


1 น.ส. กนกลักษณ มิ่งมงคล ลูกจางประจํา - ทต. หัวกุญแจ บานบึง ชลบุรี
2 นาย กมล พันธปน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี
3 น.ส. กมลณพรรษ กุกุทพันธ นักวิชาการศึกษา 3 ทต. ควนลัง หาดใหญ สงขลา
4 น.ส. กรรณิการ เรืองไทย หน.สวนการคลัง 5 อบต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
5 นาย กฤษณะ กายสิทธิ์ ผอ.กองสาธารณสุข 7 ทต. บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
6 จ.ส.อ. กัมปนาท รัตนถาวร ปลัด อบต. 6 อบต. โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
7 นส. เกษราภรณ ทางดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
8 นาย ยร สาระวรรณ นายชางโยธา 2 อบต. หนองขอน เมือง อุบลราชธานี
9 นาง จริยา ขวัญเงิน จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
10 นาง จรูญ ชุมภูทอง จนท.วิเคราะหนโยบาย 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
11 นาย จักรพันธ กาญบุตร จนท.ธุรการ 2 อบต. หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
12 นาย เฉลิม พวงกิจ จนท.วิเคราะหนโยบาย 3 อบจ กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
13 นาง ชมพู เพลัย หน.งานจัดเก็บรายได 4 อบต. บางพูน เมือง ปทุมธานี
14 นาย ชัยยันต จันทนะ จนท.วิเคราะหนโยบาย 3 อบต. ปาคาหลวง บานหลวง นาน
15 จ.อ. ณรงค ปอสูงเนิน ชางเครื่องกล 3 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
16 นส. ณิลุบล คนซ่ือ จนท.สุขาภิบาล อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
17 น.ส. ดวงเดือน ปนตะ จนท.ธุรการ 1 ทต. ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
18 น.ส. ดอกออย สุดมี จนท.วิเคราะหนโยบาย 3 อบต. หวยหิน หนองหงส บุรีรัมย
19 นส. ดารุณี แสงสุริยา จนท.ธุรการ 1 อบต. อุมเมา ธวัชบุรี รอยเอ็ด
20 นาง ดุจดาว กิจวรรณ จพง.ทะเบียน 4 ทต. เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
21 นาย ตะวัน สวางศรี นายชางโยธา 5 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
22 น.ส. ทสมา ขจรวงษ นักวิชาการศึกษา 3 ทต. คอหงส หาดใหญ สงขลา
23 นาย เทอดศักดิ์ สงวนธรรม จนท.ธุรการ 4 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
24 น.ส. ธนพร ทีกา จนท.ธุรการ 2 อบต. พรหมณี เมือง นครนายก
25 น.ส. ธนาทิพย นาคาประสิทธิ์ จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ นครปฐม เมือง นครปฐม
26 นาง นฤมล เสนาวิน จพง.ธุรการ 4 อบต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
27 น.ส. นวนันท เพชรวารี จนท.ธุรการ - อบต. ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร
28 นาย นอยใจยา แกววงษา จนท.ปองกันฯ 3 ทน. ศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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29 นาง นัฐภัสสร ทองไทย จนท.ธุรการ 2 ทต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
30 นาง นิรมล จําปาหอม จพง.ธุรการ 5 ทต. สังขะ สังขะ สุรินทร
31 นาง บังอร ศรีสมบัติ จนท.ธุรการ 5 ทต. เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
32 นาย ประวิทย ฟองสุวรรณ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
33 นาย ปรีชา วิจิตรโสภา ปลัด อบต. 5 อบต. คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
34 น.ส. พัชรินทร สรไกร หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
35 นาย เพชรัตน ลานเกษบุษย จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
36 น.ส. เพ็ญศรี คําฉิม จนท.ธุรการ 3 อบต. มุจลินท ทาวุง ลพบุรี
37 น.ส. เพียงใจ หมอยา จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
38 น.ส. มนตรา สุวรรณรัตน บุคลากร 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
39 นาย ยุทธนา วรรณเวทีบุญพอ จนท.วิเคราะหนโยบาย 3 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
40 น.ส. ยุพิน แกวนอย จพง.ทะเบียน 4 ทต. บานถํ้า ดอกคําใต พะเยา
41 น.ส. รัตนา บุญชวย จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
42 นาง รุงทิพย พินิจอักษร จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
43 นาย เริงฤทธิ์ มีแยมภักตร จนท.ทะเบียน 1 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
44 นาง ลัดดาวัลย มะรัตน จนท.ธุรการ 3 ทต. นิคมสงเคราะห เมือง อุดรธานี
45 นส. วงเดือน สุคนธพล นายชางโยธา 6 ทต. บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
46 นาย วสันต  รักถ่ิน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. สวาท เลิงนกทา ยโสธร
47 นาย วันชัย พจนะโกลีย ปลัด อบต. 5 อบต. ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
48 นาย วิฑูรย แกวบุญขุน หน.สวนโยธา 4 อบต. ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร
49 น.ส. วิลาสินี สนธิธรรม ประชาสัมพันธ 3 ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
50 นาย ศรายุทธ ยันตวิเศษ ปลัด อบต. 6 อบต. วังลึก ศรีสําโรง สุโขทัย
51 นาง ศริญญา โชติออน จนท.วิเคราะหนโยบาย 3 อบต. แดงใหญ เมือง ขอนแกน
52 นาง ศรีนวล สมศิริพรชัย พยาบาลวิชาชีพ 6ว อบต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
53 นาง ศิริจันทร ตาแกว หน.ฝายบริหารงานคลัง 6 ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
54 นาย สมทรง แซต้ัง ชางโยธา 4 อบต. ราไวย เมือง ภูเก็ต
55 นาง สมร ทรงเสรีย ปลัด อบต. 6 อบต. พระธาตุ เชียงกลาง นาน
56 นาย สมศักดิ์ สิทธิเกรียงไกร หน.ฝายบริหารงานสาธารณ 6 ทต. อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี
57 น.ส. สังวาล สิมงาม จนท.ธุรการ 4 ทต. นาดูน นาดูน มหาสารคาม
58 นาง สุธาทิพย กล่ินคําหอม จนท.ธุรการ 1 อบต. โคกชาง บางไทร อยุธยา
59 นาย สุพล นอยลา จนท.บันทึกขอมูล 3 ทต. ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ
60 น.ส. สุพัตรา ทองพายัพ หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
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61 นาง อโนชา กัลยา จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
62 นาย อรรถกร ศรีแกว นิติกร อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
63 นาง อรัญญา สินธุระวิทย จพง.ธุรการ 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
64 น.ส. อัญชลี สัมฤทธิ์ตระกูล จนท.การเงินและบัญชี - อบต. วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ
65 น.ส. ฮามีดะห ตะโละ จนท.ธุรการ 1 อบต. รูสะมิแล เมือง ปตตานี

อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท.



1 นาย กรกฤต อิทธิโส หน.สวนโยธา 4 อบต. อาจสามาถ เมือง นครพนม
2 นาย กฤษณ เรขะรุจิ สถาปนิก 4 ทน. นครปฐม เมือง นครปฐม
3 นาย คํารณ วิไลพันธุ ชางโยธา - อบต. บางวัว บางประกง ฉะเชิงเทรา
4 นาย จักรกฤษณ ธนะพานิช นายชางโยธา 5 ทต. ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
5 น.ส. จิตรา สุนทราวิรัตน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
6 นาย เฉลิมพล ศรีทอง จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ตะกุด เมือง สระบุรี
7 นาย เฉลิมพล เหลือถนอม หน.สวนโยธา 5 อบต. อูโลก ลําดวน สุรินทร
8 นาย ชัยศิริ จันทรรักษา ผช.ชางโยธา - ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
9 นาย ณรงคศักดิ์ สายบุตร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. กุดหวา กุฉินารายณ กาฬสินธุ
10 นาย ณัฐพล คงหมื่นไวย หน.สวนโยธา 5 อบต. ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
11 นาย ณัฐวุฒิ หลอธาน หน.สวนโยธา 3 อบต. หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา
12 ส.อ. ทัศดี ทอนเทพ ชางโยธา 3 ทต. ปทุมรัตต ปทุมรัตต รอยเอ็ด
13 นาย ธรรมนูญ พิมสาร หน.สวนโยธา 4 อบต. เหลายาว บางโฮง ลําพูน
14 นาย ธาตรี มะโนวงค จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โพธิ์ทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
15 นาย ธีระพงษ หมวกสกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. เตราะบอน สายบุรี ปตตานี
16 นาย นริศ พวงเพ็ชร นายชางโยธา 6 ทต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
17 นาย นิกูล ย้ิมศิลป นายชางโยธา 4 ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
18 นาย บรรพต สุระการณ นายชางโยธา 4 ทต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
19 นาย ปฏิภาณ พิมเสน ชางเขียนแบบ - อบต. บางวัว บางประกง ฉะเชิงเทรา
20 นาย ประเชิญ เร็วสา นายชางเขียนแบบ 4 อบต. สาวะถี เมือง ขอนแกน
21 นาย ประพันธ  ไชยทอง เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 5 อบต. นาหมอม นาหมอม สงขลา
22 นาย พงษธร ศิริปรุ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
23 นาย พันธวิศ เพ็ชรประสมกูล จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
24 นาย พิภพ สุขไสย หน.สวนโยธา 5 อบต. บานมะเกลือ เมือง นครสวรรค
25 นาย พิสิฐ โกประวัติ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
26 วาที่ ร.ต. พีรพงษ ต้ังเจริญชัย นายชางโยธา 5 ทต. บานตาก บานตาก ตาก
27 นาย พูลศักดิ์ สารวงษ หน.สวนโยธา 4 อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
28 นาย มนัส แอมปดชา หน.สวนโยธา 3 อบต. ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
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หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสรางขั้นสูง (Advance AutoCAD):เขียนแบบสามมิติ (3D)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 นาย ราชันย ไตรวิชชานันท นายชางโยธา 4 ทน. นครปฐม เมือง นครปฐม
30 นาย ราเชนทร จันณะคํา นายชางโยธา 2 อบต. ปาเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
31 นาย วงศกร อุดมโภชน สถาปนิก 5 ทน. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
32 นาย วรพจน ดิษฐปราณีต ชางโยธา 1 ทม. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
33 นาย วรัญ จิตเลขา หน.สวนโยธา 4 อบต. นาสัก สวี ชุมพร
34 นาย วสันต ประดีรัตน หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองหลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
35 นาย วิภาค พรมเมืองคุก สถาปนิก 5 ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
36 นาย วิรัช วงศทับแกว นายชางโยธา 4 ทต. บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี
37 นาย วิเศษ คลังนาค นายชางโยธา 4 อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
38 นาย วีรวุฒิ นันทเมธินทร หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
39 นาย วุฒิศักดิ์ เดชโคบุตร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย
40 นาย ศักดา โครตบรรเทา จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย
41 นาย สถาพร แกวชวง นายชางโยธา 3 อบต. ศรีษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
42 นาย สมเกียรติ คงขุนทด จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ชัยนารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี
43 นาย สมชาย ไสวดี นายชางโยธา 5 อบต. มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
44 นาย สมชาย คําควร ชางโยธา 4 ทต. สองดาว สองดาว สกลนคร
45 นาย สมภพ เคนทวาย จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
46 นาย สาคร ดวงออ หน.สวนโยธา 5 อบต. บางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
47 นาย สําเริง สินกระโทก หน.สวนโยธา 5 อบต. สีสุก จักราช นครราชสีมา
48 นาย สุชาติ ชูชิต หน.สวนโยธา 5 อบต. ราไวย เมือง ภูเก็ต
49 นาย สุบิน ตารินทร หน.สวนโยธา 4 อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย
50 นาง สุภาวดี วิมลสถิตย หน.สวนโยธา 5 อบต. บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
51 นาย สุรชัย งามดี ชางโยธา 4 ทต. หงาว เมือง ระนอง
52 นาย สุวรรณ สุขคุม หน.สวนโยธา 4 อบต. ตะลุง เมือง ลพบุรี
53 นาย สุวิสุทธิ์ ธรรมศรี นายชางโยธา 6 อบจ. ระยอง เมือง ระยอง
54 นาย อโณทัย นามวงษ นักบริหารงานชาง 4 อบต. ทาชางคลอง ผาขาว เลย
55 นาย อธิคม  เชาวนกุล หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
56 นาย อนุวัฒน สินยัง นายชางโยธา 4 ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช
57 นาย อรรณพ จิตมโนวรรณ นายชางโยธา 3 ทต. แมบา ฝาง เชียงใหม
58 นาย อัศวิน เยาวธานี หน.สวนโยธา 4 อบต. แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย
59 นาย อํานวย คงทรัพย จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หันคา หันคา ชัยนาท
60 นาย อิศวร จําปาทิพย พนักงานอัตราจาง - อบจ. นครพนม เมือง นครพนม

ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท.ลําดับท่ี อําเภอ จังหวัด



1 น.ส. กรรณิกา เทศนธรรม จนท.การเงินและบัญชี - อบต. หันคา หันคา ชัยนาท
2 นาง กรรณิการ จุนทกาล จนท.ธุรการ 2 อบต. พังตรุ ทามวง กาญจนบุรี
3 นาง กัลยา ศรีวงษา จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ
4 นาง กาญจนา พรนิคม นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต. เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
5 น.ส. กาญจนา สวางไสว จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
6 น.ส. กิตนา หวันลา จนท.บันทึกขอมูล 4 ทต. เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
7 นาง คนางค ภูถมดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
8 น.ส. จันเพ็ญ ภูตะเวช จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
9 น.ส. จิตรดา ชูพันธ จนท.พัสดุ 1 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
10 นาง จีรภา มณีเศวต จนท.บันทึกขอมูล - ทต. เชียรใหญ เมือง นครศรีธรรมราช
11 นาย ฉลอง สุวรรณโณ จนท.ธุรการ 3 อบต. พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
12 น.ส. ชนิตา ถาวรชัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ลําไพล เทพา สงขลา
13 น.ส. ชรินรัตน มณีวงษ จนท.ธุรการ 1 อบต. พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี
14 น.ส. ชุติมา ต้ังพินิจกุล จนท.ทะเบียน 1 ทต. โคกตูม เมือง ลพบุรี
15 นาง ชุลีกร บุญโต ลูกจางประจํา - อบต. ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค
16 นาย ฌัชช ประเสริฐสวัสดิ์ นายชางโยธา 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
17 นาย ณฐพล สุชาติพงษ นิติกร 4 อบต. ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
18 พ.จ.อ. ณเริงชล คุณสุทธิ์ จนท.บริหารงานทะเบียน 4 ทต. แวงนาง เมือง มหาสารคาม
19 นาย ณัฐพัชร แยมทรัพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
20 นาง ดวงเดือน ศรียานนท จพง.ธุรการ 5 อบต. พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
21 นาง ดารินทร แกวมูล จพง.ทะเบียน 5 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
22 นาย ทศพร กล่ําถมยา รองปลัด อบต. 6 อบต. ทาจีน เมือง สมุทรสาคร
23 นาง นงนาถ หนาแนน จพง.ธุรการ 2 ทต. ปาต้ิว ปาต้ิว ยโสธร
24 น.ส. นภัสสร เชื้อเทศ ผช.จพง.บันทึกขอมูล - อบต. หนองบัวใต เมือง ตาก
25 นาง นภาภัณฑ อินทรทิพย นักบริหารนโยบายฯ 6 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
26 นาง นันทยา บุญทํานุก จพง.การคลัง 4 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
27 นาง นิตยา เกตมาลา จพง.ธุรการ 5 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
28 นาง นิตยา มณีเทพ นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
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29 จ.ส.อ. นุกูล พูลชัย ปลัด อบต 6 อบต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
30 นาง นุทอง เนตรสวาง จพง.ธุรการ 5 ทต. ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
31 น.ส. เนาวรัตน ไพบูลย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หงาว เมือง ระนอง
32 นาง เนาวรัตน อินทรศร จนท.ธุรการ 4 ทม. พะเยา เมือง พะเยา
33 นาง บัวเลียน สิงหมาตร จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. ราชธานี ธวัชบุรี รอยเอ็ด
34 นาย บุญถ่ิน สีดาชมภู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. นาดูน นาดูน มหาสารคาม
35 นาง บุญสิตา คํามา จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
36 นาง บุษกร แสงทอง จพง.ธุรการ 6 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
37 น.ส. เบญจมาศ ดิสภักดี จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
38 นาง เบ็ญจวรรณ หลําคํา พนักงานจาง - ทต. บานตาก บานตาก ตาก
39 นาย ปฏิพัฒน ไกรสุทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เขากอบ หวยยอด ตรัง
40 น.ส. ปภัสรา จันทน จนท.ธุรการ 4 อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
41 นาง ปราณี ผูกรักษ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
42 น.ส. ปทมวัลย สุทัศน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดอนโพธิ์ทอง เมือง สุพรรณบุรี
43 นาง ปยาณีย จวงพานิช ปลัด ทต. 5 ทต. สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
44 นาย เปรมมินทร เทพอาจ จนท.บริหารงานทะเบียน 3 ทต. ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน
45 นาย เผด็จ สุขวานิช ปลัด อบต. 5 อบต. กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ
46 นาง พรพรรณ ศิริรัตนมานะวงศ จพง.ธุรการ 4 ทต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
47 น.ส. พวงเพชร สมฤทธิ์ หน.สวนการคลัง - อบต. นาทะนุง นาหมื่น นาน
48 นาย พัฒนา พุดตาน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
49 น.ส. พิมพวิไล สุพรรณ นักวิชาการคลัง 5 ทน. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
50 นาง เพชรรัตน มานะวุฑฒ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บานตาก บานตาก ตาก
51 นาง เพ็ญศรี จันทรออน นักวิชาการ 5 ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
52 น.ส. ไพรวรรณา มาวัน จนท.ธุรการ 2 อบต. ดอนชาง เมือง ขอนแกน
53 น.ส. มณีทิพย สุขเสาร พง.จาง 1 ทต. โคกตูม เมือง ลพบุรี
54 น.ส. มณีรัตน หัสจันทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
55 นาง มยุรี มะนิยม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
56 นาง มานิสา พูนเพ็ง จนท.บันทึกขอมูล 3 อบต. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
57 น.ส. ยสุตมา จันทรเจียก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปาเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
58 นาย ยุทธศักดิ์ สายเส็น ปลัด อบต. 5 อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
59 น.ส. เยาวลักษณ ดีเลิศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
60 น.ส. รสริน ขวัญถาวร จพง.ธุรการ 2 อบต. โนนกอก เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



61 นาง เรียม อินทสิทธิ์ จพง.ธุรการ 3 ทต. ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
62 จ.ส.ต. วรรณพร สมวรรณ ปลัด.อบต. 5 อบต. เมืองสี นาหมื่น นาน
63 น.ส. วรรณภา ดวงทํา จพง.ธุรการ 6 ทต. หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ
64 น.ส. วราพร ศรีชัย จนท.ธุรการ 1 อบต. เหลายาว บานโฮง ลําพูน
65 น.ส. วาทิตา คําใส จนท.ธุรการ 1 อบต. คําทราบ วังมวง สระบุรี
66 นาง วาสนา มณีวรรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ
67 น.ส. วิญาภรณ โพธิราชา จนท.บันทึกขอมูล 3 ทต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
68 นาง ศิรินันท กูดือราแม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนาถํ้า เมือง ยะลา
69 นาง ศุภณัฐ เชื้ออาษา จนท.ธุรการ 3 อบต. มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
70 น.ส. ศุภลักษณ โครตมณี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
71 ส.ต.ท. สมพงษ อุนเจริญ ปลัด อบต. 6 อบต. ไผลอม ลับแล อุตรดิตถ
72 นาย สมิทธ บุณยะภูติ จนท.ทะเบียน 3 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
73 พ.อ.อ. สรายุทธ สุมมาตร ปลัด อบต. 6 อบต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
74 นาย สวัสดิ์พร เทียมทัด จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
75 น.ส. สิราวรรณ เจริญจิตต จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
76 นาง สุชาดา บุตรทอง จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช
77 น.ส. สุดใจ สานิพัฒน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
78 นาย สุดใจ ซอนกล่ิน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคกมวง ภาชี อยุธยา
79 นาง สุธาดา รังสี จพง.การเงินและบัญชี 5 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
80 น.ส. สุธารัตน ขุนทอง ปลัด อบต. 5 อบต. ปตูมุดี ยะรัง ปตตานี
81 น.ส. สุนาลัย บุญรักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ไร พรรณานิคม สกลนคร
82 นาง สุภาพร รูรอบ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6 ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
83 นาง สุภาพร ทองออน จนท.ธุรการ 5 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
84 นาง เสาวนีย จันทรรักษา จพง.ธุรการ 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
85 นาง เสาวลักษณ โสภาสิทธิ์ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
86 นาง โสมาวดี โสมศรีแพง จนท.ตรวจสอบภายใน 3 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
87 น.ส. อนัญญา กิจศิริไพบูลย จพง.ธุรการ 2 ทต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี
88 นาย อนุรักษ สกุลเพชรวงศ จนท.จัดเก็บรายได 4 อบต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
89 นาย อนุวุฒิ เทพคุม หน.สวนการคลัง 4 อบต. ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย
90 นาย อภิชาติ อภิติกร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
91 นาง อริยา ไลยยางกูร นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี
92 น.ส. อัชฉรา จันทรนุน จนท.พัสดุ 2 ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช
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93 นาย เอกรัตน ธรรมปรีชา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พระธาตุ เชียงกลาง นาน
94 นส. อัษณีย งามวิจิตร จพง.ธุรการ 2 ทต. ทาโขลง ทาวุง ลพบุรี
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