
1 นาย กมล สิทธิบุญ จนท.ธุรการ 1 ทต. เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน
2 นาง กฤติมา ไทยยานันท จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. ไผสิงห ชุมแสง นครสวรรค
3 นาง กฤษณา แกวแสงอินทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานมาง เชียงมวน พะเยา
4 น.ส. กัญญาวีร นวลขาว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
5 นาย กัญหา มาตยแกว หน.สวนการคลัง 4 อบต. ปาสังข จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
6 นาย เกียรติศักดิ์ พิสุทธิ์สกุลศิลป หน.สวนโยธา 5 อบต. เหล็กบานจารย ศีขรภูมิ สุรินทร
7 นาย โกวิท ผุดอักษร หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
8 น.ส. ขนิษฐา บัติปน นักพัฒนาชุมชน 5 ทม. พะเยา เมือง พะเยา
9 นาง ขนิษฐา อินทวงษศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองหิน หนองหิน เลย
10 นาง เครือฟา จันทิมา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เชียงกลม ปากชม เลย
11 น.ส. จรรยา วิสุทธิแพทย จนท.ธุรการ 3 ทต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
12 น.ส. จิดาภร ยอดอานนท จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
13 น.ส. จิตติมา หนอนิล จนท.พัสดุ 1 อบต. บานนอก ปะนาเระ ปตตานี
14 น.ส. จิราพร ปานเพชร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดงขวาง หนองขาหยาง อุทัยธานี
15 นาย จีรวัฒน พราหมณี นักบริหารงานเทศบาล 6 ทต. ไรเกา รอยยอด ประจวบคีรีขันธ
16 น.ส. เฉลียว นิรันดรพุฒิ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สะดาวา ยะรัง ปตตานี
17 นาง ชญานันท เต็มสิริมงคล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาไรหลวง สองแคว นาน
18 นาง ชลลดา สายภัทรานุสรณ ปลัดเทศบาล 6 ทต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
19 นาย ชาคริต ใบแยม นายชางโยธา 4 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
20 นาย ณรงคชัย ศีรภะปญญะ ชางโยธา 4 อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
21 นาง ณัฏฐิยา อารจอสนีย หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร
22 นาย ถาวร ศิลปชํานาญ ปลัดเทศบาล 6 ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
23 น.ส. ทัศนีย มอญ จพง.ธุรการ 3 อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
24 นาย ธนวัฒน เผาบานฝาง จนท.พัสดุ 1 อบต. โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
25 นาย ธนวิชญ พรมวังขวา นิติกร 3 อบต. หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค
26 นาย ธารา เอี้ยงทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองควาย หางดง เชียงใหม
27 น.ส. นฤมล แสนประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
28 นาย นันต เพ็ชราการ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
29 นาย นิตย คเณสุข จนท.ปองกัน 1 ทต. เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน
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30 นาง นิรมล ฟุงเฟอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. สินปุน เขาพนม กระบี่
31 นาย นิสิต ผลมาก จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อบต. ปาตาล ขุนตาล เชียงราย
32 นาง เบญญาทิพ ฝปากเพราะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หมอเมือง แมจริม นาน
33 น.ส. ประอรดิษฐ ธํารงราชภัฎ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
34 นาย ผองศรี เสียงสนั่น จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร
35 น.ส. พรรณรายณ ศรีสุข จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
36 นาง พัชรียา หอมมาลัย จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. สมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ
37 นาง เพ็ญศรี ภิญโญธรรมโนทัย จพง.ธุรการ 6 ทม. กระบ่ี เมือง กระบี่
38 น.ส. ไพรวัลย ทัดศรี จพง.การเงินและบัญฃี 6 ทต. หนองไผ หนองไผ เพฃรบูรณ
39 นาง มานิตย ใจสุข ปลัด อบต. 5 อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร
40 น.ส. มาลา พรมอาด จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
41 น.ส. มาลาพร เปงคําภา หน.สวนการคลัง 4 อบต. สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
42 นาย แมน ขันตรีจิตร นักบริหาร อบต. 6 อบต. หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
43 นาง ยุพิน อินตะสอน จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม
44 น.ส. ยุพิน สุวรรณมาลี จพง.ธุรการ 4 ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
45 นาง รัตนา ศรมณี นักวิชาการจัดเก็บรายได 5 อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
46 นาง ลาวัลย สีดาเสถียร หน.สวนการคลัง  - อบต. นําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
47 นาย วราธิป สันทรัพย จนท.บริการทะเบียนฯ 3 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
48 น.ส. วราภรณ รสจันทร จพง.พัสดุ 3 ทต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
49 นาง วันเพ็ญ โคกพูล จนท.พัสดุ 3 ทต. ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
50 น.ส. วาสนา เสนนะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บอแกว นาหมื่น นาน
51 นาย วิทยา โลกลินไลน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คําตากลา คําตากลา สกลนคร
52 ส.ต.อ. วินิจ จดจํา ปลัด อบต. 5 อบต. นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
53 น.ส. วิไล คําแสน จนท.บันทึกขอมูล 4 อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
54 นาย ศักดิ์เพชร นามสิมมา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 3 อบต. ตาลเดี่ยว หลมสัก เพชรบูรณ
55 น.ส. ศิริธร ยันบัวบาน จนท.ธุรการ 2 อบต. แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
56 นาย ศุภชัย ศรีผองงาม ปลัด อบต. 5 อบต. เมืองยาง ชํานิ บุรีรัมย
57 นาย สงกรานต กันทะจิตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปาตาล ขุนตาล เชียงราย
58 นาย สมยศ นิลพันธุ นายชางโยธา 5 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
59 นาย สมศักดิ์ เจียเปย นายชางเครื่องกล 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
60 น.ส. สุกัญญา เฉลิมเกา จพง.ธุรการ 5 ทต. คอนสวรรค คอนสวรรค ชัยภูมิ
61 นาง สุนิสา คงจันทร หน.สวนการคลัง  - อบต. ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
62 น.ส. สุพรรณี ใจยอดศิลป จพง.ธุรการ 5 ทต. แมใจ แมใจ พะเยา

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



63 นาง สุเพียงพิศ แดงเตี้ย จพง.พัสดุ 5 ทต. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส
64 น.ส. สุภัท ฆองแกว นายก อบต.  - อบต. โคกปฆอง เมือง สระแกว
65 นาง สุรดี แสนจันทร จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. ยโสธร ยโสธร ยโสธร
66 นาย สุรพิชญ ชวยบุญชู นักบริหารงานชาง 7 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
67 นาย สุวิทย จีนพัฒน จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี
68 นาง เสาวภา วัฒนชนม จพง.ธุรการ 6 ทต. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส
69 นาย หินทิวากรณ ดอกเก๋ียง บุคลากร 4 ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม
70 นาย อนุพงษ ชวงสุวรรณ นายชางโยธา 6 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
71 นา อนุรักษ เรืองประดิษฐ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แกลง เมืองระยอง ระยอง
72 น.ส. อรณีุ สิมมะลี ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
73 นาง อาคม ศรีจันทร ปลัด อบต. 5 อบต. โพน คํามวง กาฬสินธุ
74 นาง อิศริยา วรนาม ผช.จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เชียงกลม ปากชม เลย
75 น.ส. อิสรีย เพชรตรา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองยาว เมือง สระบุรี
76 นาง อุบลวรรณ จินตนพันธ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฏรธานี เมือง สุราษฎรธานี
77 นาง เอมอร รวมธรรม จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
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1 น.ส. จิราพร กัลยาณมิตร ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุรี
2 นาย จิราวัลย วรวงค จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
3 นาย ชยานันท จันทะเสน จนท.บันทึกขอมูล 2 ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
4 น.ส. ชัชชฎิล อมรศตพรกุล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาโพธิ์ เมือง พิษณุโลก
5 นาง เชิดชัย จักรแกว ปลัด อบต. 6 อบต. หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
6 นาย โชคชัย กายา หน.สวนการคลัง 3 อบต. เมืองลี นาหมื่น นาน
7 นาย ณิลุบล วงษา หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองซน นาทม นครพนม
8 นาง ทัศนีย ศรีสรรค จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง
9 นาง เทพรังสรร พันอุไร จบห.ทะเบียนและบัตร 4 ทต. ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
10 น.ส. ธวัช ปานสาคร จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
11 นาย ธวัชชัย อิ่มทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรธานี
12 นาย ธานินทร กล่ินขจร จนท.จัดเก็บรายได 0 อบต. สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
13 น.ส. นุชนารถ ธนานิตย จนท.ธุรการ 4 อบต. มวงหมู เมือง สิงหบุรี
14 นาย ปรียา พิมพเพชร จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี
15 นาย ปรียา จันทรเมืองหงส จพง.ธุรการ 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
16 น.ส. ปน การะเกศ บุคลากร 5 ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรจดีย สมุทรปราการ
17 นาง พรชื่น อินทรสกุล จนท.ธุรการ 1 อบต. บานแหร ธารโต ยะลา
18 นาย พรพิมล โทรักษา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
19 นาย พวงเพชร สมฤทธิ์ หน.สวนการคลัง 4 อบต. นาทะนุง นาหมื่น นาน
20 น.ส. พัชรา เพ็ชรจรูญ จพง.พัสดุ 4 ทต. พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
21 นาย พิชญา การงาน จนท.พัสดุ 1 อบต. ตา ขุนตาล เชียงราย
22 นาง ไพบูลย พิลาพรม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คําตากลา คําตากลา สกลนคร
23 นาย ไพรินทร แกวกัญญา จพง.ธุรการ 3 ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
24 นาง ภาวนา สายทอง จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
25 นาง ยงยุทธ หนูทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
26 นาย เรวัตร กนกวิรุฬห ปลัด อบต. 6 อบต. บางเลน บางใหญ นนทบุรี
27 นาง ลัดดาวัลย พาลาสี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หวยยาง บัวใหญ นครราชสีมา
28 นาย ลําพวน เขยิน จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. หวยขม้ิน หนองแค สระบุรี
29 นาง วันเพ็ญ หยัดน้ํา จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 1
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 15 - 19 พ.ย. 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการโปรแกรมอรรถประโยชน (Utilities)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 น.ส. วานิช นาคบุตรศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
31 นาย วารุณี สารีเครือ ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  - อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
32 นาง วินัย ไชยลาภ นักบริหารงานประปา 7 ทน. ยะลา เมือง ยะลา
33 นาง ศิริพร พูนเสือ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
34 นาง สมพร มิ่งแกว สถาปนิก 4 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
35 นาง สุมนตรา ลับโกษา นักวิชาการเกษตร 3 อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
36 น.ส. สุรีรัตน ยุตติโกมิตร หน.กองคลัง 6 ทต. หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี
37 นาย อนุเทพ โพธิ์ทอง ปลัด อบต. 6 อบต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ
38 น.ส. อัจจิพล นนทรี วิศวกรโยธา 5 ทม. ยโสธร เมือง ยโสธร

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 นาย กิตขจร ขันโอฬาร หน.สวนโยธา 4 อบต. นามน นามน กาฬสินธุ
2 นาย โกวิท ผุดอักษร หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
3 นาย จรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ นายชางโยธา 6 ทต. ทุงโฮง เมือง แพร
4 นาย จักรกฤษณ จําปาลี นายชางโยธา 2 อบต. ยอดแกง นามน กาฬสินธุ
5 นาย ฉัตรชัย สุพรม หน.สวนโยธา 4 อบต. นาขา วาปปทุม มหาสารคาม
6 นาย ฉัตรชัย ชวงทิพย หน.สวนโยธา 4 อบต. คําตากลา คําตากลา สกลนคร
7 นาย เฉลิมชัย แกวกระจาง หน.สวนโยธา 4 อบต. กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุ
8 นาย ทนงศักดิ์ พูนปริญญา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
9 นาย ทรงศักดิ์ อุนไธสง หน.สวนโยธา 5 อบต. ศรีสวาง นาโพธิ์ บุรีรัมย
10 นาย เทพพิทักษ สวางเต็ม หน.สวนโยธา 4 อบต. เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
11 นาย ธนกร ออนศรี นายชางโยธา 5 ทต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
12 นาย ธนภูมิ โถสุวรรณ หน.สวนโยธา 3 อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
13 นาย ธเนศ เอื้อดํารงสิริ นายชางโยธา 5 ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี
14 นาย นันยะรูน ยะดี ชางโยธา 4 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
15 นาย ประสงค สุวรรณ หน.สวนโยธา 4 อบต. กุดจอก ก่ิง อ.หนองมะโมง ชัยนาท
16 นาย พงศพันธ แกวกล่ัน ผูชวยชางโยธา  - อบต. ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
17 นาย พนานตพงศ คําศิริรักษ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. นาจาน สีชมพู ขอนแกน
18 นาย พลากร สุวรรณรัตน นายชางโยธา 2 อบต. แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
19 นาย พิเชษุ กานตานนท หน.สวนโยธา 4 อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
20 นาย เพทาย เกตุปรากฏ หน.สวนโยธา 5 อบต. แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร
21 นาย ไพโรจน นุชพวง นายชางโยธา 2 อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
22 นาย ภัทรวุธ คําสี หน.สวนโยธา 4 อบต. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
23 นาย ภาสกร ไขษรศักดิ์ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. อุมเมา ธวัชบุรี รอยเอ็ด
24 นาย มานพ สารขันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. เพินยาง คํามวง กาฬสินธุ
25 นาย ยุทธศักดิ์ กุลสานต วิศวกรโยธา 3 ทต. อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร
26 นาย รักพงษ พันธะไชย หน.สวนโยธา 2 อบต. พรสวรรค เสลภูมิ รอยเอ็ด
27 นาย รามศักดิ์ กําจรกิตติคุณ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
28 นาย รุงโรจน โสอุดม วิศวกรโยธา 3 ทต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
29 นาย ฤาชา ชํานาญ นายชางโยธา 5 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 1
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 15 - 19 พ.ย. 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสรางขั้นสูง (Advance AutoCAD):เขียนแบบสามมิติ (3D)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 นาย วสันต ขวัญสืบ วิศวกรโยธา 5 ทต. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส
31 นาย วานิช ตาบุคดา หน.สวนโยธา 4 อบต. นาดี ยางตลอด กาฬสินธุ
32 นาย วิรัตน อุดมวงศ หน.สวนโยธา 4 อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
33 นาย วิวัฒน ศรีสมหมาย นายชางโยธา 2 อบต. ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
34 นาย วีรพงศ วงศแพทย หน.สวนโยธา 4 อบต. วังหลวง หนองมวงไข แพร
35 นาย วีระศักดิ์ แสงขาว วิศวกรโยธา 3 ทต. จะนะ จะนะ สงขลา
36 นาย วุฒิพงษ บุดดา หน.สวนโยธา 5 อบต. ปากปวน วังสะพุง เลย
37 นาย วุฒิศักดิ์ บุตรสิงห หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
38 นาย ศานิตย ชอบธรรม นายชางโยธา 6 ทต. สูงเมน สูงเมน แพร
39 นาย ศุภวิชญ จันทนเสนะ หน.สวนโยธา 5 อบต. ระโนด ระโนด สงขลา
40 นาย สมชาติ สุขนวล ชางโยธา 3 ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ
41 น.ส. สมศรี สวามิภักดิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองชุมพล เขายอย เพชรบุรี
42 นาย สิทธิโชค รัตนนราทร ชางโยธา 4 ทต. ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง
43 นาย สุรชัย พิชัยเชิด หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองขาม ยางตลอด กาฬสินธุ
44 วาท่ี ร.ต. เสถียร เขมขน หน.สวนโยธา 4 อบต. แมคํามี หนองมวงไข แพร
45 นาย อดิศักดิ์ ไชยสมบัติ หน.สวนโยธา 5 อบต. นาเชือก ยางตลอด กาฬสินธุ
46 นาย อธิคม เชาวนกุล หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
47 นาย อนุรักษ ไชยรงสรี หน.สวนโยธา 4 อบต. หัวเรือ วาปปทุม มหาสารคาม
48 นาย อลงกต วัฒนวิบูลยกิจ หน.สวนโยธา 5 อบต. หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
49 นาย อุเทียน คําเดชศักดิ์ นายชางโยธา 3 ทต. ทงกาศ แมทา ลําพูน

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ


