




1 นาย กําพล จะปะกิยา นักบริหารงานชาง 6 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
2 นาย เกรียงศักดิ์ สวนจันทร รองปลัดเทศบาล 8 ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
3 นาย จักรวาล พิมลตรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
4 น.ส. จินดา เสาวิไล จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ทามวง เทพา สงขลา
5 น.ส. จิรภัทร โพธิ์ทะยา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เวียง เวียงปาเปา เชียงราย
6 วาท่ีร.ต. จุฑารัตน จูเซงเจริญ จนท.ธุรการ 2 อบต. ปุโละปุโย หนองจิก ปตตานี
7 น.ส. ฉวีวรรณ แกวพรม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ศรีวิชัย วานรวินาส สกลนคร
8 น.ส. ฉันทะนา ไขคํา นักสังคมสงเคราะห 3 อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
9 นาย ไชยพันธุ อยูสวัสดิ์ จพง.ธุรการ 2 อบต. เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร
10 น.ส. ฌลาณัฏธ คิดใจเดียว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11 น.ส. ฐิติยา พรมทองดี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี

12 นาย ดาวุด อีตํา จนท.ธุรการ 2 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
13 นาย นภดล ประสาททอง หน.สวนโยธา 5 อบต. พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม

14 น.ส. นภาวรรณ แกวชิน หน.สวนการคลัง 5 อบต. สรางแปน เพ็ญ อุดรธานี
15 น.ส. นันทกร ดอกดวง จนท.ธุรการ 1 อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา
16 น.ส. นันทิชา พรายศรี จนท.ประชาสัมพันธ 1 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

17 นาย บัณฑิต ชํานาญศิลป นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
18 นาย ปณิธาณ สุพร จนท.เทศกิจ 3 ทม. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
19 นาง ปนัดดา ศรีวงศ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เดื่อศรีชันไชย วานรนิวาส สกลนคร
20 น.ส. ประภัสสร ชอโค จนท.การเงินและบัญชี 5 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
21 นาย พงษพัฒน พับโพธิ์ นิติกร 3 อบต. แดงใหญ บานใหมไชยพจน บุรีรัมย
22 น.ส. พนารัตน กุลฤทธานนท จนท.ธุรการ 2 อบต. เกาะเปาะ หนองจิก ปตตานี

23 นาง ภาวณา ไสยสมบัติ ปลัดเทศบาล 7 ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
24 นาง รักษณาพา รอสูงเนิน จพง.ธุรการ 5 ทต. หนองกรวด ดานขุนทด นครราชสีมา
25 นาย รังสรรค มั่นเมือง หน.สวนโยธา 5 อบต. ไมงาม เมือง ตาก
26 น.ส. รัชดา ศรีสารคาม จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
27 น.ส. ลักขณา นุมแสง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ
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อปท. อําเภอลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ จังหวัด



28 น.ส. วชิราพร หนันลี จนท.ธุรการ 1 อบต. เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
29 นาง วรรณยะนาท พรหมสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร

30 น.ส. วราภรณ ดาบพิมพศรี นักวิชาการสุขาภิบาล 3 อบต. วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
31 นาย ธนากร หอนงาม ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
32 นาง วิลาวัณย เชื่องดี จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
33 น.ส. ศิริธร มอญขาม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
34 นาย ศิริวัฒน จิตตพินิจ จพง.พัสดุ 2 อบต. ไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช

35 น.ส. สกุลกานต ชื่นชม นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
36 นาย สมพร อัมพวา นายชางโยธา 4 ทต. หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุ
37 นาย สันติ เกิดโมพี ปลัดเทศบาล 6 ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา
38 น.ส. สุพิศ อนงค นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา
39 นาง สุภาลักษณ หรายเจริญ จพง.สาธารณสุขชุมชน 6 ว. ทม. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา

40 นาง สุริยา เรียวรอง จนท.ธุรการ 5 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
41 นาย เสวก อ๊ึงอารียวิทยา นายชางโยธา 2 อบต. คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

42 น.ส. อนงลักษณ บัวเกษ หน.สวนการคลัง 6 อบต. นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
43 น.ส. อนุชฎา สาเฮาะ นักวิชาการประชาสัมหันธ 4 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
44 น.ส. อภิญญา สัตยาภรณ จพง.พัสดุ 6 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
45 นาย อมฤทธิ์ แสงจันทร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ทุงนุย ควนกาหลง สตูล

46 น.ส. อัญชลี สุวัฒนพิเศษ บุคลากร 6ว. ทม. อุทัยธานี เมือง อุทัยธานี
47 นาง อําไพ แกวโก จนท.พัสดุ 1 อบต. ไชยวัฒนา ปว นาน
48 นาย อิบบราเฮง สาและ นายชางโยธา 6 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส

49 นาย อุดม ไพรบึง หน.สวนโยธา 5 อบต. หลักสอง บานแพว สมุทนสาคร
50 นาง อุไร รัตนเมธาธร บุคลากร 5 อบจ. อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 น.ส. กนกพร ลอยกลาง ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. ไมงาม เมือง ตาก
2 นาง กนิษฐา พันธหนอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. นากวาง เมือง อุดรธานี
3 น.ส. กรรณิการ รณศิริ จพง.พัสดุ 2 อบต. สามตําบล จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

4 นาง กัญญวรา เขียงนาค จพง.พัสดุ 3 อบต. พระเพลิง เขาฉกรรจ สระแกว
5 น.ส. กัญญารัตน ใจกวาง จนท.พัสดุ 1 อบต. เขาคาย สวี ชุมพร

6 น.ส. กัลยา สะเอียบคง จนท.พัสดุ 1 อบต. หลวงใต งาว ลําปาง
7 นาง กาญจนา อยูประเสริฐ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทองฟา บานตาก ตาก
8 นาย กิตติพงษ ดลภักดี หน.สวนโยธา 4 อบต. บานชะอวด จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช
9 นาง กุลวดี ภัทรนาวิก หน.สวนการคลัง 6 อบต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

10 นาย ขุนนาย หัสบุตร จพง.พัสดุ 2 อบต. โพน คํามวง กาฬสินธุ
11 นาง คําพัน ออนบัวขาว จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร
12 นาง จันทรตรา อิตุพร จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย
13 นาง จันทรา จันทะ จนท.พัสดุ 2 ทต. ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร

14 น.ส. จิรวรรณ ปยะนันท จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองบอ นาแก นครพนม
15 น.ส. จิระเพรียว มิ่งเมือง จนท.พัสดุ 1 ทต. หวยยอด ลอง แพร
16 นาง จุรีพร ดีเชือก จนท.พัสดุ 1 อบต. สมปอย จัตุรัส ชัยภูมิ
17 นาย ชัยวัฒน บูรณพงษทอง จพง.พัสดุ 2 อบต. ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา
18 นาย ชาตรี เทเวลา จพง.พัสดุ 2 อบต. ตลาดนอย บานหมอ สระบุรี

19 น.ส. ณัฐนรี ทับเท่ียง จพง.พัสดุ 5 ทน. ตรัง เมือง ตรัง
20 น.ส. ณัฐาภรณ จิระนากูล จนท.พัสดุ 1 อบต. เวียง เวียงปาเปา เชียงราย
21 นาง ดวงตา ไตรยวงศ จพง.พัสดุ 6 ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร
22 น.ส. เดือนเพ็ญ จันโย จนท.พัสดุ 2 อบต. แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
23 น.ส. ตองตา ยอดสุรินทร จพง.พัสดุ 2 อบต. คลองทับจันทร อรัญประเทศ สระแกว
24 น.ส. ธนัษฐา มณีสาร จนท.พัสดุ 1 ทต. ปาตันนาครัว แมทะ ลําปาง
25 น.ส. นงนุช ผลงาม จพง.พัสดุ 2 ทต. บางปู เมือง สมุทรปราการ
26 น.ส. นงเยาว ศรีจันทร จพง.พัสดุ 2 อบต. ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช

27 น.ส. นัดดา มะลิเถาว จพง.พัสดุ 2 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง
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วิชาคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ



28 นาง น้ําออย ขุนไชย นิติกร 3 อบต. นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรค
29 นาง นิตยา อุบลเลิศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
30 นาง เนาวรัตน ชุมมา จนท.พัสดุ 1 อบต. ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
31 นาง เบญจวรรณ คงมา นักวิชาการพัสดุ 5 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา

32 นาย ประมวล ธรรมโชติ นายชางเครื่องกล 6ว. อบจ. ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
33 นาง ปรีดา บัวตูม หน.สวนการคลัง 3 อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา
34 นาง ปยรัตน ชาระบุญ จนท.พัสดุ 2 อบต. เกาะเปาะ หนองจิก ปตตานี

35 นาง ปุณยนุช ศาสตรสมัย จนท.พัสดุ 2 ทต. ทาลาน บานหมอ สระบุรี
36 นาย พชระ เนตรวีระ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ไชยวัฒนา ปว นาน
37 น.ส. พยอม กุลสุทธิ์ จพง.พัสดุ 3 อบต. บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
38 นาง พรทิพย จันระวงศ จพง.พัสดุ 4 ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
39 นาง พรทิวา ตรีกุล จนท.พัสดุ 1 อบต. ไพศาล ธวัชบุรี รอยเอ็ด

40 น.ส. พรประเสริฐ สวงรัมย จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองคู ลําปลายมาศ บุรีรัมย
41 น.ส. พรพิมล พรายมีสี จพง.พัสดุ 2 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

42 นาง พิชยา เก้ือกูล จพง.พัสดุ 2 ทต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
43 นาง พูลทรัพย รัตนสุดา จนท.พัสดุ 5 อบจ. อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
44 น.ส. มนสิกาน ทองราช จนท.พัสดุ 1 อบต. ปุโละปุโย หนองจิก ปตตานี
45 น.ส. มะลิ สุกใส จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
46 น.ส. มาลินี ศรีประสม จนท.พัสดุ 2 อบต. ทาสาป เมือง ยะลา
47 นาง รัตนา กระพ้ีแดง จนท.พัสดุ 1 อบต. กุดเพียขอม ชนบท ขอนแกน
48 นาย ราชา สุบาฌกย จนท.พัสดุ 2 อบต. ตํามะลัง เมือง สตูล
49 น.ส. รุงทิพย วิชิตนาค หน.สวนการคลัง 5 อบต. ง้ิวงาม เมือง พิษณุโลก

50 น.ส. ลัดดา ตอชีวัน จนท.พัสดุ 1 อบต. แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
51 นาง วราพร มะลาไวย หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานหัน ก่ิง อ.โนนศิลา ขอนแกน
52 น.ส. วราภรณ พนมศรี จพง.พัสดุ 2 อบต. โคกลาม ลําปลายมาศ บุรีรัมย
53 นาง วัจนา ผดุงเศรษฐกิจ จพง.ธุรการ 5 ทน. ตรัง เมือง ตรัง
54 น.ส. วัชราภรณ คําคูณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
55 น.ส. วัลยา โลหทัสน จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
56 นาง วาสนา ศิริโยพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช

57 นาง วิภาภรณ ภูเทียมศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
58 นาง ศรันยา สกุลพงศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เขาชะงุม โพธาราม ราชบุรี
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59 น.ส. ศิริพร นารี จนท.พัสดุ 1 อบต. ทุงนางาม ลานสัก อุทัยธานี

60 นาย ศุภชัย เอี่ยวเส็ง นายชางเครื่องกล 7ว. อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
61 นาย ษัษฐี มวงศรีจันทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ
62 นาย สมคิด บุตรจันทร จนท.พัสดุ 1 อบต. หวยแก ชนบท ขอนแกน
63 น.ส. สมจิตต แจมเงิน จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี
64 นาย สุชาติ จํารัส จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. น้ําพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ

65 น.ส. สุดารัตน เมิงขุนทด จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. หนองกรวด ดานขุนทด นครราชสีมา
66 นาง สุนันทา ปญหาผล พนักงานพัสดุ 1 อบต. ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
67 น.ส. สุภาพ ขวาไทย จพง.พัสดุ 2 อบต. เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
68 น.ส. สุมนา ษรตระบํา จนท.พัสดุ 1 อบต. เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช

69 นาง สุริน ดวงศรีเยือกเย็น จพง.พัสดุ 2 อบต. จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
70 นาง สุรีพร แตงโต จพง.ธุรการ 5 อบต. จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี
71 น.ส. เสาวนีย ดีสาระ จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรค

72 น.ส. อรทัย จันทรแจมศรี จนท.พัสดุ 1 ทต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

73 นาง อรอุษา เจนประภาพงศ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง
74 นาง อรุณ อัตถาชน หน.สวนการคลัง 6 อบต. หนองปลาหมอ ก่ิง อ.โนนศิลา ขอนแกน
75 น.ส. อังคณา สดับสรอย จนท.พัสดุ 1 อบต. ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค
76 นาง อารยา ตรงกรณ จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
77 น.ส. อารีรัตน คําศิริ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
78 นาง อาลักษณ รัตนพันธ จนท.พัสดุ 1 อบต. กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช

79 นาง อําพันธ มากแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. รามแกว หัวไทร นจครศรีธรรมราช

80 น.ส. อุไรวรรณ ตั้งประเสริฐ จนท.พัสดุ 5 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
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