


1 นาย กิติศักดิ์ คําเพชรดี ชางโยธา 5 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
2 นาย ไกรยุทธ ไชยพรม หน.สวนโยธา 5 อบต. สะกอม เทพา สงขลา
3 นาย ขวัญชัย โกเมนกุล ชางโยธา 1 อบต. แมสาย แมสาย เชียงราย
4 นาย คมกฤช แกวเกตุ นายชางโยธา 5 ทม. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
5 นาย จรัส พีระเพ็ญ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน
6 นาย จิรยุทธ กันทาสุวรรณ หน.สวนโยธา 4 อบต. จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
7 นาย ชาญชัย บุญรักษา นายชางโยธา 6 ทต. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
8 นาย ชาตรี มะโนสงค จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โพธิ์ทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
9 นาย ชูศักดิ์ คงเกิด หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองชะอุม บานตาขุน สุราษฎรธานี
10 นาย ไชยา คงนคร หน.สวนโยธา 5 อบต. เขากอบ หวยยอด ตรัง
11 นาย ฐิติ สุนทรวิภาต นายชางโยธา 6 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
12 นาย ณัฐพล สายไทย ผูชวยชางโยธา - ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
13 นาย เดชวุฒิ ธรรมวิเศษ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
14 นาง เตือนใจ แสนสวาท จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. มหาโพธิ เกาเล้ียว นครสวรรค
15 นาย ทนง ปนสุข ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
16 นาย ทวี บุดดา หน.สวนโยธา 4 อบต. จอมศรี เชียงคาน เลย
17 นาย ทินกร แกวเมืองกลาง นายชางโยธา 2 อบต. น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถ
18 นาย ธีรยุทธ แสงหมี หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองเสาเสา ชุมแพ ขอนแกน
19 นาย นพดล ชัยหาทับ หน.สวนโยธา 4 อบต. นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
20 นาย นิติพันธ ธรรมชาติ หน.สวนโยธา 5 อบต. บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
21 นาย นิรันดร เปริบรัมย หน.สวนโยธา 5 อบต. แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย
22 นาย บัญชา นิลนอย หน.สวนโยธา 5 อบต. ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
23 นาย บุญญฤทธิ์ เคนทวาย หน.กองชาง 6 ทต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
24 นาง ประชุม ใจจันทึก ชางโยธา 3 อบต. มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
25 นาย ประพัฒน ทิพยจํานงค หน.สวนโยธา 5 อบต. ทุงพอ สะบายอย สงขลา
26 นาย ปรีชา  คงสอน นายชางโยธา 2 อบต. แมเจาอยูหัว เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
27 นาย ปญญา เศษสมบูรณ หน.สวนโยธา 4 อบต. ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
28 นาย พงษศักดิ์ มุงหามกลาง นายชางโยธา 3 ทต. นิคมปราสาท ปราสาท สุรินทร
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หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 นาย พัฒนพงศ พาระพัฒน หน.สวนโยธา 3 อบต. แมนาจร แมแจม เชียงใหม
30 นาย พินิจ สมบัติบูรณ หน.สวนโยธา 4 อบต. วังกระแจะ เมือง ยะลา
31 นาย พิษณุ เอมสมบูรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. มะขามลม บางปลามา สุพรรณบุรี
32 นาย พีระพงษ  สุสมอน ชางโยธา 1 อบต. นาเหลือง เวียงสา นาน
33 นาย ไพรินทร ผองผิว นายชางโยธา 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
34 นาย ภพ ชมพู หน.สวนโยธา 4 อบต. ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร
35 นาย ภาณุมาศ ศิริภูมิ หน.สวนโยธา 5 อบต. กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36 นาย มานพ มีมานะ หน.สวนโยธา 3 อบต. ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
37 นาย ยุทธนา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
38 นาย วันชัย เดชธรรม หน.สวนโยธา 5 อบต. รองกาศ สูงเมน แพร
39 นาย วิชา สิทธิธัญญกิจ ชางเขียนแบบ 6 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
40 นาย วิเชียร สิงหา หน.สวนโยธา 4 อบต. มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
41 นาย วิษณุ พันโกฎิ หน.สวนโยธา 5 อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม
42 นาย ศุกล บุตะวงษ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. วังทับไกร สากเหล็ก พิจิตร
43 นาย ศุภชัย ดอนกระสิทธุ หน.สวนโยธา 5 อบต. ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
44 นาย ศุภโชค สังขแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
45 นาย สงกรานต สรวมศิริ หน.สวนโยธา 5 อบต. หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
46 นาย สงกรานต สุทธิ หน.สวนโยธา 4 อบต. นาซาว เชียงคาน เลย
47 นาย สมชาย ทุนคุมทอง ชางโยธา 4 อบต. ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
48 นาย สมยศ คุระแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. พระแสง บานตาขุน สุราษฎรธานี
49 นาย สมศักดิ์ รัตนสวัสดิ์ นายชางโยธา 4 อบต. บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี
50 นาย สมารมภ พัชราพร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. นากระแชง เดชอุดม อุบลราชธานี
51 นาย สยาม บัวหอม จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. พังเทียม พระทองคํา นครราชสีมา
52 นาย สยุมภู แสนสวาท จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค
53 นาย สิริชัย ไทยเขียว นายชางโยธา 6 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
54 นาย สุขขุม มิ่งขวัญ นายชางโยธา 5 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
55 นาย สุทธิชัย สันจิตร หน.สวนโยธา 4 อบต. สาคร ทาแพ สตูล
56 นาย สุทธิพงษ พรมภักดิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. ดอนเตย นาขาม นครพนม
57 นาย สุพรรณ ศรีปตเนตร หน.สวนโยธา 3 อบต. สะเดาใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ
58 นาย สุภวุฒิ ย่ิงยืน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
59 นาย สุเมธ กุลขลิต หน.สวนโยธา 5 อบต. เมืองไผ กระสัง บุรีรัมย
60 น.ส. หนึ่งฤทัย สํารวม จนท.ธุรการ 3 อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี

อปท.ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับลําดับท่ี อําเภอ จังหวัด



61 นาย อนุชิต พุทธิวงศ นายชางโยธา 4 ทต. เสนางนิคม เสนางนิคม อํานาจเจริญ
62 นาย อนุรัตน พุฒนวน ผช.ชางโยธา - อบต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
63 นาย อภินันท สัมพันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี
64 นาย อาทิตย บริหาร หน.สวนโยธา 4 อบต. จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
65 นาย อิมบราเฮง สาแสะ นายชางโยธา 6 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
66 นาย เอกพงษ ศักดิ์อุดมเดช หน.สวนโยธา 4 อบต. อาวใหญ เมือง ตราด
67 นาย เอกรัช รอดคลํ้า ชางโยธา 3 ทต. เอราวัณ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี



1 นาย กนก สิงหชัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
2 น.ส. กองแกว พรรณการ จนท.ธุรการ 5 อบจ. เลย เมือง เลย
3 นาง กันตา ไชยโชติ จนท.บันทึกขอมูล 3 อบต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
4 น.ส. กัรญาภัศ ชะรัดรัมย หน.งานบริการฯ 4 ทน. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
5 นาย กิติพัฒน พิมตะครอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. จรัส บัวเชด สุรินทร
6 นาง กุลนิษฐ หาญประเทศ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ทองฟา บานตาก ตาก
7 จ.อ. เกรียงศักดิ์ สิงหกวาง บุคลากร 4 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
8 นาง ไขมุก ขุนเพชรวรรณ ปลัด อบต. 6 อบต. หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
9 นาย จงกล บางเหลือง ปลัด อบต. 6 อบต. โคกตูม หนองแค สระบุรี
10 นาย จตุพร นมัสศิลา นายชางโยธา 3 ทต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
11 น.ส. จรสนนท วงศวิเศษ จนท.ธุรการ 1 ทต. เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ สระแกว
12 นาย จิรศักดิ์ ศรีจันทรโท จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบต. ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
13 นาย เจริญ รัตนพรรณสกุล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
14 นาย เฉลิมเกียรติ ไชยประสพ ปลัด อบต. 5 อบต. แมลาหลวง แมลาหลวง แมฮองสอน
15 น.ส. ชญาณี มุดจําปา ผช.บันทึกขอมูล - อบต. บุงบะแลง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
16 นาย ณัฐศักดิ์ นุมสาด จนท.ธุรการ 1 อบต. สระกระเทียม เมือง นครปฐม
17 น.ส. ดวงนภา เสมทับ ผช.จพง.ธุรการ - ทต. บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
18 นาย ทิวา ปาลดี หน.สวนโยธา 5 อบต. พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
19 นาย ธนากร ธนวัฒนวรากร นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. ควนลัง หาดใหญ สงขลา
20 นาย ธัญญะ เสริมทรัพย นายชางเครื่องยนต 6 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
21 นาย ธีระพล กลางประพันธ ปลัด อบต. 6 อบต. พิมาน นาแก นครพนม
22 นาย นคร สมบูรณวัฒนาชัย จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
23 นาย นนทพรรท แสนกลา ลูกจางประจํา - ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
24 น.ส. นริศรา ลาสาสุตา เจาหนาท่ีธุรการ 1 ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
25 นาย นเรศ หนูอุม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมศึก แมแจม เชียงใหม
26 นาง นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท จนท.บริหารงานทั่วไป 6 อบต. นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
27 น.ส. นิดา นรมาตร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นามะเฟอง เมือง หนองบัวลําภู
28 นาง นิภาภรณ จันทรศิริ เจาพนักงานธุรการ 3 ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย

อปท.ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับลําดับท่ี

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง (Web Page) เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร (Dream Weaver)

อําเภอ จังหวัด
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รุนที่ 17 ระหวางวันที่ 14 -18 มี.ค. 2548



29 นาย นิวัตร แจงชาติ จนท.ธุรการ - อบต. เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง
30 นาง นุทอง เนตรสวาง จพง.ธุรการ 5 ทต. ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
31 นาย บัญชา พุทธรักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
32 นาย บุญยรัตน ฤทธิ์กลาง จพง.สุขาภิบาล 4 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
33 นาย บุญเรือง โพธิ์นิล วิศวกรเครื่องกล 5 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
34 นาย ประเสริฐ สิบุญมา บุคลากร 3 ทต. หนองสอ เมือง กาฬสินธุ
35 นาย ปริญญา นามา จนท.ธุรการ - อบต. หนองเมือง บานหมี่ ลพบุรี
36 นาย ปรีชา คงสอน นายชางโยธา 2 อบต. แมเจาอยูหัว เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
37 น.ส. พรรณราย ศรีสุข จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
38 น.ส. พรรณี ธนะสังข พง.ประสานงานชนบท - ทต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ
39 น.ส. พัชรนันท จิระวัฒนภิญโญ จพง.งานทะเบียน 2 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
40 น.ส. พัชรินทร ไตเจริญ จนท.ธุรการ 1 อบต. แมสาย แมสาย เชียงราย
41 น.ส. พัชรีย ธนูสาย จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล
42 นาย พิเชษฐ เฟองจันทร ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. เล็ก ไพศาลี นครสวรรค
43 นาย พิทักษธรรม สรอยจําปา หน.สวนโยธา 4 อบต. สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค
44 นาย เพ่ิมพูน บ้ันเหนงเพชร หน.สวนโยธา 5 อบต. สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
45 นาย ภูวรรณ ปนมณี จนท.ธุรการ 1 อบต. ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
46 น.ส. มนัสนันท ศิริพัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วัดโบสถ บางปลามา สุพรรณบุรี
47 ทต. ยุทธพงษ พวงทอง จนท.ธุรการ 3 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
48 น.ส. รสสุมาริน รินรส จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ศรีถอย แมใจ พะเยา
49 น.ส. ราตรี อัญญะโพธิ์ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ราชธานี ธัญบุรี รอยเอ็ด
50 น.ส. รุงทิวา ทาจันทิพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
51 น.ส. ลัฐิกาญจน ดวงทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. เชียงทอง วังเจา ตาก
52 นาง ลําพูน แสงสีงาม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หวยโปง โคกสําโรง ลพบุรี
53 นาง วชิราภรณ นนทรี ปลัด อบต. 5 อบต. ศรีโพธิ์เงิน ปาแดด เชียงราย
54 น.ส. วรรณา คงสุวรรณ จนท.ธุรการ 4 อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
55 นาง วัชรีวรรณ กุศลยัง จพง.ธุรการ 5 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
56 นาง วานีย ไชยประสพ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน
57 นาย วิเชียร รัตนสูตร จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
58 จอ. วีรพล กุลแกว จนท.ธุรการ 3 ทต. หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
59 นาย วีรวัฒน ปานแสง นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
60 นาย ศราวุฒิ กอสาลี ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร
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61 นาง ศรินยา วงษโพย จพง.ธุรการ 5 ทต. โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
62 นาง ศรีวรรณ สุปนนะ จนท.การเงินบัญชี 3 ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพูน
63 นาย ศักดิ์ชัย คําสวาง นักพัฒนาชุมชน 5 อบต. พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร
64 นาย สนั่น ไฉนงุน นักบริหารงานชาง 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
65 นาย สมบูรณ สุธีระกูล ปลัดเทศบาล 6 ทต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย
66 นาย สมพงษ ทองหนูนุย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พะตง หาดใหญ สงขลา
67 นาย สันติชัย สมเขาใหญ หน.สวนโยธา 4 อบต. ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
68 น.ส. สาคร เมนคลาย ลูกจางประจํา - ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
69 นาง สายฝน กิตติวัฒนพล ปลัด อบต. 5 อบต. รอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
70 น.ส. สาราณีย คงคานอย บุคลากร 6 ทต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
71 นาง สําเนียง รัตนโกเศศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุ
72 นาง สุดารัตน ออนทุม หน.สวนการคลัง 3 อบต. ดอกลํ้า ปทุมรัตต รอยเอ็ด
73 นาย สุทธินันท วงษหาญ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
74 น.ส. สุพัฒนา พรมเพ็ชร จนท.ธุรการ 1 อบต. เชียงทอง วังเจา ตาก
75 น.ส. สุภัตรา ตรีวงษราช นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
76 นาย สุรเดช วรรณดิษฐ จพง.ปองกันฯ 6 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
77 นาย สุรพงศ พูกจันทร ปลัด อบต. 6 อบต. ทาทอง เมือง พิษณุโลก
78 น.ส. สุรียพร บัวผัน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
79 นาง สุวดา ตันเบ็ด จนท.ธุรการ 5 อบต. รอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
80 นาย เสกสรร สีสอาด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมขรี ตะโหมด พัทลุง
81 นาย ไสว หนูคง ปลัด อบต. 6 อบต. เขายา ศรีบรรพต พัทลุง
82 นาย อธิคม เชาวนกุล หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
83 น.ส. อมรรัตน แกไข ผช.จนท.วิเคราะหฯ - ทต. น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
84 นาง อรพินท สุขเกษม จนท.ธุรการ 1 ทต. บานทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี
85 สอ. อรรณนพ มิตรานนท ปลัด อบต. 6 อบต. บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
86 ส.ต.ต.หญิง อรุณี สายเมือง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
87 นาง อรุณี คําหอม ปลัด อบต. 6 อบต. สองพ่ีนอง ทาแซะ ชุมพร
88 นาง อัญชลี พันธสวรรค จพง.พัสดุ 3 ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพูน
89 นาย อาทิตย วงศประดิษฐ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ทัพไทย ตาพระยา สระแกว
90 นาย อาวุธ อาระลา จพง.ธุรการ 2 อบต. หัวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
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1 นาย กตัญู แสงผึ้ง นักวิชการเกษตร 3 อบต. พลกรัง เมือง นครราชสีมา
2 น.ส. กัญญาภรณ นุชนารถ จนท.ธุรการ 1 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
3 น.ส. กัลยาณี สมทาว หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
4 น.ส. กาญจนา ศรีทุมมา จพง.ทะเบียน 2 ทต. บานทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี
5 นาย กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัด ทต. 6 ทต. ลําใหม เมือง ยะลา
6 นาง จุฑามาศ หาระปานันท จพง.ธุรการ 4 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
7 น.ส. ฉัตรทอง เสริมสุขรัตนกุล จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. แมสาย แมสาย เชียงราย
8 น.ส. ณัฐกานต นาคออน จพง.การคลัง 4 ทต. อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
9 ส.ต.ท. ธวัชชัย ปมะสาร หน.สวนโยธา 5 อบต. นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี
10 นาย ธิติพล มณีนิล จนท.ธุรการ 1 อบต. สาเรง เมือง ยะลา
11 น.ส. นวรัตน ไชยเพชร นักวิชาการคลัง 4 ทต. สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ
12 นาง นวลอนงค นนทูล หน.สวนการคลัง 5 อบต. ใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
13 นาง นววรรณ ตั้งสถาพรนิตย จพง.ธุรการ 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
14 น.ส. บุญตา อนแกว จนท.พัสดุ 1 อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
15 นาย ปฏิพัทธ จําปาทิพย จพง.ธุรการ 4 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
16 น.ส. ประทุม เกตุแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมขรี ตะโหมด พัทลุง
17 นาย ปณณวิชญ ณรงค จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
18 นาง ปยรัตน นาบุญ จพง.ธุรการ 4 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
19 นาย พนัส เมืองขํา นายชางเครื่องกล 6 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
20 น.ส. พรศิริ หาญณรงค จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
21 นาง พรสุดา โคตรชา นักวิชาการพัสดุ 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
22 นาย พิชัย จาอาบาล จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
23 นาย พิเชษฐ ทับแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองบัว บานฝาง ขอนแกน
24 น.ส. พิณนรี แดงนอย ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
25 นาย ไพบูลย ลครชัย นักบริหารงานชาง 6 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
26 นาย มนตชัย โรจนพงษ หน.สวนโยธา 5 อบต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
27 นาง มัลลิกา ศุภพิทักษไพบูรณ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. เลย เมือง เลย
28 น.ส. รัตนติยา ชูเรือง หน.สวนโยธา 4 อบต. ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
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29 นาง รัตนวรรณ หนูนอง จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
30 น.ส. ลดาวัลย ชนะชาครีย หน.สวนการคลัง 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
31 น.ส. วารณี จันฝาย นักวิชาการสุขาภิบาล 5 ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
32 นาง วิไลวรรณ ดวงบัญชา จนท.ธุรการ - อบต. โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
33 จ.ส.อ. ศรีโลว วงศใหญ ปลัด อบต. 5 อบต. บอไทย หนองไผ เพชรบูรณ
34 นาง ศิริวรรณ ใจอาษา จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
35 นาย สมบูรณ พรหมลิ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แจนแวน ศรีณรงค สุรินทร
36 น.ส. สมาน ปานสมบูรณ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ง้ิวงาม เมือง พิษณุโลก
37 นส. สองศรี กสิกิจพานิช หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
38 นาย สิทธิชัย คําหอม ปลัด อบต. 6 อบต. ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
39 น.ส. สิริกร ธรรมสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
40 นาย สุรินทร คําสิน ปลัดเทศบาล 6 ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
41 นาย สุริยัน ชูลิขิต นิติกร 3 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
42 น.ส. สุวรัก ยอดศรีทอง จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
43 นาย แสวง เสียวสุข จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
44 นาง อโณทัย เผาพงษ จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. หวยเก้ิง กุมภวาป อุดรธานี
45 นาง อรชา พัฒนศุภสุนทร ปลัด ทต. 6 ทต. บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
46 นาง อรไท บุญโถ จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ปากดง เมือง กําแพงเพชร

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ


