


โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2

1 น.ส. กรรชรัชฎ ดิษยะมณฑล นวช.การประชาสัมพันธ 3 ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
2 นาง กัลยา เอกไชสง จนท.ธุรการ 3 ทม. ลําพูน เมือง ลําพูน
3 นาย กิตติศักดิ์ พลธงชัยสวัสดิ์ ชางศิลป 5 ทม. เมืองพล พล ขอนแกน
4 นาย กิตติศักดิ์ ปอมสุข นายชางโยธา 7 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
5 นาย จรัญ นุราช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
6 น.ส. จอมขวัญ ทองลิ้ม นวช.การศึกษา 3 อบต. บานนา จะนะ สงขลา
7 นาย ฉัตรชัย สิทธิโชติ ชางโยธา 1 อบต. หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร
8 นาย ชาญชัย จุฑาจันทร หน.สวนโยธา 5 อบต. แจนแวน ศรีณรงค สุรินทร
9 นาย ณรงคเดช ปองวัฒนากูล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
10 นาย ณัฐกรณ สาระคํา หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
11 นาย ธรรมการ ใจเทียมศักดิ์ วิศวกรโยธา 4 ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี
12 นาย ธีระยุทธ คงใหม จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
13 นาย นพดล ประสาททอง หน.สวนโยธา 5 อบต. พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
14 น.ส. นันทนา วังสวาง จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองฝาย เลาขวัญ กาญจนบุรี
15 น.ส. นิลวรรณ ทองแกว นิติกร 3 ทต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
16 นาย นิวัตน สุจิตตารมย อาจารย 2 7 ทม. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
17 นาย บุญเรือง ลุนดาพร จพง.ธุรการ 5 ทต. หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุ
18 นาย ประเสริฐ วองไวเจริญสุข นวช.การเกษตร 3 อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
19 น.ส. ผุสดี เสาโสภณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
20 นาย พงษพันธ สารรัตนะ จนท.พัสดุ 1 อบต. เจดียชัย ปว นาน
21 นาย พรพยนต สุวรรณศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. มะขามคู ก่ิง อ.นิคมพัฒนา ระยอง
22 น.ส. พัชรินทร กล่ินคูณ ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. สมอโคน บานตาก ตาก
23 นาย ราเมศ จันทวิภาค จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
24 น.ส. ราวดี แกวงาม นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. รมเมือง เมือง พัทลุง
25 นาง รุงอรุณ ขอพงศวิศิษฎ จนท.ธุรการ 1 อบต. ศรีสมุทร เมือง ภูเก็ต
26 น.ส. รุจิรา คงสวัสดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
27 นาย ละมัย ยศปญญา จพง.การประชาสัมพันธ 4 ทม. เลย เมือง เลย
28 น.ส. วชิราพร หนันลี จนท.ธุรการ 1 อบต. เมืองพาน บานผือ อุดรธานี

รุนที่ 8 ระหวางวันที่ 6 - 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2548
หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการโปรแกรม Photoshop

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 นาย ศิริพงษ กาวรรณ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
30 นาง สมพร แกนรัก จนท.บันทึกขอมูล - ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
31 นาย สมพร ดานภานอย นายชางเครื่องกล 3 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
32 นาย สุรวุฒิ ปองวัฒนากูล ปลัด อบต. 6 อบต. นิคม สตึก บุรีรัมย
33 น.ส. สุวรรณี จันตะคีรี นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. สันทราย แมจัน เชียงราย
34 น.ส. อัญชลี สุวัฒพิเศษ บุคลากร 5 ทม. อุทัยธานี เมือง อุทัยธานี
35 นาง เอมอร สุริยะมณี นวช.การศึกษา 6ว ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2

1 นาย กมล เดชศิริ นายชางโยธา 6 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
2 นาย กฤศนุ ชาตรี หน.สวนโยธา 5 อบต. ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
3 นาย กันภัย รอดเนียม หน.สวนโยธา 4 อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
4 นาย กิตติพงษ นระแสน นายชางโยธา 4 ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู
5 นาย เกียรติคุณ ศรีโนนมวง นายชางโยธา 5 ทต. นาแก นาแก นครพนม
6 นาย จรัญ เพ็งนอก หน.สวนโยธา 5 อบต. ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
7 นาย เฉลิมศักดิ์ สุขรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. บานโพธิ์ เมือง ตรัง
8 นาย ชนาวุธ พลราชม ชางโยธา 1 อบต. กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
9 นาย ชัยชาญ ธิใจ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ
10 นาย ชัยณรงค วงษภักดี นายชางโยธา 2 อบต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
11 นาย ชาญวิทย ชวลิต นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
12 นาย ชาญศักดิ์ ทุรันไธสง หน.สวนโยธา 4 อบต. บานคู นาโพธิ์ บุรีรัมย
13 นาย ชํานาญ ขามนาม นายชางโยธา 2 อบต. โนนมวง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
14 นาย โชติ คงทอง นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
15 นาย ณัฐพล เครือสุคนธ หน.สวนโยธา 4 อบต. วังชมภู พรเจริญ หนองคาย
16 นาย ณัฐวุฒิ สติใหม หน.สวนโยธา 5 อบต. หัวทะเล บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ
17 นาย ณัฐพล สิปรุรังษี หน.สวนโยธา 4 อบต. รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
18 นาย ดํารง ยงบรรพต หน.สวนโยธา 4 อบต. วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
19 นาย ทรงวุฒิ เก้ือสกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. เขาแดง สะบายอย สงขลา
20 นาย ทวีรัชต อรุณเกียรติพงศา นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. แก รัตนบุรี สุรินทร
21 นาย เทิดศักดิ์ วิชัยคํา ชางโยธา 1 อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย
22 นาย ธวัชชัย ศรีวาสดิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
23 นาย ธีระนันท บุญมา นายชางโยธา 6 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
24 นาย ธีระวัฒน วิเศษคุณ นายชางโยธา 2 อบต. แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
25 น.ส. ผกามาศ นาคขํา ชางโยธา 1 อบต. บางโขมด บานหมอ สระบุรี
26 นาย พงษพิษณุ ลาวงศ หน.สวนโยธา 3 อบต. โนนคอ บุณฑริก อุบลราชธานี
27 นาย พิเชษฐ อินทรรุจิกุล ชางโยธา 1 อบต. รองกาศ สูงเมน แพร
28 นาย พีรวุธ วงศสาโรจน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา

รุนที่ 8 ระหวางวันที่ 6 - 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2548
หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสราง  (AutoCAD)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 นาย พุฒิพงษ บุญทอง หน.สวนโยธา 4 อบต. โคกหาร เขาพนม กระบี่
30 นาย มนูญ บุญมณี จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. แคนดง ก่ิง อ.แคนดง บุรีรัมย
31 นาย มานพ ไชยะคํา หน.สวนโยธา 5 อบต. เฝาไร เฝาไร หนองคาย
32 นาย ยุทธศักดิ์ เจริญบุญณะ ชางโยธา 4 อบต. กุฏโงง พนัสนิคม ชลบุรี
33 นาย ราชวุฒิ อดทน ชางโยธา 1 อบต. ยาง กันทรารมย ศรีสะเกษ
34 นาย รามพงษ โกมินทร นายชางโยธา 2 อบต. หวยทับมอญ ก่ิง อ.เขาชะเมา ระยอง
35 นาย รุงศักดิ์ ดุสดี หน.สวนโยธา 3 อบต. ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
36 นาย วรเทพ เศรษโท ชางโยธา 4 ทต. เทพาลัย คง นครราชสีมา
37 น.ส. วรรณนิภา ชินวงษ ปลัด อบต. 5 อบต. บานโคก นาคํา ขอนแกน
38 นาย วิชิต ศรีเชียง ชางโยธา 1 อบต. วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
39 นาย วิชิต สายทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. วัดปา หลมสัก เพชรบูรณ
40 นาย วินิต ไชยสงคราม หน.สวนโยธา 5 อบต. ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
41 น.ส. วิริยา เทวนุกูล วิศวกรสุขาภิบาล 3 ทม. ปาตอง กระทู ภูเก็ต
42 นาย ศักดา แกวศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. น้ําดํา ทุงยางแดง ปตตานี
43 นาย ศักดิ์ สุทธหลวง หน.สวนโยธา 5 อบต. แสนทอง ทาวังผา นาน
44 นาย ศุภชัย คงทอง นายชางโยธา 2 อบต. ระโนด ระโนด สงขลา
45 นาย สนธยา อินโต หน.สวนโยธา 5 อบต. จําลอง แสวงหา อางทอง
46 นาย สมดวง กรวยทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. ปามะมวง เมือง ตาก
47 นาย สมมาตร หมันละ หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองขุด เมือง สตูล
48 นาย สมิทธ แพงพา ชางโยธา 1 อบต. หวยหลัว บานมวง สกลนคร
49 น.ส. สัจจพร วิทยารัฐ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
50 นาย สาคร โคตรฉวะ ชางโยธา 1 อบต. ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
51 นาย สาคร อินดี วิศวกรโยธา 3 อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง
52 นาย สิริชัย คงดวง ผช.ชางเขียนแบบ - อบต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
53 นาย สุจินต สวางจิตร หน.สวนโยธา 5 อบต. เนินหอม เมือง ปราจีนบุรี
54 นาย สุชาติ ปกเขียว หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
55 นาย สุนทร คงสม นายชางโยธา 6 ทต. อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

56 นาย เสฎฐวุฒิ อบเชย หน.สวนโยธา 4 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
57 นาย อดิเรก ชมภูศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. ดอนตูม บางเลน นครปฐม
58 นาย อนุสรณ ปราโมทยมณีรัตน หน.สวนโยธา 3 อบต. นาหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
59 นาย อํานาจ จีวะสังข นายชางโยธา 6 ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี
60 นาย เอกชัย วาระ หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยสัก เมือง เชียงราย

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2

1 น.ส. กมลวรรณ ปุญสิริ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี
2 น.ส. กัลยวรรธน แกวดวง จพง.ธุรการ 5 ทต. นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
3 นาง กัลยา ศรีวงษา จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ
4 นาย กายสิทธ ยศปญญา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. รองกาศ สูงเมน แพร
5 นาย กิตติพร เชื้อวีระชน ปลัด อบต. 5 อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
6 นาง กิตติวรา วิริยา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. พบพระ พบพระ ตาก
7 นาย กุศล ขุนเพ็ชร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานนา จะนะ สงขลา
8 นาย เกรียงศักดิ์ รุงโต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
9 นาย เกษม หระสิทธิ์ จนท.สงเสริมสุขภาพ 4 ทต. นามน นามน กาฬสินธุ
10 น.ส. ขวัญชีวา เขียวทวงศ จนท.ธุรการ 2 อบต. ศาลา เกาะคา ลําปาง
11 นาย จงรักษ โศภิษฐชล ปลัด อบต. 6 อบต. รองกาศ สูงเมน แพร
12 นาย จักรวาล วัฒนากุล นายชางโยธา 6ว ทน. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
13 น.ส. จิตติมา สหฤทานันท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. แกงเส้ียน เมือง กาญจนบุรี
14 น.ส. จุติภัค โตทองสุข นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. สันโปง แมริม เชียงใหม
15 นาย เฉลิมพล ฟกอุดม จนท.ธุรการ 1 อบต. หวยโปง โคกสําโรง ลพบุรี
16 นาย ชัยพิวัฒน ตรีรัตน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. อางศิลา เมือง ชลบุรี
17 นาง ฑณียา บุญกําเนิด บุคลากร 5 ทต. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
18 นาย ณรงคศักดิ์ เชื้อรอด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังทอง วังสมบูรณ สระแกว
19 น.ส. ดรุณี อูเงิน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

20 น.ส. ดวงพร พุฒซอน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โยธะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
21 นาย ตนตะวัน ทองภักดี ปลัด อบต. 6 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
22 นาย ธนภัทร ใจแจง ปลัด อบต. 6 อบต. ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
23 นาย ธัญธร ขันออน จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี
24 นาย ธาดา สนธิพันธ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี
25 นาย นเรศ หนูอุม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมศึก แมแจม เชียงใหม
26 นาย นิธิภัทร โพธิจันทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว
27 นาง นิพัทธา บัวทรัพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา

28 น.ส. เบญจวรรณ บุญเอี่ยม ลูกจางประจํา  - ทต. รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
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29 นาง ประครอง พิมพะวะ จพง.ธุรการ 2 ทต. หวยเก้ิง กุมภวาป อุดรธานี
30 นาย ประดิษฐภัท เหล็กกลา ปลัด อบต. 6 อบต. ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
31 นาย ปริญญา ทวีพันธ นายชางโยธา 2 อบต. บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
32 น.ส. ปฤณธร ปรีเปรม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. สบบง ภูซาง พะเยา
33 น.ส. ปฐม ตรีนุสนธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เมืองจัง ภูเพียง นาน
34 นาย ปยะวงศ บุญวงศ นิติกร 3 ทต. สามงาม ดอนตูม นครปฐม
35 น.ส. ปยานันท อินทรา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  - อบต. ทาชาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
36 น.ส. ปุปผา อินชํานาญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานเหล่ียม บานเหล่ียม นครราชสีมา
37 จ.ส.ต. แปง ชูตะรัมย ปลัด อบต. 6 อบต. กักแพว กันทรารมย ศรีสะเกษ
38 นาย พงศเพชร มากเก้ือ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคกหาร เขาพนม กระบี่
39 นาย พงศศักดิ์ เจริญวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ราไวย เมือง ภูเก็ต
40 น.ส. พชรพรรณ ยาวิไชย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เจริญเมือง พาน เชียงราย
41 น.ส. พรทิพย รัตนพันธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เนินพระ เมือง ระยอง
42 นาง พรทิพา ศรีไสคํา จพง.ธุรการ 5 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
43 นาง พัชรินทร วาซัน จนท.พัสดุ 1 อบต. ทรัพยอนันต ทาแซะ ชุมพร
44 น.ส. พัชรี ใจเบา จพง.พัสดุ 2 อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
45 นาย ไพรจิต ใจหาญ ปลัด อบต. 6 อบต. กระเทียม สังขะ สุรินทร
46 นาย ไพศาล สุทธิวงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
47 นาง ภารดี คงหุน นักวิชาการคลัง 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
48 น.ส. มณี อินแกว บุคลากร 3 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
49 น.ส. มนสิชา สุนทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
50 นาง มะลิวรรณ ผิวเหมาะ จพง.ธุรการ 3 อบต. ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
51 น.ส. รวิวรรณ ประเสริฐสาร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ
52 นาง ระวีวรรณ ประสูตรแสงจันทร จนท.ธุรการ 3 อบต. ดอนตะโก เมือง ราชบุรี
53 น.ส. รัชนีวรรณ วงษเล็ก ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
54 น.ส. รุจิรา จันทรศรี ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. นิคม สตึก บุรีรัมย
55 น.ส. ฤดีวรรณ แสงกระจาง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาง้ิว เมือง นครศรีธรรมราช
56 น.ส. ลักขณา สีใส จนท.ธุรการ 2 ทม. นครพนม เมือง นครพนม
57 นาง ลักษณาพักตร ชนะขํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานพระ เมือง ปราจีนบุรี
58 นาย วรพจน ปาณันณพ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี
59 น.ส. วรัญญาภรณ เจริญสุขรุงเรือง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. พลวงสองนาง สวางอารมณ อุทัยธานี
60 น.ส. วไลรัตน สวัสดี จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี
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61 นาย วัชรพงศ สุบินยัง จนท.จัดเก็บรายได 5 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
62 น.ส. วัชรีวรรณ โตะทอง จนท.ธุรการ 2 อบต. หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
63 นาง วารณีุ ตันประดับสิงห หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหบุรี
64 นาย วิชิต สาระราช จพง.พัสดุ 4 ทต. อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร
65 น.ส. วิมล คนเจน จนท.ธุรการ 1 อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
66 นาย วิษณุพงษ ภูชางทอง นายชางโยธา 2 อบต. เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ
67 นาย วีระพงษ เองฉวน ปลัดเทศบาล 6 ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่
68 นาง ศศิธร โรจนบวร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. จําลอง แสวงหา อางทอง
69 น.ส. ศิริโฉม ใจหาญ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. นาหวา นาหวา นครพนม
70 นาง ศิริวรรณ คตระกูลเสถียร จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ดอนตะหนิน บัวใหญ นครราชสีมา
71 นาง ศิริวิไล เกิดแสง จนท.ธุรการ 4 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
72 นาย ศุภโชค พลเสน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย
73 นาย สมคิด แกนคํา ปลัด อบต. 6 อบต. จาน กันทรารมย ศรีสะเกษ
74 นาย สมนึก บุญลํ้า จพง.พัฒนาชุมชน 4 อบต. ศรีกะอาง บานนา นครนายก
75 น.ส. สมหมาย ฟกเปยม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมพริก แมพริก ลําปาง
76 นาง สาวรัตน สุโรรัมย หน.สวนการคลัง 5 อบต. นนทรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
77 นาง สิริขวัญ บิดาทุม จนท.ธุรการ 4 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
78 น.ส. สิรินาถ เตโช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคกสูง อุบลรัตน ขอนแกน
79 น.ส. สุชาดา หวลถนอม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. ตราด เมือง ตราด
80 ส.ต.ท. สุดใจ อินทรสีเมือง ปลัด อบต. 6 อบต. สิงหโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
81 น.ส. สุนันทา ปรีชาหาญ ปลัด อบต. 6 อบต. ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
82 น.ส. สุพัตรา สารีพันธ ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี
83 น.ส. สุพิชญา ตาคําดี จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บางบอน เมือง ระนอง
84 นาง สุมาลี มรรคผล จพง.จัดเก็บรายได 3 อบต. แพรกษา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
85 นาย สุรเดช การะเกด นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
86 นาง แสงดาว วนาสวรรค จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. แมฮองสอน ขุนยวม แมฮองสอน
87 นาง โสภา ทับผึ้ง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. ตาก เมือง ตาก
88 นาย เหิน พรหมตรัง นายชางโยธา 7 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
89 นาย อนุกูล โชครุงเจริญถาวร นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. สามงาม ดอนตูม นครปฐม
90 นาย อรรนพ เวียงสงศ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทม. สกลนคร เมือง สกลนคร
91 นาย ออชยา ยวนยินรักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
92 นาย อัศวิน แกวใจวงศ จนท.ธุรการ 1 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
93 นาย เอกนรินทร แกวประดิษฐ นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
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