
๑ กระบ่ี นายวีระพงษ  เองฉวน ปลัด ทต.๖ ทต.แหลมสัก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒ วาท่ี ร.ต.ธีระชัย   กลีบแกว ปลัด อบต.๕ อบต.ลําทับ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓ นายอํานวย    สงบุตร ปลัด ทต.๖ ทต.เหนือคลอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๔ นายวรรธน   ศิริวัฒน ปลัด อบต.๖ อบต.คลองยาง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕ นายฤทธี   กุลอภิรักษ ปลัด ทต.๖ ทต.เกาะลันตาใหญ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖ นายโกเมศร   ปานมา ปลัด อบต.๖ อบต.แหลมสัก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๖ ราย
๗ กาญจนบุรี นายราชรัฐ   จันทรวงษ บุคลากร ๓ อบจ.กาญจนบุรี    รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘ นายวิวัฒน   พงษรัตนกาญจน ปลัด อบต.๕ อบต.หนองลู รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๙ น.ส.อรวรรณ  ศรีรัตนะ หน.ฝ.ปกครอง ทม.ทาเรือพระแทน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐ น.ส.นุชจลิน  วงษวิลัย ปลัด อบต.๕ อบต.ทุงทอง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๑ นายณรงคพร   วัดพวง ปลัด อบต.๕ อบต.หลุมรัง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๒ นายไพรวรรณ   บุญเพิ่ม ปลัด อบต.๕ อบต.อุโลกสี่หมืน่ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๓ จ.ส.อ.สมชาย   อรุณแข ปลัด ทต.๖ ทต.หนองปรือ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๔ น.ส.ศรัญญา   วิริยะไพสิฐ ปลัด อบต.๕ อบต.ทาเสา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕ นางสุดา   เสนกรรหา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกราง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๖ นางศุภรัศมิ์   รังสีชุติพัฒน ปลัด อบต.๖ อบต.หนองรี รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๗ นางดาราวรรณ   จันทรทรัพย  ปลัด อบต.๖ อบต.ชองดาน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘ นางนารถประภา  คงวาสน ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกุม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๑๒ ราย
๑๙ กาฬสินธุ  ส.ต.ท.วัชรากร  จําปาบุรี ปลัด อบต.๖ อบต.ดงลิง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๐ นายชัยวิทย  ประเสริฐสุข ปลัด อบต.๖ อบต.ลําพาน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๑ นายสมพงษ   สุริโย จนท.บห.ทบ.๔ ทต.โพน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๒ นายเมธี  สาธิตธรรมชาติ ปลัด อบต.๖ อบต.โพนทอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๔ ราย
๒๓ กําแพงเพชร น.ส.อัญชนา  โสระฐี ปลัด อบต.๕ อบต.วังหามแห รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๔ นายดุสิต  สุวรรณเจริญ ปลัด อบต.๕ อบต.ถํ้ากระตายทอง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๕ นายพัฒนชัย   ธรรมสวยดี ปลัด ทต.๗ ทต.พรานกระตาย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘

ผลการสอบเพื่อรับวุฒิบัตร
สําหรับผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน

รุนที่ ๑/๒๕๔๘  ระหวางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗
รุนที่ ๒/๒๕๔๘  ระหวางวันที่ ๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗
รุนที่ ๓/๒๕๔๘  ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘
รุนที่ ๔/๒๕๔๘  ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘

รุนที่ ๕/๒๕๔๘  ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๘  กุมภาพันธ ๒๕๔๘
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๒๖ กําแพงเพชร นายวสันต   ปนมณี จนท.วผ. ๔ ทต.พรานกระตาย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๗ น.ส.พวงรัตน   ศรีมวง ปลัด อบต.๕ อบต.ทาขุนราม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๘ นายสมศักดิ์   วงษสุตา ปลัด อบต.๖ อบต.คลองลานพัฒนา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙ นายสุขสันต   ศุภกิจเจริญ ปลัด อบต.๖ อบต.พรานกระตาย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๐ นายจักรกฤษณ   เมธเมธี ปลัด ทต.๖ ทต.ขาณุวรลักษบุรี รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๑ น.ส.ลานนา   โชติสกุล ปลัด อบต.๖ อบต.เทพนคร รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒ ส.อ.สิทธิชัย   ฝนคําสาย ปลัด อบต.๖ อบต.บอถํ้า รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๓ นายธีรพล   มิตรานนท ปลัด อบต.๕ อบต.หนองแมแตง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๔ วาท่ี ร.อ.มนตรี   บุญมี ปลัด อบต.๖ อบต.ไทรงาม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๕ นายสุชาติ   พันธย้ิม ปลัด อบต.๖ อบต.หนองปลิง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๖ นายวันชัย  เทียนมงคล ปลัด ทต. ทต.นครชุม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๔ ราย
๓๗ ขอนแกน นายวชร   เพรงมา ปลัด อบต.๗ อบต.กุดนํ้าใส รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๘ นางประภาพร  ดรบัณฑิตย บุคลากร ๕ ทต.หนองแก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๙ นายคธากร  สาหลา ปลัด อบต.๕ อบต.ศรีสุขสําราญ   รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๐ ส.ต.ท.วิษณุ   เถ่ือนบัวระบัติ ปลัด อบต.๖ อบต.บานใหม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๑ นายชาลี   บุญเพลิง ปลัด อบต.๖ อบต.โนนทอง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๒ ส.ต.อ.นาวี   สีออน ปลัด อบต.๖ อบต.โนนเพ็ก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๓ นางวิยะดา   สอนวงษ ปลัด อบต.๖ อบต.นาหนองทุม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๔ นายธีระศักดิ์   ดวงสุฤทธ์ิ ปลัด อบต.๕ อบต.นํ้าออม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๕ นายวีระพงษ   แกวเรือง ปลัด อบต.๖ อบต.ทาวัด รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๖ นายชาติ   มณีสา ปลัด ทต.๖ ทต.สีชมพู รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๗ นายเศกสรรค   เบาวรรณ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองโก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๔๘ นางพนัชกร   ศุภษร ปลัด อบต.๕ อบต.ไชยสอ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๔๙ นายรณรงค  ทวีแสงศิริ ปลัด อบต.๖ อบต.เมืองพล รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕๐ นายบรรเลง   ผาสุข ปลัด อบต.๖ อบต.หัวนาคํา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕๑ นางจันทรเพ็ญ   สุวรรณศรี ปลัด อบต.๖ อบต.ชุมแพ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕๒ นายคมสัน  ไพศาล ปลัด อบต.๖ อบต.หนองแวงนางเบา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕๓ นายรณรงค   บึงมุม ปลัด ทต.๖ ทต.มัญจาคีรี รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕๔ นางสุชีรา   ประวาสุข จพง.ธก. ๖ ทต.ดอนโมง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕๕ น.ส.ภัสสุรีย   คูณกลาง รองปลัด ทต.๖ ทต.ทาพระ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕๖ น.ส.เบญจรัส   ศรีประดู ปลัด อบต.๖ อบต.หนองแปน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๒๐ ราย
๕๗ จันทบุรี นายวรเทพ   มัจฉาชีพ ปลัด อบต.๖ อบต.บางสระเกา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕๘ ส.อ.วิจิตร   แยมศิริ ปลัด อบต.๕ อบต.กระแจะ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
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๕๙ จันทบุรี นายประพัฒพงศ   ศรีชุม ปลัด อบต.๖ อบต.หนองตาคง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๐ น.ส.ดวงจินดา   สอนยศ นิติกร ๓ อบต.เขาบายศรี รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๑ น.ส.บัณฑิตา   ประมวล นิติกร ๓ ทต.หนองคลา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๒ นายอุทิศ   กิจกาญจน นิติกร ๓ อบต.ทุงเบญจา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๓ นายศักดิ์สิทธ์ิ   นามผา นิติกร ๓ ทต.พลับพลานารายณ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๔ นายสมชาย   โคตรพัฒน นิติกร ๓ อบต.มะขาม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๕ นายภูตะวัน   ฤทธิศักดิ์ นิติกร ๓ อบต.พลับพลา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๖ นายนพพร   สุขกํ่า นิติกร ๕ ทต.ปากน้ําแหลมสิงห รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๗ นายปกาศิต   พิศงาม นิติกร ๓ อบต.บางกะไชย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๘ นายนพดล   ไทรยอย นิติกร ๓ อบต.ทับชาง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๖๙ นายบุญเอก   พรพจนธนมาศ ปลัด อบต.๖ อบต.คลองขุด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๗๐ นายสุภาพงศ   จันทรกูล ปลัด อบต.๕ อบต.โปงน้ํารอน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๗๑ นายภินันท   รัชตาจาย ปลัด อบต.๕ อบต.แกงหางแมว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๗๒ นายวิชิต   ดํานาคแกว ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงขนาน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๗๓ นายบุญธรรม แกวสุขสมบัติ ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงเบญจา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๑๗ ราย
๗๔ ฉะเชิงเทรา นายพรชัย   เสรีนนทชัย ปลัด ทต. ทต.ทาสะอาน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๕ วาท่ี ร.ต.วัชรชัย   โฉมอินทร ปลัด อบต. อบต.บางกรุด รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๖ น.ส.ณัชนลิน  ยะอนันต รองปลัด ทต. ทต.บางคลา รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๗ นายปญญา  วิเชียรปญญา ปลัด อบต.๕ อบต.คลองตะเกรา  รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๘ นายชูศักดิ์   นันทิธัญญธาดา ปลัด อบต. อบต.หมอนทอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๗๙ วาท่ี ร.ต.ประภัสสร  ชมถาวร ปลัด อบต. ๖ อบต.คลองบานโพธ์ิ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๘๐ นายธวัช   รัตนไพบูลย ปลัด อบต. อบต.ทุงพระยา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๘๑ นายฉัตรชัย   กระสานต์ิกุล บค. ทม.ฉะเชิงเทรา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๘๒ นายพิษณุพงษ   พูลสวัสดิ์ ปลัด ทต.๗ ทต.บางขนาก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๘๓ นายอํานาจ   กสิผล ปลัด อบต. อบต.บางสมัคร รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๘๔ นางกมลา   วงศศุภบุตร ปลัด ทต. ทต.บางคลา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๘๕ นางสุภาพร   รูรอบ รก.ผอ.วช. ทต.บางวัว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๘๖ นายประสงค  คุมครองสุข หน.ฝ.นิติกร อบจ.ฉะเชิงเทรา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๑๓ ราย
๘๗ ชลบุรี น.ส.เพียรผจง  รวงผึ้ง รองปลัด ทต.๖ ทต.บอทอง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๘ นายนที   ดิษฐบรรจง ปลัด อบต.๖ อบต.นาจอมเทียน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๘๙ นายเรืองฤทธ์ิ   มณีพันธุ ปลัด อบต.๗ อบต.พลูตาหลวง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๙๐ นายศราวุธ   อมรธรรมสนิ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองรี รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๙๑ น.ส.เบ็ญจวรรณ   ชินพัฒน      นิติกร      ทต.บางพระ           รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
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๙๒ ชลบุรี วาท่ีร.ต.ธีรพันท  นามไพร นิติกร ๓ อบต.ดอนหัวฬอ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๙๓ นายประกิต   หาญธนะสุกิจ รองปลัด ทม.๗ ทม.แสนสุข รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๙๔ นายชาญชัย   หอมเสียง นิติกร ๕ ทม.พนัสนิคม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๙๕ นายเชาวลิต   ย่ิงแยม หน.ฝ.อก.๖ ทต.อางศิลา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๙๖ นายสุรเจษฐ   สุขพาณิชย่ิงยง  ปลัด อบต.๗ อบต.หนองชาก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๙๗ นายตรีเทพ  คําจันทร ปลัด อบต.๗ อบต.หนองไมแดง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๑๑ ราย
๙๘ ชัยนาท น.ส.สุวรรณ   สดใส ปลัด อบต.๖ อบต.โพนางดําตก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๙๙ นายชัยธัช   อัตตสัมพันธ ปลัด อบต.๕ อบต.หวยกรด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๐๐ นายประเสริฐ   ต้ังอุปละ ปลัด อบต.๖ อบต.มะขามเฒา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๐๑ นางละออ   เรืองเถาะ ปลัด อบต.๖ อบต.ทาฉนวน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๐๒ นายนราดล   อินทรเชิง ปลัด อบต.๕ อบต.คุงสําเภา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๐๓ นายประมาร   เปยนอย ปลัด อบต.๖ อบต.วังตะเคียน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๐๔ นางม่ิงขวัญ   ศรีสวัสดิ์ ปลัด ทต.๗ ทต.สามงามทาโบสถ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๐๕ นายอาณัติชัย  นวลมิ่ง ปลัด ทต.๖ ทต.โพนางดํา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๐๖ น.ส.กาญจนา   อุดมญาติ ปลัด ทต.๖ ทต.สรรพยา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๐๗ นางราตรี   สงวนทรัพย ปลัด ทต.๗ ทต.วัดสิงห รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๑๐ ราย
๑๐๘ ชัยภูมิ น.ส.นันทนา  เก้ียวสันเทียะ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองบัวโคก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๙ นายธีระวุฒิ   แกวแกน ปลัด อบต.๖ อบต.บานบัว รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๑๐ นายวิรัตน   พรสวัสดิ์ ปลัด อบต.๖ อบต.โนนกอก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๑๑ น.ส.สุจิตรา  คงแกว ปลัด อบต.๖ อบต.บานคาย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๑๒ น.ส.ลักษิกา   สัพโส บค.๔ ทต.เกษตรสมบูรณ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๑๓ นายสมเกียรติ   สุขนาแซง ปลัด ทต.๕ ทต.บานเพชรภูเขียว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๑๔ น.ส.ตะวันนา   ยังโนนตาด ปลัด อบต.๖ อบต.ชีลอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๑๕ จ.อ.วิภัช  ชัยเนตร ปลัด อบต.๖ อบต.หนองนาแซง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๑๖ นางเพ็ญศรี   สมานชิต ปลัด อบต.๖ อบต.หวยบง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๑๗ พ.จ.อ.วิรัตน   ปล้ืมโชค ปลัด อบต.๕ อบต.ทาหินโงม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๑๘ จ.อ.สํารวย   ทรัพยศรี ปลัด อบต.๖ อบต.บานเปา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๑๙ นางยุพิน  มีหมู ปลัด อบต.๖ อบต.สมปอย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๒๐ นายสุทธิศักดิ์  โฆษิตธนสาร นิติกร ๓ ทต.แกงครอ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๒๑ นายสุนทร   วิริยะกรศิริ บค.๕ อบจ.ชัยภูมิ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๒๒ นายไมตรี   หอมจันทร ปลัด อบต.๕ อบต.คอนสาร รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๒๓ นายวัลลภ   พิลาลี ปลัด อบต.๖ อบต.โพนทอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๒๔ ส.ต.ต.หญิงสุมล   จารุสาร ปลัด อบต.๖ อบต.บานเลา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
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๑๒๕ ชัยภูมิ นายสุรศักดิ์   การบรรจง ปลัด อบต.๕ อบต.บุงคลา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๒๖ นางเรณู   บําขุนทด ปลัด อบต.๕ อบต.ซับสีทอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๒๗ นางนาถธิดา   อินทรเพชร ปลัด อบต.๖ อบต.โนนสําราญ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๒๘ นางอุทัยวรรณ   บุญพรอม จพง.ธก.๕ ทต.เกษตรสบูรณ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๒๙ นายเอนก   นรมาตย จพง.ธก.๓ ทต.นาหนองทุม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๒๒ ราย
๑๓๐ ชุมพร น.ส.ปารลี  มุสิกะสังข ปลัด ทต.๖ ทต.ทาแซะ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๓๑ น.ส.สุณิสา  ขันสมาน ปลัด อบต.๕ อบต.แหลมทราย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๓๒ นายสุรศักดิ์   แพรสมบูรณ ปลัด อบต.๕ อบต.นาชะอัง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๓๓ นายอรรถพร   ตันหนึ่ง ปลัด อบต.๕ อบต.ปากคลอง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๓๔ นางปรีดาพร   จินากวน จพง.ธก.๖ ทต.นาโพธ์ิ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๓๕ น.ส.จันทิมา   นาคพิรุณ บค.๓ ทต.ละแม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๓๖ น.ส.เยาวเรศ   นนทสวัสดิ์ ปลัด อบต.๕ อบต.ทุงหลวง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๓๗ วาท่ี ร.ต.ธีรยุทธ   แยมโสพิศ ปลัด ทต.๖ ทต.ปะทิว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๓๘ ส.ต.ท.สุทัน   เจะดะระหมาน ปลัด อบต.๕ อบต.สวนแตง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๓๙ ส.อ.ชัยวัฒน  ชูศิลป ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงคาวัด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๔๐ นายวราวุธ   ชูประยูร ปลัด อบต.๕ อบต.ชองไมแกว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๔๑ นายเกียรติพงษ   ลือชัย ปลัด อบต.๖ อบต.หาดพันไกร รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๔๒ นายสุทธิพงษ   บุญโยธิน ปลัด อบต.๖ อบต.ขุนกระทิง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๔๓ นางมาลินี  คงคลาย นิติกร ๓ ทต.วังไผ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๔ ราย
๑๔๔ เชียงราย นายราชัน   สมัครไทย ปลัด ทต.๕ ทต.เวียงปาเปา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๔๕ นายขจรพงค   ศิริมงคล ปลัด อบต.๖ อบต.ริมโขง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๔๖ วาท่ี ร.ต.ตอตระกูล   วรรณสอน ปลัด อบต.๕ อบต.หงาว รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๔๗ นายศักดิ์ชัย   เปงคํา ปลัด อบต.๖ อบต.ปางิ้ว รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๔๘ วาท่ี ร.ต.จํารอง   ออนพุทธา นิติกร ๔ ทต.แมสาย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๔๙ จ.ส.ต.ทองสุข เหลาประเสริฐ  ปลัด อบต.๖ อบต.สันทรายงาม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕๐ วาท่ี ร.ต.อนุลักษณ    ชุมใจ ปลัด ทต.๖ ทต.เวียงเทิง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕๑ น.ส.กัญญา   แสนใจ บค.๕ ทต.เมืองพาน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕๒ จ.ส.ต.หญิงกฐิน มงคลเวชวิไล  ปลัด อบต.๖ อบต.บัวสลี รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕๓ นางพรจันทร   ปญญาปง ปลัด อบต.๖ อบต.แมเจดียใหม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕๔ นางวนิดา   วรรณศร ปลัด อบต.๖ อบต.บานโปง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕๕ นายกําจัด   เช้ือเมืองพาน ปลัด อบต.๖ อบต.เวียงเหนือ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕๖ นายธงชัย   ตระกูลมัยผล ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองชุม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕๗ นางปริยาภรณ  วรรณสอน ปลัด อบต.๕ อบต.ผางาม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
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๑๕๘ เชียงราย นายตรีทศพล  ไชยราชา ปลัด อบต.๖ อบต.ดอนศิลา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๕๙ นายยายเจริญ  เช้ือเมืองพาน ปลัด อบต.๕ อบต.สันสลี รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๖๐ น.ส.สายทอง   ตะวิชัย นิติกร ๔ ทต.ปาแงะ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๖๑ นายประธาน  เทพสาร นิติกร ๕ ทน.เชียงราย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๖๒ วาท่ี ร.ต.เจษฎา  ไชยุทธ ปลัด อบต.๕ อบต.คร่ึง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๖๓ นางสุนิสา  ขัดสงคราม ปลัด ทต.๕ ทต.แมลาว รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๖๔ นางสิรินพร  สันกวาน ปลัด อบต.๖ อบต.เวียงชัย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘ ๒๑ ราย
๑๖๕ เชียงใหม ส.ต.อ.เปยมศักดิ์  ปานะเสน ปลัด อบต.๕ อบต.รองวัวแดง   รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๖๖ นายกิตติบูรณ   สุมันตกุล ผอ.กิจการสภาฯ อบจ.เชียงใหม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๖๗ นายวาทิต  ฟกแกว นิติกร อบต.บานแหวน   รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๖๘ นายยุทธนา  ศรีรัตนภมร ปลัด อบต.๖ อบต.สันปายาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๖๙ นายดวงเดน  ศรีบุรี ปลัด อบต.๖ อบต.อินทขิล รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๗๐ น.ส.ลดาวัลย   วัฒนาโกสัย ปลัด อบต.๕ อบต.บานแหวน   รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๗๑ นายผดุง  โพนเมืองหลา ปลัด อบต.๕ อบต.ออนกลาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๗๒ นายมนัสพงศ   พรหมพิสิฐพงศ  ปลัด อบต.๗ อบต.ปาแดด รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๗๓ นายสักการ  ณิยกูล ปลัด อบต.๖ อบต.บอสลี รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๗๔ วาท่ี ร.ต.ปรเมษฐ   นิติกร ปลัด อบต.๕ อบต.แมอาย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๗๕ นายภาคภูมิ   เช้ือสาวะถี ปลัด อบต.๖ อบต.มะขามหลวง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๗๖ นายสิทธิพล  หมอสมบูรณ ปลัด อบต. อบต.ทาเหนือ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๗๗ นายธนัชพันธ   อวนมาก ปลัด อบต.๕ อบต.หวยแกว รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๗๘ นายชาคริต  มีราจง ปลัด อบต.๖ อบต.เข่ือนผาก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๗๙ นายณัฐชนัน   กอนจําปา ปลัด อบต.๕ อบต.หวยทราย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๐ นางรองจันทร   วงศรจิต รองปลัด ทต.๗ ทต.ยางเนิ้ง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๑ นางยโสธรา   วงศไชย ปลัด อบต.๖ อบต.นํ้าบอหลวง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๒ น.ส.ณิสรา   บุญเฉลิม ปลัด อบต.๖   อบต.มะขุนหวาน  รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๓ ส.อ.ชาติ   พุมพวง ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองคอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๔ นางบัวฝาย   ตันคําปวน ผอ.กค.๘ ทต.แมโจ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๕ น.ส.ยุพาภรณ   รักษาคุณ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองควาย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๖ น.ส.นิศาชล   ทองขาว ปลัด อบต.๖ อบต.หางดง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๗ จ.ส.ต.จิตประชา   มูลสมบัติ ปลัด อบต.๖ อบต.สันกลาง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๘ น.ส.วันวรรษา  จารุรังสิรัตน นิติกร ๓ ทต.ดอยสะเก็ด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๘๙ นายสมชาติ   วงคไฝ ปลัด อบต.๖ อบต.ไชยสถาน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๙๐ นายจีรพงศ  เต็มจิตร ปลัด อบต.๖ อบต.เหมืองแกว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
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๑๙๑ เชียงใหม นางอรัญญา  โกสุมาลย ปลัด ทต.๘ ทต.แมโจ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๒๗ ราย
๑๙๒ ตรัง นายปราโมทย  คงเพ็ง ปลัด อบต.๖ อบต.บางกุง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๙๓ นายสวัสดิ์   สุดสาคร ปลัด อบต.๖ อบต.บอนํ้ารอน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๙๔ นายชวน  จุยสุย ปลัด อบต.๕ อบต.นาขาวเสีย    รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๙๕ น.ส.ธัญลักษณ   หลักขัน ปลัด อบต.๕ อบต.คลองชีลอม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๙๖ น.ส.ไมตรีจิตร   คงมา ปลัด อบต.๖ อบต.นาพละ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๙๗ น.ส.ลินดา   รักย่ิง ปลัด อบต.๖ อบต.ลําภูรา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๙๘ น.ส.ศิริวรรณ   วองท่ัง ปลัด อบต.๖ อบต.ในเตา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๑๙๙ นาย ณ ศตวรรษ   นํานาผล ปลัด ทต.๕ ทต.คลองปาง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๐๐ นายพูลพงษ   หิรัญชุณหะ หน.ฝ.บร.๗ ทน.ตรัง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๐๑ นางเยาวลักษณ   รัตนะ ปลัด อบต.๖ อบต.นาโยงเหนือ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๐๒ น.ส.วิไล  เก้ือมณี ปลัด อบต.๖ อบต.ควนธานี รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๐๓ น.ส.สาลี  บุญสนิท ปลัด อบต.๖ อบต.หนองบอ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๑๒ ราย
๒๐๔ ตราด น.ส.สุนีย  โกสกุล ปลัด อบต.๕ อบต.ทาโสม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๐๕ น.ส.สายสวาท  วังรัตน ปลัด อบต.๖ อบต.แหลมกลัด  รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๐๖ น.ส.โนรา   หมื่นนอย ปลัด อบต.๕ อบต.หนองโสน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๐๗ นายวรายุทธ   พรอมวงศ ปลัด อบต.๕ อบต.หวยแรง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๐๘ นายณัฐวุฒิ   วิรัญโท ปลัด อบต.๖ อบต.แหลมงอบ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๐๙ น.ส.วิภารัตน   ซ่ือสัตย ปลัด อบต.๖ อบต.หวงน้ําขาว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๖ ราย
๒๑๐ ตาก นายจักรกฤษณ  สุขเกษม ปลัด อบต.๖ อบต.เชียงทอง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๑๑ นายอภิชาติ   บุญทาทิพย นิติกร ๓ อบจ.ตาก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๑๒ นายจํารัส   กันทะวงษ ปลัด ทต.๖ ทต.ทาสายลวด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๑๓ นายสมเพียร   ดงอนนท จนท.บห.ทบ.๔ ทต.บานตาก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๑๔ นายไตรรัตน    ปนปง ปลัด อบต.๕ อบต.แมตาว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๑๕ นายชัชชัย   มั่งลําพนู ปลัด อบต.๕ อบต.ขะเนจื้อ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๑๖ นายกฤศพล    อัศวิกุล จนท.วนผ.๓ อบต.หนองบัวใต รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๑๗ นายสราวุต   กลํ่ากลาง จนท.วนผ.๓ อบต.พระธาตผาแดง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๘ ราย
๒๑๘ นครนายก นายยุทธนา  รุงเรือง นิติกร ๕ อบจ.นครนายก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๑๙ นายคมสันต   สันติผลธรรม ปลัด อบต.๖ อบต.บานพริก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๒๐ นายมงคล    สัญญารักษ ปลัด อบต.๖ อบต.บางปลากด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๒๑ น.ส.ชมพูนุช    เปรมบํารุง ปลัด อบต.๕ อบต.บึงศาล รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๒๒ จ.ส.ต.สุวัฒน    ศรีสงวน ปลัด อบต.๖ อบต.วังกระโจม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๕ ราย
๒๒๓ นครปฐม นายภานุพงศ  พิมพพิพัฒน นิติกร ๓ อบต.หอมเกร็ด รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
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๒๒๔ นครปฐม นายธํารง  พงศจันทรเสถียร ปลัด อบต.๖ อบต.คลองจินดา    รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๒๕ นายสุริยะ   หินเมืองเกา ปลัด อบต.๖ อบต.บางกระทึก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๒๖ น.ส.ภัทรพรพิพัฒน   อมรพิชิต    ปลัด อบต.๖ อบต.บางเตย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๒๗ วาท่ี ร.ต.วินัย    ธรรมพรหม ปลัด อบต.๖ อบต.ศรีษะทอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๒๘ น.ส.จารุวรรณ   ถิรนันทนากร หน.ส.กค.๕ อบต.ศรีษะทอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๒๙ จ.อ.ไพรัช    แสงจันทร ปลัด อบต.๖ อบต.สระพัฒนา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๐ นายศักดา   คลองดําเนินกิจ นิติกร ๓ อบต.ลานตากฟา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๑ น.ส.ทิพวรรณ   บรรเลง ปลัด อบต. อบต.สระสี่มุม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๒ นางกฤษณา   สุขาบูรณ ปลัด อบต. อบต.แหลมบัว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๓ นายศุภชัย   วุฒาพาณิชย ปลัด อบต.๖ อบต.สนามจันทร รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๔ นายศรัณยพงศ   พลทาว ปลัด อบต.๖ อบต.หวยจรเข รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๕ น.ส.อรทัย    รัตนวิมล ปลัด อบต. อบต.บางแกวฟา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๖ น.ส.สิริวิภา   โตภาณุรักษ ปลัด อบต. อบต.ลําเหย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๗ นายไพโรจน   พันธุไพโรจน บค.๕ อบต.บางกระทุมลม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๘ จ.อ.มนัส   ประคองโพธิ์ทอง ปลัด อบต.๖ อบต.คลองใหม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๓๙ นายพิชัย   พื้นชมภู ปลัด อบต.๖ อบต.ศาลายา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๑๗ ราย
๒๔๐ นครพนม นายสุรพร  สบายใจ นิติกร ๕ อบจ.นครพนม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๔๑ นายกิตติธร  คําสวัสดิ์ นายชางโยธา ๖ว ทต.ศรีสงคราม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๔๒ นางธีรนันท   รัตนมาลี ผอ.ผงป.๗ อบจ.นครพนม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๔๓ นางปณณพร   อะโน ปลัด อบต.๕ อบต.ทาคอ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๔๔ น.ส.นวรัตน   ลิจวน ปลัด ทต.๖ ทต.ศรีสงคราม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๔๕ จ.อ.อัครพล   สุพร นิติกร อบจ.นครพนม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๔๖ นางวรรณิตา    ยอดมงคล ปลัด อบต.๕ อบต.กุดฉิม รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๔๗ นายวิชาญ    จันชารี ปลัด อบต.๖ อบต.นาหนาด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๔๘ น.ส.นวลจันทร  ไวยพัฒน ปลัด อบต.๖ อบต.โพนแพง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๔๙ นายสัญญา   สีดาหัวดี ปลัด อบต.๖ อบต.แสนพนั รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๕๐ น.ส.นิศากร   ไกรสร ปลัด อบต.๕ อบต.โพนทอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๕๑ จ.อ.กลยุทธ  แสงชาติ ปลัด อบต.๖ อบต.รามราช รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๕๒ นายไพโรจน   ออนสกุล ปลัด อบต.๖ อบต.เรณูใต รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๕๓ นางนวลนภัส  บุญไทย ปลัด อบต.๖ อบต.ทาลาด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๕๔ นายกอกษาปณ  อุปถัมภ ปลัด อบต.๕ อบต.คําเตย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๕ ราย
๒๕๕ นครราชสีมา น.ส.วริษฐา   ขันโคกกรวด นิติกร ๕ อบจ.นครราชสีมา รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๕๖ นายสุรศักดิ์  ทองเหลือง ปลัด อบต.๕ อบต.แหลมทอง   รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
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๒๕๗ นครราชสีมา นายพูนศักดิ์  วัฒนธนาพันธุ บุคลากร ๔ ทต.พิมาย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๕๘ วาท่ี ร.ต.หลักคํา  หลอดคํา ปลัด อบต.๕ อบต.นางรํา รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๕๙ น.ส.ศรีเสาวลักษณ   เย็นวัฒนา ปลัด อบต.๕  อบต.ประทาย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๖๐ นายรักเกียรติ  ชูแสง ปลัด ทต.๖ ทต.จักราช รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๖๑ น.ส.บุญเหลือ  ผาสุขสม ปลัด อบต.๔ อบต.หลุงตะเคียน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๖๒ นายสุวัฒน  ศัมภูพันธุ ปลัด ทต.๖ ทต.หินดาด รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๒๖๓ น.ส.ดวงใจ   ชมพุทธ ปลัด อบต.๖ อบต.เมืองโดน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๖๔ นายธรรมบาล   ฉิมพลี จนท.บห.ทบ. ๓ ทต.จักราช รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๖๕ น.ส.พิมพาภรณ   จันทรวิวัฒน  ปลัด อบต.๕ อบต.หินโคน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๖๖ นายทศพล   ขุนภิรมย ปลัด อบต.๖ อบต.หวยแถลง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๖๗ นายประยูร   เหลาวัฒนา ปลัด อบต.๕ อบต.ดงใหญ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๖๘ น.ส.ทินกรณ   สุรชาติเมธินทร  ปลัด อบต.๔ อบต.โบสถ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๖๙ นายสมชาย   บุญภูมิ ปลัด อบต.๕ อบต.ตะโก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๗๐ นายกิติพัฒน   สินนอก ปลัด ทบ.๖ ทต.ทาชาง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๒๗๑ นายเลอศักดิ์    พุมทานนท ปลัด อบต.๕ อบต.หินดาด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๗๒ นายสมพงษ    ตอทองหลาง ปลัด อบต.๖ อบต.สีดา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๗๓ นายธนุพงษ    เรืองวิเศษ ปลัด ทต.๖ ทต.ศาลเจาพอ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๗๔ นายประจักษ    ปดครบุรี ปลัด อบต.๕ อบต.ครบุรี รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๗๕ นางปนัดดา    ศรีโสภา ปลัด ทต.๖ ทต.ดานขุนทด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๗๖ น.ส.สิรภัทร    สวัสดิ์นที ปลัด อบต.๖ อบต.สํานักตะครอ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๗๗ จ.ส.ต.วศิน    กรกระโทก จนท.วนผ.๕ ทต.ดานเกวียน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๗๘ นายวิรัตน    แกวพรหม ปลัด อบต.๕ อบต.กงรถ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๗๙ นายสมศักดิ์    คงชวย         ปลัด อบต.๕ อบต.บึงพะไล รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๐ พ.จ.ต.ชาย    กุยกระโทก ปลัด อบต.๕ อบต.กระทุมราย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๑ นายชัยยสิทธ์ิ    พิลาสมบัติ ปลัด อบต.๔ อบต.โนนเพ็ด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๒ นางจามรี    พิลาสมบัติ ปลัด อบต.๕ อบต.หนองพลวง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๓ นางมานิตา   วงศสุทธิรัตน ปลัด อบต.๕ อบต.บึงสําโรง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๔ จ.อ.เอกภพ    อึ้งตระกูล นิติกร ๓ อบต.วังหิน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๕ น.ส.วิไลลักษณ    รุงเลิศกสิกิจ  นิติกร ๓ ทต.โนนแดง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๖ นายกิติพงศ    พันธุงาม นิติกร ๓ ทต.พระทองคํา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๗ น.ส.ธัญญพัทธ  อวนโพธิกลาง  บค.๓ ทต.จอหอ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๘ นายทีฆารัฐ    พันธนาม นิติกร ๓ อบต.โคกกรวด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๘๙ นายคมสรรค    หวังก้ันกลาง ปลัด อบต.๕ อบต.จันอัด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
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๒๙๐ นครราชสีมา นายณัฐพล    ตะเภานอย ปลัด อบต.๕ อบต.ดานคลา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙๑ นายสิรกีรติยศ  จงหมื่นไวย นิติกร ๓ อบต.ทาลาด รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙๒ นายบุญถม     คําชมภู นิติกร ๓ อบต.ตลาดไทร รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙๓ นายวิทยา     ปจชะ นิติกร ๓ ทต.สีดา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙๔ นายสุรเชษฐ     หนูพริก นิติกร ๓ อบต.ถนนโพธ์ิ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙๕ นายสกรรจ    เดชขันธ นิติกร ๓ อบต.สีสุก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙๖ น.ส.อัญญา   มธุรเมธา นิติกร ๓ อบต.แกงสนามนาง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙๗ ดต.สุธนะ    สิตวงษ ปลัด อบต.๕ อบต.งิ้ว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙๘ นางสุพิน  ทักษิณ ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองพะไล รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๒๙๙ นายกิตติศักดิ์    ธีระวัฒนา ปลัด อบต.๖ อบต.กระโทก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๐๐ นายประจักษ ศรีประเสริฐศักดิ์  ปลัด อบต.๕ อบต.หนองคาย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๐๑ นายพนมไชย  แกวคํา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองหลัก รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๐๒ นายสําราญ พินิจ ปลัดอบต.๕ อบต.วังโพธ์ิ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๐๓ น.ส.ทัดดาว  บุญสาย นิติกร ๓ ทต.ศาลเจาพอ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๐๔ น.ส.นัจพร  ขามโนนวัด นิติกร ๓ ทต.ดานขุนทด รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๐๕ น.ส.นุชนารถ  นาคคํา ปลัด อบต. อบต.สีสุก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๐๖ นายจรัส  จรัสแสงไพบูลย นิติกร ๕ ทต.ดานเกวียน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๓๐๗ นายสุนทร  นพพิบูลย นิติกร ๓ ทต.หัวทะเล รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๕๓ ราย
๓๐๘ นครศรีธรรมราช นายวิรัตน  สันจิตร ปลัด อบต.๕ อบต.สวนขัน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๐๙ นายคนึงเดช  แกวขวัญ ปลัด อบต.๕ อบต.มวงสองตน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๑๐ นายนิกร  อนุวัฒนวงศ ปลัด ทต.๖     ทต.ปากนคร รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๑๑ นายพีรยุทธ  ทองประดู ปลัด อบต.๖ อบต.พรหมโลก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๑๒ นายวสันต   ไทรแกว ปลัด อบต.๕ อบต.เขาพระ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๑๓ นายสุชาติ   ชายเขียวบุญวงศ  ปลัด ทต.๖ ทต.ฉวาง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๑๔ นายประเสริฐ    รัตนวิชา ปลัด ทต.๖ ทต.ทาศาลา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๑๕ นางวราภรณ  เวฬุธนราชนิ ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงใส รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๑๖ นายวิวรรธน    เปรมไพบูลย นิติกร ๓ อบต.ปากพนู รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๑๗ น.ส.วีณา    โตะสาน ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงปรัง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๑๘ น.ส.ภาวดี    ทองแกว ปลัด ทต.๕ ทต.ทาแพ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๑๙ นายศรายุทธ    ปุริมา นิติกร ๓ อบต.โพธ์ิเสด็จ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒๐ น.ส.วีระวรรณ   จริงบํารุง ปลัด อบต.๖ อบต.นาบอน รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒๑ นายสามารถ    ยีสา นิติกร ๓ อบต.โพธ์ิทอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒๒ น.ส.เศรษฐิณี   เกิดกล่ินหอม ปลัด อบต.๖ อบต.บางรูป รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
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๓๒๓ นครศรีธรรมราช นายสมพร   ชนาชน นิติกร ๓ อบต.เสาธง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒๔ นายธีระพงศ    ธานีรัตน ปลัด อบต.๖ อบต.รอนพิบูลย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒๕ ส.ต.ท.บรรจง   ผอนผนั ปลัด อบต.๖ อบต.เสาเภา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒๖ นายสุเทพ   สมทรัพย ปลัด อบต.๖ อบต.เขานอย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒๗ น.ส.ศศิวิมล    บุญชูดํา ปลัด อบต.๖ อบต.เขาพระทอง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒๘ นายสมยศ   หนูรอด ปลัด ทต.๖ ทต.ลานสกา รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๒๙ นายณฐพล    สุชาติพงษ นิติกร ๔ อบต.ชะมาย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๓๐ นายสถิตย   แกวมรกต นิติกร ๓ อบต.กะปาง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๓๑ น.ส.สายฝน   ชาวกัณหา บค.๓ อบต.สามตําบล รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๓๒ นายประจักษ   พันนาลี ปลัด อบต.๖ อบต.บานลํานาว รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๓๓ นายสัญญา  หนูทวี จนท.วผ. อบต.คลองนอย รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๓๔ นายจรัญ   ทิพยสิทธ์ิ นิติกร ๔ อบต.นาหมอบุญ รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๓๓๕ น.ส.อัจฉรา   ทองจิตต ปลัด อบต.๖ อบต.วังอาง รุนท่ี ๓/๒๕๔๘ ๒๘ ราย
๓๓๖ นครสวรรค นายศุภกิจ  เกิดร่ืน ปลัด อบต.๖ อบต.แมเลย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๓๗ นายธนพล   เผาพันธุ ปลัด ทต.๖ ทต.ตากฟา รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๓๘ ส.ต.ท.สมชาย   วันพนม ปลัด อบต.๕     อบต.บึงเสนาท รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๓๙ นางวันเพ็ญ   เกตกรรณ ปลัด อบต.๕ อบต.สระทะเล รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๔๐ น.ส.สุณี   มังคลารัตนศรี ปลัด ทต.๗ ทต.ทาตะโก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๔๑ น.ส.อารมย   จันทรศร ปลัด อบต.๖ อบต.วังขอย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๔๒ นางอนัญลักษณ ประมูลมาก  หน.สป.ทต.๖ ทต.บรรพตพิสัย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๔๓ นายวิเชียร  อินสองใจ นิติกร อบต.หนองปลิง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๔๔ นายธรรมศักดิ์ แกวนิ่ม หน.ส.กค. อบต.ทํานบ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๔๕ นายอุดม บุญทอง ปลัด อบต.๕ อบต.แมวงก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๔๖ นายนพดล สัมทับ นิติกร ๕ ทน.นครสวรรค รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๔๗ สิบตํารวจตรีอโนทัย  ปานมี ปลัด อบต.๖ อบต.เนินศาลา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๒ ราย
๓๔๘ นนทบุรี นายศรุต   แสงไสย นิติกร ๕ อบต.พิมลราช รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๔๙ น.ส.จิดาภัส   นวลมณี ปลัด อบต.๖ อบต.บางสีทอง  รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๕๐ นายจินกร แกวศรี นิติกร ๕ ทน.นนทบุรี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๕๑ นายณัฐรัตน รัตนวิบูลยสม นิติกร ๕ ทน.ปากเกร็ด รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๔ ราย
๓๕๒ นราธิวาส น.ส.ชุลีกร  คงศรีทอง ปลัด อบต.๔ อบต.ชางเผือก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๕๓ นายหรูน  เพ็งโอ ปลัด อบต.๕ อบต.กะลุวอ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๕๔ นายบวร   ธีรฤทธิ์เฉลิม ผอ.กศ.๘ ทม.สุไหงโก-ลก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๕๕ นายกานตนุพร พลรักษเขตต  นิติกร ๖ ทม.นราธิวาส รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
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๓๕๖ นราธิวาส นายธนัทนน วันมหามาตร ปลัด อบต.๖ อบต.กะลุวอเหนือ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๕๗ นายกรีฑา จินดาวงศ จนท.บห.ทบ. ๔ ทต.มะรือโบตก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๕๘ นายสุไลมาน บินดาโอะ หน.ส.โยธา ๔ อบต.บองอ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๗ ราย
๓๕๙ นาน นายนพดล   ลัดลอย ปลัด ทต.๖ ทต.ทาวังผา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๖๐ นายพจนปรีชา เพชรแกมแกว ปลัด ทต.๗ ทต.บานปรางค รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๖๑ พ.จ.อ.อุดร  นัยทอง จนท.วิเคราะหฯ๕ ทต.ทาวังผา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๖๒ นายสุวิทย สิงหธนะ ปลัด อบต.๔ อบต.แสนทอง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๖๓ นางกอบแกว  อุดนัน ปลัด อบต.๕ อบต.แงง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๖๔ นางสุมณฑา  พรมสาร รอง ปลัด ทต.๖ ทต.สบกอน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๖๕ น.ส.ปฐวิกรณ ไชยบุญเรือง ปลัด อบต.๕ อบต.นานอย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๖๖ น.ส.วสิษฐา ทะกอง ปลัด อบต.๕ อบต.ฝายแกว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๖๗ นางเกษร บุญกอน ปลัด อบต.๖ อบต.จอมจันทร รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๖๘ ชัยยุทธ  รักษาบุญ ปลัด อบต.๖ อบต.ผาตอ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๐ ราย
๓๖๙ บุรีรัมย นายธีรพงษ   วงศสายตา ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงวัง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๗๐ ส.อ.ประหยัด   นาราช ปลัด อบต.๖     อบต.บานกรวด รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๗๑ นายสัมประสิทธ์ิ   หลวงสนาม      ปลัด อบต.๖ อบต.ศรีสวาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๗๒ น.ส.สมพร   ลือไธสง ปลัด อบต.๖ อบต.บานดู รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๗๓ นายเพิ่มศักดิ์   อินทรผลสุข ปลัด อบต.๖ อบต.ลําไทรโยง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๗๔ น.ส.บังอร   ยินดีชาติ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๗๕ นายไชยวัฒน   ชาติประสพ ปลัด อบต.๖ อบต.บานสิงห รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๗๖ นางยุพิน   สมควร ปลัด อบต.๕ อบต.หนองเยือง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๗๗ จาเอกคงเดช   สวัสดินที นิติกร ๔ ทต.คูเมือง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๗๘ นายพุทธานุภาพนําผล เพ็งประโคน ปลัด อบต.๕ อบต.ปราสาท รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๗๙ จ.ส.อ.ปราโมทย จึงสุวรรณ ปลัด อบต.๖ อบต.จันทบเพชร รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๘๐ น.ส.สุวิมล อินยะโพธ์ิ ปลัด อบต.๕ อบต.บานยาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๘๑ น.ส.ปยะดา วิริยะเสนา ปลัด อบต.๖ อบต.บัวทอง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๘๒ น.ส.อรัญญา แคนหนอง ปลัด อบต.๕ อบต.ลําดวน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๘๓ นายสนอง สุดชนะ ปลัด อบต.๕ อบต.สนามชัย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๘๔ นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากูล ปลัด อบต.๖ อบต.นิคม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๘๕ นายวรเศรษฐ ธีราไชยนันท จนท.วนผ. ๗ ว ทต.กระสัง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๘๖ นายกิตติ ฝกดอนวัง ปลัด อบต.๖ อบต.สําโรงใหม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๘ ราย
๓๘๗ ปทุมธานี พ.อ.อ.สมศักดิ์  ผิวบาง ปลัด อบต.๖ อบต.คลองหก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๘๘ นางวิชาดา   เกตุวิวัฒน พยาบาล วช.๗ อบต.ลาดสวาย  รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
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๓๘๙ ปทุมธานี นายศุภฤกษ  แกวสิงห ปลัด อบต.๖ อบต.บางคูวัด รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๓๙๐ นายสุเทพ   ธัญกิจวรกุล บุคลากร ๔ ทต.ธัญบุรี รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๙๑ นายพงศพันธุ   นาคสวัสดิ์ ปลัด อบต.๖ อบต.พืชอุดม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๓๙๒ นายฉัตรชัย  ธรรมราช ปลัด อบต.๖ อบต.สามโคก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๙๓ พ.จ.อ.เศกสรรค สังขชัย นิติกร ๓ อบต.ลําไทร รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๙๔ นายสัมฤทธ์ิ ทาเหล็กเจริญ ปลัด อบต.๖ อบต.คูขวาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๙๕ น.ส.ทิพยรัตน อุนการุณวงษ  รองปลัด อบต.๖ อบต.บึงคําพรอย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๙๖ นายณรงค แกวนิล ปลัด อบต. อบต.ศาลาครุ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๙๗ นางดาราวรรณ  อภิวัฒนสิงหะ ปลัด อบต.๕ อบต.คลองหา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๙๘ นายปญญา  ชลคงคา หน.ฝ. ทม.ปทุมธานี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๓๙๙ นายสุภัทร  จงใจ ปลัด อบต. อบต.บางกระบือ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๐๐ น.ส.รัชนีกร พิชญางกูร นัก บห.ท่ัวไป ๖ อบจ.ปทุมธานี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๐๑ นางจิตตรา  เส็งเล็ก รองปลัด อบต. อบต.ระแหง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๐๒ พ.อ.อ.วัชรพล  กระตุดเงิน ปลัด อบต.๖ อบต.ระแหง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๔๐๓ นางมลฤดี  เหมือนสุวรรณ รองปลัด ทม.๘ ทม.ปทุมธานี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๔๐๔ วาท่ี ร.ต.ชัยมงคล  สําราญ ปลัด อบต.๖ อบต.ทายเกาะ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๘ ราย
๔๐๕ ปราจีนบุรี ส.ต.ท.ธวัชชัย  ภิญโญ ปลัด อบต.๕ อบต.บางยาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๐๖ นายสวาง   คลองแคลว ปลัด อบต.๕ อบต.ศรีมหาโพธิ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๐๗ นางเปรมมนัส    ฤทธ์ิรอด ปลัด อบต.๕ อบต.หนองโพรง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๐๘ น.ส.พวงทอง อํานวยสมบัติ ปลัด อบต.๕ อบต.ประจันตคาม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๐๙ น.ส.รัตติยา ดอกฐิน         ปลัด อบต.๕  อบต.บางเตย        รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๕ ราย
๔๑๐ ปตตานี จ.ส.อ.ลือศักดิ์  ธรรมโสภณ ปลัด อบต.๖ อบต.ตันหยงลุโละ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๑๑ นายวศิน คัมภีร ปลัด อบต. อบต.กะดุนง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๑๒ นายอับดุลคอเดช กะจิ นิติกร ๓ อบจ.ปตตานี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๑๓ น.ส.ชนากานต บุญสนิท ปลัด อบต.๖ อบต.บาราเฮาะ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๑๔ วาท่ี ร.ท.วีระชัย  กิติชัย จนท.วิเคราะหฯ ทต.ยะรัง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๑๕ นายทรงภพ  วารินสะอาด ปลัด อบต.๖ อบต.ควน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๑๖ นายอรุณ ทองขาว ปลัด ทต.๔ อบต.ระแวง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๑๗ นายนิวัฒน จันทรศิริ ปลัด ทต.๖ อบต.เมาะมาวี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๑๘ นางแขไข พันธนียะ ปลัด อบต.๖ อบต.ตุยง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๑๙ น.ส.สุพิศ ศรีอินทร ปลัด ทต.๖ อบต.ดอนรัก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๒๐ นางไพรินทร ปานถาวร ปลัด อบต.๖ อบต.เกาะเปาะ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๒๑ นายสมัคร แกวนิล ปลัด อบต.๖ อบต.ชางไหตก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
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๔๒๒ ปตตานี นายยุทธพงศ นิคม ปลัด อบต.๕ อบต.ทรายขาว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๒๓ นายจรัญ เส็นหละ ปลัด อบต.๔ อบต.สาบัน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๒๔ นายขจรพงศ มีขํา ปลัด อบต.๕ อบต.บานนอก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๒๕ นายอับดุลฮาลีม สะแมบากอ ปลัด อบต.๕ อบต.ถนน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๒๖ นายชัยวุฒิ คงมณี ปลัด อบต.๖ อบต.ลางา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๒๗ นายมูฮามัดโซฟ หะแวกือจิ บค.๕ ทต.ตะลุบัน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๒๘ นายเจะมูหามัดสัน เจะอูมา ปลัด อบต.๕ อบต.วัด รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๒๙ น.ส.วรารินทร ลาดอ ปลัด อบต.๕ อบต.ตะโละแมะนา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๓๐ นายเกรียง  เล็กสุทธ์ิ ปลัด อบต.๖ อบต.บานน้ําบอ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๓๑ นายทวี  ศรีนาค ปลัด อบต.๕ อบต.บานกลาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๓๒ นายไพจิตร  บุญทอง ปลัด อบต.๖ อบต.ตอหลัง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๒๓ ราย
๔๓๓ พระนครศรีอยุธยา นายพงศพิพัฒน  บุญมาเลิศ รก.หน.สป.๖ ทต.เจาเจ็ด รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๓๔ นายสมเผา   สิงหเสนา ปลัด อบต.๕ อบต.หนองไมซุง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๓๕ นางซาราห   วิเศษศักดิ์ ปลัด อบต.๖ อบต.บานพลับ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๓๖ นายไพศาล   สีนาคลวน ปลัด ทต.๘ ทต.พระอินทรราชา รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๓๗ น.ส.ณัฐนันท  ฤกษสุจริต บุคลากร ๕ ทต.เจาเจ็ด รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๓๘ น.ส.เบญจพร   มูสิกสง นิติกร ๕ อบต.เชียงรากนอย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๓๙ นายวีระวัฒน   ปนทอง ปลัด อบต.๕ อบต.บานชุง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๔๐ นายบุรินทร   เตมะศิริ ปลัด อบต.๕ อบต.ลาดนํ้าเค็ม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๔๑ นายประหยัด   คงรักษ นิติกร ๓ อบต.พยอม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๔๒ นายบรรณ แกวฉ่ํา นิติกร ๓ อบจ.พระนครศรีอยุธยา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๔๓ นายภูชิช  กล่ินทุม นิติกร ๔ ทต.ผักไห รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๔๔ นายประทีป ฉากภาพ ปลัด ทต.๖ ทต.ลาดชะโด รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๔๕ นายนิพนธ งามชืน่ จนท.บห.ท่ัวไป ๔ อบจ.พระนครศรีฯ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๔๖ นายเจตนา หามนตรี รองปลัด อบต.๕ อบต.พยอม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๔๗ นายเกษม พึ่งเย็น ปลัด อบต.๕ อบต.บานปอม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๔๘ นายเกียรตินิยม แกวลี ปลัด อบต.๕ อบต.ปากกราน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๔๙ นายองอาจ สายบุตร ปลัด อบต.๕ อบต.สําพะเนียง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๕๐ นายชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ ปลัด อบต. อบต.คูสลอด รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๘ ราย
๔๕๑ พะเยา นายชัยพร โรจนสินธุ ปลัด อบต.๖ อบต.บานตุน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๕๒ ส.อ.วิโรจน สักลอ ปลัด อบต.๖ อบต.หงสหิน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๕๓ นางฐิติกุล บัวภา ปลัด อบต.๖ อบต.แมลาว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๕๔ ส.ต.ท.สําราญ ใจดี ปลัด ทต.๖ ทต.สบบง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘

ลําดับท่ี จังหวัด ช่ือ - สกุล ตําแหนง สังกัด ผานการอบรม

 - ๑๔ - 

รวม



๔๕๕ พะเยา วาท่ี ร.ท.ทูล จักรคํา ปลัด อบต.๖ อบต.หวยยางขาม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๕๖ นายวรรณะ เครือนวล ปลัด อบต.๔ อบต.พระธาตุขิงแกง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๕๗ นายอภิเชต  ผัดวงศ ปลัด อบต.๖ อบต.บานใหม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๕๘ นายเสงี่ยม  นันดี นิติกร ๖ว. อบจ.พะเยา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๕๙ จ.ส.ต.พรชัย อิ่นต๊ิบ ปลัด อบต.๕ อบต.ออย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๖๐ นางผองศรี ยศเรืองศรี หน.ฝ.นก.๖ อบจ.พะเยา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๖๑ ส.ต.ท.วศิษฐ สีหสกุล ปลัด อบต.๖ อบต.เชียงบาน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๖๒ นางนวลจันทร  กุดปอง ปลัด อบต.๖ อบต.บานมาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๒ ราย
๔๖๓ พังงา นายชีวิน  พวงนิ่ม ปลัด ทต.๖ ทต.ทับปุด รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๖๔ นายสมนึก  ฤทธิรงค ปลัด อบต.๔ อบต.พรุใน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๖๕ นายสุเทพ   หลีสกุล ปลัด ทต.๖ ทต.ทานา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๖๖ นายพิบูลย อันชะนะ ปลัด อบต.๕ อบต.รมนีย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๖๗ นายมานพ ผลทวี ปลัด อบต.๕ อบต.เหมาะ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๖๘ นายอิทธิพล อินทวิชญ ปลัด ทต.๖ ทต.โคกกลอย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๖๙ น.ส.สมจิต สุปนตี จพง..ธก.๔ ทต.กระโสม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๗๐ นายสงา  ชูรัตน ปลัด อบต.๖ อบต.ทานา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๘ ราย
๔๗๑ พัทลุง นางพนิดา   จิ้วตระกูล บุคลากร ๕ ทต.ปากพะยูน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๗๒ น.ส.วรกานต   ชูสงค บุคลากร ๕ ทต.แมขรี รุนท่ี ๑/๒๕๔๘ ๒ ราย
๔๗๓ พิจิตร จ.อ.ธัญนพ  บุญคุม ปลัด อบต.๕ อบต.บานนอย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๗๔ ส.อ.วิชัย   อยูยังเกตุ ปลัด อบต.๕ อบต.บางคลาน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๗๕ น.ส.ทองหลอ   เสาวตัน ปลัด อบต.๕ อบต.ทานั่ง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๗๖ นายวิเศษ   คุมจิตรักษ ปลัด อบต.๔ อบต.โพทะเล รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๗๗ นางสายสุณี จงอยูสุข ปลัด อบต.๕ อบต.วัดขวาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๗๘ นายทัศนะ สีวะรมย ปลัด อบต.๕ อบต.ทะนง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๗๙ นายเสนีย โคตะนารถ ปลัด อบต.๕ อบต.ทาขมิ้น รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๘๐ นายภาณุพล เต็งริกานนท ปลัด อบต.๕ อบต.ทาเสา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๘๑ น.ส.พยุง  ชวยแกว หน.กค. ทต.ทาฬอ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๘๒ น.ส.พัทธธีรา อิ่มพรรณไชย ปลัด อบต.๖ อบต.หนองหลุม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๐ ราย
๔๘๓ พิษณุโลก นายอํานาจ  ศิริชัย ปลัด อบต.๕ อบต.บานไร รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๘๔ น.ส.สุมนา  อิ่มอก ปลัด ทต.๖ ทต.เนินมะปราง     รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๔๘๕ พ.จ.ต.อนันทร   นิลเลิศ ปลัด อบต.๖ อบต.บานกลาง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๘๖ นายเริงวิทย   โพธ์ิทอง ปลัด อบต.๖ อบต.วังนกแอน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๘๗ นายราเมต   ภูปาน ปลัด อบต.๖ อบต.หินลาด รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
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๔๘๘ พิษณุโลก นายยศ    ชาติรังสรรค บห.ทป.๖ อบจ.พิษณุโลก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๔๘๙ นายณัฐชัย อินทรรักษ ปลัด อบต.๗ อบต.บางระกํา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๐ น.ส.โสภา ทะนันไชย ปลัด อบต.๖ อบต.แมระกา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๑ น.ส.บุษยมาศ พจนาภิวัฒน ปลัด อบต.๖ อบต.ชาติตระการ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๒ นายกมล ออนนอมดี ปลัด อบต.๕ อบต.วังทอง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๓ นางนพรัตน สระทองยอด ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกุลา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๔ ส.ต.ท.ดํารงค กองลับ ปลัด อบต.๖ อบต.พันชาลี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๕ นายวริศ วานิชพิพัฒน ปลัด อบต.๕ อบต.บานมุง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๖ นายไพรัตน ภูวชัยวิเวทย ปลัด อบต.๕ อบต.เนินมะปราง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๗ จ.ส.อ.รุง ฟกทอง  ปลัด อบต.๕ อบต.วัดโบสถ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๘ นายชมภู จันทรเช้ือ นัก บห.ท่ัวไป ๖ อบจ.พิษณุโลก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๔๙๙ น.ส.ดารณี นิลนอย          ปลัด อบต. ๖       อบต.วังโพรง    รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๗ ราย
๕๐๐ เพชรบุรี นายธวัช   ขจรกลิน่ ปลัด อบต.๕ อบต.ไรใหมพัฒนา  รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๐๑ นายชาลี  บุญผูก ปลัด อบต.๖ อบต.ดอนยาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๐๒ น.ส.ประภัสสร   เสนานาญ ปลัด อบต.๔ อบต.ตําหรุ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๐๓ นายสุรศักดิ์ เปยสังข ปลัด อบต.๗ อบต.หนองชุมพล รุนท่ี ๓/๒๕๔๘
๕๐๔ น.ส.เฉลิมขวัญ  ทับลอม ปลัด อบต.๕ อบต.หนองพลับ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๐๕ น.ส.วาสนา เกิดสวาง ปลัด อบต.๕ อบต.บางเกา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๐๖ ส.ต.อ.สันติ สวางศรี ปลัด อบต.๖ อบต.สํามะโรง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๐๗ นายสมชาย  ศิริเพงไพฑูรย ปลัด อบต.๖ อบต.สามพระยา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๐๘ นางบูชารัตน สนจิตร ปลัด อบต.๖ อบต.ทาแรง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๐๙ นายทนงศักดิ์  สุขศรี ปลัด อบต.๖ อบต.บานหมอ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๑๐ นายอนวัช พลอยบุศย ปลัด อบต.๕ อบต.พุสวรรค รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๑๑ นายวิสูตร  ฉิมพาลี ปลัด อบต.๖ อบต.นาพันสาม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๒ ราย
๕๑๒ เพชรบูรณ น.ส.สุนิสา  สุขเจริญ ปลัด อบต.๕ อบต.กันจุ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๑๓ ส.อ.พันลพ  อมฤกษ ปลัด อบต.๖ อบต.ศรีมงคล รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๑๔ นางวงเพชร  สังขสุวรรณ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองแจง     รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๑๕ นางอัสนี  ศิริมาตย ปลัด อบต.๖ อบต.ซับไมแดง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๑๖ นายสุรพล  จันทรสุริยะ ปลัด อบต.๕ อบต.วังหิน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๑๗ นายวีรวัฒน   ปานแสง นัก บห.ท่ัวไป ๖ อบจ.เพชรบูรณ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๑๘ นายมาโนช   ชูจาด ปลัด ทต.๖ ทต.ชนแดน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๑๙ นายณรงคฤทธ์ิ   คลายทอง จพง.ธุรการ ๕ ทต.วังโปง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๒๐ นายอดิเรก วรฉายสมบัติ ปลัด อบต.๕ อบต.เข็กนอย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
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๕๒๑ เพชรบูรณ นางทักษิณา สายมณีรัตน ปลัด อบต.๖ อบต.ซับเปบ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๒๒ น.ส.จงจิตร ศรียา ปลัด อบต.๕ อบต.วังโปง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๑ ราย
๕๒๓ แพร นายชนวุฒิ  พุฒิธนนนท ปลัด อบต.๕ อบต.ไผโทน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๒๔ นายศฤงคาร   ใจทา ปลัด อบต.๖ อบต.แมยางรอง  รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๒๕ ส.อ.เสกสรร   กาศเจริญ ปลัด อบต.๕ อบต.บานกาศ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๒๖ นายวีระศักดิ์ ทองพลาย ปลัด อบต.๖ อบต.ตาผาหมอก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๒๗ นายไพสิฐ  พลปถพี ปลัด อบต.๕ อบต.หัวฝาย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๒๘ พ.จ.อ.กิตติ พลต๊ิบ ปลัด อบต.๖ อบต.หัวทุง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๒๙ นายบุญครอง ดอกเก๋ียง ปลัด ทต.๖ ทต.ชอแฮ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๓๐ นายภักดี นักรอง ปลัด อบต.๕ อบต.ทุงแคว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๓๑ นางมณฑา สิทธิชยาพรกุล ปลัด อบต.๕ อบต.แมคํามี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๓๒ นางแสงจันทร ปานแกว ปลัด อบต.๕ อบต.นํ้ารัด รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๓๓ นายนภดล ใจนันท ปลัด อบต.๕ อบต.รองกวาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๓๔ นางวารีญา กิตติยะ ปลัด ทต.๖ ทต.แมหลาย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๒ ราย
๕๓๕ ภูเก็ต นายชุมพล   เพ็ญรัตน นิติกร ๕ อบต.ฉลอง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๓๖ นายวันชัย หอมหวล หน.สป.อบต.๕ อบต.รัษฎา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๓๗ น.ส.พิชญนาฏ  เวชกุล บุคลากร ๓ ทต.กะรน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๓๘ นายวุฒธิ เพ็ญศรี หน.สป.อบต.๖ อบต.ปาคลอก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๔ ราย
๕๓๙ มหาสารคาม นายพันวัต   อาจสัมพันธกุล ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองเสือ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๔๐ นายนิรันดร   บุญฤาชา ปลัด อบต.๕ อบต.หนองบัวแกว รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๔๑ นางอรทัย  อังกุล ปลัด ทต.๖ ทต.แวงนาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๔๒ นายปราโมทย   รวิยะวงศ ปลัด อบต.๕ อบต.ยางสีสุราช รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๔๓ พ.จ.อ.โอภาส   มรรคณา ปลัด อบต.๕ อบต.ปะหลาน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๔๔ นายนิสิต   นิกรสถิตย ปลัด อบต.๖ อบต.โนนราษี รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๔๕ นางพิมพทิพย  นิกรสถิตย ปลัด อบต.๖ อบต.หนองคูขาด รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๔๖ จ.อ.ทินกร   กองทอง ปลัด อบต.๖ อบต.หนองสิม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๔๗ น.ส.บุษบา   ทาโยธี ปลัด อบต.๖ อบต.ยาง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๔๘ นางพรณวิภา   กอนทอง ปลัด อบต.๖ อบต.โพนงาม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๔๙ นายวิโรจน   หลาประเสริฐ ปลัด ทต.๖ ทต.โคกพระ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๕๐ น.ส.สุกัลยา สิงหบุรมย ปลัด อบต.๖ อบต.เลิงแฝก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๕๑ นายวฤทธิ์  สารฤทธิคาม ปลัด อบต.๖ อบต.ดอนงัว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๕๒ วาท่ีเรือตรีบุญสุข เทกอง ปลัด อบต.๖ อบต.วังใหม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๕๓ จ.อ.บรรเทิงศักดิ์ มหามาตย  ปลัด อบต.๖ อบต.หนองมวง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
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๕๕๔ มหาสารคาม นายจิรพงษ วงศใหญ บค. ๔ ทต.แกดํา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๕๕ นายวีระวัฒน  ขัตฤกษ ปลัด อบต.๖ อบต.แวงดง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๕๖ นางวันเพ็ญ ทับผา ปลัด อบต.๖ อบต.กําพี้ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๕๗ นายธีรวัฒน  ชาไชย ปลัด อบต.๖ อบต.โคกสีทองหลาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๕๘ นายบุญรัตน  คชฤทธ์ิ ปลัด อบต.๖ อบต.สันปาตอง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๕๙ นางจริยา  คชฤทธ์ิ ปลัด อบต. อบต.หนองปลิง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๖๐ นายทวิทย  โพธิเสส ปลัด อบต.๕ อบต.วังชัย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๕๖๑ นายพัฒนศักดิ์ จันทรงกุล ปลัด อบต.๕ อบต.หนองเรือ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๒๓ ราย
๕๖๒ มุกดาหาร น.ส.เยาวเรศ   เคนโยธา ปลัด อบต.๕ อบต.บางทรายใหญ  รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๖๓ น.ส.ทศพร  ทองกาล   ปลัด อบต.๕ อบต.นาโสก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๖๔ นางพิศมัย   คลองแคลว ปลัด อบต.๕ อบต.บานซง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๖๕ น.ส.ออมทรัพย เวชยันตวาณิชชัย ปลัด อบต.๕ อบต.มุกดาหาร รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๖๖ น.ส.รุงรัตน พรอมไธสง หน.ส.กค.๔ อบต.นาสีนวน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๖๗ นายภาธร  สลางสิงห ปลัด อบต.๕ อบต.หนองสุงใต รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๖๘ น.ส.วัลวิสาร ยืนย่ัง ปลัด อบต.๕ อบต.ดงมอน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๖๙ นายนพพร  แสงคําเพราะ ปลัด อบต.๕ อบต.เหลาหมี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๗๐ วาท่ี ร.ต.หญิงดวงเดือน ลุนเพ็ง  ปลัด อบต.๕ อบต.บานแกง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๗๑ นายสวาสดิ์ แถลงศรี ปลัด อบต.๖ อบต.ผึ่งแดด รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๐ ราย
๕๗๒ แมฮองสอน นายธวัชชัย  ใจแสน ปลัด อบต.๖ อบต.แมนาจาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๗๓ นายสุภศิษฐ   ธาดาเมทินี ปลัด อบต.๖ อบต.ปางมะผา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๗๔ นายพรศักดิ์ วารินทร บุคลากร ๔ อบจ.แมฮองสอน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๗๕ นายพิพัฒน  ตะอุน นิติกร ๓ อบจ.แมฮองสอน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๔ ราย
๕๗๖ ยโสธร นายเสรี   คําทอง ปลัด อบต.๔ อบต.ไทยเสริญ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๗๗ น.ส.จิตวรินทร   เจริญชัย ปลัด อบต.๕ อบต.ดงเจริญ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๗๘ นายชาญยุทธ  ศรีวะรมย ปลัด อบต.๖ อบต.นางเวียง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๗๙ นายเนรมิตร  สายสุด ปลัด อบต.๖ อบต.หัวเมือง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๘๐ นายมานิช แกนจําปา ปลัด อบต.๕ อบต.ทุงแต รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๘๑ นางภัคจิรา ปกปอง ปลัด อบต.๖ อบต.กุดกุง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๘๒ นางเชาวณี สีลาลาด ปลัด อบต.๕ อบต.นํ้าออม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๘๓ น.ส.นริศรา  อุตอามาตย ปลัด อบต.๖ อบต.ผือฮี รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๘๔ นายพิชิต  เจริญผล ปลัด อบต.๖ อบต.ตาดทอง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๘๕ นายมนตรี  ทองมาตย จพง.ธก.๔ ทต.กุดชุมพัฒนา รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๘๖ นายฟอง  ตนสวรรค ปลัด อบต.๕ อบต.ดงมะไฟ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
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๕๘๗ ยโสธร นายทวี  พลแสน ปลัด ทต.๖ ทต.ฟาหยาด รุนท่ี ๑/๒๕๔๘ ๑๒ ราย
๕๘๘ ยะลา นายสมหมาย   ลูกอินทร ปลัด ทต.๖ ทต.คอกชาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๘๙ น.ส.พรรณบุปผา   สุพงษ นิติกร ๓ อบจ.ยะลา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๙๐ น.ส.ขนิษฐา   ออนประเสริฐ บุคลากร ๓ ทต.โกตาบารู รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๕๙๑ น.ส.นลพรรณ ขวัญซาย ปลัด อบต.๖ อบต.ตะโละหะลอ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๙๒ น.ส.ปทมา อิสเฮาะ ปลัด อบต.๖ อบต.ยะลา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๙๓ น.ส.อรทัย ดีทองออน บค.๓ ทต.กาบูยอเกาะ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๙๔ นายเอกชัย  ธนวลีกุล ปลัดเทศบาล ทต.กายูบอเกาะ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๕๙๕ นายภาคภูมิ โภชนุกูล ปลัด อบต.๖ อบต.ลําพะยา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๘ ราย
๕๙๖ รอยเอ็ด นายวิชชุพันธุ   ไชยกันยา    ปลัด อบต.๕     อบต.โคกสวาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๙๗ นายนพรัตน   นาเวียง ปลัด อบต.๕     อบต.บึงงาม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๙๘ นางสําอาง   สุทธิประภา ปลัด อบต.๕ อบต.ทามวง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๕๙๙ น.ส.อุทัยวรรณ   โสภาปทุม ปลัด อบต.๕ อบต.ดอกล้ํา รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๐๐ นางธนิดา   พลเย่ียม ปลัด อบต.๖ อบต.ชุมพร รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๐๑ นายทวีศักดิ์   ศรีสุทธัญญาวงศ  ปลัด อบต.๖ อบต.โพนสูง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๐๒ น.ส.รุงฤดี   สําราญวงศ หน.ส.การคลัง ๔ อบต.ดอกไม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๐๓ นางเกษรานีย   คันธาวัฒน ปลัด อบต.๖ อบต.ภูเขาทอง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๐๔ ส.ต.ท.พงษคนันท   วงศจําปา  ปลัด อบต.๖ อบต.หนองหมื่นถาน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๐๕ ส.ต.ท.ชูศักดิ์   ศิริเลิศ ปลัด อบต.๖ อบต.โนนสวรรค รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๐๖ นางเปรมสิณี   หลุบเลา ปลัด อบต.๕ อบต.กุดน้ําใส รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๐๗ น.ส.กัลยา  ต้ังยศวิไล ปลัด อบต.๖ อบต.หนองใหญ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๐๘ ส.ต.ท.สงวน เย็นวัฒนา ปลัด อบต.๕ อบต.วังหลวง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๐๙ นายสมศักดิ์ พันธชาติ ปลัด อบต.๕ อบต.นาแซง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๐ น.ส.ทิวาพร  ไชยทะ ปลัด อบต.๖ อบต.เมยวดี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๑ นายนิติพงษ แกวพลงาม ปลัด อบต.๕ อบต.หนองหลวง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๒ นายวิชิต วรรณพฤกษ นิติกร ๔ ทต.เชียงใหม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๓ นายสิทธิพร  โพธินาม ปลัด ทต.๖ ทต.เชียงใหม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๔ ส.อ.พรชัย ถนัดคา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองผือ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๕ นายปยะพงศ ประกอบเสริม นิติกร ๕ อบต.รอบเมือง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๖ จ.ส.อ.ธวัชชัย ศรีดารา ปลัด อบต.๕ อบต.นาโพธ์ิ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๗ นายวันชัย สุวรรณพันธ ปลัด อบต.๕ อบต.หนองฮี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๘ ส.ต.ท.สุรพล พรเสนา ปลัด อบต.๕ อบต.กูกาสิงห รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๑๙ นางวรรณวนัช สิทธิสาร ปลัด อบต.๖ อบต.เกษตรวิสัย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
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๖๒๐ รอยเอ็ด น.ส.วิราพร จุลสม ปลัด อบต.๖ อบต.บานฝาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๒๑ นายคมสันต์ิ ขันบุตร ปลัด อบต.๖ อบต.เมืองบัว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๒๒ จ.อ.พงษศักดิ์  จันทวิมล จพง.ธก.๓ ทต.กูกาสิงห รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๒๓ ส.อ.ลําพัน เศรษโฐ จนท.วนผ.๕ ทต.สระคู รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๒๔ นายประสพสุข  ภารยาท ปลัด อบต.๖ ทต.หนองใหญ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๒๕ นายกฤตยา  มรรคนันท จนท.บห.ทบ. ทต.อาจสามารถ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๓๐ ราย
๖๒๖ ระนอง น.ส.สุริสา   สามแกว ปลัด อบต.๕ อบต.บางพระเหนือ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๒๗ นางนันทพร ตัณฑะจินะ ปลัด อบต.๕ อบต.บางริ้น รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๒๘ นางนาตยา มัชฌิม ปลัด อบต.๖ อบต.บางหิน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๒๙ นายดุสิต ล่ิมปนกติกา ปลัด อบต.๕ อบต.นํ้าจืด รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๓๐ น.ส.สุมาพรณ ภิรมย ปลัด อบต.๖ อบต.บางแกว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๓๑ นายคะเณ  ทองพรุสยาม ปลัด อบต. ๖ อบต.ปากจั่น รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๖ ราย
๖๓๒ ระยอง นายบรรณรต   ผิวเหลือง นิติกร ๓ อบต.บานแลง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๓๓ นายวิญู   ทัดทาอมาตน นิติกร ๖ ทน.ระยอง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๓๔ น.ส.รวีวรรณ   กล่ินขจร นิติกร ๓ อบต.เชิงเนนิ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๓๕ นายสําเนียง   บุญรัตน ปลัด อบต.๖ อบต.หนองบัว รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๓๖ นายสุวัฒน พนช่ัว หน.ฝ.อก.๖ ทน.ระยอง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๓๗ นายสุรินทร แสงทอง ปลัด อบต.๕ อบต.บางบุตร รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๓๘ นายธีรฉัตร ไชโย ปลัด ทต.๖ ทต.จอมพลเจาพระยา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๓๙ นายสมศักดิ์ จิตตอารี ปลัด ทต.๖ ทต.ชุมแสง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๔๐ นายเสนห  สนองพงษ หน.ส.โยธา อบต.บานฉาง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๙ ราย
๖๔๑ ราชบุรี นายวิเชียร  ล้ิมไพบูลย ปลัด อบต.๖ อบต.ดอนตะโก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๔๒ นางสมจิต   ล้ิมรัตนเมฆา ปลัด ทต.๖ ทต.ดานทับตะโก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๔๓ นายชัยวัฒน   ศรีสวัสดิ์ ปลัด อบต.๖ อบต.บานสิงห รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๔๔ จ.ส.อ. สมเลิศ   อิ่มปติวงศ บห.ทป.๖ ทต.ดําเนินสะดวก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๔๕ นายอัมพร  แสนสุวรรณ นิติกร ๓ ทต.บางแพ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๔๖ จ.ส.อ.นิคม ปุสสวงษ รองปลัด ทต.๖ ทต.หลักเมือง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๔๗ นายเอกสิทธ์ิ สุทธิศาสนกุล ปลัด อบต.๕ อบต.หวยยางโทน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๔๘ นายสุรชัย ล้ีสมบูรณผล ปลัด อบต.๖ อบต.ชําแระ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๔๙ นางสยุมพร ศรีกงพาน หน.สป.ทต.๖ ทต.ทาผา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๕๐ นายยุทธศิลป ภูโทสุทธ์ิ จนท.วนผ.๔ ทม.โพธาราม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๕๑ ร.ต.พนมศักดิ์  ปฏิมาประกรณ ปลัด อบต.๖ อบต.อางหิน รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๑ ราย
๖๕๒ ลพบุรี น.ส.ประดับพร  คลายรักษ ปลัด อบต.๕ อบต.ซับตะเคียน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
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๖๕๓ ลพบุรี นางอินทิรา  ทองรอด ปลัด อบต.๖ อบต.ชอนนอย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๕๔ นายอภิศักดิ์   หันทิพย ปลัด อบต.๕ อบต.วังจั่น รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๕๕ พ.อ.อ.อนันต  คําสัตย ปลัด อบต.๕ อบต.ทามะนาว รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๕๖ นางธัญวรัตน   ชัยยะ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองบัว รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๕๗ นายเกรียงศักดิ์   เพิ่มพูล ปลัด อบต.๕ อบต.กกโก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๕๘ วาท่ี ร.ต.สามารถ   หมดมลทิน ปลัด อบต.๖ อบต.คลองเกตุ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๕๙ นายปรีชา   เจนณรงค ปลัด อบต.๕ อบต.ทาดินดํา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๖๐ น.ส.ลําภู   ใจตรงดี ปลัด อบต.๔ อบต.นิคมลํานารายณ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๖๑ นายประหยัด  เจริญสลุง ปลัด อบต.๕ อบต.ดีลัง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๖๒ วาท่ี ร.ท.กิตติ สิงหสวัสดิ์ ปลัด อบต.๕ อบต.ถลุงเหล็ก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๖๓ วาท่ี ร.ต.วชิรพันธ ศรีสุวรรณ  ปลัด อบต.๖ อบต.พัฒนานิคม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๖๔ นายชูศักดิ์ สวัสดิ์สุข ปลัด อบต.๖ อบต.บานทราย รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๑๓ ราย
๖๖๕ ลําปาง นายศุภฤกษ  แขงขัน    นิติกร ๕ อบจ.ลําปาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๖๖ น.ส.สายสุนีย   สุภาจันทร ปลัด อบต.๕ อบต.วังพราว รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๖๗ นายสมหมาย  จันทรเขียว ปลัด ทต.๖ ทต.แมปุ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๖๘ นายเฉลิมชัย สรอยนาค ปลัด อบต.๖ อบต.บานหวด รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๖๙ นายนภปนนท สุรินทรโท ปลัด อบต.๖ อบต.บานสา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๐ นายวิทวัส พรหมจักร นิติกร ๕ อบจ.ลําปาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๑ นายธงชัย พัวศรีพันธุ นิติกร ๖ ทน.ลําปาง รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๒ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ บค.๕ ทม.เขลางคนคร รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๓ นายถนอม คําปนศรี ปลัด อบต.๖ อบต.แจหม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๔ นายธีรยุทธ ขัดทา นิติกร ๓ อบต.บอแฮว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๕ ส.ต.อ.สิทธิชัย ทีเกง ปลัด อบต.๖ อบต.วังแกว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๖ นางอุไรวรรณ  นันตาดี ปลัด อบต.๖ อบต.เถินบุรี รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๗ นายอราม ดวงจันทร นิติกร ๓ ทต.แมพริก รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๘ น.ส.ศุรียรัฎ พงศมีสุขสุจริต ปลัด อบต.๖ อบต.นาครัว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๗๙ น.ส.ณัฎฐ ซายจันทึก บค.๓ อบต.บานเอื้อม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๘๐ ส.อ.วิรัตน สันแดง ปลัด ทต.๖ ทต.บานใหม รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๘๑ นายสําเริง ยาสมุทร ปลัด อบต.๖ อบต.ปงเตา รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๘๒ ส.ต.ท.ณฤทธิ์ เครือตา ปลัด อบต.๖ อบต.ดอนไฟ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๘๓ นายอนันต  นันตาดี ปลัด อบต.๖ อบต.แมวะ รุนท่ี ๔/๒๕๔๘
๖๘๔ นายพงษเทพ  บุญเกิด ปลัด อบต.๖ อบต.เมืองบาว รุนท่ี ๔/๒๕๔๘ ๒๐ ราย
๖๘๕ เลย นางชมพูนุท   อินอ่ํา ปลัด อบต.๖ อบต.ธาตุ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
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๖๘๖ เลย น.ส.ภาสุรีย   โชคบํารุง จนท.บห.ท่ัวไป ๔ อบต.ภูกระดึง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๘๗ นางลมัยภรณ   แยมยินดี ปลัด ทต.๖ ทต.ทาล่ี รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๖๘๘ นายจํารัส วรชินา ปลัด อบต.๔ อบต.บานเพิ่ม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๖๘๙ นางหรรษลักษณ สุทธิ จพง.ธก.๕ ทต.ดานซาย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๖๙๐ นายสุรัตน พันธวงศ ปลัด อบต.๖ อบต.โนนปอแดง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๖๙๑ นางรชฎาภรณ สิงหกํา จพง.ธก. ๕ ทต.ดานซาย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๖๙๒ นายวิโรจน สายทอง จนท.บห.ท่ัวไป ๕ อบจ.เลย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๖๙๓ นางกาญจนา จันปุม ปลัด อบต.๖ อบต.ทรัพยไพวัลย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๖๙๔ จ.อ.ประหยัด พรมดี นิติกร ๓ อบต.โคกขมิ้น รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๖๙๕ นายชัยฤกษ ศรีพรหม ปลัด อบต.๖ อบต.ดานซาย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๑ ราย
๖๙๖ ศรีสะเกษ นายจําเริญ   อุปมัย ปลัด อบต.๕ อบต.โคกเพชร รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๙๗ พ.จ.อ.เสนห   นามจันทรา ปลัด อบต.๕ อบต.โพธ์ิ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๙๘ ส.อ.จรัญ  ล้ิมพิสุทธ์ิ ปลัด อบต.๖ อบต.โพนเขาว รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๖๙๙ นางศรุตา  สิทธิศักดิ์ ปลัด อบต.๕ อบต.ตําแย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๐๐ นายอํานาจณรงค  โคตรธาริน     ปลัด อบต.๕ อบต.บก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๐๑ นางณัฐภรณ   โคตรธารนิ ปลัด อบต.๕ อบต.โนนคอ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๐๒ นายเศรษฐโชค  ศรีละพันธ ปลัด ทต.๖ ทต.หวยทับทัน    รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๐๓ นายวสันต   ดวงศรี ปลัด อบต.๕ อบต.หวยทับทัน    รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๐๔ น.ส.พิจิยา   โสมนัสกุล ปลัด อบต.๕ อบต.โจดมวง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๐๕ น.ส.สุขกาย  บุญเต็ม ปลัด อบต.๕ อบต.ดู รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๐๖ นายพิพัฒฬ   นะรุน ปลัด อบต.๕ อบต.เสาธงชัย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๐๗ นายปรัชญา   ปาณาตี ปลัด อบต.๕ อบต.ศรีโนนงาม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๐๘ นางวราภรณ   ปาณาตี ปลัด อบต.๕ อบต.พิงพวย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๐๙ นางรัชดาวรรณ   ศรีคํา ปลัด อบต.๖ อบต.ตูม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๑๐ น.ส.พรรณี   ศรีมงคล ปลัด อบต.๕ อบต.โพธ์ิวงศ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๑๑ จ.ส.ต.จําปา   คัมภิรา ปลัด อบต.๖ อบต.หวยใต รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๑๒ นายพิทักษ    ไพฑูรย ปลัด อบต.๕ อบต.ศรีสะอาด รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๑๓ นายปติ   ศรีเมือง ปลัด อบต.๕ อบต.สรางป รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๑๔ นางปยวรรณ   คําเพราะ ปลัด อบต.๔ อบต.โนนปูน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๑๕ นายอาทร ทองปญญา ปลัด อบต.๖ อบต.ปะอาว รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๑๖ น.ส.รัตนาวดี ปุยอบ ปลัด อบต.๖ อบต.เมืองหลวง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๑๗ นางสุภาพร สิงหคํา ปลัด อบต.๖ อบต.ละทาย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๑๘ นายชาญวิทย บัวพันธ ปลัด อบต.๖ อบต.สําโรง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
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๗๑๙ ศรีสะเกษ น.ส.สุธารัตน บุญเย็น ปลัด อบต.๕ อบต.แขม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๐ น.ส.อุไร โปรงจิต ปลัด อบต.๕ อบต.โคกจาน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๑ นางพรรณิภา  ปานเนียม ปลัด อบต.๖ อบต.หนองหัวชาง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๒ นายรณรงค หนองคู ปลัด อบต.๕ อบต.หนองไผ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๓ นายอนันต ขาวจัตุรัส ปลัด อบต.๖ อบต.คลีกล้ิง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๔ น.ส.พริมา ชาติมนตรี ปลัด อบต.๕ อบต.อีปาด รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๕ นายตระกูลชัย นามวงศ ปลัด อบต.๖ อบต.ดนู รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๖ นายทวนทอง บัวงาม ปลัด อบต.๖ อบต.กุดเสลา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๗ นายชรินทร ประเสริฐสุด ปลัด อบต.๖ อบต.ภูผาหมอก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๘ นายถวิล สัมโย ปลัด อบต.๕ อบต.ปราสาท รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๒๙ นายคําสิงห พรหมทา ปลัด อบต.๕ อบต.สมปอย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๓๐ นายสมัย คําโท ปลัด อบต.๖ อบต.หวยต๊ึกชู รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๓๑ น.ส.ชุติกาญจน นิลภูศรี ปลัด อบต.๖ อบต.หนองอึ่ง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๓๒ นายเจษฎารัฐ สิงหคํา ปลัด อบต.๖ อบต.เมืองนอย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๓๗ ราย
๗๓๓ สกลนคร นายเสกสรร   สุตะโคตร ปลัด อบต.๕ อบต.หนองสนม    รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๓๔ นายสันธญา  สอนไชยา ปลัด ทต.๖ ทต.ทาแร รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๓๕ ส.ต.ท.ดาเรศ  ประจันนวล ปลัด อบต.๖ อบต.หนองปลิง     รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๓๖ นายสวางวัฒน   วรรณทะนะ ปลัด อบต.๕ อบต.เชิงชุม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๓๗ นายสมศักดิ์   วงศประทุม ปลัด อบต.๖ อบต.นาใน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๓๘ นายสามชัย   ชาไมค ปลัด อบต.๖ อบต.โพนแพง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๓๙ นายโกมาลย   ประภาศิริ ปลัด อบต.๖ อบต.เหลาโพนคอ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๔๐ นายประเสริฐ   ศรีเรไร นัก พช.๖ ทต.วานรนิวาส รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๔๑ นายนริศร   บุญเฮา ปลัด อบต.๖ อบต.ขัวกาย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๔๒ นายฏัณวิวัฒน   ปดภัย ปลัด อบต.๖ อบต.บะฮี รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๔๓ ส.ต.อ.วินิจ   จดจํา ปลัด อบต.๖ อบต.นิคมนํ้าอูน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๔๔ นายบุญเพ็ง ฮังกาสี ปลัด อบต.๕ อบต.กุดบาก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๔๕ นายบันเลียง ไชยเชษฐ ปลัด อบต.๕ อบต.ตาลโกน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๔๖ นายเดชา อุปรี ปลัด อบต.๖ อบต.นาฮี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๔๗ น.ส.อนงค บุญมาผึ้ง จนท.วผ.๓ อบต.วาใหญ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๕ ราย
๗๔๘ สงขลา น.ส.ศศิธร ฤทธิรณ บค.๕ ทต.ปริก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๔๙ นายวัชระ เตโชชะ นิติกร ๓ อบต.นาทวี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๕๐ นายชวลิต พุฒิพงศกวนิ ปลัด ทต. ทต.สะบายอย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๕๑ นายธรรมชาติ เพ็งหมาน บค.๓ อบต.ทุงหมอ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
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๗๕๒ สงขลา นายสมบัติ พัฒนาย่ิงเจริญ ปลัด อบต. อบต.กําแพงเพชร รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๕๓ นายสิทธิกร สกุลเวช นิติกร อบต.กําแพงเพชร รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๕๔ นางนภาพร พยัคฆคํารน ปลัด อบต. อบต.พิจิตร รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๕๕ นางฝาหรีดะฮ มุเส็มสะเดา  ปลัด อบต. อบต.ปริก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๕๖ นายพรสมพล คํามณี นิติกร ๖ว อบจ.สงขลา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๕๗ นายสมบัติ ทินประภา ปลัด อบต.๖ อบต.ฉาง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๐ ราย
๗๕๘ สตูล นายโกเมท  พนัสนอก ปลัด อบต.๖ อบต.ฉลุง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๕๙ นายอนันต   วารีคาม ปลัด อบต.๖ อบต.นํ้าผุด รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๖๐ นายอนุรักษ   บัวตูม ปลัด อบต.๖ อบต.อุไดเจริญ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๖๑ นายบัณฑิต เลขะกุล ปลัด อบต.๕ อบต.ทาเรือ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๖๒ นายโฆษิต เซงเข็ม ปลัด อบต.๖ อบต.ควนกาหลง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๖๓ ส.ต.ต.สนิท ขาวเซาะ จนท.วผ.๖ อบต.กําแพง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๖๔ นายสมชาติ  พรหมโกศรี ปลัด อบต.๕ อบต.นิคมพัฒนา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๗ ราย
๗๖๕ สมุทรปราการ น.ส.ตยาภรณ  สุนทรชื่น นักบริหาร สธ.๖ อบต.บางแกว รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๖๖ นายกิตติศักดิ์   ต๊ันตระกูล นิติกร ๖ ว อบจ.สมุทรปราการ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๖๗ นางณัฎฐิณี   ปนการะเกศ บุคลากร ๕ ทต.พระสมุทรเจดีย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๖๘ นายอนุรักษ   ผองโอสถ ปลัด อบต.๖ อบต.แพรกษาใหม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๖๙ นายประจักษ   ศักดิ์ณรงค นิติกร ๕ อบต.ในคลองบางปลากด รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๗๐ นางอังวรา   เงินชูกล่ิน นิติกร ๕ ทม.ลัดหลวง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๗๑ นางนงลักษณ โพธ์ิพูนศักดิ์ หน.สป.อบต.๕ อบต.บางเมือง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๗๒ นายปยราช เสริมสมรรถ ปลัด อบต.๕ อบต.นาเกลือ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๗๓ นายอภิตรี พุทธชาติ หน.สป.อบต.๕ อบต.บางแกว รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๗๔ นายจิระพงษ เสกตระกูล ปลัด อบต.๕ อบต.บานคลองสวน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๗๕ น.ส.ยุพเรศ ภูทอง นิติกร ๓ ทต.บางปู รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๗๖ นางไพรินทร บุญสิทธ์ิ หน.สป.อบต.๕ อบต.แพรกษา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๒ ราย
๗๗๗ สมุทรสงคราม นายภูมิศักดิ์   สุวรรณ ปลัด ทต.๕ ทต.บางนกแขวก  รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๗๘ พ.จ.ท.โสภณ   เทพวิวัฒนนาวิน  ปลัด อบต.๖ อบต.บางชาง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๗๙ วาท่ี พ.ต.จิรวัฒน    อินทะแสน ปลัด อบต.๖ อบต.ปลายโพงพาง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๘๐ วาท่ี ร.ต.ประสานต   ถัดทะพงษ ปลัด อบต.๖ อบต.บางนางลี่ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๘๑ นายพรชัย   ใจเพิ่ม ปลัด อบต.๕ อบต.แควออม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๘๒ นายเฉลิมชัย   ปานเนือง ปลัด อบต.๖ อบต.ยางสะแก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๘๓ นายพิรศักดิ์ เกิดมาลัย ปลัด อบต.๕ อบต.โรงหีบ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๘๔ น.ส.นวรัตน ผองพุทธ ปลัด อบต.๕ อบต.จอมปลวก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
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๗๘๕ สมุทรสงคราม น.ส.สยามล หีบทาไม ปลัด อบต.๕ อบต.กระดังงา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๘๖ นางแสงระวี เหมทานนท ปลัด ทต.๗ ทต.อัมพวา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๘๗ นายยุทธนา แจงแสดง ปลัด อบต.๕ อบต.บางยี่รงค รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๘๘ น.ส.ระวีวรรณ ประพฤติกิจ จนท.ธก.๓ อบต.ปลายโพงพาง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๘๙ พ.จ.อ.พงศเลิศ วงศจิตสุภา ปลัด อบต.๖ อบต.แพรกหนามแดง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๙๐ นางปทิดา  ปานเนตรแกว ปลัด อบต. อบต.สวนหลวง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๔ ราย
๗๙๑ สมุทรสาคร น.ส.ณิชาภัทร  อนุรักษโอฬาร นิติกร ๓ อบต.โคกขาม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๗๙๒ นายณัฑฐภณ   ฉิมอินทร รองปลัด อบต.๖ อบต.บางน้ําจืด รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๙๓ นายสุทธิพงศ   มวงสวนขวัญ  ปลัด อบต.๖ อบต.บางกระเจา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๙๔ นายสมหมาย   ฤกษนาวี รองปลัด อบต.๖ อบต.คลองมะเดื่อ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๗๙๕ นางสุพินดา เกิดมาลี ปลัด อบต.๖ อบต.บานแพว รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๙๖ น.ส.ทิพยมาศ เสมานารถ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองนกไข รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๙๗ นายปราโมทย จันทรสุนทร ปลัด อบต.๗ อบต.บางน้ําจืด รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๗๙๘ นางเพ็ญศิริ  สมุทรศร นิติกร อบต.ทาจนี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๘ ราย
๗๙๙ สระแกว นายประวิทย   แสงเปลง ปลัด อบต.๕ อบต.ไทรเดี่ยว รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๐๐ นายไพฑูรย  กาบป นิติกร ๗ ว ทม.สระแกว รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๐๑ นายนภัสกร  สีเคน ปลัด อบต.๖ อบต.ผักขะ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๐๒ นายปรีชา   เนื่องเกตุ ปลัด อบต.๕ อบต.บานดาน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๐๓ นายอนันต   สวัสดี ปลัด อบต.๕ อบต.ทับพริก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๐๔ นายวรวัฒน เกตุเพชร ปลัด อบต.๔ อบต.แชรออ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๐๕ นายณัฐวุฒิ คงสม ปลัด อบต.๖ อบต.คลองทับจันทร รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๐๖ นายวิญู กรุยรุงโรจน ปลัด อบต.๖ อบต.หันทราย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๐๗ นายประยูร มณีฉาย ปลัด อบต.๖ อบต.คลองไกเถ่ือน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๐๘ นายแมน ขันตรีจิตร ปลัด อบต.๖ อบต.หวยโจด รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๐๙ นายอําภัย เดชะ ปลัด อบต.๖ อบต.ผานศึก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๑ ราย
๘๑๐ สระบุรี ส.ต.อ.อนุพงษ   สุวรรณหงษ ปลัด อบต.๖ อบต.กุมหัก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๑๑ นายพิชญ   จินตนะ ปลัด ทต.๖ ทต.วังมวง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๑๒ นายสมยศ   ไพบูลยสุข ปลัด อบต.๖ อบต.มิตรภาพ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๑๓ นายพนมศักดิ์  วิลัยเลิศ ปลัด อบต.๖ อบต.ผึ้งรวง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๑๔ นายนพปฎล   เงินน้ําใย ปลัด อบต.๕ อบต.ดงตะงาว    รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๑๕ นายสุชาติ   อุนชู ปลัด ทต.๖ ทต.สวนดอกไม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๑๖ นายกอรดอน   เดชชาญชัย ปลัด อบต.๖ อบต.พุแค รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๑๗ นายวินัย   เจริญเมืองเพรียว ปลัด ทต.๖ ทต.วิหารแดง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
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๘๑๘ สระบุรี นายสุรสีห   โพธิบุตร ปลัด อบต.๕ อบต.หนองโน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๑๙ นายจงกล   บางเหลือง ปลัด อบต.๖ อบต.โคกตูม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๒๐ นายธนชาติ   สมอไทย ปลัด อบต.๕ อบต.ไกเสา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๒๑ นายเอนก   คณโฑทอง ปลัด อบต.๕ อบต.หนาพระลาน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๒๒ นางศิริพร โมราวงษ จนท.บห.ทป. ๕ อบจ.สระบุรี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๒๓ นายสมชาย  ตามการ ปลัด อบต.๖ อบต.โคกสะอาด รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๒๔ น.ส.วิริยา แสงมณี นิติกร ๕ อบจ.สระบุรี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๒๕ ส.ต.ท.หญิงลําพา กายเพชร  ปลัด อบต.๖ อบต.หนองปลาหมอ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๒๖ นายประวิช ปานวิเชียร ปลัด อบต.๖ อบต.วังมวง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๒๗ นางสาวจุฬารัตน  ชิดสวน ปลัด อบต.๕ อบต.มวงงาม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๒๘ นายเจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร ปลัด อบต.๖ อบต.หนองจรเข รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๒๙ วาท่ี ร.ต.ธนวัฒน สาระเดโช  ปลัด อบต.๖ อบต.หนองโรง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๓๐ นายสุขสันต สุขสม ปลัด อบต.๕ อบต.หนองแขม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๓๑ นายศักดิ์ชาย แกวโรจน ปลัด อบต.๖ อบต.เขาวง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๓๒ น.ส.นภาพรรณ  ธรรมดา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองนาก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๓๓ นายจุมพฏ ปล้ืมสําราญ ปลัด อบต.๖ อบต.สรางโศก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๓๔ นายขวัญชัย รุงทวีอนันต ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกบ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๓๕ นางพัชรี เครงครัด บุคลากร ๕ อบจ.สระบุรี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๒๖ ราย
๘๓๖ สิงหบุรี นายสรายุทธ   กองกะมุด ปลัด อบต.๖ อบต.ชีนํ้าราย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๓๗ นางรุงนภา   ครรธิตะวงศ ปลัด อบต.๖ อบต.ทองเอน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๓๘ นายพศวัต   ธีระภาพ ปลัด อบต.๖ อบต.ทับยา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๓๙ นางนงคราญ   ณัฐวสุธา ปลัด อบต.๕ อบต.งิ้วราย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๔๐ นายชัยยะ ทับทิม จนท.บห.ทป ๔ อบจ.สิงหบุรี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๔๑ ส.ต.อ.ทองปาน โตออน ปลัด อบต.๖ อบต.โพทะเล รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๔๒ นายอนุกานต ชอบทําดี ปลัด อบต.๖ อบต.โพธ์ิประจักษ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๗ ราย
๘๔๓ สุโขทัย นายคมสันต   แผลงฤทธิ์ นิติกร ๔ ทม.สวรรคโลก รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๔๔ นายราชัน   ดีดกล่ิน ปลัด อบต.๖ อบต.ดงเดือย รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๔๕ นายชนะ   ใจตึก ปลัด อบต.๖ อบต.แมสํา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๔๖ นายณรงค   ผันพักตร ปลัด อบต.๖ อบต.บานแกง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๔๗ นายมณฑล   วรพิบูลสกุล ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกระดิ่ง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๔๘ นายพันธเดช   มั่งมี ปลัด ทต.๗ ทต.ศรีสัชนาลัย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๔๙ นายมนัส   จันทรแจง ปลัด อบต.๖ อบต.บานนํ้าพุ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๕๐ น.ส.เสารวิลักษณ   ตันสอน ปลัด อบต.๕ อบต.กลางดง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
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๘๕๑ สุโขทัย นายธงชัย    อิ่มจิตร ปลัด อบต.๕ อบต.กง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๕๒ นายนคร   บวบขม ปลัด อบต.๖ อบต.ทาฉนวน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๕๓ นางนงนุช สมนึกเจริญสข บุคลากร.๓ ทต.ศรีนคร รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๕๔ นายอนันต นนทธิ ปลัด อบต.๖ อบต.ศรีนคร รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๕๕ น.ส.สุชาดา ศรียาภัย ปลัด อบต. อบต.สามเรือน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๕๖ นายยุทธพงษ ศรีสิงห นิติกร ๓ ทต.ทุงเสลี่ยม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๕๗ นายวิพล  สมบูรณ ปลัด อบต.๖ อบต.วังทอง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๕๘ นายมะนัส อุไรพันธ ปลัด ทต.๖ ทต.ทุงหลวง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๖ ราย
๘๕๙ สุพรรณบุรี นายสุวิทย  ศรีทาว จบท.บห.ทะเบียน ๓ ทต.ไผกองดิน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๖๐ จ.อ.ดํารงคชัย  อุนใจ ปลัด อบต.๖ อบต.วังน้ําซับ       รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๖๑ นายนิยม   สุวรรณะ นิติกร ๓ ทต.เขาพระ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๖๒ น.ส.วิชชุดา   เรืองธรรม ปลัด อบต.๖ อบต.ยานยาว รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๖๓ ส.ต.ท.เสนห   มีบุญญา ปลัด ทต.๖ ทต.บางปลามา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๖๔ นายวรวุฒิ เพทายพนากิจ รองปลัด ทต.๖ ทต.ทาเสด็จ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๖๕ นางอุไรรัตน มีปอม ปลัด ทต.๕ ทต.โคกคราม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๖๖ น.ส.ชณัฐภัฒสา  ศรีคําแหง ปลัด อบต.๖ อบต.ดอนเจดีย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๖๗ นายชัยวัฒน บุญจง นิติกร ๓ ทต.สระกระโจม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๖๘ นายวรา เสมาทอง จนท.วผ.๕ ทต.อูทอง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๖๙ นายสุภชัย ชวนานนท ปลัด ทต.๖ ทต.บอกรุ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๗๐ นายอนันต เข็มเงนิ จนท.วผ.๓ ทต.นางบวช รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๗๑ นายธีระ เดนวงษ ปลัด ทต.๖ ทต.สวนแตง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๗๒ นายสุเชษฐ แวงโสธรณ นัก พช.๓ ทต.ไผกองดิน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๗๓ นายพงษนที ดอกชะเอม จนท.บห.ทป.๓ ทต.นางบวช รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๕ ราย
๘๗๔ สุราษฎรธานี นางสุภาวดี   ชูทวด นิติกร ๔ อบจ.สุราษฎรธานี  รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๗๕ นายอภินันท  มีแกว ปลัด อบต.๖ อบต.พลูเถ่ือน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๘๗๖ น.ส.ชุติมาศ   เวชศาสตร ปลัด อบต.๖ อบต.มะขามเต้ีย รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๗๗ นายวรมิตร   บุญเสริมสุข ปลัด ทต.๖ ทต.ตลาดไชยา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๗๘ นายมนตรี    ทองรอด ปลัด อบต.๖ อบต.เวียง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๗๙ นางอารยา   จุนเดน็ จนท.วผ.๕ ทต.ทาชนะ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๘๐ นายเจษฎ   มากวรพันธุ ปลัด ทต.๖ ทต.พนม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๘๑ นายยรรยงค   สุทธิชวย ปลัด อบต.๖ ทต.วัดประดู รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๘๒ น.ส.หทัยทัต   มีนา ปลัด อบต.๖ อบต.บางโพธิ์ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๘๘๓ นายรณชิต    สถิตยานุรักษ ปลัด อบต.๖ อบต.เขาตอก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
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๘๘๔ สุราษฎรธานี นายวิชัย  นวลนิ่ม ปลัด ทต.๖ ทต.เกาะพะงัน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๘๕ นายคิรินทร ศิรินทรนนท ปลัด ทต.๕ ทต.เคียนซา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๘๖ น.ส.ปราณี ชูเหมือน จนท.บห.ทป. ๓ ทต.บานนา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๘๗ น.ส.กัลญา พึ่งแยม ปลัด อบต.๖ อบต.ประสงค รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๘๘ น.ส.ศิริวรรณ ฉิมภักดี บค.๔ ทต.ยานดินแดง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๘๙ นายธรรมนูญ  วองพิพัฒนานนท ปลัด อบต.๖ อบต.สินเจริญ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๙๐ น.ส.พรทิพย จันทรผอง ผอ.วช.๗ ทต.เกาะสมุย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๙๑ นายธงชัย คงย่ิง ปลัด อบต.๕ อบต.เขานิพันธ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๙๒ จ.อ.ธีระ ดวงสนิ ปลัด อบต.๖ อบต.ไทรโสภา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๙๓ นายสุรเดช สุทธิรักษ ปลัด อบต.๕ อบต.บางงอน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๙๔ นายบุญณรงค กวีพันธ ปลัด ทต.๘ ทต.เวียงสระ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๙๕ นายประมวล ศรีเพชรพูล ปลัด อบต.๖ อบต.ตะกุกเหนือ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๒๒ ราย
๘๙๖ สุรินทร นายจิตรภณ เกตุสังขพันธ  ปลัด ทต.๖ ทต.สําโรงทาบ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๙๗ นางเรืองรอง อรุณวรรธนะ ปลัด อบต.๖ อบต.กระออม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๙๘ นางเทียบนภา เห็นจงชม ปลัด อบต.๖ อบต.หนองฮะ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๘๙๙ นางยุพยงค สายยศ ปลัด อบต.๕ อบต.สะโน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๐ นางกรรณิกา ปางลิลาศ ปลัด อบต.๖ อบต.ศรีสุข รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๑ น.ส.คําไสย ทองศรี ปลัด อบต.๖ อบต.ชุมแสง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๒ น.ส.เพ็ญศรี สายรัตน บุคลากร ๔ ทต.ลําดวนสุรพินท รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๓ นางศิริเพ็ญ ดาบทอง จนท.วผ.๓ อบต.ตาเมียง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๔ นางศิริลักษณ  พิสมัย ปลัด อบต.๖ อบต.บุฤาษี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๕ จ.อ.รุงนิรันดร สิงหทอง ปลัด อบต.๖ อบต.ไพรขลา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๖ ส.ต.อ.ประสิทธ์ิ สาระชาติ ปลัด อบต.๖ อบต.ตาคง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๗ นายสมนึก กําลังหาญ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองบัวบาน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๘ นายสาโรช  แกวใส หน.ฝ.นก.พน อบจ.สุรินทร รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๐๙ นายปรีชา สมชอบ ปลัด อบต.๖ อบต.ตรวจ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๑๐ น.ส.สุนทรี ทรงศรีมวง ปลัด อบต.๖ อบต.แจนแวน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๑๑ นายณรงค เอิบอิ่ม ปลัด อบต.๖ อบต.ระแงง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๑๒ น.ส.สุนันทา กิมาวะหา ปลัด อบต.๖ อบต.โชกเหนือ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๑๓ นายบุญสง สายไทย ปลัด อบต.๖ อบต.อูโลก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๑๔ นายนิลพนธ จันทรโท ปลัด อบต.๖ อบต.คําผง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๑๕ นายมนตรี ดวงสงค ปลัด อบต.๖ อบต.โนน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๑๖ นายประยุทธ สายบุตร ปลัด อบต.๖ อบต.ตาวัง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
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๙๑๗ สุรินทร นางธัญวดี สุวรรณสม ปลัด อบต.๖ อบต.ราม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๑๘ นายโกวิท อุนจิตต ปลัด อบต.๖ อบต.รัตนบุรี รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๑๙ นายพุฒ ช่ืนรัมย ปลัด อบต.๕ อบต.หนองบัวทอง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๐ นายอนุชา พิสมัย ปลัด อบต.๖ อบต.นอกเมือง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๑ น.ส.นิธิพร คงไทย ปลัด อบต.๖ อบต.ทาสวาง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๒ นายจักริน ชุมพล ปลัด อบต.๖ อบต.สลักได รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๓ น.ส.สุธามาศ ชุมพล ปลัด อบต.๖ อบต.ตระแสง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๔ นางมณีรัตน รําจวน ปลัด อบต.๖ อบต.ตาอ็อง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๕ นายวรรณชัย เพชรแกว ปลัด อบต.๕ อบต.แสลงพันธ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๖ นายเจนรบ แกวดี ปลัด อบต.๖ อบต.เทพรักษา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๗ นายอุทัย ศรีใหญ ปลัด อบต.๕ อบต.เบิด รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๘ นายบรรชัย สืบสังข ปลัด ทต.๗ ทต.สังขะ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๒๙ นางมัณฑนา เพชระโยธนิ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองสนิท รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๓๔ ราย
๙๓๐ หนองคาย น.ส.พวงเพชร   บริหาร ปลัด อบต.๖ อบต.สังคม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๙๓๑ นายสงวน  แสงแกวเขียว ปลัด อบต.๖ อบต.ศรีชมภู รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๙๓๒ เรืออากาศโทสุพิศุทธ์ิ   แกวเบา  ปลัด ทต.๖ ทต.สังคม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๓๓ น.ส.สุวิมล   โอภาสตระการกุล ปลัด อบต.๖ อบต.กวนวนั รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๓๔ จ.อ.สุรชิต   พิสัยพันธ ปลัด อบต.๖ อบต.วัดธาตุ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๓๕ นายวนาชาติ   วงศพุทธา ปลัด ทต.๖ ทต.ศรีพนา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๓๖ นายณัฏฐมน   ดิษฐสรอย ปลัด อบต.๕ อบต.บานเดื่อ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๓๗ น.ส.วาสนา โนนสวาง ปลัด อบต.๖ อบต.สีกาย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๓๘ น.ส.บุณฑริกา ยุวนิช ปลัด อบต.๖ อบต.สองหอง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๓๙ น.ส.ขวัญใจ แกวมูลตรี ปลัด อบต.๖ อบต.หินโงม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๐ นางกัลญา นะแกว ปลัด อบต.๕ อบต.หนองนาง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๑ นายอนุชิต ไชยเนตร ปลัด อบต.๖ อบต.หนองเดิน่ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๒ นายณัฐวัฒน สาทอง ปลัด อบต.๖ อบต.ทอบอ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๓ นายศราวุธ สิงหโต ปลัด อบต.๖ อบต.โซ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๔ น.ส.นันตณภัทร ศรีวรษา ปลัด อบต.๖ อบต.ปากคาด รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๕ นายประยงค ศรีใคร ปลัด อบต.๕ อบต.โคกกวาง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๖ นายจรูญ แสนสุข ปลัด อบต.๕ อบต.บานผือ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๗ นางเทพี กุณานันท จพง.ธก.๒ ทม.ทาบอ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๘ นายวิสิษฐ ศรีมังคละ นัก.บห.สก.๘ ทม.หนองคาย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๔๙ นายโอภาส ศิริสมบัติ ปลัด อบต.๖ อบต.ปะโค รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๒๐ ราย
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๙๕๐ หนองบัวลําภู นายเฉลียว   ไฝทอง บค.๔ ทต.นากลาง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๕๑ นายโสภาพ เห็มทอง ปลัด อบต. อบต.ศรีบุญเรือง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๕๒ นายวีระชัย ไชยรัตน ปลัด อบต.๕ อบต.กุดสะเทียน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๕๓ นายธนาธร กระดานราช ปลัด อบต.๖ อบต.โนนทัน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๕๔ นายธนดล ประเสริฐศิลป ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองใหม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๕๕ น.ส.ศิราณี สุทธิประภา ปลัด อบต.๕ อบต.หนองบัวใต รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๕๖ นายศุภชัย ช่ืนชม นิติกร ๓ ทต.นาเหลา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๕๗ นายนิติพัฒน จันทรคํา ปลัด อบต.๕ อบต.นาดาน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๕๘ นายโกวิท แกวกา ปลัด อบต.๕ อบต.บุญทัน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๕๙ นายสุรจิตร เพ็งสา ปลัด อบต.๖ อบต.วังทอง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๖๐ นายประยูร เหลาทองสาน ปลัด อบต.๖ อบตโคกมวง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๖๑ น.ส.พรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัด อบต.๖ อบต.ยางหลอ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๖๒ นายไพจิตร กองสมบัติ ปลัด อบต.๖ อบต.กุดผึ้ง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๖๓ น.ส.คณานิตย ทองเดช ปลัด อบต.๕ อบต.นากอก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๔ ราย
๙๖๔ อางทอง นายวุฒิพันธุ   คงทิม ปลัด อบต.๖ อบต.ชัยฤทธ์ิ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๖๕ นายรณชัย เสือวงษ ปลัด ทต.๖ ทต.รํามะสัก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๖๖ นายสมหมาย ไกรลักษณ ปลัด ทต.๖ ทต.เกษไชโย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๖๗ พ.จ.อ.พิชัย สุนทรนันท ปลัด อบต. อบต.เทวราช รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๖๘ วาท่ี ร.ต.เดชา  รุประมาณ ปลัด อบต.๖ อบต.โพสะ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๖๙ นายวสุ  จานุรัตนอนันต บุคลากร ๔ อบจ.อางทอง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๗๐ วาท่ี ร.ต.สมพร ภูวดลไพศาล  ปลัด ทต.๖ ทต.แสวงหา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๗๑ จ.ส.อ.พยุง เพลัย ปลัด อบต.๖ อบต.หัวไผ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๗๒ นายณรงคชัย หลักเมือง ปลัด อบต.๔ อบต.ทางพระ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๗๓ นางคงศักดิ์  โตจั่น จนท.วผ.๓ อบต.ศาลาแดง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๑๐ ราย
๙๗๔ อํานาจเจริญ นายวชิระ  มิตรตระกูล ปลัด อบต.๖ อบต.หวยไร รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๙๗๕ นายจิรวัฒน   พัฒนราช ปลัด อบต.๕ อบต.นาหมอมา รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๙๗๖ นางกัญติกา   ทองขาว ปลัด อบต.๔ อบต.กุดปลาดุก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๗๗ นายศิวรักษ   บรรโท ปลัด อบต.๕ อบต.หนองแกว รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๗๘ น.ส.หิรัญญา ภาระราช ปลัด อบต.๕ อบต.พระหลา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๗๙ น.ส.ธนาทิพย สีดาพันธ ปลัด อบต.๕ อบต.เหลาพรวน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๘๐ นายทวีป พละศูนย ปลัด อบต.๕ อบต.คึมใหญ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๘๑ นางนิรมล พูลพนา ปลัด อบต.๕ อบต.นาวัง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๘๒ น.ส.สุพรทิพย บํารุงชู ปลัด อบต.๕ อบต.ปลาคาว รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๙ ราย
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๙๘๓ อุดรธานี นายสาคร   มังคละแสน ปลัด ทต.๗ ทต.หวยเกิ้ง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๙๘๔ น.ส.ดวงเพ็ญ   เสือพาดกร จนท.บห.ท่ัวไป ๕ อบจ.อุดรธานี รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๙๘๕ นายอธิคุณ   สรางคํา ปลัด ทต.๖ ทต.ไชยวาน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๙๘๖ น.ส.ศรินทิพย   สังเกตุดี ปลัด อบต.๖ อบต.บานจีต รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๘๗ นางดรุณี   พร้ิงพัฒนพงษ ปลัด อบต.๕ อบต.หนองหัวคู รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๘๘ นายบุญชัย   ยืนนาน ปลัด อบต.๖ อบต.เขือนํ้า รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๘๙ น.ส.สุขสันต   สรางคอมพัฒนา ปลัด อบต. อบต.กลางใหญ รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๙๙๐ น.ส.เบญจนุช มโหธร ปลัด อบต.๖ อบต.กุดสระ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๙๑ นายสมาน พรมรักษา ปลัด อบต.๕ อบต.นาไหม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๙๒ น.ส.ปทิตตา นิยมชัย ปลัด อบต.๖ อบต.คําบง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๙๓ นายสุชาติ มณีโรจน ปลัด อบต.๕ อบต.นายูง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๙๔ นายน้ําพี้ โพนพุฒ ปลัด อบต.๔ อบต.นาสะอาด รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๙๕ นางศจี ปญญาประเสริฐ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองแสง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๙๖ นายพันธุศักดิ์ ริมโพธ์ิเงนิ ปลัด อบต.๖ อบต.ทับกุง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๙๗ นายศักดา หลักคํา ปลัด อบต.๖ อบต.แสงสวาง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๙๘ นางพีรนันท ณ นาน ปลัด ทต.๖ ทต.สรางกอ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๙๙๙ นายเฉลิมพล ธารประเสริฐ ปลัด ทต.๖ ทต.ตาลเลียน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๐ นางมยุรี อุรินคํา ปลัด อบต.๖ อบต.ขอนยูง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๑ นายยุทธกร โพธ์ิไหม ปลัด อบต.๕ อบต.ปะโค รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๒ ส.ต.ท.ไชยพร อนันต ปลัด อบต. อบต.เมืองเพีย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๓ ส.อ.จรายุทธ เสนปญจะ ปลัด อบต.๖ อบต.เชียงเพ็ง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๔ นายประธาน ศรีพิกุล ปลัด อบต.๖ อบต.กุดจับ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๕ นางสุลักษณคณา ปลัดกอง ปลัด ทต.๖ ทต.นาขา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๖ วาท่ี ร.ต.คมคิด เครือเนตร ปลัด อบต.๖ อบต.บานตาด รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๗ น.ส.มณฑริยา นาผล ปลัด อบต.๖ อบต.บานขาว รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๘ น.ส.สุดารัตน สมบัติกําไร บุคลากร ๕ ทต.หนองบัว รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๐๙ นางรําไพ  ตรีกุล จพง.ธก.๕ ทต.หนองบัว รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๑๐ นายจิรัฏฐ พงษพิชญะ ปลัด อบต.๖ อบต.เชียงพิณ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๒๘ ราย
๑๐๑๑ อุตรดิตถ นายหลักชัย   ตรีภูริทัต ปลัด ทต.๖ ทต.วังกะพี้ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๑๒ นายประสาร  เชียงไฝ ปลัด อบต.๕    อบต.บานดานนาขาม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๑๓ นายสุมาณู    จุฑา ปลัด อบต.๖ อบต.นานกกก รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๐๑๔ นางนคภิญญ จันทรเพ็ญ ปลัด อบต.๕ อบต.ดานแมคํามนั รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๑๕ นายยืนยงค เกตุวงศ ปลัด ทต.๕ ทต.บานโคก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๕ ราย
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๑๐๑๖ อุทัยธานี นายบุญเรือง   เตชะวิวัฒนกุล ปลัด อบต.๕ อบต.ทองหลาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๑๗ นายคมกริช  ภักดิ์วิไลเกียรติ จนท.วผ.๔ ทต.หนองขาหยาง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๑๘ น.ส.ธีราพร  จินตนาภา ปลัด อบต.๖ อบต.ดงขวาง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๑๙ น.ส.ผจญ  ติตติปานะ ปลัด อบต.๕ อบต.เกาพเทโพ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๒๐ นางณัฐนรี  ทองดําดี ปลัด อบต.๖ อบต.หนองสรวง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๒๑ นางอัมพร  นิลศรี ปลัด อบต.๖ อบต.นํ้าซึม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๒๒ นายสมบัติ  ชัดเจน ปลัด อบต.๖ อบต.หาดทนง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๗ ราย
๑๐๒๓ อุบลราชธานี นายณรงคชัย   เลขะสันต ปลัด อบต.๖ อบต.โพธ์ิใหญ รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๒๔ จ.ส.อ.ถวิน   พรมมีเดช ปลัด อบต.๕      อบต.สําโรง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๒๕ จ.อ.สมภพ   วีสเพ็ญ ปลัด อบต.๕      อบต.ตาลสุม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๒๖ นายสมคิด   จันทรพิรักษ ปลัด อบต.๔     อบต.วาริน รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๒๗ พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธ์ิ   หอมจันทร ปลัด อบต.๖      อบต.นาสะไม       รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๒๘ นางสุจิราพร   วะนา ปลัด อบต.๕ อบต.เกษม รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๒๙ นายรัชชัช   ศิลาบุตร ปลัด อบต.๕ อบต.บานแดง รุนท่ี ๑/๒๕๔๘
๑๐๓๐ นายเจริญ   กองไชย ปลัด อบต.๖ อบต.เข่ืองใน รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๐๓๑ นางนงเยาว   ประดา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองเตา รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๐๓๒ นายเฉลิมเกียรติ   ฉันทานุมัติ ปลัด อบต.๖ อบต.บุงมะแลง รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๐๓๓ นายศักดา   สมสุข ปลัด อบต.๖ อบต.แกงโดม รุนท่ี ๒/๒๕๔๘
๑๐๓๔ ส.อ.ธนวัฒน บุตโลบล ปลัด อบต.๖ อบต.มวงสามสิบ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๓๕ น.ส.นันทิยา ปติกะวงศ ปลัด อบต.๕ อบต.สหธาตุ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๓๖ นายเจษฎา ชะอุมพันธ ปลัด อบต.๖ อบต.คอทอง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๓๗ น.ส.สุโรชินทร แยมพุม ปลัด อบต.๕ อบต.โนนรัง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๓๘ นางระวีวรรณ แกนเผือก ปลัด อบต.๖ อบต.หนองเหลา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๓๙ นางเสมอใจ มีดี ปลัด อบต.๕ อบต.บานไทย รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๔๐ น.ส.สุนทรา เคนบุปผา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกินเพล รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๔๑ น.ส.มาลินี นีรนาทรังสรรค ปลัด อบต.๔ อบต.นาคํา รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๔๒ ส.ต.ท.จันทรทัย บัวจูม ปลัด อบต.๕ อบต.โซง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๔๓ นายเนียม พิเดช ปลัด อบต.๕ อบต.สีวิเชียร รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๔๔ นายนพมาศ ดาราคํา หน.ส.กค.๔ อบต.ตระการ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๔๕ นางสะไบทิพย สอนอาจ ปลัด อบต.๖ อบต.บานกอก รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๔๖ นายอุทัย วะรงค ปลัด ทต.๖ ทต.มวงสามสิบ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๔๗ จ.ส.ต.สงวน วิระศักดิ์  ปลัด อบต.๖ อบต.ยางสักกระโพหลุม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๔๘ น.ส.ภัทราพร สงเสริม ปลัด อบต.๖ อบต.นาเลิง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
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๑๐๔๙ อุบลราชธานี นายสิทธิพงษ อังคุระษี ปลัด อบต.๕ อบต.หนองเมือง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๐ นายคมกฤษ จารุกขมูล ปลัด อบต.๖ อบต.หนองทันนํ้า รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๑ นายยุคะเดช ทะคําสอน ปลัด ทต.๕ ทต.ตาลสุม รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๒ จ.ส.อ.เอเรบ โลหา ปลัด อบต.๖ อบต.นาโพธ์ิ รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๓ นายโชคพิพัฒน บุญไธสง ปลัด อบต.๔ อบต.สําโรง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๔ ร.ท.สราวุธ สําลีวงค ปลัด อบต.๖ อบต.บอน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๕ น.ส.สุกัญญา หาญชนะ ปลัด อบต.๖ อบต.พังเคน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๖ ส.ต.อ.จักรี คําตา ปลัด อบต.๕ อบต.นาตาล รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๗ จ.อ.ธงเอก เจริญสุข ปลัด อบต.๕ อบต.กองโพน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๘ น.ส.ชาณา โพธ์ิขํา ปลัด อบต.๖ อบต.หัวดอน รุนท่ี ๕/๒๕๔๘
๑๐๕๙ นายนิติพงษ ศรีมาชัย ปลัด อบต.๖ อบต.ไหลทุง รุนท่ี ๕/๒๕๔๘ ๓๗ ราย
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