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1 นาง กนิษฐา จันทรโกมุท จนท.พัสดุ 1 อบต. ทุงระยะ สวี ชุมพร
2 น.ส. กฤษณี สันติเมธากุล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
3 นาง กานดา ซันตา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สบเปง แมแตง เชียงใหม
4 นาย กิตติศักดิ์ วันทองสุข จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. อวน ปว นาน
5 น.ส. กิตติศักดิ์ หิรัญ จพง.ธุรการ 5 ทต. คลองพน คลองทอม กระบ่ี
6 น.ส. กิติยา เตรมี จนท.ธุรการ 1 อบต. บานใหม เมือง ปทุมธานี
7 จ.อ. เขมพงศ ทองแกว ปลัดเทศบาล 6 ทต. แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
8 นาย จตุพล รอดพรอม นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
9 นาย จักรพันธ คงคลาย จนท.ธุรการ 1 ทม. พังงา เมือง พังงา
10 นาง จันทรหอม จันทวัติ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
11 น.ส. จันทิรา แกวชาติ ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - ทต. ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
12 น.ส. จีระพร จาปาทิพย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ตราด เมือง ตราด
13 น.ส. ชรินทร เพชรเกิด หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานโตก เมือง เพชรบูรณ
14 น.ส. ชรินทรัตน จันทรอิ่ม จนท.ธุรการ 1 ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
15 น.ส. ชลิดา อภิทรัพยดํารง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
16 นาย ชวน แกนจันทร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. พรอน ตากใบ นราธิวาส
17 น.ส. ชัญญา สิงหรอด หน.สวนการคลัง 5 อบต. สันโปง แมริม เชียงใหม
18 น.ส. ชันดา ดีพานิช จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองตีนนก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
19 นาย ชัยพร สุคันธี จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 6 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
20 นาย โชคชัย ขันคํานันตะ ผช.ชางโยธา  - ทต. รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถ
21 นาย ณัฐดล สวัสดี วิศวกรโยธา 3 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
22 น.ส. ดวงฤทัย ชัยรัตน จพง.ธุรการ 2 ทต. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี
23 น.ส. ดาราพร จันทรโคตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บึงโขงโหลง บึงโขงโหลง หนองคาย
24 นาย ทนงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาขนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
25 นาง ทัศนี สิงหใจมา จพง.ธุรการ 6 ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง
26 นาง ทัศนีย สุขสโมสร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี
27 น.ส. ทิพรัตน ชัยวิบูลยธรรม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
28 นาง ทิพาพันธ หงสทอง บุคลากร 6 ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ

รุนที่ 11 ระหวางวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
หลักสูตรการจัดทําเอกสารขั้นสูง (Document)



29 นาย ธนพนธ พินิจทรัพยสิน หน.สวนการคลัง 3 อบต. ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
30 นาย ธวัชชัย ฉกรรจศิลป จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
31 น.ส. ธันยชนก เสนนันตา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดูพงษ สันติสุข นาน
32 น.ส. นชรสรณ แสงพิศาล จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. หวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
33 นาย นพดล เชียงจันทร จพง.ธุรการ 2 ทต. แมตืน ล้ี ลําพูน
34 น.ส. นันทภรณ จันทรเพ็ญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. น้ํารัด หนองมวงไข แพร
35 น.ส. น้ําผึ้ง เอี่ยมสําราญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองไขน้ํา หนองแค สระบุรี
36 น.ส. นิตยดา อาจอุดร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย
37 นาย นิโรจน สวนาการณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กุดบาก กุดบาก สกลนคร
38 นาย นิวัตน กลณรงค จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
39 น.ส. นุสราภรณ เกิดคง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทม. กันตัง กันตัง ตรัง
40 นาย บัญชา เห็นสุข จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. ปากบาง พรหมบุรี สิงหบุรี
41 นาย บุญชนะ เรืองชู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
42 น.ส. บุณยนัดดา บุณยานันต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
43 นาง บุดารัตน อนุจร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แงง ปว นาน
44 นาย ปานนท วงศทิพยพันธ ปลัดเทศบาล 6 ทต. มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร
45 นาย ปารมี สายพัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางเลา เขื่อน ฉะเชิงเทรา
46 น.ส. ปยนุช แสงวุธ ปลัด อบต. 6 อบต. เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
47 น.ส. พนม แสนสุภา นิติกร 3 อบต. โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย
48 นาง มนเทียน แสงศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร
49 น.ส. มัณฑนา วงศาวณิชยกิจ ผช.จนท.ธุรการ  - ทม. ระนอง เมือง ระนอง
50 นาย แมน ขันตรีจิตร นักบริหาร อบต. 6 อบต. หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
51 นาย รณกร คําสุข นายชางโยธา 4 ทต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
52 น.ส. รัชนี วิริยะภาพ ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
53 นาย ราชรัฐ จันทรวงษ บุคลากร 4 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
54 น.ส. รําไพ ผาดํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
55 น.ส. วรรณวิมล การีเก้ือ นักบริหารงานคลัง 6 ทต. ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
56 นาง วราภรณ เวฬุธนราชิน ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
57 น.ส. วัชรินทร บุญให ลูกจางประจํา  - อบต. ชากโดน แกลง ระยอง
58 นาย วิโรจน หลาประเสริฐ ปลัดเทศบาล 6 ทต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
59 นาย วีระเดช กันชัย ปลัด อบต. 6 อบต. งิม ปง พะเยา
60 นาง ศรัณยา อุทัยเสวก จนท.ธุรการ 3 ทต. มะขาม มะขาม จันทบุรี
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61 นาง ศรีนวล ณ ลําปาง จพงการเงินและบัญชี 5 ทม. เขลางคนคร เมือง ลําปาง
62 นาง ศรีสมร ราชโคตร จพง.ธุรการ 5 ทต. หนองโก กระนวน ขอนแกน
63 นาย ศักดิ์เพชร นามสิมมา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตาลเดี่ยว หลมสัก เพชรบูรณ
64 น.ส. ศุกรฤดี ขวัญกลับ นักวิชาการศึกษา 3 ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบ่ี
65 น.ส. ศุภวรรณ จันทรมณี จนท.ธุรการ 1 อบต. ดงกลาง เมือง พิจิตร
66 นาง ศุภากร ออนศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สนามไชย นายายอาม จันทบุรี
67 น.ส. โศรดา อังธนาณุกุล จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม
68 นาย สมเกียรติ ยุพาพิน ปลัด อบต. 6 อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
69 นาง สมถวิล อุปฮาด จนท.ธุรการ - อบต. สามพราว เมือง อุดรธานี
70 น.ส. สมพลอย จายนอก จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาแขน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
71 น.ส. สัจจา บุญคําภา จนท.ธุรการ 1 อบต. ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
72 นาง สุกัญญา วงศวังจันทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หัวฝาย สูงเมน แพร
73 นาย สุธิน มงคลดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย
74 น.ส. สุนิสา สุขเจริญ ปลัด อบต. 5 อบต. กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ
75 น.ส. สุพัตตรา สมภักดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เล็ก จังหาร รอยเอ็ด
76 นาง สุภัทร ประมูล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
77 นาง สุภาวดี ภูมี จนท.ธุรการ 4 อบต. กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
78 นาง สุรีย คณิตจินดา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. รั้วใหญ เมือง สุพรรณบุรี
79 น.ส. สุวรรณมณี เกล้ียงจันทร ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  - ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
80 นาง สุวรรณา สงเคราะหราษฎร จพง.สุขาภิบาล 5 ทต. ทาผา บานโปง ราชบุรี
81 นาย สุวิชชา วงศคํา ผช.จนท.พัสดุ  - อบต. โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
82 นาย อภิชาติ อมเถ่ือน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
83 น.ส. อัชฌา ขวัญนิมิตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทน. ตรัง เมือง ตรัง
84 นาย อํานาจ ใยลีอาง จนท.ธุรการ 1 อบต. นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
85 น.ส. อําพร พงษพยัคเลิศ จพง.ธุรการ 2 อบต. ไรขิง สามพราน นครปฐม
86 นาย อุดม พิมพศรี จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
87 น.ส. อุมาภรณ แสงหวาน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
88 น.ส. อุษณีย ศรีพรหม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานไทร ประโคนชัย บุรีรัมย
89 น.ส. เอกสินี ลํ่าประไพ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทับชาง นาทวี สงขลา
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1 นาย กรพันธุ วันสุพงศ นายชางโยธา 2 ทต. หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ
2 นาย กฤษณะ สุขกรม นายชางโยธา 4 ทต. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
3 น.ส. กฤษณา ชางทุงใหญ นายชางโยธา 2 อบต. ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
4 นาย กลาศึก พรมฤทธิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
5 นาย คณิน ประทุม นายชางโยธา 2 อบต. ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
6 น.ส. จุฑามาศ พงษพยัคเลิศ นายชางโยธา 2 ทต. เชียงคํา เชียงคํา พะเยา
7 นาย เจตน อหันตะ หน.สวนโยธา 5 อบต. นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน
8 นาย ชัยณรงค โยชนะ นายชางโยธา 2 อบต. โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
9 นาย ชาญชัย ภิรมจิตร นักบริหารงานชาง 7 อบจ. ระยอง เมือง ระยอง
10 นาย ชูสิทธิ์ กุลประโยชน วิศวกรโยธา 6 ทน. ลําปาง เมือง ลําปาง
11 นาย ณัฐพล เครือสุคนธ หน.สวนโยธา 4 อบต. วังชมภู พรเจริญ หนองคาย
12 นาย ดุสิต สุขเตะ หน.สวนโยธา 5 อบต. นาหวา จะนะ สงขลา
13 นาย ตระกูล บุญชู นายชางโยธา 6 ทต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
14 นาย ธนิต ณ เชียงใหม หน.สวนโยธา  - อบต. หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
15 นาย ธวัชชัย ชาตรี หน.สวนโยธา 5 อบต. ขามปอม พระยืน ฃอนแกน
16 นาย ธวัชชัย วิชัย นายชางโยธา 2 อบต. ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
17 นาย นครินทร บุญชิต เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 5 อบต. กุดสระ เมือง อุดรธานี
18 นาย บุญพา วินารัตน นายชางโยธา 4 ทต. สะพลี ปะทิว ชุมพร
19 นาย ประเสริฐ พุฒจีบ ชางโยธา 3 ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
20 นาย ปญญา วัฒนาพร หน.สวนโยธา 5 อบต. วังเย็น เมือง กาญจนบุรี
21 นาย พิษณุ นามวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. เชียงพิณ เมือง อุดรธานี
22 นาย วิชัย อรรถนิศา นายชางโยธา 6 ทต. เขางู เมือง ราชบุรี
23 นาย วิภาคย วงศอินทรัตน นายชางโยธา 6 อบต. โคกหลอ เมือง ตรัง
24 นาย วีรศักดิ์ วัฒนพานิชย หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
25 นาย ศุภวัจน ชางสาร หน.สวนโยธา 5 อบต. นาดี เมือง อุดรธานี
26 นาย สมคิด ศรีเลิศ หน.สวนโยธา 5 อบต. สําโรงปราสาท ปรางคกู ศรีสะเกษ
27 นาย สมโชค คงแปน นายชางโยธา 5 ทต. ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
28 นาย สมาน ชั้นชัยภูมิ วิศวกรโยธา 3 ทต. ดอนโมง หนองเรือ ขอนแกน
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รุนที่ 11 ระหวางวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
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29 นาย สราวุธ บูระณา วิศวกรโยธา 6ว. ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
30 นาย สันติ โกเศยโยธิน นายชางโยธา 3 ทต. ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
31 นาย สุทธิ อิ๊ดแสง วิศวกรโยธา 3 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
32 นาย สุรทิน ไชยบัง หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยโพธิ์ เมือง กาฬสินธุ
33 นาย สุรศักดิ์ มูลวงศ ผูชวยชางโยธา   - อบต. ปาหุง พาน เชียงราย
34 นาย เสฎฐวุฒิ อบเชย หน.สวนโยธา 4 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
35 นาย อรรถพล สมัตถะ หน.สวนโยธา 3 อบต. ศรีสําราญ พรเจริญ หนองคาย

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 น.ส. กรรณิการ จินดาขัด หน.สวนการคลัง 4 อบต. น้ําชํา สูงเมน แพร
2 น.ส. กาญจนา ปนเพ็ชร จพง.พัสดุ 2 ทต. ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
3 นาย กิติศักดิ์ ศักดิ์ศรีทาว นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
4 นาง ขวัญจิต ปญญา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ศิลาเพชร ปว นาน
5 พ.จ.อ. จรัญ ชางเกวียน ชางไฟฟา 3 ทต. สังคม สังคม หนองคาย
6 นาย จักริน พวงดี หน.สวนโยธา 4 อบต. เขาเจา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
7 นาง จิราพร ไชยสันต จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. โนนสมบูรณ บานแฮด ขอนแกน
8 นาง ใจทิพย เชยประเสริฐ จนท.ตรวจสอบภายใน 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
9 นาย ชีวสิทธิ์ ประกายเพชร ปลัด อบต. 6 อบต. ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
10 น.ส. ญาณิศา คําเขียว จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 ทต. สอง สอง แพร
11 นาง ทวิกรณ จันตะเภา หน.สวนการคลัง 5 อบต. มหาโพธิ์ สระโบสถ ลพบุรี
12 นาง ทัศนีย ชาวบานเกาะ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. สระกะเทียม เมือง นครปฐม
13 น.ส. ทิพยวิมล พลรักษ นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. พังลา สะเดา สงขลา
14 น.ส. ทิมาพร ตันเจริญ หน.งานเรงรัดรายได 5 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
15 นาย เทพรส สุขสาสวัสดิ์ นายชางโยธา 2 อบต. บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
16 นาง ธวัลยา ธรรมเพชร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค
17 น.ส. ธันยธรณ ชมเชย จนท.วิเคราะห็นโยบายฯ 3 อบต. จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
18 นาง นันทิการ หอวิมลย หน.สวนการคลัง 4 อบต. หงาว เทิง เชียงราย
19 น.ส. นิพาภรณ จรัสมาธุสร หน.สํานักปลัด 6 อบต. คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
20 นาย นิรัช เลาะไธสง หน.สวนการคลัง 3 อบต. หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร
21 นาย บันเทิง สิงหสถิตย นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
22 น.ส. บุหงา คลองวาจา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ราชธานี ธวัชบุรี รอยเอ็ด
23 นาย ประเจียม กูลระวัง นายชางเครื่องกล 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
24 นาย ประภัสสร บุญชู จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
25 น.ส. ประภาภรณ บุญสงเสริม นักพัฒนาการทองเท่ียว 3 ทต. บานฉาง บานฉาง ระยอง
26 นาง ปานทิพย วิชัยสุชาติ จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองไขน้ํา เมือง นครราชสีมา
27 นาย ประสิทธิ์ บุญลือ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
28 นาง ปรีดา สงประเสริฐ จนท.ธุรการ 3 อบต. นบพิตํา ก่ิง อ.นบพิตํา นครศรีธรรมราช
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ลําดับท่ี



29 นาย ปรีดา ปานันท ปลัด อบต. 6 อบต. ตาดกลอย หลมเกา เพชรบูรณ
30 นาง พรทิพย เพ่ิมพูนขันติสุข จพง.ทะเบียน 5 ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
31 นาย พัฒนา จันทวัติ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
32 นาง ภักดีพร ทองคํา จนท.พัฒนาชุมชน 1 อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย
33 นาย มิ่งมงคล แกวชวย จพง.พัสดุ 2 อบต. ลําไพล เทพา สงขลา
34 นาง ระเบียบ จิตราษฎร บุคลากร 5 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
35 น.ส. รัชนี วิริยะภาพ ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
36 นาง ลดาวัลย ชินะชาครีย ผอ.กองคลัง 7 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
37 น.ส. วนัชพร ใจยาคํา จพง.ธุรการ 3 ทม. เขลางคนคร เมือง ลําปาง
38 นาย วรวุฒิ เหมทานนท นิติกร 3 อบต. กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
39 นาง วราพร ประดับผล หน.สวนการคลัง 5 อบต. งิม ปง พะเยา
40 น.ส. วราภรณ พิมพชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
41 นาย วรารัตน สังขนาค นิติกร 3 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
42 นาง วาสนา สุขโฉม จพง.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
43 นาย วิฑูรย แกวนิล จนท.ธุรการ 1 อบต. โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย
44 นาง วิภาวดี วงศกลุม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บานดาน ก่ิง อ.บานดาน บุรีรัมย
45 นาง วิภาวี เจริญศรี จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
46 นาง วิลัย ขุนชํานาญ บุคลากร 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
47 น.ส. วิลัยวรรณ วงคเครือศร สัตวแพทย 2 ทต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราขสีมา
48 น.ส. ศรีสุดา ศุภเอม จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หนองดินแดง เมือง นครปฐม
49 น.ส. สมจิตร นามโพธิ์ชัย จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. นาแก นาแก นครพนม
50 นาย สมนึก อินตะลือ นักวิชาการจัดเก็บรายได 5 ทม. นาน เมืองนาน นาน
51 นาง สมสมร เคาเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เกาะแกว โคกสําโรง ลพบุรี
52 นาย สยาม หอมดอก ชางโยธา 4 ทต. แมหลาย เมือง แพร
53 น.ส. สําราญ มณีวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทม. ชุมพร เมือง ชุมพร
54 นาง สุปราณี กระสานติ์กุล นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
55 นาย สุรวุฒิ ปองวัฒนากูล ปลัด อบต. 6 อบต. นิคม สตึก บุรีรัมย
56 น.ส. สุวัฒนา จันทระกุล จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
57 นาย เสนาะ พัฒเวช จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ระยอง เมือง ระยอง
58 น.ส. แสงดาว นราผอง ปลัด อบต. 6 อบต. วังศาล วังโปง เพชรบูรณ
59 นาย แสวง ศิริเวชพงคกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
60 นาย ไสว ศรีศักดิ์ศิลป ปลัด อบต. 6 อบต. หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



61 น.ส. ออนนุช อุนเสียม ผช.จนท.ธุรการ  - ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
62 นาย อันวาร มูซอ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สะกอม เทพา สงขลา
63 นาง อุษา ชวนชิด จนท.ธุรการ 5 อบจ. ระยอง เมือง ระยอง

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง อําเภอ จังหวัดระดับ อปท.




