดวี ผช.จนท.ธุรการ - อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
18 น.ส. นิศาชล นิมแมด จนท.ธุรการ 1 อบต. บึงงาม หนองพอก รอยเอ็ด
19 นาง นุสร คีรีรัตนสกุล จนท.บันทึกขอมูล - อบต. เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ
20 นาง บังอร ทับทิม จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
21 น.ส. บุญเรือน จะระจะแสง จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ดอนมะนาว สองพี่นอง สุพรรณบุรี
22 น.ส. ปกเกศ คณะธรรม นิติกร 3 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
23 น.ส. ปยนุช แสงวุธ ปลัด อบต. 6 อบต. เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
24 น.ส. ปยะรัตน รัตนพร จนท.ธุรการ 1 ทต. ละแม ละแม ชุมพร
25 นาง พจนา แกววารี จพง.ธุรการ 2 ทต. ละแม ละแม ชุมพร
26 น.ส. พรรณทิพย ปวงสงา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไตรตรึงษ เมือง กําแพงเพชร

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการโปรแกรมอรรถประโยชน (Utilities)
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27 นาง พรสุดา ทับทิม ปลัด อบต. 6 อบต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี
28 นาง พาณิภัค วิเศษขา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ฝงแดง นากลาง หนองบัวลําภู
29 น.ส. มยุรมาศ สงาลี จนท.ธุรการ 1 อบต. บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ
30 นาย ยุทธชัย คําตัด นายชางโยธา 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
31 นาง รัชดาภรณ สดสะอาด หน.สวนการคลัง 5 อบต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี
32 น.ส. รัชนี ผาบุญ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นาราชควาย เมือง นครพนม
33 นาง วรรณฉวี จันทรมาลา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สวาง พรรณานิคม สกลนคร
34 น.ส. วราภรณ นอยประชา ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
35 น.ส. วัชร สรวงจันทราพร ผช.จนท.พัฒนาชุมชน - อบต. ทาแยก เมือง สระแกว
36 นาง วันทนา ผันเชียร พยาบาลวิชาชีพ 7 ทน. ตรัง เมือง ตรัง
37 น.ส. วาทิตา คําใส จนท.ธุรการ 1 อบต. คําพราน วังมวง สระบุรี
38 นาง วาสนา สุพรรณ บุคลากร 5 ทต. โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
39 น.ส. วิไลลักษณ แสงเมือง จนท.ธุรการ 1 ทต. แกงคอย แกงคอย สระบุรี
40 นาย วิษณุกร ทัดกลาง จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
41 น.ส. ศมนฐวรรณ ชวดตาย ปลัด อบต. 6 อบต. บานเปา แมแตง เชียงใหม
42 นาง ศศิมาภรณ พันธชัย จนท.ธุรการ 1 อบต. วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
43 น.ส. ศิริพร ภูสุวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. หนองบัว เมือง กาญจนบุรี
44 นาย สมเกียรติ องควาณิชกุล ปลัด อบต. 6 อบต. หนองกระทุม ปากทอ ราชบุรี
45 นาย สมบัติ ชัดเจน ปลัด อบต. 6 อบต. หาดทนง เมือง อุทัยธานี
46 นาย สะระ คงฤทธิ์ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ชองแมว กิ่ง อ.ลําทะเมน ฉะเชิงเทรา
47 นาย สัญญา พวงสมบัติ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. นาเพียง กุสุมาลย สกลนคร
48 นาง สําราญ พวงโสม จพง.ธุรการ 2 ทต. กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
49 นาย สิริวัฒน ขําหิรัญ จนท.เทศกิจ 1 อบต. บางหญาแพรก เมือง สมุทรสาคร
50 นาย สุชาติ ชํานาญแทน ปลัด อบต. 6 อบต. ทาชอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
51 น.ส. สุนิสา สงหนู ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. รัษฎา เมือง ภูเก็ต
52 น.ส. สุภาพร อาจตน ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ - อบต. ทาแยก เมือง สระแกว
53 นาง สุรีย แกวเกิดมี ปลัด อบต. 5 อบต. ลําพญา บางเลน นครปฐม
54 นาง สุรีรัตน ยุตติโกมิตร นักบริหารงานคลัง 6 ทต. กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
55 นาง สุวิมล ยศสูงเนิน จนท.ธุรการ 2 อบต. ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
56 น.ส. หทัยวรรณ กมุติรา นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย
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57 น.ส. หทัยวัลภ คนตรง นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
58 น.ส. อโณทัย โพธิ์งาม จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
59 นาย อนุรักษ สกุลเพชรวงค จนท.จัดเก็บรายได 4 อบต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
60 น.ส. อําภา สิงคะนอง ผช.จนท.ธุรการ - อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
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1 นาย กนกพร ไขดอน นายชางโยธา 5 ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว
2 นาย กิตติพร เชื้อวีระชน ปลัด อบต. 5 อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
3 นาย เกรียงศักดิ์ มีสันทัด วิศวกรโยธา 3 ทม. ตาก เมือง ตาก
4 นาย ฉัตรชัย ภัทรพงศพันธ บุคลากร 3 ทต. สะบายอย สะบายอย สงขลา
5 น.ส. ณพร โสขวัญฟา จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว
6 นาย ณรพนธ พักตรจันทร นักวิชาการคลัง 3 ทม. กันตัง กันตัง ตรัง
7 น.ส. ณัฏฐนันท สุดเสนหา จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. หนองโพ หนองโพ ราชบุรี
8 น.ส. ธัญชนก ลานรินทร นายชางโยธา 2 ทต. จันทนิมิต เมือง จันทบุรี
9 นาย นฤดม เกษมรัตน นายชางโยธา 2 ทต. ขุมยวม ขุนยวม แมฮองสอน
10 น.ส. ภูริชญา พิลึก ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
11 นาย มาหะมะ ซารีมะแซ นักบริหารงานชาง 6 อบต. บางปอ เมือง นราธิวาส
12 นาง ระรื่น คงฉิม จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
13 น.ส. รุงนภา กุลชญานันท จนท.ธุรการ - อบต. เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ
14 น.ส. วรรณา เทพมูล จพง.ประชาสัมพันธ 2 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
15 นาย วัลลภ ศรีเมือง ผูชวยชางไฟฟา  - อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
16 นาย สมนึก บุญลํ้า จพง.พัฒนาชุมชน 4 อบต. ศรีกะจาง บานนา นครนายก
17 นาย สมองค นวมเจริญ ผช.นวช.ประชาสัมพันธ - ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
18 นาย สามารถ รุงกิตติวงศ พนักงานจาง - อบต. ไรขิง สามพราน นครปฐม
19 น.ส. สายรุง บุญอยู ผช.จพง.พัสดุ - อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี
20 น.ส. สุรฉัตร เพ็ชรนพรัตน ผช.จนท.ประชาสัมพันธ  - อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
21 นาย สุวิทย สิงหธนะ ปลัด อบต. 5 อบต. แสนทอง ทาวังผา นาน
22 นาย อภิชาต คําพันธ จนท.สงเสริมสุขภาพ 2 ทต. โนนศิลา ก่ิง อ.โนนศิลา ขอนแกน
23 น.ส. อมราวดี นาคบัวแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
24 น.ส. อัญชลี สุวัฒนพิเศษ บุคลากร 5 ทม. อุทัยธานี เมือง อุทัยธานี
25 นาย อิทธิพล ไชยวงค จนท.ธุรการ 2 อบต. แก รัตนบุรี สุรินทร
26 น.ส. อินทิรา สมบูรณ นิติกร 3 อบต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการโปรแกรม Photoshop
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27 น.ส. ชุภาพร ตนหน ผช.จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร  - ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
28 นาย ณรงคศักดิ์ พรหมสา วิศวกรโยธา 6ว ทต. หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ
29 นาง ดรุณัย สุขใส จนท.ธุรการ - อบต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
30 น.ส. ประภัสศร อนเกษม ผช.จนท.ธุรการ - อบต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
31 นาย ประวิทย ไพรวัน ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
32 น.ส. พนารัตน เกษียร ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  - อบต. หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
33 น.ส. พัชรนันท จิระวัฒนภิญโญ จพง.ทะเบียน 2 ทม. รังสิต ธัญญบุรี ปทุมธานี
34 น.ส. วิภาวดี ยังสถิตย จพง.ธุรการ 2 ทต. ละแม ละแม ชุมพร
35 น.ส. วิยะดา ราชเขง ผช.จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร - ทต. บานไผ บานไผ ขอนแกน
36 น.ส. สุบงกช ตูหิรัญมณี นักวิชาการศึกษา 6 อบต. รัษฎา เมือง ภูเก็ต
37 น.ส. อุทิศญา สกุลรักษ จนท.ธุรการ 1 ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด




