


1 วาที่ร.ท. กิตติ สิงหสวัสดิ์ ปลัด อบต. 6 อบต. ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบุรี
2 นาย กิตติศักดิ์ ทองเกตุ จพง.จัดเก็บรายได 3 ทต. จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช

3 นาย กิตติศักดิ์ คงเกิด จนท.ธุรการ 1 อบต. บางเสด็จ เคียนชา สุราษฎรธานี
4 น.ส. กุลยดา ไชยศรีมาลย จนท.ธุรการ 1 ทต. พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

5 น.ส. กุลยา โยธาภักดี นักวิชาการศึกษา 3 อบต. น้ําตก นานอย นาน
6 นาย ไกรลาศ  บัณฑิตศิละศักด์ิ จนท.บริหารงานชาง 6 อบต. แมเปน ก่ิง อ.แมเปน นครสวรรค
7 นาง ขนิษฐา เจริญสุข ผอ.กองคลัง 7 ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
8 นาย เขตโสภณ อุดมศรี หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 6 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
9 นาง จงรักษ พันธุประเสริฐ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
10 นาง เจียมจิตต เพ้ียนภักตร จนท.จัดเก็บรายได 5 ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
11 นาย ชนวรรณ ดวงบัว หน.สวนโยธา 4 อบต. บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา

12 นาย ชาตรี กล่ินศรีสุข จนท.จัดเก็บรายได 4 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
13 นาย ชูยศ กุลสุวรรณ นักบริหารงานชาง 6 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
14 นาย ดํารงคศักด์ิ  อินศวร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานแห เมือง อางทอง
15 นาย ตฤณภัทร นวภัทรอภิญญา หน.กองชาง 6 ทต. ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา
16 นาง ตวงทรัพย สมภารเพียง จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. บานเปด เมือง ขอนแกน
17 นาย เติมพงษ สุริยะโชติ ปลัด อบต. 6 อบต. แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
18 นาง ทองมวน ผานะวงศ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บอแกว บานมวง สกลนคร
19 นาย เทพกาญจน สายสะอาด นักบริหารงานอบต. 6 อบต. ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
20 นาย เทพพิทักษ วงละคร ปลัดเทศบาล 6 ทต. พนา พนา อํานาจเจริญ
21 นาย เทวฤทธิ์ รุงเรือง นิติกร 3 อบต. หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย
22 นาย ธนพณ สุกสด นิติกร 3 อบต. ทาเสา เมือง อุตรดิตถ
23 นาย ธวิท ติยะกวาง ปลัด อบต. 6 อบต. เวียง เชียงแสน เชียงราย
24 นาง ธัญญรัตน ตันชัย จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. สันโปง แมริม เชียงใหม
25 นาง นฤมล วงศปญญา ปลัด อบต. 6 อบต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมือง กําแพงเพชร
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26 นาง นวลอนงค ภูวาลชัยกุล พยาบาลวิชาชีพ 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
27 นาย นิธิ พุทธานุวัฒน ปลัด อบต. 5 อบต. อรพิมพ ครบุรี นครราชสีมา
28 นาย นิวัช เวียงนนท นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
29 นาง บัณฑิต บุญเฮา นักพัฒนาชุมชน 5 ทต. เชียงใหม โพธิ์ชัย รอยเอ็ด
30 นาย บุญสง ทัพเจริญ ปลัด อบต. 6 อบต. บางลี่ ทาวุง ลพบุรี
31 พ.จ.อ. บุญสืบ ชอบการ ปลัด อบต. 6 อบต. โพนทอง สีดา นครราชสีมา
32 นาย ประพันธ สุภาวดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมลาน ล้ี ลําพูน
33 นาง ประภัสสร บุญเท่ียง พยาบาลวิชาชีพ 6 ทต. บานจั่น เมือง อุดรธานี
34 นาย ประเสริฐ กิจกนกศร ปลัด อบต. 6 อบต. ต.สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
35 น.ส. ปราณี ทิมออน จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
36 นาง ปริญา เน่ืองกระโทก หน.สวนการคลัง 4 อบต. หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
37 นาย ปญญา วัฒนาพร หน.สวนโยธา 5 อบต. วังเย็น เมือง กาญจนบุรี
38 นาง เพชรัตน กมัณฑา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ควนพัง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

39 นาง ไพรงาม ฉิมกูล จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย
40 น.ส. ภคินี วิโรจนพันธุ จนท.ธุรการ 6ว. ทน. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
41 นาง มณีรัตน นอยโต จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
42 น.ส. มธุรส พุมพวง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังใหม บรบือ มหาสารคาม
43 น.ส. เมตตา นันทิธัญญธาดา จพง.ธุรการ 2 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
44 น.ส. เยาวดี ถวิลหา จนท.ธุรการ 2 ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
45 น.ส. ระพีพรรณ อวนแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ไผลอม บานแพง นครพนม
46 น.ส. รัชดาภรณ สวัสดิ์นะที จนท.ธุรการ 1 อบต. ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง
47 นาง รัตติกร จันทรแกว ปลัด อบต. 5 อบต. วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

48 นาง ลักขณา นนทคําจันทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. โพนทอง บานแพง นครพนม
49 น.ส. วรางคณา ชัยประสิทธิ์ จพง.สาธารณสุขชุมชน 2 ทต. เกษตรสมบูรณ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
50 นาย วันชัย บัวสอน หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกกระเบื้อง บัวใหญ นครราชสีมา
51 วาที่ร.ต. วันชัย ไวศยดํารง นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
52 นาย วิชาญ นอยลา จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
53 นาย วิเชียร เดชนาถวัฒน ปลัด อบต. 6 อบต. โคกวาน ละหานทราย บุรีรัมย
54 นาย วิทูร ประทุมเมศ นิติกร 3 อบต. บานเสด็จ เคียนชา สุราษฎรธานี
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55 นาง วิไลพร ศรีเนตร หน.สวนการคลัง 5 อบต. อุบบุง หนองวัวซอ อุดรธานี
56 นาง วิลารกร บางยิ้ม จพง.จัดเก็บรายได 6ว. ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
57 นาง วิไลวัลย อมตเวทย รองปลัดเทศบาล 8 ทม. เบตง เบตง ยะลา
58 นาย ศรายุทธ อิศรพงศ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานอิฐ เมือง อางทอง
59 นาง ศิริพรรณ ชางดําริ จนท.ธุรการ 1 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
60 นาง ศิริวัลย เกตุนอย จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. คลองแมลาย เมือง กําแพงเพชร
61 นาย ศุรศักดิ์ เอี่ยมศรี จนท.ธุรการ 1 ทต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
62 นาง สมศักดิ์ กันณรงค จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

63 นาง สวัสดิ์ กันจุรัตน ปลัด อบต. 5 อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี
64 นาย สันทิศ สุนทรเสถียร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. คลองวัว เมือง อางทอง
65 นาย สากล ภูนันเงิน ปลัด อบต. 6 อบต. หนองใหญ สตึก บุรีรัมย
66 นาง สายฝน วุฒิพันธ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร
67 นาย สุจินต สงผอม ชางโยธา 1 อบต. กรงปนัง กรงปนัง ยะลา
68 นาย สุพจน จิตตสอาด จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ตลาดกรวด เมือง อางทอง
69 นาย สุพจน วงศจรัสรวี นายก ทต. 9 ทต. แซะ ครบุรี นครราชสีมา
70 นาย สุรศักดิ์ บุรีนอก นักบริหารงานชาง 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
71 ส.อ. สุรินทร ทาเกิด ปลัด อบต. 6 อบต. สันทราย สารภี เชียงใหม
72 นาง เสาวภาคย โสมคลาย นิติกร 6ว. อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
73 น.ส. หัทยา โพธิ์เกิด จนท.ธุรการ 1 อบต. หวยไผ แสวงหา อางทอง
74 นาย อธิภัทร ปุราชะโก นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
75 นาย อธิวรรษ แสงเจริญ จพง.ธุรการ 2 ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
76 นาย อัครพล ปญญาพินิจกุล ปลัด อบต. 6 อบต. ปาหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
77 นาง เอมอร กลิ่นมาลา จนท.ธุรการ 5 ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
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1 นาง กาญจนา จิอู จพง.ทะเบียน 5 ทต. บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
2 นาง ขวัญจิตต เกตุสระนอย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
3 น.ส. จิราภรณ สรงชล จนท.ตรวจสอบภายใน 6 ว. ทม. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
4 นาง จีรนันท ตรีวิเศษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
5 น.ส. จีราภรณ สิทธิโชค จพง.ธุรการ 4 ทน. ระยอง เมือง ระยอง
6 นาง ชลธิชา สิงหสถิต พยาบาล 5 ทม. รังสิต เมือง ปทุมธานี
7 นาย ชัยวัฒน สวัสดิ์รัมย จพง.ธุรการ 4 ทต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย
8 นาง ณัฐกานต พุทธรักษา จนท.การคลัง 3 ทม. พังงา เมือง พังงา
9 นาย ธนะรัชต นียมภิรมย จพง.ปองกันและบรรเทาฯ 3 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
10 น.ส. ธัญญารัตน ศรีลาศักดิ์ นักวิชาการศึกษา 3 ทต. นาแก นาแก นครพนม
11 นาย ธีรพล เหมือนอินทร วิศวกรโยธา 6 ทต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก
12 นาย โนรส มีไชยา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สามเขา กุฉินารายณ กาฬสินธุ
13 น.ส. บุญถม ไชยราช จพง.พัสดุ 6ว. อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
14 นาง ปนัดดา ดวงงาม จพง.พัสดุ 6ว. อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
15 นาง ปยมาภรณ เฉลิมแสน จพง.ธุรการ 4 อบต. ตนเอง พิมาย นครราชสีมา
16 นาย พงษศักดิ์ ภูเขาทอง จนท.ธุรการ 5 ทม. พังงา เมือง พังงา
17 นาย พนม จําเนียรกูล จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บานสิงห นางรอง บุรีรัมย
18 นาง พรทิพา ศรีโสคํา จพง.ธุรการ 5 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
19 น.ส. พรพนา โพธิ์ทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. ทองฟา บานตาก ตาก
20 น.ส. พฤษภา สิงหธนะ นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 4 ทต. ทาวังผา ทาวังผา นาน
21 นาง พัชรีภรณ จันทรส จนท.บันทึกขอมูล 4 ทม. พังงา เมือง พังงา
22 นาย พีรพงศ สุทธินุน หน.กองสวัสดิการสังคม 6 ทต. กะทู กะทู ภูเก็ต
23 นาง แพรมณี ชูสุทน หน.สวนการคลัง 6 อบต. มาบขา ก่ิง อ.นิตมพัฒนา ระยอง
24 นาง ภัทราวดี ปรินแคน นักพัฒนาชุมชน 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
25 นาง ภัทราวดี ปะตินัดตัง จพง.ธุรการ 5 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม

รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 17 - 21 ต.ค. 48
วิชาคอมพิวเตอรปฏิบัติการโปรแกรมอรรถประโยชน ( Utilities )

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549

จังหวัดลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ



26 นาง เยาวรักษ ยลโสภณ หน.สวนการคลัง  - อบต. บานคอ โพนสวรรค นครพนม
27 นาง วลีรัตน ชูคํา จนท.บันทึกขอมูล 5 ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

28 ส.อ. วีระชน เนตรสิงหนาท นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
29 นาย สมศักดิ์ อุปพันธ รองปลัด อบต. 6 ทต. แมริม แมริม เชียงใหม
30 นาง สายฝน ศรีวัฒน จนท.ธุรการ 1 อบต. บานสิงห นางรอง บุรีรัมย
31 นาง สุปวีย จิ๋วนอย จพง.ธุรการ 4 อบต. ตนเอง พิมาย นครราชสีมา
32 นาง สุวรรณี ชมแค จนท.ธุรการ 1 ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

33 นาย สูดีมัน ยูโซะ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ขอนคลาน ทุงหวา สตูล
34 นาย เสกสรร ภักดีวานิช หน.สวนโยธา 5 อบต. กรงปนัง กรงปนัง ยะลา
35 วาที่ร.อ. เสริมศักดิ์ เสนียรัตนกร นิติกร 6 ทม. พังงา เมือง พังงา
36 นาย อนุชา อัคศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
37 นาย อภิรักษ ศิริเสวกุล จนท.บริหารงานชาง 5 ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
38 น.ส. อรปรียา จันทรนุม จนท.ธุรการ 1 ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ จังหวัดอปท. อําเภอ



1 น.ส. กนกวรรณ หยกอํานวยชัย บุคลากร 3 อบต. โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม
2 นาย กรวุฒิ รุงเชา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานปน ลอง แพร
3 น.ส. กรองทิพย ไพเมือง บุคลากร 3 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
4 นาง กัสสมา กล่ินหอม บุคลากร 3 อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี
5 น.ส. กาญจนา จันทนะ บุคลากร 4 ทต. นาแก นาแก นครพนม
6 น.ส. เกษร โสรัตนมงคล บุคลากร 3 ทต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย
7 นาย จําลอง ดีเติม จพง.ธุรการ 3 ทต. ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา
8 นาง จุฑามณี สืบเสียง จพง.ธุรการ 3 อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม
9 น.ส. จุฑามาศ แกวชื่นชัย นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
10 นาย ฉัตรชัย ภัทรพงศพันธ บุคลากร 3 ทต. สะบายอย สะบายอย สงขลา
11 นาย ฉัตรไชย ศิริบาง หน.สวนโยธา 5 อบต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
12 นาย ชัยวัฒน เพ็ชรไฝ บุคลากร 3 ทม. ระยอง บานฉาง ระยอง
13 นาย ชาคริต ฉายาวัฒนา บุคลากร 3 อบต. วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
14 น.ส. ณัฐธิดา ดวงขวัญ ปลัด อบต. 6 อบต. สันกลาง พาน เชียงราย
15 นาย ดนพงศ สะอาดพันธ จพง.ธุรการ 2 ทต. ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
16 นาย ทวิน สายสงค บุคลากร 3 อบต. แพรกษาใหม เมือง สมุทรปราการ

17 นาย เทพนรินทร ทองสัมฤทธิ์ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช

18 นาย ธีรภัทร บุษราคัม ปลัด อบต. 6 อบต. บางงา ทาวุง ลพบุรี
19 นาย นพดล ชาติรัมย บุคลากร 3 อบต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
20 นาย นพรักษ แสนศรศรี บุคลากร 3 อบต. รอนทอง สตึก บุรีรัมย
21 นาง นภกร อุมมล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
22 น.ส. นิตยา สวางเมฆฤทธิ์ จนท.ระบบงานคอมฯ 3 อบจ. นาน เมือง นาน
23 นาง นิรมล พรสืบ ปลัด อบต. 6 อบต. แมเย็น พาน เชียงราย
24 นาย นิโรจน สะพานทอง ปลัด อบต. 5 อบต. บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
25 น.ส. พรรวินท เส็งสมบูรณ บุคลากร 3 อบต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

อปท. อําเภอ จังหวัด

วิชาคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ

รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 17 - 21 ต.ค. 48
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549



26 นาย พัฒนศักดิ์ จันทรงกุล ปลัด อบต. 6 อบต. หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
27 นาย พิรัฐ กันคํา บุคลากร 5 ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย
28 นาย มนตพิพัฒน เอี่ยมจรัส สัตวแพทย 2 ทต. ลําลูกกา บึงคําพรอย ปทุมธานี
29 นาง มนัญญา ประสาทบัณฑิตย บุคลากร  - ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
30 นาย มนัส จันทรแจง ปลัด อบต. 6 อบต. บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทัย
31 นาง ระวีวรรณ ประสูตรแสงจันทร จพง.ธุรการ 3 อบต. ดอนตะโก เมือง ราชบุรี
32 นาง รักชนก ตะกัน จพง.ธุรการ 3 อบต. สันโปง แมจริม เชียงใหม
33 นาง รุงนภา พงศรี จพง.ธุรการ 6ว. อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
34 น.ส. รุงอรุณ พูลผล ผช.บุคลากร  - อบต. บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
35 นาง วณิชชา ศิริสวัสดิ์ บุคลากร 3 ทต. มะคา โนนสูง นครราชสีมา
36 น.ส. วาสนา แสงโรจน บุคลากร 3 ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
37 น.ส. วิภานันท แกวศรีทอง บุคลากร 3 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
38 นาง วิลัย ขุนชํานาญ บุคลากร 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
39 นาย วีระพงษ แยมยินดี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. สตูล เมือง สตูล
40 นาย ศราวุธ วังเอย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
41 น.ส. ศิริวรรณ วุฒิบูรณ บุคลากร 3 ทต. พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
42 น.ส. ศุภาพร ขวัญกลับ บุคลากร 3 อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง
43 นาย สมจิตต ศิริชัยพุม ปลัด อบต. 5 อบต. มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
44 น.ส. สายใจ บุญศรี บุคลากร 3 อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
45 นาย สิทธิพร พิพัฒนกุล หน.สํานักปลัด 7 ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
46 นาง สุดารัตน วารีวงษ ปลัด อบต. 5 อบต. ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
47 นาย สุรพล ลีละกุล เทศมนตรี  - ทต. สิชล สิชล นครศรีธรรมราช

48 น.ส. สุนทรี กาญจนประทุม บุคลากร 6ว. ทต. พนม พนม สุราษฎรธานี
49 นาย สุรศักดิ์ ภูมิสาร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ยอดแกง นามน กาฬสินธุ
50 น.ส. หทัยพัชร ทองเดช บุคลากร 3 ทต. คลองแมลาย เมือง กําแพงเพชร
51 น.ส. อภิเษก แสงปาริชาติ ปลัด อบต. 5 อบต. สระกระเทียม เมือง นครปฐม
52 นาง อรทัย ธรรมโย จพง.ธุรการ 6 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา

53 น.ส. อัญชลี สุวัฒนพิเศษ บุคลากร 5 ทม. อุทัยธานี เมือง อุทัยธานี
54 นาง อัสนี ศิริมาตย ปลัด อบต. 6 อบต. ชนไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



55 นาย อานนท ย่ัวสันเทียะ จพง.ธุรการ 4 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด




