




1 นาง กอบแกว ก้ัวสิทธิ์ หน.สวนการคลัง 6 อบต. ชางตะลูด หลมสัก เพชรบูรณ
2 น.ส. กาญจนา ศรีสุข จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
3 น.ส. กิฐิมา กลับแปน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี
4 น.ส. กุหลาบ จักรเพ็ชร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
5 นาง เกษเกลา ครองพุมวิจิตร จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. สะพลี ปะทิว ชุมพร
6 นาง เกศรา เกิดนิมิตร จพง.การเงินและบัญชี 6 ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
7 น.ส. คนิตฐา วงศกาศ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
8 น.ส. เครือวัลย ทองเหลือง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บุง เมือง อํานาจเจริญ
9 น.ส. เครือสุวรรณ คุริมา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
10 น.ส. จารุวรรณ คําผาย จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน
11 น.ส. จิรวรรณ ดางเกษี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาเรือ นาหวา นครพนม
12 น.ส. จิราภรณ พลเดช จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางดี หวยยอด ตรัง
13 น.ส. โฉมอนงค สุขสด ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. หนองกระเบียน บานหมี่ ลพบุรี
14 น.ส. ชญานันต นกดารา จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หนองปากโลง เมือง นครปฐม
15 น.ส. ชนิกานต พลจันทร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เกาะชาง แมสาย เชียงราย
16 น.ส. ชมภูนุช คงโต จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
17 นาย โชคชัย กายา หน.สวนการคลัง 4 อบต. สันทะ นานอย นาน
18 น.ส. ณัฐปาณี หนูนวน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ยะรม เบตง ยะลา
19 น.ส. ดาริกา สุขใจ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
20 นาย เทพเทวิญ แกวศิลา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองซน นาทม นครพนม
21 นาง ธนภรณ มณีพรหม จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
22 น.ส. ธัญญรัตน เจตนะเสน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
23 นาย ธีรพันธ รังสุวรรณ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เขาคาย สวี ชุมพร
24 น.ส. นนทชญาน สายยศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมวะ เถิน ลําปาง
25 นาง นิดา แสงกมล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นาแก นาวัง หนองบัวลําภู
26 นาง นิตยา โชติถิรวัฒน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
27 น.ส. นิษณา รังสรรค จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. น้ําโจ แมทะ ลําปาง
28 นาง นุชนาถ นาคินทร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
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29 นาง เพียงตา จิมสิน จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
30 น.ส. บุบผา สงหมด จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. สะกํา มายอ ปตตานี
31 นาง บุหลัน ประมูล หน.กองคลัง 6 ทต. บานเหลา เวียงเชียงรุง เชียงราย
32 น.ส. ปฏิณญา บุญเสริม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุ
33 นาง ประนอม สิงใส จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. วังหมัน สามเงา ตาก
34 นาง ประภาพรรณ ศิริอวม นักวิชาการการเงินและบัญชี 3 อบจ. แพร เมือง แพร
35 น.ส. ประภาวดี อุทธา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บุง เมือง อํานาจเจริญ
36 น.ส. ประมวล สาระสุวรรณ ผช.จนท การเงินและบัญชี - อบต. เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
37 น.ส. ปราณี ยาชมภู นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ทาคลอ แกงคอย สระบุรี
38 นาง ปรานี นันทบรรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงใหญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
39 นาง ปทมศิริ กายา นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. บอแกว นาหมื่น นาน
40 น.ส. ปทมา เดสโร จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา
41 นาง ปยะมาภรณ ชุมชื่น จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ฟาหวน คอวัง ยโสธร
42 น.ส. พงษลัดดา รองพล หน.สวนการคลัง 4 อบต. ซับใหญ ก่ิง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ
43 นาง พนารัตน ศรีนาทม หน.สวนการคลัง 6 อบต. นาทม นาทม นครพนม
44 นาง พรรณิภา บุพศิริ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
45 นาง พรอมใจ พรมศรี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองฉลอง ขุขันธ ศรีสะเกษ
46 น.ส. พัชริน อินทรบุตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองแวง กิ่ง อ.เทพารักษ นครราชสีมา
47 นาง พัทธธีรา ภัทรวุฒิโชติพงศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
48 นาง มลิวรรณ บุญเลิศ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ระเว พิบูลยมังสาหาร อุบลราชธานี
49 นาง มัทนา สรอยคํา หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมสอด เถิน ลําปาง
50 น.ส. มาลี สีนา จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. หวยยอด หวยยอด ตรัง
51 น.ส. รัตนา สรรพขาว จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. นาวง หวยยอด ตรัง
52 นาง รัตนาภรณ วรรณแกว หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
53 น.ส. วงศอารีศรี รุงเรือง จพง.การเงินและบัญชี 1 อบต. วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
54 น.ส. วรรณกร ปานทิม นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ดงกลาง เมือง พิจิตร
55 นาง วรรณา หอมสุด หน.สวนการคลัง 5 อบต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
56 น.ส. วรัญญาภรณ เจริญสุขรุงเรือง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรค
57 นาย วิทวัส กาแกน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
58 นาง วิพารัตน คงเก้ือ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ลานขอย ปาพะยอม พัทลุง
59 นาง วิภาวัลย ดวงสิน หน.สวนการคลัง 4 อบต. ศรีสะเกษ ขุขันธ ศรีสะเกษ
60 นาง วิยะดา สมแกว จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. นาโหนด เมือง พัทลุง
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61 นาง วิรันญา คําผง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปางหมู เมือง แมฮองสอน
62 น.ส. วิลาวรรณ ดอนปน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สันทราย สารภี เชียงใหม
63 น.ส. วีรนุช ศรีโพนทัน ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. หนองฉลอง ขุขันธ ศรีสะเกษ
64 นาง วีระนุช ทัพมงคล จนท.การเงินและบัญชี 5 ทต. สนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
65 นาง ศลิษา แววดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. สรางนกทา เมือง อํานาจเจริญ
66 นาย ษัษฐี มวงศรีจันทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ
67 น.ส. สกุลรัฐ รัฐแฉลม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
68 น.ส. สงกรานต บุญประสาร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บัวงาม บุญฑริก อุบลราชธานี
69 นาย สมนึก นาปอม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
70 นาง สมบูรณ ชัยโต หน.สวนการคลัง 6 อบต. ลานบา หลมสัก เพชรบูรณ
71 นาง สมพร ชัยเนตร จนท.จัดเก็บรายได - อบต. สบปาด แมเมาะ ลําปาง
72 น.ส. สมพิศ พราหมณทอง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. มะลวน พุนพิน สุราษฎรธานี
73 นาง สวรรค ย้ิมประเสริฐ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เจาวัด บานไร อุทัยธานี
74 นาง สังเวียน สุวรรณนัง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
75 น.ส. สายรักษ สุตะวงค ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. ปาสัก เชียงแสน เชียงราย
76 น.ส. สิริกร บุญคูณ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี
77 น.ส. สิริกานต เปรินกุล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานนา บานนา นครนายก
78 นาง สุจาริณี รัตนประยูร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ริมโขง เชียงของ เชียงราย
79 นาง สุชาดา ปองจันทร ผช.จนท.การเงินบัญชี - อบต. บานดง อุบลรัตน ขอนแกน
80 น.ส. สุดาทิพย แกวกุล จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. พรหมณี เมือง นครนายก
81 น.ส. สุมาตตรา สนมวัฒนะวงค จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค
82 นาย สุระ กองทอง จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
83 น.ส. สุลาวัลย อนุมาศ จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. สํานักขาม สะเดา สงขลา
84 น.ส. อภิษฎา เทพปนตา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เกาะชาง แมสาย เชียงราย
85 น.ส. อรุณี ดวงอําไพ นักบริหารงานคลัง 6 อบต. หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
86 น.ส. อัจฉรา กันทะคํา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หางดง ฮอด เชียงใหม
87 นาง อัญธิชา อินเตชะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาสัก แมเมาะ ลําปาง
88 น.ส. อัมพร ฉิมเสือ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
89 นาง อาภรณ บุษบา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. สนามจันทร เมือง นครปฐม
90 น.ส. อุบล รองพล จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หวยแย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
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1 นาย กรพนม อิสระทะ นักบริหารงานเทศบาล 6 ทต. ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถ
2 นาย กรันต อริยะสกุลสุข จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. น้ําสวย เมือง เลย
3 นาย กอรดอน เดชชาญชัย ปลัด อบต. 6 อบต. พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
4 นาง กาญจนา ดีเอี่ยม นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว. ทต. หาดส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
5 น.ส. กานตธีรา แกวเจริญสุข ปลัด อบต. 6 อบต. ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี
6 นาย กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล 6 ทต. ลําใหม เมือง ยะลา
7 น.ส. กุศลาพร ไชยสมบัติ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตา ขุนตาล เชียงราย
8 นาย เกรียงศักดิ์ วงศสุกฤต หน.สวนโยธา 4 อบต. ลานตากฟา นครชัยศรี นครปฐม
9 นาย ไกรทอง นามกาสา ปลัด อบต. 6 อบต. ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
10 นาย เขตโสภณ อุดมศรี หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 6 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
11 นาย คุณาพันธ ผิวงาม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาปา เมือง เพชรบูรณ
12 วาที่ รต. จตุพร ศรีสมบูรณ ปลัด อบต. 5 อบต. ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี
13 นาย จักรภัทร ชารีคํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
14 นาย ชัย หมายแกวกลาง นายชางโยธา 5 ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
15 นาย ชัยสิทธิ์ ศรีเมฆ หน.ฝายโยธา 6 ทม. บานนาง บานนาง ระยอง
16 นาย ชาตรี รักพงษ นายชางโยธา 3 อบต. ภูหลวง ปกธงชัย นครราชสีมา
17 นาย ชํานาญ กาญจนพัฒน หน.สวนโยธา 5 อบต. ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
18 นาง ชุติมา จันทรมี นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
19 น.ส. ญาณนภา บุญยัง จนท.บริหารงานทั่วไป 7ว. อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
20 นาง ณัฐสิมา ราชชมภู หน.สวนโยธา 5 อบต. เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
21 นาย ดําเนิน เงินทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
22 น.ส. ทรงศรี กุลศิริบวร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงพง หนองฉาง อุทัยธานี
23 นาย ธวัช ปานสาคร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
24 นาง ธิดา พนัสนอก ปลัด อบต. 6 อบต. ควนสตอ ควนสตอ สตูล
25 นาย นเรศ หนูอุม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดงกลาง เมือง พิจิตร
26 นาย นวพล พุทธสิมมา วิศวกรโยธา 3 ทต. วังเจา ก่ิง อ.วังเจา ตาก
27 น.ส. นุชนารถ ศรีจันทร นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค
28 น.ส. นุสราภรณ เกิดคง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทม. กันตัง กันตัง ตรัง
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29 น.ส. บังอร เทพกําเนิด นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่
30 นาย ประธาน ศรีพิกุล ปลัด อบต. 6 อบต. กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
31 น.ส. ประอรดิษฐ ธํารงราชภัฎ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
32 น.ส. ปริยภัทร ดํากลึง นักวิชาการคลัง 4 ทต. ลําภูรา หวยยอด ตรัง
33 นาง ปทมา อิสเฮาะ ปลัด อบต. 6 อบต. ยะลา เมือง ยะลา
34 น.ส. ปานัดดา พุมวิเศษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
35 นาง ปุญชรัสมิ์ ปภาอนันตวัฒน นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. วิเชตนคร แจหม ลําปาง
36 น.ส. พัชริญา ตอเสนา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. รอบเมือง เมือง รอยเอ็ด
37 นาย พัฒนา จันทวัติ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
38 นาย พิชเกษม วรรณรัตน ปลัด อบต. 6 อบต. เขาสมิง เขาสมิง ตราด
39 นาย พิชญ เพ่ิมพูล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด
40 นาย พิทักษ เดชปอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
41 น.ส. เพ็ญศรี พัฒชา หน.สวนโยธา 6 อบต. เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
42 นาย ภาณุพงศ เกิดคง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
43 นาย ภูฐิติพัส ภัทรวุฒิโชติพงศ ปลัด อบต. 6 อบต. คําพราน วังมวง สระบุรี
44 น.ส. ยุวพร ดีพุดซา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดานนอก ดานขุนทด นครราชสีมา
45 นาง ระรื่น คงฉิม จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
46 นาง รักชนก แจงแสงทอง นายชางโยธา 6 อบจ. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
47 นาย รัชชานนท สิงหคํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คําบง บานผือ อุดรธานี
48 นาย เรืองวุฒิ สิงหหลง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. หวยเก้ิง กุมภวาป อุดรธานี
49 นาย วงศกร อุดมโภชน สถาปนิก 6ว. ทน. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
50 นาย วรวุฒิ พิทักษ หน.สวนโยธา 4 อบต. หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
51 นาย วรากร เกษสังข นักบริหารงานสาธารณสุข 6 ทต. ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
52 นาย วสันต เรืองทวีป หน.ฝายแบบแผนและกอสราง 7 ทต. เกาเส้ียว เกาเส้ียว นครสวรรค
53 นาย วสันต ดาตูมะดา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
54 นาย วัชระ บรรณสาร นักบริหารงานชาง 6 อบจ. รอยเอ็ด เมือง รอยเอ็ด
55 น.ส. วัลยวิภา ตะวิกา จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
56 น.ส. วาสนา จันทราช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
57 นาย วิไชย จันทรรักษ วิศวกรโยธา 3 อบต. เมืองฝาย หนองหงส บุรีรัมย
58 นาย วิทยา เกษรพรหม ปลัด อบต. 6 อบต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
59 นาง วิภาพร ชื่นทวี นักบริหารงานทั่วไป 6 อบต. หนองปากโลง เมือง นครปฐม
60 น.ส. วิภาวี ศรีเจริญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 7ว. อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
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61 นาย ศักดิ์ชัย สมบัติมี ปลัด อบต. อบต. เนินหอม เมือง ปราจีนบุรี
62 น.ส. ศิริขวัญ เหลวหา หน.สวนการคลัง 4 อบต. ซับสมบูรณ ก่ิง อ.โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน
63 น.ส. ศิริพร เภาสุบรรณ ปลัดเทศบาล 6 ทต. สะพลี ปะทิว ชุมพร
64 นาย ศิริวัฒน เกียรติเฉลิมคุณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังมา ลาดยาว นครสวรรค
65 นาย เศรษฐพัฒน พรมดอนยาง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6 ทต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
66 นาย ศุภวิชญ สุขเกิด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานนา กะเปอร ระนอง
67 นาย ศุภวิทย สอแจมจิตต วิศวกรโยธา 5 ทต. ทายาง ทายาง เพชรบุรี
68 นาย สมเกียรติ สาระ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองสนิท จอมพระ สุรินทร
69 นาย สมชาย ทับยาง นักบริหารการศึกษา 6 ทต. อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

70 นาย สมพร มิ่งแกว สถาปนิก 5 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
71 นาย สรยุทธ บุตรดีสุวรรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาล่ี ทาล่ี เลย
72 น.ส. สรัณภัสร ปยะจรรยาศิริ นักพัฒนาชุมชน  - ทต. สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ
73 นาย สันติ ปนต๊ิบ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
74 นาย สายสุมิตร มาบุญมี ปลัดเทศบาล 6 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
75 นาย สิงขรณ สิงขรอาสน หน.สวนโยธา 5 อบต. เสมาใหญ บัวใหญ นครราชสีมา
76 นาย สิทธิชัย จันทะเวช หน.สวนโยธา 6 อบต. แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
77 น.ส. สุนาริน ชินพิเศษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นานกกก ลับแล อุตรดิตถ
78 น.ส. สุพรรณี ธุระพันธุ นักบริหารงานอบต. 6 อบต. นาแรม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
79 นาง สุพัตรา ธนะขวาง นักวิชาการศึกษา 7 อบจ. ตาก เมือง ตาก
80 นาย สุพันธุ สุทธิ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. นาออ เมือง เลย
81 นาย สุภัทร รัตนสมาหาร ปลัดเทศบาล 7 ทต. พังลา สะเดา สงขลา
82 นาย อดิศักดิ์ คําเพราะ บุคลากร 6 ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
83 นาง อนุช วงษย่ี ปลัดเทศบาล 6 ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
84 นาย อมรินทร ผาเจริญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
85 นาง อรทัย มรรษนัยน นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
86 น.ส. อรทัย สุขเพีย ปลัด อบต. 5 อบต. วังบอ หนองบัว นครสวรรค
87 นาย อัศวิน เกตุแกว วิศวกรโยธา 6ว. อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
88 นาง อินทิรา ฆารเจริญ หน.ฝายเผยแพรวิชาการและเทคโนฯ 6 ทน. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
89 นาย อุทิตย พิโรจนรัมย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา

90 นาย เอกชัย เครืออินตะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบต. วังเงิน แมทะ ลําปาง
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1 น.ส. กนกพิชญ แกวทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. เขาตูม ยะรัง ปตตานี
2 น.ส. กมลรัตน พรหมศรี จพง.พัสดุ 3 ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
3 น.ส. กฤติยา ขุนพิลึก จนท.พัสดุ - อบต. เจาวัด บานไร อุทัยธานี
4 น.ส. กฤษฎา ชัยพิพัฒนพงษ จนท.พัสดุ 1 อบต. หญาปลอง เมือง ศรีสะเกษ
5 นาง กฤษณภรณ ชูเชิด จนท.พัสดุ 1 อบต. บานแลง เมือง ระยอง
6 น.ส. กาญจณา นาคบํารุง จพง.พัสดุ 2 อบต. คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี
7 น.ส. การะเกตุ ยาวิราช จนท.พัสดุ 1 อบต. วังเงิน แมทะ ลําปาง
8 น.ส. เกษกนก หนองคาย จพง.พัสดุ 2 อบต. เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
9 น.ส. ขจรศรี เรืองธารา จนท.พัสดุ 1 อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
10 น.ส. คติยา กลมพันธ จพง.พัสดุ 2 อบต. กระแชง กันทรลักษ ศรีสะเกษ
11 น.ส. จันทรเพ็ญ ทองสุข จพง.พัสดุ 2 อบต. แมโถ แมลานอย แมฮองสอน
12 นาง จันทรสาย บัวระกต จนท.พัสดุ 1 อบต. น้ําโจ แมทะ ลําปาง
13 น.ส. จารุวรรณ เคนพะนาน จนท.พัสดุ 1 อบต. นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
14 น.ส. จิตถนอม กลอมนอย หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกใหญ บานหมอ สระบุรี
15 น.ส. จิรพรรณ กันชัย จพง.พัสดุ 2 อบต. โคกใหญ บานหมอ สระบุรี
16 นาง จิราภรณ อุตศาสตร หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกเหล็ก หวยราช บุรีรัมย
17 นาย ชานชัย คํารังษี จนท.พัสดุ 2 อบต. งอบ ทุงชาง นาน
18 นาง ชุติมา เพลินแกว จพง.พัสดุ 2 ทต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
19 นาง ฐนิชา โพธิ์หยวก จนท.พัสดุ 1 อบต. เขาชนกัน แมวงก นครสวรรค
20 นาง ฐิติกานต เต็มตาวงษ จพง.พัสดุ 2 อบต. แมปะ แมสอด ตาก
21 นาง ดรุณวรรณ จาปญญะ หน.สวนการคลัง 4 อบต. สันทราย สารภี เชียงใหม
22 น.ส. ดุสดี พูนเพ่ิม หน.สวนการคลัง 4 อบต. เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
23 นาย ธนาวุฒิ ไชยชมภู จนท.พัสดุ 2 ทต. สันทราย แมจัน เชียงราย
24 น.ส. นิชธาวัลย ภิมาลย จนท.พัสดุ 1 อบต. วังน้ําคู เมือง พิษณุโลก
25 นาง นิรณิช ฟตประยูร จพง.พัสดุ 6 ทต. พังลา สะเดา สงขลา
26 นาง นิภารัตน ดวงใจ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. สุรินทร เมือง สุรินทร
27 น.ส. บรรญาลักษณ ปลาเงิน จนท.พัสดุ 1 อบต. หวยหมาย สอง แพร
28 นาง ปยะมาศ จําเริญ จพง.พัสดุ 2 อบต. นานกกก ลับแล อุตรดิตถ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
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29 นาง ปุณยนุช ออมเงิน จนท.พัสดุ 1 อบต. ธงชัยเหนือ ปกธงชัย นครราชสีมา
30 นาง ผานิต ชัยดีจันทร จนท.พัสดุ 1 อบต. โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน
31 น.ส. พรเพ็ญ งอกขาว จนท.พัสดุ 1 อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
32 นาง พรทิพย แกวหยอง จนท.พัสดุ 5 อบต. แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
33 นาง พรพิมล ถือแกว จนท.พัสดุ 1 อบต. ปงปาหวาย เดนชัย แพร
34 น.ส. พัชรินทร ชารักษ จนท.พัสดุ 1 อบต. ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
35 นาง พิกุล ขันคํานันตะ จนท.พัสดุ 1 อบต. ลําปาง แมทะ ลําปาง
36 นาย พิสิฏฐ รมโพธิ์ภักดิ์ จนท.พัสดุ 1 ทต. บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี
37 น.ส. เพียงเพ็ญ คําแผง จนท.พัสดุ 1 อบต. เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
38 น.ส. ภัทรวรรณ ฤทธิ์นอก จพง.พัสดุ 2 อบต. ซับใหญ ก่ิง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ
39 นาย ภานุพงศ แกวประกอบ จนท.พัสดุ 1 อบต. สามพราว เมือง อุดรธานี
40 น.ส. ยุพาพร ปาลสาร จนท.พัสดุ 1 อบต. แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
41 นาย ระพิน บางทวี จพง.พัสดุ 2 อบต. วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทัย
42 น.ส. รุงราตรี อุทธา จนท.พัสดุ 1 ทม. บานไผ บานไผ ขอนแกน
43 น.ส. ลัดดาทิพย บุญฤทธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา
44 นาย วานิช หนิดภักดี นักบริหารงานคลัง 6 อบต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย
45 นาง วาสนา วะทันติ จพง.พัสดุ 2 อบต. นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
46 น.ส. วิภาพร ชื่นกมล จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
47 นาย วิศิษฎ แกวสุข จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาแค เมือง พัทลุง
48 นาง วีนัส บุบพันธ จนท.พัสดุ 1 อบต. กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
49 นาง ศศิธร รักแยม หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานหลุม เมือง สุโขทัย
50 นาง ศิรินาฎ ชัยแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
51 น.ส. ศิริพร ศรีสอาด หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังหิน วังโปง เพชรบูรณ
52 นาง ศุภวรรณ วรรณกุล นักวิชาการพัฒนา 3 ทต. เกษไชโย ไชโย อางทอง
53 นาย สมเดช คงชู จนท.พัสดุ 1 อบต. เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง
54 นาง สิดาพร ติ๊ปโคตร จนท.พัสดุ 1 อบต. เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
55 นาง สุคนธทิพย สังคนาคินทร จนท.พัสดุ 2 อบต. ปุโรง กรงปนัง ยะลา
56 น.ส. สุนิษฐา พุกพล จพง.พัสดุ 2 อบต. สนามจันทร เมือง นครปฐม
57 น.ส. สุรียวรรณ สุขหาญ จนท.พัสดุ 1 อบต. ลาดทิพรส ตาคลี นครปฐม
58 นาง หนึ่งนุช นามกาสา จนท.พัสดุ 1 อบต. บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
59 น.ส. อัญชลี หอมมาก จพง.พัสดุ 2 อบต. พรหมณี เมือง นครนายก
60 น.ส. อํานวย วงษษา จนท.พัสดุ 2 อบต. หวยขม้ิน หนองแค สระบุรี
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