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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2547
รุนที่ 10 ระหวางวันที่ 12 - 16 ก.ค. 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตาแหนง ระดบ อปท. อําเภอ จังหวัด

1 นาง กนกอร อินทโก จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. ปากน้ําชุมพร เมือง ชุมพร
2 นาง กําไล หอสกุล จนท. รการ 5 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมทรสงคราม
3 นาย เกษมสุข ปานชวย นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
4 นส. เกษศิรินทร ปาละลี จนท.ธุรการ 1 อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
5 นาย โกสิต พนชย ปล  อบต. 4 อบต. ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
6 นาย คมกฤช แกวเกตุ นายชางโยธา 5 ทม. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
7 นส. จันทรจิรา ทองดี จนท.ธุรการ อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
8 จ.อ. จํานง มากมี เจาหนาท่ีทะเบียน 3 ทต. โนนหัน ชมแพ ขอนแกน
9 นส. ฉัตรพิมล พอสม เจาพนักงานพัสดุ 4 ทต. แมหลาย เมือง แพร
10 นาง ชฎาพร ไพเราะ หัวหนาสวนการคลัง 3 อบต. บานโคก ก่ิง โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน
11 นาง ชนากานต วงศศิริ ปลัด ทต. 5 ทต. ลาดใหญ เมือง ชัยภูมิ
12 นาง ณัฐชนก วรรณดิษฐ จพง.ธุรการ 5 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
13 นาง ดวงกมล อัครกานต จพง.ธุรการ 5 ทต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
14 นส. ดวงใจ ฤกษะเสน จนท.บริหาร กง.บช. 4 อบต. ตานี ปราสาท สุรินทร
15 นาง ดวงรัตน ภูบังบอน พยาบาลวิชาชีพ 7 ทน. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
16 น.ส. ดาราพร แกวสุวรรณ จนท.บริหารงานทั่วไป อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
17 นาย ทวี พิลาฤทธิ์ จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
18 นาง ทิพาพร เอกวานิช ผอ.กองคล 6 อบต. วิชิต เมอง ภูเก็ต
19 นาย ธนกร วิลัยรัตน จพง.ธุรการ 5 ทต. วังกรด เมือง พิจิตร
20 จ.อ. ธีรพงษ กลาณรงค จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. กังแอน ปราสาท สุรินทร
21 นาย ธีรพล จันทรสระคู ปลัด อบต. 5 อบต. อาโพน บัวเชด สุรินทร
22 นาง นงลักษณ โกยทา ลูกจางประจํา อบต. บานกลับ หนองโดน สระบุรี
23 นาง นภาพร พิชัย หวหน วนการคลัง 5 อบต. กองควาย เมือง นาน
24 นาง นันตภรณ ณ ถลาง จนท.ธุรการ 5 ทม. พังงา เมือง พังงา
25 จ.ส.อ. นิคม บุญใหญ จพง.สาธารณสุขชุมชน 6 ทต. กังแอน ปราสาท สุรินทร
26 นาย นิคม รามหริ่ง นกการภารโรง  - อบต. พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
27 นาง นิภาภรณ โอภาศ จนท.ธุรการ  - อบต. วังใหญ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
28 นส. นิสา พรมไชยวงค เจาหนาท่ีพัสดุ 1 อบต. หมอเมือง แมจริม น
29 นาง นิสา สุขโข ลูกจางประจํา  - ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
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ํ  ับลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตาแหนง ระด อปท. อําเภอ จังหวัด

30 นาง นุชรินทร จันยะรมย จพง.ธุรการ 5 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
31 นส. เนาวรัตน เอี่ยมประพฤติ จนท.บันทึกขอมูล อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
32 นส. บุญญดา เมงอําพัน จพง. ดเกบรายได 4 ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
33 นาย บุญมี ปาระมี นายชางเครื่องกล 4 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
34 นาง เบญญาทิพ ฝปากเพราะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หมอเมือง แมจริม น
35 นาย ประจักษ ทองชูใจ จนท.ธุรการ อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
36 นาง ประภัสสร ประสานดี จนท.ธุรการ  - อบต. หนองใหญ ปราสาท สุรินทร
37 นาง ประภาศรี โนนกอง จนท.การเงินและบัญชี อบต. สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรสะเกษ
38 นาย ประมาณ นาคบาตร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
39 นาง พรรณพร ศรีมา จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
40 นาง พวงผกา พาตินธุ จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ปากน้ําชุมพร เมือง ชุมพร
41 นส. พีรญา โกรัมย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร
42 นส. เพียงพิศ วงค มล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
43 พ.จ.อ. มานะ ทองสิมา จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
44 นาง ยุพดี จันทพิมล จพง.ธุรการ 5 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
45 นส. ยุพิน วนด หน.งานจัดเก็บรายได 5 อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี
46 นส. เยาวรัตน ผานสําแดง อบต. เพ็ญ อดรธาน
47 นาง รัตดาวรรณ วงศกลา จนท. รการ  - อบต. สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรสะเกษ
48 นาง รัตติกาล อมิตรสูญ จพง.การคล 5 อบจ. ภูเก็ต เมอง ภูเก็ต
49 นส. รัตนา ลาภธนาพงศ จพง.สาธารณสุขชุมชน 6 ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
50 นาง รัตนาพร คงตระกูล นกบรหาร 7 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
51 นาย วงกต กะลัมพะนันทน ปลัด อบต. 5 อบต. แสลง เมือง จันทบุรี
52 นาย วรกานต สุภากาศ ปลัด อบต. 4 อบต. ยางเปยง อมกอย เชียงใหม
53 นาง วรรณดี ชาติสุคนธรัชต จพง.ธุรการ 5 อบจ. ภูเก็ต เมอง ภูเก็ต
54 นาง วราภรณ สิทธิวุฒิ เจาพนักงานธุรการ 6 ทต. หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
55 นาง วาสนา เจริญรักษ หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. วังใหญ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
56 นาย วิเชษฐ ประมวลทรัพย จนท.บันทึกขอมูล อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
57 นส. วิภาภรณ โนนสูง จนท. รการ  - อบต. ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรสะเกษ
58 นาง วิภาวี เจริญศรี จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
59 นาย วิรัตน วงษใส ปลัด อบต. อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ กาแพงเพชร
60 นาย วิลัย ขนชานาญ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
61 นาย ศราวุฒิ มาคํา จนท. นและบัญชี  - อบต. นาเกียน อมกอย เชียงใหม
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62 นส. ศรีรัตน จิราพงษ จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. ทงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทัย
63 นาย ศักดิ์กรินทร ชาญดารากร คนงานทั่วไป  - อบต. นาเกียน อมกอย เชียงใหม
64 น.ส. ศันศนีย กําสดับ หน. วนการคลัง 2 อบต. บานมาง เชียงมวน พะเยา
65 นาง ศิริลักษณ ศรีวงศวาน จนท.ธุรการ 1 ทม. เขลางนคร เมือง ลําปาง
66 นส. ศุภาวรรณ สัชชานนท จนท.บริหาร กง.บช. 4 อบต. หนองใหญ ปราสาท สุรินทร
67 นาย สนิทพันธ โรจนสมบัติ วิศวกรโยธา 4 อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี
68 นาย สมชัย ยนยง นายชางเครื่องกล 6 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
69 นส. สาวิตรี เย่ือใย เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 1 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
70 นาง สําราญ จันทรเกษา จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
71 นาง สุขอารมณ ยรใจ จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
72 นาง สุชาดา สุขพัฒน หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. ริม ท งยา นาน
73 นส. สุดใจ กูลศรีโรจน หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. บางดวน เมือง สมุทรปราการ
74 นาง สุดารัตน ศุภซ่ือสงวน จนท.ธุรการ 3 อบต. ดอนสวรรค ดอนสวรรค ชัยภูมิ
75 นาย สุทัศน คําแฝง จนท.ธุรการ 2 ทต. ปะนาเระ ปะนาเระ ปตตานี
76 นาง สุนทรี ศรีวงษชัย หน. วนการคลัง 5 อบต. หวยบง เมือง ชัยภูมิ
77 นาง สุปราณี ยอดธรรม จนท.การเงินและบัญชี อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
78 นาย สุพรรณ เรืองฤทธิ์ จนท.ธุรการ 2 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
79 นาง สุภานันท เจริญพานิช เจาพนกงานธุรการ 5 ทม. กระบ่ี เมือง กระบ่ี
80 นาง สุภารัตน รัตนสงคราม จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
81 นาง สุภารัตน แดงใส หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. โคกสูง เมอง ชัยภูมิ
82 นาง สุลีฉาย สมดี เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4 อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
83 นาย สุวพงศ สุริยะศรี จนท.ธุรการ อบต. เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
84 นาย อณัต ใจสข นายชางเครื่องกล 6 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
85 นาง อรทัย ศร ง จนท. นและบัญชี 5 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
86 นาง อรุณศรี ทวิชานุรักษ จนท.การเงินและบัญชี 5 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
87 น.ส. อัจฉริยา สหะวัน จนท. รการ อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
88 นาง อาภาณี มิ่งสกุล จพง. นและบัญชี 4 อบต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมือง กําแพงเพชร
89 นาย อาฮาหมัด ดอราแม นิติกร อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
90 นาย อํานาจ ภัทรสถาพรวงศ นายชางโยธา 6 ทต. บางปู เมือง สมุทรปราการ
91 นาง อุไร เงินมาก นักพัฒนาชุมชน 5 ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
92 นาง เอมิกา อุชโกศลการ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เชียงแรง กิ่ง อ.ภูซาง พะเยา
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2547
รุนที่ 10 ระหวางวันที่ 12 - 16 ก.ค. 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางขั้นสูง (Advance AutoCAD)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตาแหนง ระดบ อปท. อําเภอ จังหวัด

1 นาย คชากร เสนะกูล ผ วยชาง ทต. กําแพง ละงู สตูล
2 นาย จักรี ฤทธิมาส หน.สวนโยธา 2 อบต. กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
3 นาย เฉลิมพล อําพันพิศุทธิ์ จนท.บริหารงานชาง 2 อบต. เมืองหงส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
4 นส. ชัชฎาภรณ จันทรศิริวิไลกุล หน. วนโยธา 4 อบต. ตาแกะ ยะหริ่ง ปตตาน
5 นาย ชัยชนะ สุทธิกาปลูก นายชางโยธา 6 ทต. ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
6 นาย ชาญชัย ปตถานัง หน. วนโยธา 2 อบต. น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ
7 นาย ชาญชัย หน ยแกว หน. วนโยธา 4 อบต. น้ํารอบ พุนพิน ส ธาน
8 นาย ชาติวันชัย สขศรี จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
9 นาย ฐิติพงศ จงไมตรีพร จพง.การประปา ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
10 นาย ทรงวุฒิ จังพานิชกุล นายชางโยธา 3 ทต. สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
11 นาย ธนภูมิ โถสุวรรณ หน.สวนโยธา 3 อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
12 นาย ธีรชัย วงศวนชโยธิน หน. อบต. ทาตูม ศรมหาโพธ ปราจีนบุรี
13 นาย บดินทร งามประภาสม หน.สวนโยธา 4 อบต. นาพูน วงชน แพร
14 นาย บุญเกียรติ สังฆโคตร ชางโยธา 1 ทต. กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
15 นาย บุญชู นาคชางทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา
16 นาย บุญสง เมองวน หวหน วนโยธา 3 อบต. นาเชิงคิรี คิรีมาศ สุโขทัย
17 นาย ประพันธ ลิดจันทร นายชางโยธา 6 อบจ. ตาก เมือง ตาก
18 นาย ประสาร ชัยภูมิ นายชางโยธา ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
19 นาย ประสิทธิชัย สขมณี หน.สวนโยธา 3 อบต. วังเพลิง โคกสาโรง ลพบุรี
20 นาย ปริวรรต แสงทัศน นักบริหารงานชาง ทต. กําแพง ละงู สตูล
21 นาย พงศพันธุ เพ็งขุนทด นายชางโยธา ทต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
22 นาย พรอมศักดิ์ ชูกิจ หน. วนโยธา 3 อบต. ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบุรี
23 นาย พายัพ เครอรอด นายชางโยธา 6 อบจ. สุโขทัย เมอง สุโขทัย
24 นาย พิสูจน เขาบาท นายก อบต. อบต. บอหิน สเกา ตรัง
25 นาย มนชัย เองฉวน นายชางโยธา 5 ทต. คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี
26 นาย ยุทธศาสตร สิงหเปยง หน.สวนโยธา 3 อบต. ยางเปยง อมกอย เชียงใหม
27 นาง รักชนก แจงแสงทอง นายชางโยธา 5 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
28 นาย รังสรรค กาละ หน.สวนโยธา 6 อบต. หนองจอม สันทราย เชียงใหม
29 นาย รังสรรค มั่นเมือง หน.สวนโยธา 5 อบต. สมอโคน บานตาก ตาก
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30 นาย วรวิทย หัวแหลม นายชางโยธา 5 ทต. คลองพน คลองทอม กระบ่ี
31 นาย วสันต แสงโป นายชางโยธา 2 อบจ. ตาก เมือง ตาก
32 นาย วสันต รักษแดง นายชางโยธา 5 ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
33 นาย วิทยา จําปาแขม นายชางโยธา 6 อบจ. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
34 นาย วีระพล อาจหาญ หน.สวนโยธา 4 อบต. ทุงเขาหลวง กิ่ง อ .ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
35 นาย สมชาย เลขาลาวัณย วิศวกรโยธา 6ว ทต. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
36 นาย สราวุธ อนสข วศวกรโยธา 6ว อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
37 นาย สานิต เสรมเกษม ชางโยธา 1 ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
38 นาย สายชล พิทักษ ชางโยธา ทต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
39 นาย สายชล พิทักษ ชางโยธา 4 ทต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
40 นาย สุขสันต นามพุดซา นายชางโยธา 5 อบจ. ตาก เมือง ตาก
41 นาย สุธน พัฒนศิลป นายชางโยธา 5 ทต. ลําทับ ล บ กระบี่
42 นาย สุพล เก้ือสกุล ชางโยธา ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน ส ธานี
43 นส. สุภาภรณ จันทราภิรมย นายชางโยธา 2 อบต. โปงเปอย บึงกาฬ หนองคาย
44 นาย สุมิตร วังพิมูล หน. วนโยธา 4 อบต. โนนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45 นาย สุรพล ชมมัชยา นายชางโยธา 2 อบต. สบโขง อมกอย เชียงใหม
46 นาย อเนก นิยมผล หน.สวนโยธา 2 อบต. หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี
47 นส. อโนชา ชินสมบูรณ หน.สวนโยธา อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
48 นาย อลงกรณ พันธเดช หน.สวนโยธา 4 อบต. นาขา เมอง อุดรธานี
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1 นส. กาญจนา เจาะเหมาะ ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. อาโพน บัวเชด สุรินทร
2 นาง จรุงจิต ฝางชัยภูมิ จนท.ธุรการ 1 อบต. โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
3 นาง จิดาภา นวลสุวรรณ จนท.ธุรการ 1 อบต. บานเลา เมอง ชัยภูมิ
4 นส. จิตติมา โกฎิไธสง ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. อาโพน บัวเชด สุรินทร
5 นส. จินตนา หลงหา จนท.ธุรการ  - ทต. กําแพง ละงู สตุล
6 นส. จิรารัตน สุโพณะ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
7 นาง จีราภรณ ซองผม จพง.ธุรการ 5 ทต. โนนหัน ชมแพ ขอนแกน
8 นาง จุฑาพร ทองเจริญ จนท. นทกขอมูล 4 อบจ. ภูเก็ต เมอง ภูเก็ต
9 นาย ชตินธร ชวอรรคนานนท นักบริหารงานชาง 6 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
10 นส. ดวงกมล เกียรติกวินวงศ จพง.ธุรการ 2 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
11 นาย ทวีป หมนเดช ปลัด อบต. 5 อบต. ทาศาลา เมือง ลพบุรี
12 นาย ทศพร อรัญวงศ จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. บานโตนด คีรีมาศ สุโขทัย
13 นาง ทัศณีย บรรณกิจ ปล  อบต. 5 อบต. หนองกุงแกว ศร ญเรอง หนองบัวลําภู
14 นาง ทัศนีย ปรางสุวรรณ จนท.ธุรการ 2 ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
15 นส. นวรัตน ซวนล้ิม จนท. รการ 1 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
16 นส. นันทนิจ สขลาภ จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
17 นาย นิรันดร วงศธนาภัฒน นายชางโยธา 6 อบจ. สุโขทัย เมอง สุโขทัย
18 นาง เนาวรัตน อุดมรัตนโยธิน จพง. ินและบัญชี 5 ทต. บานโตนด คีรีมาศ สุโขทัย
19 นาง ประไพพรรณ สกุลจิต นกบรหารงานคลัง 7 อบจ. ภูเก็ต เมอง ภูเก็ต
20 นส. ปริยา พรหมสังวระ เจาพนักงานธุรการ 5 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
21 นาย ปรีชา แซนา อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
22 นาง พิมพใจ มัดประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ 7ว ทม. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
23 นาย ภานุมาส รัตนอุบล ปลัด ทต. 5 ทต. ทามะเดื่อ บางแกว พทล
24 นส. ยุพิน สงวนธนากร เจาพนักงานธุรการ 5 อบจ. ภูเก็ต เมอง ภูเก็ต
25 นส. รวีวรรณ แกวกา จนท. เคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร
26 นส. วาสนา เสนนะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บอแกว นาหมื่น น
27 นาย วิทยา กัลยาศิริ เจาพนักงานธุรการ 4 ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
28 นาย วินัย สองทอง เจาพนักงานธุรการ 4 ทต. สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี
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29 จอ. วีรพล กุลแกว เจาหน รการ 3 ทต. หนองบัวโคก จัตุรัส ชยภ
30 นส. แววตา นามเหลา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
31 นาย ศิริ ปะสาวะเท นายชางโยธา 6 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
32 นาง ศิริ ธีระจามร นักบริหารงานทั่วไป 8 ทน. ภูเก็ต เมอง ภูเก็ต
33 นส. ศิริมาศ พิษจํารูญ ลกจางช  - ทต. บานเพชร บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ
34 นาง ศิริลักษณ เมฆฉาย จนท.ธุรการ 2 ทม. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
35 นาย สมเกียรติ บัวสิม ชางโยธา 1 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
36 นาง สมจิต ศร า ลกจางประจ  - ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
37 นาย สมเจตน ทองเทศ วิศวกรโยธา 3 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
38 นาย สมชัย ทองแยม ปล  อบต. 5 อบต. บานแกง ภเขยว ชัยภูมิ
39 นาง สมทรัพย แซหลิม จนท. รการ 2 อบต. รัษฎา เมือง ภูเก็ต
40 นส. สมาน  ตลับเงิน จนท. รการ 1 อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
41 นาย สายัณห รักษทาเรศ รองปลัด อบจ. 8 อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
42 นาง สุชีพ เกอกล เจาพนกงานธุรการ 6 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
43 นาง อรทัย ธรรมโย จพง.ธุรการ 5 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
44 นส. อัยรินทร สุวรรณรัตน จนท.ธุรการ 1 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
45 นส. อุดมลักษณ อันตรเสน จนท.ธุรการ 1 อบต. วัด ยะรง ปตตาน
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