


1 นาง กชพันธ จุยเดช จนท.บันทึกขอมูล 5 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
2 น.ส. กมลรัตน ทานกวีวงศ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
3 นาย กฤตเมธ วชิราคม หน.สวนการคลัง 4 อบต. เนินหอม เมือง ปราจีนบุรี
4 นาง กฤตยา แรงสูงเนิน หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
5 น.ส. กาญจนา ชาญอนันตวงศา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย
6 น.ส. กาญจนา หัตถวิก จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
7 น.ส. จรรจิรา เรืองทอง จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
8 นาย จักริน พวงดี หน.สวนโยธา 4 อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
9 นาง จันทรา  สูก้ี จพง.พัสดุ 5 ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
10 นาง จารุวรรณ วงศมณีวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. พะเยา เมือง พะเยา
11 นาง จารุวรรณ แกวเสนา หน.สวนการคลัง 4 อบต. ดอนปรู ศรีประจันต สุพรรณบุรี
12 นาง จินตนา สถาปตานนท จนท.ทะเบียนฯ 5 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
13 น.ส. จีรวรรณ จําปาทิพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เมืองบัว เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
14 น.ส. ชนนิกานต ชื่นตรง จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. หงาว เมือง ระยอง
15 นาย ชัชวาล บุญสวัสดิ์ วิศวกรโยธา 3 ทม. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
16 นาย ณัฐพงศ ศรีสวาง ผช.จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร  - ทม. อางทอง เมือง อางทอง
17 นาย ณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
18 นาย ดลวัฒน เล็กศิริรัมย จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. เกาะเทิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
19 น.ส. ดวงฤทัย ศิริบูลยผล จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. บานปง สูงเมน แพร
20 นาย ทรงกรด วงศพานิช หน.สวนโยธา 5 อบต. ทับกฤชใต ชุมแสง นครสวรรค
21 นาย ทวิช โพธิ์สวาง หน.สวนโยธา 6 อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
22 นาง ทองกร จีนกลาง หน.สวนการคลัง 3 อบต. ชากบก บานคาย ระยอง
23 น.ส. ทัศนีย ทากรม จนท.ธุรการ 1 อบจ. ระยอง เมือง ระยอง
24 น.ส. นงนอย สีทอนสุด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ
25 น.ส. นนทรีย ชัยหงษ จนท.การคลัง 3 ทม. นครพนม เมือง นครพนม
26 นาง นิตยา เพชรดี จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
27 นาง นิ่มนวล อําภวา จนท.ธุรการ 5 ทต. นามน นามน กาฬสินธุ
28 นาง นุชยดา แกวดวง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองโก กระนวน ขอนแกน
29 นาย บวร ใบพลูทอง วิศวกรโยธา 5 ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
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30 นาง บุษบา มวงนา จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. สามงาม ดอนตูม นครปฐม
31 นาง เบญจมาศ กงแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมแรม แมริม เชียงใหม
32 นาง ประคิ่น ไชยรุตม จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
33 น.ส. ประดับ หริรักษวงศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เสม็ด เมือง บุรีรัมย
34 น.ส. ประไพพิศ ปานชาตรี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. มะมวงสองตน เมือง นครศรีธรรมราช
35 นาง ประภาวรรณ ศรีออนทอง จพง.ธุรการ 6 ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
36 นาง ประภาสิริ ทรวงทองหลาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา
37 นาย ปรีชา แสงเนียม หน.สวนโยธา 5 อบต. พิกุล ชุมแสง นครสวรรค
38 น.ส. ปญจพร ศิริสวัสดิ์ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา
39 นาง ปยะนุช ตุงคะเศรณี หน.สวนการคลัง 4 อบต. วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
40 นาง ปยะพร คมคาย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 5 ทต. บานเปด เมือง ขอนแกน
41 นาง พวงผกา พาตินธุ จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ปากน้ําชุมพร เมือง ชุมพร
42 นาง พัชรักษ โศภิษฐชล หน.สวนการคลัง 5 อบต. สูงเมน สูงเมน แพร
43 นาย พิชัย เพ่ิมพูลวัฒนะกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาเสา เมือง อุตรดิตถ
44 นาง เพลินพิศ มุลทมาลย จพง.ธุรการ 5 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
45 นาย ภัทรชัย ภักดีแกว บุคลากร 3 ทต. ชัยวารี โพธิ์ชัย รอยเอ็ด
46 นาง ภัทรวดี ฐิทิงามวงศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
47 นาย มณี อภัยพงค บุคลากร 5 ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
48 น.ส. มณีรัตน ปตกาญจนกุล จพง.ธุรการ 4 ทต. บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
49 น.ส. มิ่งกมล สุขสําราญ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
50 นาย มุกตา เจะอาแว จนท. บันทึกขอมูล 1 ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา
51 น.ส. ยุพาพร ปากดีหวาน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หวยสามพาด กิ่ง อ.ประจักษศิลปาคม อุดรธานี
52 น.ส. รักคณา สังขแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ไผลอม ลับแล อุตรดิตถ
53 นาง เรณู ผดุงโภค จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. มะขาม มะขาม จันทบุรี
54 น.ส. ลักขณา ไชยโพธิ์ หน.สวนการคลัง 5 อบต. คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
55 น.ส. วงกมล เกียรติกวินวงศ บุคลากร 3 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
56 น.ส. วนิดา ทะระเกิด หน.สวนการคลัง 3 อบต. ตะเครียะ ระโนด สงขลา
57 น.ส. วราพร ลี้เลอเกียรติ ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
58 นาง วันดี เอี่ยมสะอาด หน.สวนการคลัง 4 อบต. ตกพรม ขลุง จันทบุรี
59 นาง วาสนา มณีวรรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ
60 น.ส. วิริยา เทวนุกูล วิศวกรสุขาภิบาล 3 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
61 นาย วีระชัย ทองนิล จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกไมลาย เมือง ปราจีนบุรี
62 น.ส. ศรีนวล เศวตเศรนี ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
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63 น.ส. ศลิษา แหยมมั่น บุคลากร 4 ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
64 น.ส. ศศิธร สินอํานาจ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาฬอ เมือง พิจิตร
65 น.ส. ศิริฝน ทาแกง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย
66 น.ส. ศิริลักษม งามศิริ จนท.จัดเก็บรายได อบต. บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
67 น.ส. โศจิรัตน เชิดชํานาญ หน.สวนการคลัง 4 อบต. สมอพลือ บานลาด เพชรบุรี
68 น.ส. สกาวเดือน สารขันธ จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ
69 นาย สถิตยพงศ บุญชื่น จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
70 นาย สมคิด ชะเต หน.สวนการคลัง 3 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
71 น.ส. สาระภี สุขสวัสดิ์ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช
72 นาง สุธาดา รังษี จพง.การเงินและบัญชี 5 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
73 น.ส. สุนิสา แสงงาม จนท.จัดเก็บรายได 2 ทต. สามงาม ดอนตูม นครปฐม
74 น.ส. สุภัทรา ภิรมย นวช.การเงินและบัญชี 3 ทต. มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร
75 นาง สุวิมล พรมสุรินทร จพง.การคลัง 6 อบจ. พะเยา เมือง พะเยา
76 นาย อภิรักษ ศิริเสวกุล จนท.บริหารงานชาง 5 ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
77 นาง อรพร ยิ้มวัลย จพง.ธุรการ 4 ทต. หนองจิก หนองจิก ปตตานี
78 น.ส. อรพินท เรืองงาม จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. เจาพระยาสุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี
79 นาย อัครเดช ศักดิ์ศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม
80 น.ส. อัญชนา รักษาธรรม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
81 น.ส. อัญญารัตน มูลโสม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
82 นาง อิศราภรณ ธรรมศิริ จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
83 น.ส. อุบล ชูศิลป หน.สวนการคลัง 3 อบต. ถํ้ากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
84 นาง อุบล สุนิพันธ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
85 นาย ฮาเร็ช ยูโซะ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
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1 นาง กันตินันท คําเพราะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
2 นาย กิตติธัช คณาภิบาล จนท.พัสดุ 1 ทต. จันทนิมิต เมือง จันทบุรี
3 นาง คนึงนิตย จันทร จพง.ธุรการ 5 อบจ. ระยอง เมือง ระยอง
4 นาง เครือวัลล์ิ สาตรเปรม จนท.ธุรการ  - อบต. บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
5 นาง ชฎาภรณ คําแผลง ปลัด อบต. 6 อบต. ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
6 นาย ณัฐพล แกวดุลดุก จพง.ธุรการ 2 ทต. เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
7 น.ส. นันทกา เมืองฮามพันธ นักบริหารงานทั่วไป 7 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
8 นาย นิรุตต มิลินทจินดา หน.สวนโยธา 5 อบต. ปาตาล เมือง ลพบุรี
9 น.ส. นุจรีย แดงสีดา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. พลับพลาชัย พลับพลาชัย บุรีรัมย
10 นาย ประเสริฐ จันทรแดง ปลัด อบต. 6 อบต. อางทอง กิ่ง อ.ศรีนครินทร พัทลุง
11 น.ส. พิรุณ สืบเพ็ญไชย จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. บานโปง งาว ลําปาง
12 นาง มนิตา รูเกณฑ หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
13 จ.ส.ท. มาโนช ธัมมะทัตตโยธิน ปลัด อบต. 6 อบต. ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
14 นาง เยาวภา คํากาชาลี จนท.ธุรการ 5 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
15 นาง วันทนีย อุดมศิลป จพง.ธุรการ 5 ทต. ปากน้ําชุมพร เมือง ชุมพร
16 นาย วายุ ชวงบัญญัติ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตะเคียนเล่ือน เมือง นครสวรรค
17 น.ส. วิยะดา จาดยางโทน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บานคลอง เมือง พิษณุโลก
18 นาย วีระสันต ใหมนา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานตอม เมือง พะเยา
19 นาย วุฒิพงษ เมืองใหญ หน.สวนโยธา 4 อบต. บางเลน สองพี่นอง สุพรรณบุรี
20 นาง ศุภิสรา จันทโรจวงศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. พรอน ตากใบ นราธิวาส
21 นาง สมจิตร หมุกแกว จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
22 น.ส. สุกัญญา ยอดจันทร จนท.ธุรการ 1 อบต. ดานชุมพล บอไร ตราด
23 นาง สุจิรา สีหานู จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
24 น.ส. สุนทรี บุตรดี ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  - อบต. ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร
25 นาย สุพจน เรืองประชา ปลัด อบต. 5 อบต. ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
26 นาย สุเมธ จิตตาดู จพง.ธุรการ 3 อบต. หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม
27 นาย สุริยา วงศอํามาตย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
28 นาย เสถียร จันทรแยม จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
29 นาง โสภา ทับผึ้ง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. ตาก เมือง ตาก
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หลักสูตรระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน  (Introduction to Network System)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 วาท่ี ร.ต. อลงกรณ กล่ินสุคนธ นักวิชาการทองเท่ียว 3 ทต. สิงห บางระจัน สิงหบุรี
31 นาย อุทิศ จิตรธรรม ปลัด อบต. 6 อบต. ทาตูม แกงคอย สระบุรี

ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี



1 น.ส. กัญญารัตน สมใจ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
2 น.ส. กาญจนา ฟนบานไร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
3 น.ส. กาญจนา ทรัพยอินทร หน.สวนการคลัง 3 อบต. สําพะเนียง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
4 นาย เกรียงกมล ผานวิริยะกุลชัย จนท.ระบบงานคอมฯ 3 อบจ. ตาก เมือง ตาก
5 จ.อ. เขมพงศ ทองแกว ปลัดเทศบาล 6 ทต. แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
6 น.ส. จรวยพร บุญจุบัน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี
7 นาง จริยา ศรีประทุม จนท.บันทึกขอมูล 2 ทต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
8 น.ส. จันทิมา จําปาศรี นิติกร 3 อบต. หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
9 น.ส. จินตนา ศึกขะชาติ บุคลากร 3 ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
10 น.ส. ชบารินทร โภคสุทธิ์ จพง.สาธารณสุขชุมชน 3 ทต. บางเสร สัตหีบ ชลบุรี
11 นาง ชุติภัณฑ สิงหแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. น้ําปลีก เมือง อํานาจเจริญ
12 น.ส. ชุลีกร คงศรีทอง ปลัด อบต. 4 อบต. ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
13 น.ส. ณริสา มงคลสิทธิศิลป จนท.ธุรการ 2 ทม. บานหมี่ บานหมี่ ลพบุรี
14 นาย ณัฐ รองสวัสดิ์ จนท.ธุรการ 1 อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
15 นาง ณิชนันทน ศรีไล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมคํามี เมือง แพร
16 น.ส. ทรัพย สานันท นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
17 นาย ธนภูมิ พามา จพง.พัสดุ 2 อบต. เกาะมะนาว บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ
18 นาง ธราภรณ จิตวิริยานัฎฐ จพง.ธุรการ 6 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
19 น.ส. นงคาร รัตนทิพย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
20 น.ส. นฤมล คําพีละ จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาสัก เชียงแสน เชียงราย
21 น.ส. นุชนาถ บุญประเสริฐ จนท.ธุรการ 1 อบต. โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
22 น.ส. เนาวรัตน เสาธงใหญ จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. บึงน้ํารักษ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
23 น.ส. บุญเรือง พันธุภักดี จพง.ธุรการ 2 อบจ. นครนายก เมือง นครนายก
24 น.ส. ประวีณยา สุวรรณพงศ นักวิชาการเกษตร 3 อบต. ปากสมอ เมือง นครศรีธรรมราช
25 นาย ปรีดี กูลนาพันธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
26 น.ส. ปาณิสรา วรพงศธร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
27 น.ส. พนมภรณ ศรีชะตา นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. นาคู นาคู กาฬสินธุ
28 น.ส. พรทิพย แกวเกิด นักวิชาการประชาสัมพันธ 4 ทต. สิงห บางระจัน สิงหบุรี
29 น.ส. พรเพ็ญ หรองเจริญ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
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หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง Web Page เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร (Dream Weaver)
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30 น.ส. พีรญา แพรศรี ลูกจางประจํา  - ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
31 น.ส. เพ็ญนภา สวางพงศ จนท.ทะเบียน 1 ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี
32 นาย ไพศาล มุงทวีเกียรติ ปลัด อบต. 6 อบต. บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
33 น.ส. มารยาท จันทศร จพง.ธุรการ 2 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
34 นาง รักษนก ราชสังข จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
35 น.ส. เรณู วงศเวียน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เกาะเปยะ ยานตาขาว ตรัง
36 น.ส. โรหฮันนีย หะยีแวฮะรน จนท.ตรวจสอบภายใน 3 ทต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
37 น.ส. ลารีวรรณ ปรีชาชาญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โพธิ์เด็จ เมือง นครศรีธรรมราช
38 นาย วรเชษฐ ไชยวงค หน.สวนโยธา 5 อบต. สบเปง แมแตง เชียงใหม
39 นาง วรรณนิภา ชินวงษ ปลัด อบต. 5 อบต. บานโคก นาคํา ขอนแกน
40 นาง วาสนา ปนตา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ
41 นาย วิญู ศรีโยวงศ นายชางโยธา 4 ทต. หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ
42 นาย ศักดิ์ณรงค แกวพรหม จพง.ธุรการ 2 อบต. ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
43 นาย สมนึก ลาดกันตรา หน.สวนสาธารณสุข 5 อบต. แมระ ทาแพ สตูล
44 นาง สมพร วาฤทธิ์ จนท.ธุรการ 4 อบต. ภูเงิน กันทรลักษ ศรีสะเกษ
45 นาย สอหิรี หลําหลี จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. บานนา จะนะ สงขลา
46 น.ส. สายใจ แดงแสงเทียน บุคลากร 3 ทต. ปากน้ําชุมพร เมือง ชุมพร
47 น.ส. สายสุนีย สานุสันติ จนท.ธุรการ 1 อบต. บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
48 น.ส. สุดารัตน ทองออน นักการ  - อบต. หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
49 นาย สุพจน ชูพันธ ปลัด อบต. 6 อบต. หนองโพ ตาคลี นครสวรรค
50 นาง สุภัค ทาปุย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ขุนเงิน เมือง ยโสธร
51 น.ส. สุเมตตรา ใหญนามจันทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. สําราญ เมือง ขอนแกน
52 นาย อดิศร อุบุลสุข จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
53 นาย อนุวงค รอดศรี จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
54 น.ส. ออมทิพย แพแสง จนท.ประชาสัมพันธ  - อบต. ดานชุมพล บอไร ตราด
55 นาย อิสระ อินทะสันตา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานแปน โพนนาแกว สกลนคร
56 น.ส. อุไร  สาระคํา จนท.ธุรการ 1 ทต. พิมาย พิมาย นครราชสีมา
57 นาย เอกพงษ วุฒินุช จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ


