
1 นาย กมล พลเสน หน.สวนโยธา 7 อบต. ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี
2 นาย คมเพชร คุมอยู นายชางโยธา 4 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
3 นาย จรุงศักดิ์ บางทราย นายชางโยธา 5 ทต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
4 นาย จารุพงศ ผลศรัทธา จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี
5 นาย เจริญ ดวงศิริ หน.สวนโยธา 5 อบต. ตนตาล เสาไห สระบุรี
6 นาย เจริญพร เยาวดํา หน.สวนโยธา 5 อบต. ทุงกระบือ ยานตาขาว ตรัง
7 นาย เจริญพร บุญมาทองรมย นักบริหารงานชาง 6 ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
8 นาย เจษฎา ชมภูนุช นายชางโยธา 3 ทต. ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร
9 นาย ฉลองศักดิ์ อักษรดี ปลัดเทศบาล 7 ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี
10 นาย ชาญชัย ปตถามัง หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
11 นาง ณัฐชา อภิชาติพงศปรีชา ชางโยธา 5 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
12 นาย ดวง จันทรคํา นายชางโยธา 6 ทต. บางหลวง เมือง ปทุมธานี
13 นาย เดโช ศรีจําปา นายชางโยธา 4 ทต. สังคม สังคม หนองคาย
14 นาย ถูวนาถ จัดพล วิศวกรโยธา 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
15 นาย ทรงยศ นนทพละ นายชางโยธา 3 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
16 นาย ธนวัฒน เสาองค หน.สวนโยธา 3 อบต. บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
17 นาย ธนวัสส รวมโพธิ์รี หน.สวนโยธา 4 อบต. สนามไชย นายายอาม จันทบุรี
18 นาย ธนวิชญ พรมวังขวา นิติกร 3 อบต. หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค
19 นาย ธีรพัฒน ดีแกว นายชางโยธา 6 ทต. เรือง เชียงของ เชียงราย
20 นาย ธีระทัศน รอดสําอางค หน.สวนโยธา 4 อบต. ชัยฤทธิ์ ไชโย อางทอง
21 นาง นงคราญ ฟกแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. สันโคง ดอกคําใต พะเยา
22 น.ส. นิตยา บุญทีฆ ลูกจางประจํา - อบต. โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย
23 นาย บุรินทร นิเลิศรัมย วิศวกรโยธา 5 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
24 นาย ประสพ ผลเจริญ ชางโยธา 5 อบต. วังชะโอน กิ่งอําเภอบึงสามัคคี กําแพงเพชร
25 นาย ประสพชัย ขุนชิตร นายชางโยธา 2 อบต. ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
26 นาย ประสิทธิ์ เกตุพันธ นายชางโยธา 6 ทต. เพลาใสย เพลาใสย กาฬสินธุ
27 นาย ปรัชญา กวาวสนั่น นายชางโยธา 2 อบต. หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
28 นาย ปราโมทย มอบกระโทก หน.สวนโยธา 5 อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
29 นาย ปรารถนา แสงวิถีชัย ชางโยธา 5 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
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30 นาย ปรีชา บุญมานิตย นายชางโยธา 5 ทต. บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
31 นาย ปญญา นุนชูผล หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
32 นาย พงศเทพ ปรีชา หน.สวนโยธา 5 อบต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
33 นาย พยุงศักดิ์ อธินันท หน.สวนโยธา 5 อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
34 นาย พันธยุทธ ปนตาพรม หน.สวนโยธา 4 อบต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
35 นาย พิเชษฐ อุทัยศรี ชางโยธา 1 อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค
36 นาย พิฑูรย ทองยง หน.สวนโยธา 4 อบต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
37 นาย ไพวัลย บุตรศรี นายชางโยธา 4 ทต. บานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ
38 นาย ภาณุมาศ ศิริคุณ นายชางโยธา 5 ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
39 นาย มณทล อิ่มอวยพร นายชางโยธา 2 อบต. ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
40 นาย มนตรี มหาเทียน วิศวกรโยธา 3 ทต. บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
41 นาย ยุทธศักดิ์ กุลสานต วิศวกรโยธา 3 ทต. อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร
42 นาย รถ อินโพนทัน หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองขาว ศีขรภูมิ สุรินทร
43 นาย วรภัทร เกตุนุติ วิศวกรโยธา 3 ทต. บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
44 นาย วาวิน ถ่ินวังทอง จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
45 นาย วิชาญ ตะโฉ หน.สวนโยธา 5 อบต. ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
46 นาย วีรวัฒน วิจารณบุตร นายชางโยธา 2 อบต. บานนา แกลง ระยอง
47 นาย ศักดา สุรพล หน.สวนโยธา 4 อบต. บานนา แกลง ระยอง
48 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พลศักดิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ
49 นาย สงา รัตนเกษมสุข นายชางโยธา 6 ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน
50 นาย สนั่น อูเจริญ ชางโยธา 3 ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
51 นาย สมควร คูหา นายชางโยธา 6 ว. อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
52 นาย สมชาย ผิวนวล หน.สวนโยธา 5 อบต. เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
53 นาย สมโชค คงแปน นายชางโยธา 5 ทต. ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
54 นาย สมนึก คงสอาด หน.สวนโยธา 4 อบต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ
55 นาย สมบัติ โสภารักษ นายชางโยธา 2 อบต. นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
56 นาย สมประสงค จันทะพันธ นายชางโยธา 6 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
57 นาย สมศักดิ์ วงศขันธ นายชางโยธา 4 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
58 นาย สมศักดิ์ มีสิทธิ์ หน.สวนโยธา 4 อบต. ตาวัง บัวเชด สุรินทร
59 นาย สรวิชญ กัณหเนตร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. บึงสามัคคี บึงสามัคคี กําแพงเพชร
60 นาย สราวุธ วัฒนพลอย จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
61 นาย สะอาด ภูนารถ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
62 นาย สัมมนา ศรีหมุย หน.สวนโยธา 4 อบต. สายออ โนนไทย นครราชสีมา
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63 นาย สายัณห สมสวัสดิ์ หน.สวนโยธา 3 อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
64 นาย สุเมธ สัมทะวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. ไผใหญ บางสามสิบ อุบลราชธานี
65 นาย สุรวัฒน อยูเปนสุข นิติกร 3 ทม. เพชรบุรี เมือง เพชรบุรี
66 นาย สุรศักดิ์ สุนทรวิภาต หน.สวนโยธา 5 อบต. บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
67 นาย สุวิท พามา หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
68 นาย เสฏฐวุฒิ โกพลรัตน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม
69 นาย อโณทัย ฉุนประดับ นายชางโยธา 2 อบต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
70 นาย อดิศักดิ์ จําปา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. นาขม้ิน โพนสวรรค นครพนม
71 นาย อนันต บุญจันทร หน.สวนโยธา 5 อบต. บัวเงิน น้ําพอง ขอนแกน
72 นาย อนุชา ศรีโมรา หน.สวนโยธา 3 อบต. ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี
73 นาย อนุพงศ ทองละมุล นายชางโยธา 2 อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
74 นาย อภิสิทธิ์ สมญา หน.สวนโยธา 5 อบต. ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
75 นาย อมร นาคะดํารงวรรณ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
76 นาย อรุณ บุญสิงห ชางโยธา 3 ทม. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
77 นาย อัมรินทร มณีรัตนาศักดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คลองอูตะเภา หาดใหญ สงขลา
78 น.ส. อารยา มหาแสง หน.สวนโยธา 3 อบต. หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
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1 นาง กนกอร พรรณราย จนท.ธุรการ 4 อบจ. สงขลา เมือง สงขลา
2 น.ส. กมลพรรณ พัฒนา จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
3 น.ส. กฤตพร ดีสมุทร จพง.ธุรการ 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
4 นาย กัมปนาท จัตุภัทรกุล ปลัด อบต. 6 อบต. หนองปลอง ชํานิ บุรีรัมย
5 นาง จงกล โสรถาวร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี
6 นาย จักรพงษ ยึดพวก หน.สวนโยธา 4 อบต. แกงไก สังคม หนองคาย
7 น.ส. จินตหรา ทองประเทือง หน.สวนการคลัง 4 อบต. นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
8 นาย ชํานาญ กาญจนพัฒน หน.สวนโยธา 4 อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
9 นาย ชูศักดิ์ สวัสดิ์สุข ปลัด อบต. 6 อบต. บานทราย บานหมี่ ลพบุรี
10 นาย ไชยวัฒน พัฒนพานิชย บุคลากร 4 ทต. หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
11 นาย ดวงเดน ศรีบุรี ปลัด อบต. 6 อบต. อินทขิล แมแตง เชียงใหม
12 นาย ธารา เอี้ยงทอง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 อบต. หนองควาย หางดง เชียงใหม
13 นาง นงนุช สมนึกเจริญสุข บุคลากร 3 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
14 น.ส. นริศรา สาลาสุตา จนท.ธุรการ 1 ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
15 นาง น้ําทิพย เทียมสอน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
16 นาง บังอร ครามแสง หน.สวนการคลัง 4 อบต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี
17 นาย ประดิษฐภัท เหล็กกลา ปลัด อบต. 8 อบต. ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
18 นาง ปรานอม จรกรรณ จนท.ธุรการ 4 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
19 น.ส. จิตนา อินสวัสดิ์ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
20 นาง ดาราวรรณ ชัยประเสริฐ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
21 นาง ปญญลักษณ ธุรารัตน หน.สวนการคลัง 5 อบต. บึงเนียม เมือง ขอนแกน
22 นาย พงศวิชญ กําลังพันธ นักการ  - ทต. ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
23 น.ส. พรรณี โสมาศรี จนท.ธุรการ 1 ทต. บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
24 น.ส. พัทธธีรา อิ่มพรรณไชย ปลัด อบต. 6 อบต. หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
25 นาง ภัทรวดี ปรินแคน นักพัฒนาชุมชน 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
26 นาง มุกดา บูรณะเทศะ เจาหนาท่ีธุรการ 3 ทต. เนินสันติ ทาแซะ ชุมพร
27 นาง มุทิตา คลายพงษ จนท.บันทึกขอมูล 4 ทต. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
28 นาย ยุทธกาล สุนทรศารทูล จพง.ธุรการ 5 ทต. ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
29 นาง ยุพดี เฮงคถวิทย จนท.ตรวจสอบภายใน 6ว. ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรโปรแกรมอรรถประโยชน (Utilities)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 นาง เรณูวรรณ หุนสุวรรณ จนท.พัสดุ 1 อบต. ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี
31 น.ส. วนัสนันท โพธิบัติ ปลัด อบต. 5 อบต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
32 นาย วศิน คัมภีร ปลัด อบต. 5 อบต. กะดุนง สายบุรี ปตตานี
33 นาย วิทยา มุลานนท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางหยวก น้ําโสม อุดรธานี
34 จ.อ. วิทวัส แสงทอง จนท.ธุรการ 2 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
35 นาง วิลัย ขุนชํานาญ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
36 น.ส. สายสุรีย อนเขียว ปลัด อบต. 6 อบต. พระงาม พรหมบุรี สิงหบุรี
37 นาย สิงหา นุชจิโน ปลัด อบต. 6 อบต. แมนาจร แมแจม เชียงใหม
38 นาง สุดาวัลย คงอยู จนท.ธุรการ 3 อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
39 น.ส. สุนันท สรรเสริฐ จพง.ธุรการ 2 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
40 นาง สุวรรณี แสงพรหม หน.สวนการคลัง 4 อบต. ชากโดน แกลง ระยอง
41 นาย อนุ เมฆฉาย สัตวแพทย 3 ทต. บางหลวง เมือง ปทุมธานี
42 นาย อนุกูล ภูเขียว จนท.ธุรการ 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
43 นาง อังคณา เวสสุวรรณ ลูกจางประจํา  - อบต. เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี
44 น.ส. อัชรีย อะโนราช จนท.พัสดุ 3 อบต. ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
45 น.ส. อัญชลี แกวดี จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
46 นาย อุกฤษฏ ทีทองแดง หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. โคกคอน ทาบอ หนองคาย
47 น.ส. อุมาพร บุญสม เจาหนาท่ีธุรการ 4 อบต. คลองนครเนื่องเขต เมือง ฉะเชิงเทรา

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 น.ส. กัลยารัตน ชัยศิริโกศล พนักงานจาง  - อบต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี
2 ส.ต.ท. กานต ศรีโสภณ ปลัด อบต. 6 อบต. ยานยาว สวรรคโลก สุโขทัย
3 น.ส. กุลนาถ สุขสด จนท.ธุรการ 2 ทม. บานหมี่ บานหมี่ ลพบุรี
4 นาง จรรยา สุขเจริญพงษ นักบริหารงานคลัง 7 ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม
5 นาย ฉัตรชัย ภัทรพงศพันธ นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. สะบายอย สะบายอย สงขลา
6 นาง ณัฐวันท อุดมเสฏฐชัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6 ทน. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
7 นาย ติกขเวทย วิเชียรเพริศ จนท.ธุรการ 1 อบต. บอแกว บานมวง สกลนคร
8 นาง ทิพวัน เกตุสิริ จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
9 จ.ส.ท. ธัชชัย เภาโงน ปลัด อบต. 6 อบต. โคกปฆอง เมือง สระแกว
10 พ.จ.ต. ธาดา ศิริประเสริฐ ปลัด อบต. 6 อบต. หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
11 นาย นราวิชญ สิขิวัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
12 นาย นรินทร ลองแดง นักบริหารงานคลัง 6 ทต. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
13 นาง นิภาภรณ จันทรศิริ จพง.ธุรการ 3 ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
14 นาย ประสิทธิ์ โฉมศรี ปลัด อบต. 5 อบต. หนองบอน เมือง สระแกว
15 นาย พงษบศ บัวศรี นายชางโยธา 4 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
16 นาย พรรษา เบญจมานุกร ปลัด อบต. 5 อบต. ทาแยก เมือง สระแกว
17 นาย พัฒนา  จันทวัติ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
18 นาย ภิชาติ วงศเขื่อนแกว ปลัด อบต. 5 อบต. ปากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
19 นาย ภูริณัฐ พุทธปฏิโมกข จนท.ธุรการ 1 อบต. บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค
20 น.ส. มนัญญา เทพดวง ผช.จนท.ธุรการ  - ทต. ทาชาง เมือง นครนายก
21 นาง รุงทิพย ทิพรักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ใหม โนนสูง นครราชสีมา
22 น.ส. เลียม แนนตีนผา จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. แกงไก สังคม หนองคาย
23 น.ส. วรรณศิริ ศิริพงศ จนท.พัสดุ 1 ทต. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
24 นาย วัชรพงษ ภูบุญลาภ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ
25 น.ส. วารุณี สารีเครือ ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  - อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
26 นาย วิภาค หนูเพชร จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
27 นาย วิวรรธน ขันเพียแกว ปลัด อบต. 6 อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
28 นาย สมเจต คําหงษ ปลัด อบต. 6 อบต. สวนสม บัานแพว สมุทรสาคร
29 นาย สมบัติ ทับทิมนาค พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  - ทต. บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2547
หลักสูตรระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน (Introduction to Network System)
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30 นาย สรชาญ สางชัยภูมิ จนท.สาธารณสุขชุมชน 5 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
31 นาย สุพัฒน พิมพา จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
32 นาย สุภชัย พูลมา ปลัด อบต. 6 อบต. วังใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
33 นาย สุรสิทธิ์ ศรีชื่น จบห.งานท่ัวไป 3 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
34 น.ส. สุวรรณี เหิกขุนทด จพง.ธุรการ 5 ทต. ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
35 นาง สุวีนา วงษเชียงเพ็ง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบุรี
36 นาย เสรี สมเปน นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. สุรินทร เมือง สุรินทร
37 นาง แสงดาว วนาสวรรค จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ทาขาม ฮอด เชียงใหม
38 นาย อดิศักดิ์ นิลรอด ชางโยธา 3 ทต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ


