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๑ กระบี่ นายกิจจา  กาละวงศ ปลัด ทต.๖ ทต.คลองพน
๒ กระบี่ นายวีระพงษ  ภิญโญธรรมโนทัย  ปลัด อบต.๔ อบต.คลองสมประสงค
๓ กระบี่ นายสุนันต  คงนาค                            อบต.คลองทอมเหนือ
๔ กาญจนบุรี นายกิตติศัพท  สุทธิ ปลัด ทต.๖ ทต.แกงเสี้ยน
๕ กาญจนบุรี นายธีรพล  เลิศวิชัย ปลัด อบต.๕ อบต.ไบลเขาโจด
๖ กาญจนบุรี ส.ต.ท.ไพบูลย  แกวพลอย ปลัด อบต.๖ อบต.หินดาด
๗ กาฬสินธุ น.ส.ศราวดี  ผจงศิลป นิติกร ๓ อบต.อิต้ือ
๘ กาฬสินธุ นายประเสริฐ สีบุญมา บค.๓ ทต.หนองสอ
๙ กําแพงเพชร นายเกษม  สิทธิกรอนันต ปลัด อบต.๔ อบต.ลานดอกไมตก
๑๐ กําแพงเพชร นายชะลอ  มัจฉิม นิติกร ๓ อบต.ทุงทราย
๑๑ กําแพงเพชร นายอําพร  ตระกูลชัย ปลัด อบต.๖ อบต.ยางสูง
๑๒ ขอนแกน นางประคอง  กมลกลาง อ.๒ ทต.หนองแวงอุปภัมภ
๑๓ ขอนแกน นางสุทัศนีย  เพ็ชรนนท ปลัด อบต.๕ อบต.สวนหมอน
๑๔ ขอนแกน นางอุบล  ศรีหิรัญ บค.๓ ทต.ดอนโมง
๑๕ ขอนแกน นายปรีชา  แกวรักษา ผช.ผอ.๗ ทม.พล
๑๖ ขอนแกน นายวิชิต  สําราญบํารุง รอง ผอ.ก.กศ.๗ ทม.พล
๑๗ ขอนแกน นายสุรชัย  โสรินทร ผช.ผอ.๘ ทม.พล
๑๘ จันทบุรี นายณัฐพร  ถนอมวงษ บค.๓ ทต.มะขาม
๑๙ ฉะเชิงเทรา น.ส.จุฑามาศ  ศรีสิรินทรพันธ ปลัด อบต.๖ อบต.คลองขุด
๒๐ ฉะเชิงเทรา นางยุวดี  สรรควิทยากุล ปลัด อบจ.๘ อบจ.ฉะเชิงเทรา
๒๑ ฉะเชิงเทรา นายณัฐวุธ  นิติวรยุทธ ปลัด ทต.๖ ทต.เขาหินซอน
๒๒ ฉะเชิงเทรา นายปจจัย  เสาวรัตน รอง.ป.ทต. ทต.เกาะขนุน
๒๓ ฉะเชิงเทรา นายอนันท  ดิษฐศิริ นัก บห.ท่ัวไป อบจ.ฉะเชิงเทรา
๒๔ ชลบุรี นายคุณานนต  ชื่นจิตต จพง.ธก.๓ อบต.หวยกะป
๒๕ ชลบุรี นายไพรัตน  จันทิมาธร บค.๓ อบจ.ชลบุรี
๒๖ ชลบุรี นายภัทรพงษ  เสตะกัณณะ จนท.สัทนาการ ๓ อบต.บางพระ
๒๗ ชัยนาท น.ส.สถิตรัตน โพธิ์เอี้ยง ปลัด อบต.๖ อบต.หนองบัว
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๒๘ ชัยนาท นางธมนวรรณ ลิ้มประสงค ปลัด ทต.๖ ทต.แพรกศรีราชา
๒๙ ชัยภูมิ นายณฐรณ ตอชีพ จนท.บห.ทบ. ๔ ทต.บานเพชรภูเขียว
๓๐ ชัยภูมิ นายสายยันต  ภิรมยกิจ ปลัด ทต.๖ ทต.หนองบัวระเหว
๓๑ ชัยภูมิ นายสุรกิจ กระพันธเขียว จนท.ธก.๔ ทต.บานเพชรภูเขียว
๓๒ ชุมพร นางพิกุล  มากนุย จพง.ธุรการ ๕ ทต.ละแม
๓๓ ชุมพร นางภัสนันต  อินทรแกว จนท.ธุรการ ๔ ทต.ปากนํ้าหลังสวน
๓๔ เชียงราย น.ส.นุงนุช  ตาดํา จนท.วผ.๓ อบต.ศรีดอนไชย
๓๕ เชียงราย นางอรชา  พัฒนศุภสุนทร ปลัด อบต.๖ อบต.บุญเรือง
๓๖ เชียงราย นายทวีจักร  สิงเหาะ นิติกร ๓ ทต.แมสรวย
๓๗ เชียงราย นายวิชาญ  ไอศวรรยานนท จนท.วนผ.๓ อบต.ทากอ
๓๘ เชียงใหม น.ส.ทวีรัตน  แทนเทือก นวช.กศ.๓ อบต.แมแดด
๓๙ เชียงใหม น.ส.สราพร  ธาวงค นวช.กศ.๓ อบต.มะขุนหวาน
๔๐ เชียงใหม นายไชยรัตน  เหมหงษ ผอ.กศ.๗ ทต.เวียงฝาง
๔๑ เชียงใหม นายมงคลวิชญ  วังผาสุข นิติกร ๓ อบต.ดอนแกว
๔๒ ตรัง นายจักรินทร  สังขชุม นัก บห.ท่ัวไป ๖ อบจ.ตรัง
๔๓ ตรัง นายตรีเนตร  เหมือนเลื่อน บุคลากร ๕ ทต.ยานตาขาว
๔๔ ตรัง นายนิรัตน  สาคะโร ปลัด ทต.๖ ทต.นาวง
๔๕ ตรัง นายสังเวียน  เพ็ชรยอย ปลัด อบต.๕ อบต.หนองตรุด
๔๖ ตาก นายกฤษณะ  ดวงดาว จนท.วผ.๓ อบต.แมตาว
๔๗ ตาก นายจัตุรงค  ธูปบูชา นิติกร ๔ อบต.ไมงาม
๔๘ ตาก นายสราวุต  กลํากลาง จนท.วผ.๓ อบต.พระธาตุผาแดง
๔๙ นครนายก น.ส.รัตนาภรณ  เพิ่มทวี ปลัด อบต.๖ ทต.ทาชาง
๕๐ นครนายก นางขวัญชนก  กิจประสงค บค.๓ ทต.บานนา
๕๑ นครนายก นายจักรพันธ  จันทนราช หน.ฝ.กศ.๖ ทต.บานนา
๕๒ นครนายก นายประพงษ  พงศประเสริฐ ผอ.รร. ทม.นครนายก
๕๓ นครปฐม น.ส.กิติยา  ไกรลาศ นวช.กศ.๓ อบต.บางกระทึก
๕๔ นครปฐม นายนักสิทธิ์  สืบสาย นิติกร ๕ ทต.ศาลายา
๕๕ นครปฐม นายสรรเพชร  เฮงสากล นิติกร ๓ อบต.บางกระทึก
๕๖ นครปฐม ส.ต.ต.ชัยศักด์ิ  เรืองนภารัตน นวช.กศ.๓ อบต.กระทุมลม
๕๗ นครพนม น.ส.อัมพร  ภูมิประเสริฐ นวช.กศ.๓ อบต.คําเตย
๕๘ นครพนม นางจรรยารักษ  ประภาแกว ปลัด อบต.๖ อบต.มหาชัย
๕๙ นครพนม นางนุชนาถ  เลิศสงคราม ปลัด อบต.๖ อบต.หนองฮี
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๖๐ นครพนม นายกอกษาปณ  อุปถัมภ ปลัด อบต.๕ อบต.คําเตย
๖๑ นครราชสีมา น.ส.พรทิพย  ชางเกวียน นิติกร ๓ อบต.ประสุข
๖๒ นครราชสีมา น.ส.เยาวลักษณ  สุมนนาม นวช.ก.กศ.๓ อบต.นากลาง
๖๓ นครราชสีมา น.ส.รัชดา  ศรีตัมภวา นวช.กศ.๓ อบต.โนนเหนือพัฒนา
๖๔ นครราชสีมา น.ส.สุกัญญา  สยามประโคน นวช.กศ.๓ อบต.หนองแรด
๖๕ นครราชสีมา นายกฤษณ  คําลือชัย นิติกร ๓ อบต.หนองน้ําแดง
๖๖ นครราชสีมา นายประดิษฐ  ภูนบผา นวช.กศ.๓ อบต.ทายบง
๖๗ นครราชสีมา นายภาณุวงศ  วรรณศิริ นวช.กศ.๓ อบต.ระเริง
๖๘ นครราชสีมา นายวรชิต  ชิณเกตุ นวช.ก.กศ.๓ อบต.ดงใหญ
๖๙ นครศรีธรรมราช น.ส.จามรี  โพธิ์ทอง บค.๓ อบต.ปากพูน
๗๐ นครศรีธรรมราช น.ส.ประวีณยา  สุวรรณพงศ นวช.เกษตร อบต.ปากนคร
๗๑ นครศรีธรรมราช นายสุนทร แรทอง ปลัด อบต.๖ อบต.ทายสําเภา
๗๒ นครศรีธรรมราช นายอภิเชษฐ จินดาจันทร บค.๓ ทต.ทอนหงส
๗๓ นครศรีธรรมราช ส.ต.ต.หญิงมณฑาทิพย ชุมทอง ปลัด อบต.๖ อบต.ปากพนังฝงตะวันตก
๗๔ นครศรีธรรมราช   นางโกรินทร อินทสระ จพง.พช.๕ ทต.ทาแพ
๗๕ นครสวรรค น.ส.จิตติมา  เขื่อนขันธ หน.สวนการคลัง อบต.แมเลย
๗๖ นครสวรรค น.ส.ฎายิน  สําราญฤทธิ์ บค.๔ อบต.ทานํ้าออย
๗๗ นครสวรรค นายเจษฎา เกตุตระกูล ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ทาตะโก
๗๘ นครสวรรค นายโชคชัย  ชมชื่น นิติกร ๓ อบต.เขาทอง
๗๙ นนทบุรี น.ส.นิจยา  เลิศบุรุษ ปลัด อบต.๕ อบต.ปลายบาง
๘๐ นนทบุรี นายขวัญชัย  ประสพสม รองปลัด อบต.๕ อบต.เสาธงหิน
๘๑ นนทบุรี นายอธิชาติ จีระประเสริฐ นิติกร ๓ ทน.ปากเกร็ด
๘๒ นนทบุรี นายเอกรัตน  สุขรังสรรค นิติกร ๓ ทน.นนทบุรี
๘๓ นราธิวาส นายสมประสงค  วีระวัฒน บค.๕ ทต.ตากใบ
๘๔ นาน นายโกวิท  บุญกอน ปลัด อบต.๔ อบต.ทุงศรีทอง
๘๕ นาน นายบุญเชิด  โสภากูล บุคลากร ๓ ทต.สบกอน
๘๖ นาน นายวิโรจน  หลวงใจ ปลัด อบต.๓ อบต.แมขะนิง
๘๗ นาน นายเอกราช  นันทศีล ปลัด อบต.๕ อบต.ตาลชุม
๘๘ บุรีรัมย จ.อ.จ ตุรวัฒน  ผลเกิด นิติกร ๕ ทต.ประโคนชัย
๘๙ บุรีรัมย น.ส.อุไร  พุมพวง นวช.กศ.๓ อบต.หัวถนน
๙๐ บุรีรัมย นางทรัพย  อารยสมโพธิ์ นวช.ก.กศ.๓ อบต.หนองกง
๙๑ บุรีรัมย นายณรงคเดช  ปองวัฒนากูล จนท.วผ.๓ อบต.สะแก
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๙๒ บุรีรัมย นายวิชัย  ชัยดี นิติกร ๓ ทต.พนมรุง
๙๓ บุรีรัมย นายสุริยา  ราชมนตรี นวช.กศ.๓ อบต.สะเดา
๙๔ ปทุมธานี น.ส.กันยารัตน  ตรึงสถิตยวงศ  ผช.ผอ.กศ.๗ ทม.ปทุมธานี
๙๕ ปทุมธานี น.ส.ธารารัตน  พุมจันทร หน.ส.กค.๖ อบต.บานฉาง
๙๖ ปทุมธานี น.ส.อัจฉรา  ผลจันทร สารวัตรนักเรียน ทม.ปทุมธานี
๙๗ ปทุมธานี นางศิวลี  ปาละศักด์ิ อ.๒ ระดับ 1 ทม.ปทุมธานี
๙๘ ปทุมธานี นายพัสกร  ใยนอย ปลัด อบต.๗ อบต.บางเดื่อ
๙๙ ปทุมธานี นายเอกสิทธิ์  คุรุสิทธิ์ ผอ.ก.กศ.๘ ทม.รังสิต
๑๐๐ ประจวบคีรีขันธ นางอุไร  ทัดรัตน จบห.ทป.๕ อบจ.ประจวบฯ
๑๐๑ ประจวบคีรีขันธ นายกมล  ปลังศรี ผอ.รร. ทม.ประจวบฯ
๑๐๒ ประจวบคีรีขันธ นายธงศักด์ิ  จันทรเพ็ญ ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.ประจวบฯ
๑๐๓ ประจวบคีรีขันธ นายศุภโชค  จงประสบมงคล ผอ.รร. ทม.ประจวบฯ
๑๐๔ ประจวบคีรีขันธ นายสุพจน  อินทรแสง หน.ฝ.กศ. ทม.ประจวบฯ
๑๐๕ ปราจีนบุรี จ.ส.อ.โสธร  อัมพุธีนีวรรณ ผอ.รร.๘ ทม.ปราจีนบุรี
๑๐๖ ปราจีนบุรี น.ส.ชนิดา  ไมแดง อ.ใหญ.๗ ทม.ปราจีนบุรี
๑๐๗ ปราจีนบุรี นายปรีชา  หงษเจริญ ผช.ผอ.รร.๘ ทม.ปราจีนบุรี
๑๐๘ ปราจีนบุรี นายพิชัย  เปนใหม หน.กิจการ นร.๗ ทม.ปราจีนบุรี
๑๐๙ ปตตานี น.ส.ฟารีดา สมานพิทักษ บค.๕ ทต.นาประดู
๑๑๐ ปตตานี นายไพจิตร  บุญทอง ปลัด อบต.๖ อบต.ตอหลัง
๑๑๑ พระนครศรีอยุธยา น.ส.ดรุณี  อูเงิน นวช.กศ.๓ อบต.สําเภาลม
๑๑๒ พระนครศรีอยุธยา นายนครินทร  เลิศชุณหะเกียรติ นิติกร ๓ อบต.ทาหลวง
๑๑๓ พระนครศรีอยุธยา นายภาณุทัศน  จงเจริญ นิติกร ๓ อบต.สามเรือน
๑๑๔ พระนครศรีอยุธยา นายศุภกิจ  โลชัยยะกูล ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ทาหลวง
๑๑๕ พะเยา นางเนาวรัตน  อินทรศร จพง.ธก.๔ ทม.พะเยา
๑๑๖ พะเยา นางพงษเดช  จรรยา นักพัฒนาชุมชน ๗ว ทต.แมใจ
๑๑๗ พะเยา นายสมยศ  นอมแนบ ปลัด อบต.๕ อบต.แมสุก
๑๑๘ พังงา น.ส.ศรัญญรัตน  พรหมเพ็ญ บค.๓ ทม.พังงา
๑๑๙ พังงา นางนิศานาถ  ถิ่นทะเล ปลัด อบต. ๖ อบต.เกาะยาวนอย
๑๒๐ พังงา นายประวิทย  ลิ่มสกุล ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.ตะกั่วปา
๑๒๑ พังงา นายอุดม  นาคบุตร ผอ.รร.๗ ทม.พังงา
๑๒๒ พิจิตร น.ส.บังอร  หมอกมืด ปลัด อบต.๖ อบต.โพธิ์ประทับชาง
๑๒๓ พิจิตร น.ส.เบญจวรรณ  จําเนียนกาล นงช.กศ.๓ อบต.หนองพระ
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๑๒๔ พิจิตร น.ส.พิมพใจ  ฤกษนันท จพง.ธก. ๖ ทม.บางมูลนาก
๑๒๕ พิจิตร นายกิตติพร  เชื้อวีระ ปลัด อบต.๕ อบต.กําแพงดิน
๑๒๖ พิจิตร นายวิชิต  ศิริมังคโล ปลัด อบต. อบต.ปากหาง
๑๒๗ พิษณุโลก น.ส.อภิญญา  ม่ันชาวนา ปลัด อบต.๖ อบต.ชัยนาม
๑๒๘ พิษณุโลก นายบัญชา  พินิจอุปพันธ นัก บห.ชาง ๖ อบจ.พิษณุโลก
๑๒๙ พิษณุโลก นายศิริ  ลักษณมณี ปลัด ทต.๖ ทต.ปลักแรด
๑๓๐ เพชรบุรี จ.อ.อ.อนันต  พันธุบานแหลม ปลัด อบต.๖ อบต.ขุนไทร
๑๓๑ เพชรบุรี น.ส.ศิริพร  กรจางดวง นวช.กศ.๓ ทต.บานแหลม
๑๓๒ เพชรบุรี นายสหรักษ  อยูชุม นิติกร ๔ ทต.หาดเจาสําราญ
๑๓๓ แพร นางจีราวัจน  จันทสิทธิ์ ผอ.ก.กศ.๗ ทต.เดนชัย
๑๓๔ แพร นายกฤตนัน  ศรีอานันท จนท.วผ.๓ อบต.นาจักร
๑๓๕ แพร นายธนวัฒน  สิงหศิริ บค.๓ ทต.ชอแฮ
๑๓๖ แพร นายประชัน  ใจวงศ นัก บห.กศ.๖ ทต.สูงเมน
๑๓๗ แพร นายอนันต  ออนสนิท นิติกร ๓ ทต.เดนชัย
๑๓๘ ภูเก็ต น.ส.ดวงใจ  ศิรินินทศักด์ิ ผอ.ก.กศ.๗ ทต.กระรน
๑๓๙ ภูเก็ต น.ส.สุบงกช  ตูหิรัญมณี นวช.ศก.๖ อบต.รัษฎา
๑๔๐ ภูเก็ต นางดอกแกว  อังศนิจ นวช.กศ.๖ อบต.ฉลอง
๑๔๑ ภูเก็ต นายไพรัช  ศุภผล นวช.กศ.๖ อบต.เชิงทะเล
๑๔๒ ภูเก็ต นายภูภัฏ  ยกทวน ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ตําบลกะทู
๑๔๓ มหาสารคาม นางปญจพร  รวมสุข ปลัด อบต.๕ อบต.งัวบา
๑๔๔ มหาสารคาม นายเกรียงศักด์ิ  ทองภูธร ปลัด อบต.๖ อบต.สําโรง
๑๔๕ มหาสารคาม นายมนตรี  พันธพุฒ ปลัด อบต. ๖ อบต.หนองเม็ก
๑๔๖ มหาสารคาม นายสุระชัย  ศิลาศรี รองปลัด ทต.๖ ทต.บรบือ
๑๔๗ มหาสารคาม วาท่ี ร.ต.อํานาจ  สมนอย ปลัด อบต.๕ อบต.ทาขอนยาง
๑๔๘ มุกดาหาร นางจารุณี  สิงหสุต ปลัด อบต.๕ อบต.บานบาก
๑๔๙ มุกดาหาร นายไกรสิทธิ์  ไววอง ปลัด อบต.๕ อบต.ปาไร
๑๕๐ มุกดาหาร นายปรัตตกร  ศรีสุริยจันทร ปลัด อบต.๕ อบต.โพนทราย
๑๕๑ มุกดาหาร นายสมชาย  โภคสวัสด์ิ จพง.ธก.๕ ทม.มุกดาหาร
๑๕๒ แมฮองสอน จ.อ.เขมพงศ  ทองแกว ปลัด.ทต.๖ ทต.แมลานอย
๑๕๓ แมฮองสอน น.ส.กรรนิกา  ปญโยคํา จพง.กง.บช.๒ อบต.หวยหอม
๑๕๔ แมฮองสอน นายเกตนคร  ธุระพันธ บค.๔ ทต.ปาย
๑๕๕ แมฮองสอน นายประสิทธิ์  พรมจักรแกว หน.สนง.ป.๗ อบจ.แมฮองสอน
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๑๕๖ ยโสธร นายเฉลียว  พรมนอก ปลัด อบต.๕ อบต.พระเสาร
๑๕๗ ยโสธร นายพิเชษฐ  กุมารสิทธิ์ นวช.กศ.๕ อบต.หองแซง
๑๕๘ ยโสธร นายรุจน  พลไชย ปลัด อบต. อบต.กุดนํ้าใส
๑๕๙ ยโสธร นายวิชา  สังขเอียด ปลัด อบต.๕ อบต.คูเมือง
๑๖๐ รอยเอ็ด น.ส.ชมพูนุช  ญาณะนันท นิติกร ๕ อบต.เหนือเมือง
๑๖๑ รอยเอ็ด นางนันธะนิตย  หงษศรี นวช.ก.กศ.๓ อบต.อีงอง
๑๖๒ รอยเอ็ด นายจีระศักด์ิ  อินทรชาติ ผอ.ก.กศ.๗ อบจ.รอยเอ็ด
๑๖๓ รอยเอ็ด นายดิลก  ตุนทัพไทย ผอ.กองศึกษา ทต.สระคู
๑๖๔ รอยเอ็ด นายสุทธิพงษ  กุลธินี นิติกร ๓ อบต.นาเมือง
๑๖๕ ระนอง นางสารีย  ครุอําโพธิ์ ปลัด อบต.๕ อบต.หาดสมแปน
๑๖๖ ระนอง นายกรกช  ชีวโรรส ปลัด อบต.๕ อบต.ละอุนเหนือ
๑๖๗ ระนอง นายบุญฤทธิ์  คงสง นิตกร ๓ อบจ.ระนอง
๑๖๘ ระนอง นายพัลลภ  อิศโร รองปลัด ทม.๗ ทม.ระนอง
๑๖๙ ระยอง น.ส.กรกวินท  ริดจันทร นิติกร ๓ อบต.นาตาขวัญ
๑๗๐ ระยอง น.ส.วรินทรดา  โหนแหยม นิติกร ๓ ทต.กองดิน
๑๗๑ ระยอง น.ส.ศศิธร  โยคาพจร นวช.กศ.๕ ทน.ระยอง
๑๗๒ ราชบุรี นายเกรียงศักด์ิ  นุตตะโร นักบริหาร ศศ.๖ ทต.หลักเมือง
๑๗๓ ราชบุรี นายคมสันต  จันทรรอด ปลัด อบต.๖ อบต.คูบัว
๑๗๔ ราชบุรี นายวรวุฒิ  เจริญวงษ ปลัด อบต.๖ อบต.เตาปูน
๑๗๕ ลพบุรี นางพิมพพันธุ  เนียมใบ ผอ.รร.๘ ทต.โคกสําโรง
๑๗๖ ลพบุรี นางอภิญญา  ชุมฤทธิ์ หน.ส.กค.๖ อบต.ศิลาทิพย
๑๗๗ ลพบุรี นายสัมพันธ  พงศภราดร ผอ.ก.กศ.๗ ทต.โคกสําโรง
๑๗๘ ลําปาง นายณัฐภัทร  อาจนนลา บค.๓ อบต.บางดง
๑๗๙ ลําปาง นายทวีเดช คําอักษร นิติกร ๓ อบจ.ลําปาง
๑๘๐ ลําปาง นายสมชาย ศรีไชยชนะ ปลัด อบต.๖ อบต.หัวเมือง
๑๘๑ ลําพูน น.ส.วิลาวัลย  สิทธิเทพ นิติกร ๓ อบต.บานโฮง
๑๘๒ ลําพูน น.ส.สุณิสา  ไชยวุฒิ นวช.ก.กศ.๓ อบต.หนองปลาสะวาย
๑๘๓ ลําพูน นายประพันธ  จงประเสริฐ นิติกร ๓ อบต.นาทราย
๑๘๔ เลย นายคงศักด์ิ  อุดแกว อาจารย ๕ ทม.เลย
๑๘๕ เลย นายจิราวุฒิ  สีมารักษ นวช.ก.กศ.๓ อบต.โนนปอแดง
๑๘๖ เลย นายนิยม รําประทุม นิติกร ๖ว ทต.เชียงคาน
๑๘๗ เลย นายสุธี  ประทุมใม หน.ฝ.บห.กศ.๖ ทต.เชียงคาน
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๑๘๘ ศรีสะเกษ น.ส.นวลละออง พิไลวงศ ปลัด อบต.๔ อบต.ทุงไชย
๑๘๙ ศรีสะเกษ นางเจียมใจ  เกตุใหม นักบริหาร ศศ.๗ ทม.ศรีสะเกษ
๑๙๐ ศรีสะเกษ นายเกียรติพงศ  บุญผุด ปลัด อบต.๔ อบต.โสน
๑๙๑ สกลนคร นางพรรณิภา  สุขเกษม นวช.กศ.๓ อบต.โพนแพง
๑๙๒ สกลนคร นางศรีสวรรค  คําสอน หน.ส.กค.๕ อบต.โพนแพง
๑๙๓ สกลนคร นายวิชิต  บุญเนาว นักบริหาร ศศ.๓ อบต.นาตงวัฒนา
๑๙๔ สงขลา น.ส.วิรพร  สุขเกษม นวช.ก.กศ.๓ ทต.จะนะ
๑๙๕ สงขลา น.ส.ศิริวรรณ  โชติพนัง ปลัด อบต.๖ อบต.ประกอบ
๑๙๖ สงขลา นายธวัช  จิตณรงค นิติกร ๓ ทต.กําแพงเพชร
๑๙๗ สตูล น.ส.ธนภรณ  อํานวยมัจฉา นวช.ศศ.๔ อบต.กําแพง
๑๙๘ สตูล นางภัสพิชา  ดําดวงโรม นักพัฒนาชุมชน ๓ อบต.นํ้าผุด
๑๙๙ สตูล นายอมฤทธิ์  แสงจันทร นวช.ก.กศ.๓ อบต.ทุงนุย
๒๐๐ สมุทปราการ นายรุงรัตน  ทรงพลวารินทร รอง ปลัด ทต.๖ ทต.บางเมือง
๒๐๑ สมุทรปราการ น.ส.แพรวตา  ธนพันธุ นิติกร ๓ ทน.สมุทรปราการ
๒๐๒ สมุทรปราการ น.ส.วชิราภรณ  สีลาแยง นวช.กศ.๓ ทน.สมุทรปราการ
๒๐๓ สมุทรสงคราม นางวรรณดี  เล็กเซง หน.สป.อบจ.๗ อบจ.สมุทรสงคราม
๒๐๔ สมุทรสาคร นายสมพร  สุวรรณ ผอ.รร.๗ ทน.สมุทรสาคร
๒๐๕ สมุทรสาคร นายอนุสรณ  จิระรัตนวรรณะ ผอ.ก.กศ.๘ ทน.สมุทรสาคร
๒๐๖ สมุทรสาคร นายอํานวย  ไชยาพร อ.๒ ทม.สมุทรสาคร
๒๐๗ สมุทรสาคร นายอําพร  สิงหเสนา นิติกร ๓ อบจ.สมุทรสาคร
๒๐๘ สระแกว น.ส.นิลวรรณ  ทองแกว นิติกร ๓ อบต.วังนํ้าเย็น
๒๐๙ สระแกว น.ส.ปนัดดา  พงษสําราญ จนท.วผ.๓ อบต.หนองบอน
๒๑๐ สระแกว นายจักรภัทร  ชารีคํา จนท.วผ.๓ อบต.ฟากหวย
๒๑๑ สระบุรี จ.ส.อ.ยุทธนา  พงษเฉลิม ปลัด ทต.๖ ทต.หนองแซง
๒๑๒ สระบุรี นายวรกรณ  วงศคํา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองหมู
๒๑๓ สระบุรี นายเหนี่ยว  เสงี่ยมวัฒนาการ ปลัด อบต.๖ อบต.คลองเรือ
๒๑๔ สิงหบุรี นายจันทนา  อักโขพันธุ อ.๒ ทม.สิงหบุรี
๒๑๕ สิงหบุรี นายจีระพงษ  เอี่ยมละออ ผอ.รร.๘ ทม.สิงหบุรี
๒๑๖ สิงหบุรี นายศุภชัย  ดาวสมบูรณ นวช.ก.กศ.๓ อบต.บานหมอ
๒๑๗ สุโขทัย นางนิรมล  วงศธนาพัฒน จพง.ธก.๕ ทต.เมืองเกา
๒๑๘ สุโขทัย นายทองพูล  รูสมัย ผอ.ก.กศ.๘ ทม.สวรรคโลก
๒๑๙ สุโขทัย นายมนัส  นาคา ผอ.ก.กศ.๘ ทม.สวรรคโลก
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๒๒๐ สุโขทัย นายเอนก  พุกประเสริฐ ผอ.ก.กศ.๗ ทม.สวรรคโลก
๒๒๑ สุพรรณบุรี น.ส.สายชล  สนธิโพธิ์ จพง.กง.บช.๒ อบต.โคกชาง
๒๒๒ สุพรรณบุรี นายประยูร  ดิษฐทองคํา ผอ.ก.ศศ.๗ ทต.ทาเสด็จ
๒๒๓ สุพรรณบุรี นายสุรเดช  มีบัณฑิต หน.ฝ.กศ.๗ ทม.สุพรรณบุรี
๒๒๔ สุราษฎรธานี นางปนัดดา  ชัยทอง ศึกษานิเทศก ๔ ทม.ทาขาม
๒๒๕ สุราษฎรธานี นางสุดาทิพย  มโนวราวุฒิ ปลัด ทต.๖ ทต.เขาวง
๒๒๖ สุราษฎรธานี นายสุพจน  บุพผา ปลัด อบต.๖ อบต.เคียงตา
๒๒๗ สุรินทร นายประภาส  สกุลดี รอง ผอ.๗ ทม.สุรินทร
๒๒๘ สุรินทร นายปราโมทย  หนองเหล็ก นิติกร ๓ อบต.เกาะแกว
๒๒๙ สุรินทร ส.ต.ต.ประเดน  ผดุงแดน ปลัด อบต.๖ อบต.โชคนาสาม
๒๓๐ หนองคาย จ.อ.อํานาจ  โพธิ์งาม นิติกร ๓ อบจ.หนองคาย
๒๓๑ หนองคาย นายทรงวุฒิ  โพธิชัยยา หน.สนง.ป.๖ ทต.สังคม
๒๓๒ หนองคาย นายสมจิตร จินดา นายชางโยธา ๖ ทต.จุมพล
๒๓๓ อางทอง นางมณี โกษา จนท.บห.ท่ัวไป ๔ อบจ.อางทอง
๒๓๔ อางทอง นางวันทนา  บางเขน จพง.ธก.๓ ทต.เกษไชโย
๒๓๕ อางทอง นายวิชัย  แกวภักดี นวช.กศ.๖ ทต.สามโก
๒๓๖ อํานาจเจริญ นายเกียรติศักด์ิ  จุดาบุตร ปลัด อบต.๕ อบต.ไมกลอน
๒๓๗ อํานาจเจริญ นายพรไพร  ดอกอินทร ปลัด อบต.๕ อบต.หัวตะพาน
๒๓๘ อํานาจเจริญ นายวิสิฐศักด์ิ  บรรธุปา ปลัด อบต.๕ อบต.หนองแกว
๒๓๙ อุดรธานี นางกรณิศ  พระพินิจ ปลัด ทต.๖ ทต.วังสามหมอ
๒๔๐ อุดรธานี นางยลรวี  การกัก บค.๔ ทต.วังสามหมอ
๒๔๑ อุดรธานี วาท่ี ร.ต.นาวิน ประชุมชน ปลัด อบต.๖ อบต.บานจันทร
๒๔๒ อุตรดิตถ จ.อ.ประโยชน  มีมา ปลัด อบต.๕ อบต.ฟากทา
๒๔๓ อุตรดิตถ นายถาวร  ทิพยโชติ ผอ.กองศึกษา ๗ ทต.ศรีพนมมาศ
๒๔๔ อุตรดิตถ นายรุงเรือง  สารวิจิตร นวช.กศ.๓ อบต.บอเบ้ีย
๒๔๕ อุทัยธานี นางปลิดา ประโยชนงาม ปลัด อบต.๔ อบต.ทาโพ
๒๔๖ อุทัยธานี นายอนุมาศ  มาศทอง ปลัด อบต.๖ อบต.หวยแหง
๒๔๗ อุทัยธานี ส.ต.ต.สุรศักด์ิ  ภักดี ปลัด อบต.๕ อบต.หนองกระทุม
๒๔๘ อุบลราชธานี น.ส.วาสนา ถิ่นขาม ปลัด อบต. อบต.ขามเกา
๒๔๙ อุบลราชธานี นายสมหวัง บุญลา ปลัด อบต.๕ อบต.พะลาน
๒๕๐ อุบลราชธานี นายอดิศักด์ิ ชาววัง ปลัด อบต.๔ อบต.ตระการ
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๑ กาญจนบุรี นายชุมพล  อุบลนอย ปลัด อบต.๕ อบต.หนองประดู
๒ กาญจนบุรี นายบุญสม  ผิวงาม ปลัด อบต.๕ อบต.ชะแล
๓ กาญจนบุรี นายประสิทธิ์  หินออน ปลัด อบต.๖ อบต.ทาไม
๔ กําแพงเพชร นางสมิตา  วงษไสย ปลัด อบต.๖ อบต.หนองหลวง
๕ กําแพงเพชร นางอังคณา  เจริญสุข ปลัด อบต.๖ อบต.แสนตอ
๖ กําแพงเพชร นายนิสิต  จันทรกลิ่น ปลัด อบต.๕ อบต.หนองคลา
๗ ขอนแกน นายไพรสนห  แข็งขอ บุคลากร ๔ ทต.บานฝาง
๘ ขอนแกน นายวิทยา เมืองแกว ปลัด อบต. อบต.ดอนชาง
๙ ขอนแกน นายวินัย  ลาสอย ปลัด อบต.๖ อบต.บานดง
๑๐ ขอนแกน นายสายชล  วิเศษดี นิติกร ๓ อบต.สีชมพู
๑๑ ฉะเชิงเทรา น.ส.นฤดี  คุมจอหอ ปลัด อบต.๖ อบต.คูยายหมี
๑๒ ฉะเชิงเทรา นายประวิทย  ฉัตรไชยพรกุล ปลัด ทต. ทต.ปากนํ้า
๑๓ ฉะเชิงเทรา นายอภิเชษฎฐ  โสทธิน ปลัด ทต. ทต.บานโพธิ์
๑๔ ฉะเชิงเทรา นายเอกพล  โทวระ ปลัด ทต. ทต.บางปะกง
๑๕ ชลบุรี น.ส.ปยะรัตน ลิ่วลักษณียนาวิน  ปลัด ทต.๗ ทต.พานทอง
๑๖ ชลบุรี น.ส.พิชยา  จันทรเจริญ ปลัด อบต.๖ อบต.เขาไมแกว
๑๗ ชลบุรี นายพัทธ  ศรีรัตนดา นิติกร ๔ เมืองพัทยา
๑๘ ชัยนาท จ.อ.ทรงศักด์ิ นวมทิม ปลัด อบต.๖ อบต.สรรพยา
๑๙ ชัยนาท นายเฉลิมวงค ครึกครื้นจิตร จนท.บห.ท่ัวไป ๕ อบต.เขาทาพระ
๒๐ ชัยนาท นายพรชัย ธนาการณ ปลัด อบต.๖ อบต.แพรกศรีราชา
๒๑ เชียงราย นางเดือนเพ็ญ  พิงคหาญ ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงกอ
๒๒ เชียงราย นางทิพยวรรณ  หยงสตาร จพง.ธุรการ ๕ ทต.บานตา
๒๓ เชียงราย นางนันทนา  สุทธะชัย ปลัด อบต.๖ อบต.ปาซาง
๒๔ เชียงราย นางวิมลรัตน  วันรอง บค.๕ ทต.บุญเรือง
๒๕ เชียงใหม น.ส.จิราพรณ  งดงาม จพง.กง.บช.๕ ทน.เชียงใหม
๒๖ เชียงใหม น.ส.ธิดารัตน  วรรณขาว นิติกร ๓ ทต.เมืองงาย
๒๗ เชียงใหม น.ส.เรณู  มามาตร นวช.ก.กศ.๓ ทต.แมเหียะ
๒๘ เชียงใหม น.ส.ศิรินทิพย  หลักดี จพง.ธก.๔ อบต.สุเทพ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่น (ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา)

รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๘
ณ โรงแรมริเวอรไซค (เชิงสะพานกรุงธน) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
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๒๙ เชียงใหม นายทินทิวาภรณ  ดอกเกี๋ยง บค.๔ ทต.เวียงฝาง
๓๐ เชียงใหม นายธีรวัฒน  ปลัดกองวัน นิติกร ๓ อบต.ไชยสถาน
๓๑ ตรัง น.ส.จิราพรรณ  แสนพันตรี ปลัด อบต.๕ อบต.บานโพธิ์
๓๒ ตรัง น.ส.เวนิส  ชายเกตุ ปลัด อบต.๕ อบต.นาทามใต
๓๓ ตรัง น.ส.อรพินท  บุษบา ปลัด อบต.๕ อบต.บางเปา
๓๔ ตาก นายชม คําปวหา ปลัด ทต.๖ อบต.หนองบัวใต
๓๕ ตาก นายณัฐนันท  นาแกว ปลัด อบต.๖ อบต.ประดาง
๓๖ ตาก นายดนยร  วิเศษสัชธุดา จนท.วผ.๓ อบต.รวมไทยพัฒนา
๓๗ นครนายก นางสุปราณี  จินดา ผอ.ก.ศก.๗ ทม.นครนายก
๓๘ นครนายก นายถวิลย  โพธิ์ประสาท ผอ.รร. ทม.นครนายก
๓๙ นครนายก นายวันชัย  กุสลาสรัย ผอ.รร. ทม.นครนายก
๔๐ นครปฐม น.ส.ปาริชาต  บุรณศิริ รองปลัด อบต.๖ อบต.หอมเกร็ด
๔๑ นครปฐม นางทัศนา  ปญญาสาร ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ศาลายา
๔๒ นครปฐม นางพรรณี  ศิริวงษ ปลัด อบต.๖ อบต.ไผหูชาง
๔๓ นครปฐม นางมัญชรี  ทองศรีสมุทร จนท.วผ.๔ อบต.บางเตย
๔๔ นครพนม น.ส.ฑิตยา  พลหาราช ปลัด อบต.๖ อบต.โคกสวาง
๔๕ นครพนม ส.ต.ท.สมศักด์ิ  เลิศสารคาม ปลัด อบต.๖ อบต.กูตาไก
๔๖ นครราชสีมา น.ส.สุดารัตน  อินทร นวช.ก.กศ.๓ ทต.ศาลเจาพอ 
๔๗ นครราชสีมา นางศิโรรัตน  ครังพลู ปลัด อบต.๖ อบต.ดานใน
๔๘ นครราชสีมา นายวินัย  ฉายทองคํา อ.๓ ระดับ ๘ ทน.นครราชสีมา
๔๙ นครราชสีมา นายสัญญา  เวียงคํา นิติกร ๓ อบต.นากลาง
๕๐ นครราชสีมา น.ส.สุภาภรณ  พิมพทอง บุคลากร ๓ ทต.เมืองปก
๕๑ นครศรีธรรมราช นางสาวิตรี พรหมวี ปลัด อบต.๖ อบต.โมคลาน
๕๒ นครศรีธรรมราช นายอรุณศักด์ิ ชูแกว ปลัด อบต.๖ อบต.กรุงหยัน
๕๓ นครศรีธรรมราช ส.ต.ท.สุวิทย ชวยบุญชู ปลัด อบต.๕ อบต.หินตก
๕๔ นครสวรรค น.ส.ศิวพร  ชินาพันธุ หน.สวนการคลัง อบต.หนองหลวง
๕๕ นครสวรรค น.ส.สุนิษา  เพชรอยู หน.สวนการคลัง อบต.วังมหากร
๕๖ นครสวรรค น.ส.สุนิสา  อิ่มจันทรทึก หน.สวนการคลัง อบต.มาบแก
๕๗ นครสวรรค นางประนอม  เปยมแสง นช.ยธ.๖ว ทต.ทาตะโก
๕๘ นนทบุรี น.ส.ประภาศรี  มงคลสินธุ หน.สป.อบต.๕ อบต.บางมวง
๕๙ นนทบุรี น.ส.อรุณี  สุทธิเวช ปลัด อบต.๖ อบต.บางรักพัฒนา
๖๐ นนทบุรี นายสมาน  แตงบัว จนท.บห.ท่ัวไป ๗ ว อบจ.นนทบุรี
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๖๑ นนทบุรี พ.จ.อ.วรพจน  ทวิวงศไพบูลย  หน.ง.กฎหมายฯ ๕ อบต.บางมวง
๖๒ นาน จาสิบตํารวจสุพรรณ  เครือเปงกูล  ปลัด อบต.๕ อบต.สะเนียน
๖๓ นาน นายชํานาญ  เกสโรทยาน ปลัด อบต.๕ อบต.นาปง
๖๔ นาน นายชูพงษ  สมศักด์ิ ปลัด อบต.๕ อบต.บานฟา
๖๕ นาน นายวิโรจน  อุดนัน ปลัด อบต.๕ อบต.ไชยวัฒนา
๖๖ บุรีรัมย นายนภัทร  โฆสิตอัมพรเสนีย นวช.กศ.๓ อบต.บานบัว
๖๗ บุรีรัมย นายนฤมิตร  ทองจัตุ ปลัด อบต.๖ อบต.อีสานเขต
๖๘ บุรีรัมย นายปกรณ  พรพิริยจินดา นวช.ศึกษา.๓ อบต.หนองยายพิมพ
๖๙ บุรีรัมย นายวิทวัส  ศรียะนา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกี่
๗๐ ปทุมธานี น.ส.วิจิตรา  นันทคํา หน.สวนการคลัง ๕ อบต.คลองหก
๗๑ ปทุมธานี นางกานดา  ปฐวีรัตน ปลัด อบต.๕ อบต.คลองควาย
๗๒ ปทุมธานี พ.จ.ต.เชิดพงศ  อุทธศรี บุคลากร ๔ ทต.สน่ันรักษ
๗๓ ปทุมธานี พ.อ.อ.ณฐพล  สุขใย ปลัด อบต.๖ อบต.คูบางหลวง
๗๔ ปราจีนบุรี น.ส.วันทนีย  วิยาภรณ ผอ.รร.๘ ทม.ปราจีนบุรี
๗๕ ปราจีนบุรี นางศิริวรรณ  สัตยธีรานนท อ.ใหญ.๗ ทม.ปราจีนบุรี
๗๖ ปราจีนบุรี นายสําราญ  ถาวงษเพีย อ.ใหญ.๗ ทม.ปราจีนบุรี
๗๗ พระนครศรีอยุธยา น.ส.รัตนา  กลัดกลีบ ปลัด ทต.๖ ทต.บานสราง
๗๘ พระนครศรีอยุธยา น.ส.วิจิตราภรณ  โพธิ์ชัย นิติกร ๓ อบต.บางประแดง
๗๙ พระนครศรีอยุธยา นายปราบพล  ฟูศรี หน.ฝ.อก.๖ ทต.พระอินทรราชา
๘๐ พระนครศรีอยุธยา นายสุริยา  บุบจําเริญ ผช.ผอ.รร. ทต.ทาเรือ
๘๑ พระนครศรีอยุธยา นายอิทธิชัย  ชูเรณู ปลัด ทต.๗ ทต.บางไทร
๘๒ พะเยา นาย ณ มน  เมฆสคราญ ปลัด ทต.๗ ทต.เชียงคํา
๘๓ พะเยา นายทวีจิตร  วงศแพทย ปลัด อบต.๕ อบต.เจริญราษฎร
๘๔ พะเยา นายมณเฑียร  วงศสวาง ผอ.กิจการสภาฯ ๗ อบจ.พะเยา
๘๕ พะเยา นายวรเทพ  ปรัชญากิตติ จนท.ธุรการ ๕ ทต.ดอกคําใต
๘๖ พังงา น.ส.ดรุณี  บุญฮวด จนท.วผ.๕ ทต.คุระบุรี
๘๗ พังงา นางพรชนก  ตูบรรเทิง ปลัด ทม.๗ ทม.พังงา
๘๘ พังงา นายมานิตย  รัตนพันตกุล ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.ตะกั่วปา
๘๙ พังงา นายวรงค  ศรีหรัญ ปลัด อบต.๖ อบต.ทายเหมือง
๙๐ พิจิตร นางจุฑารัตน  บางเขน จพง.ธก.๔ ทต.ทับคลอ
๙๑ พิจิตร นางอุไรวรรณ  ชอบสุจริตสกุล ปลัด อบต.๖ อบต.สากเหล็ก
๙๒ พิษณุโลก นางจารุวรรณ  วงศวาส ปลัด อบต.๖ อบต.วัดจันทร
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๙๓ พิษณุโลก นางอัจฉรา  ปานพวง ปลัด อบต.๖ อบต.วัดพริก
๙๔ เพชรบุรี นางวรรภา  พราหมณแกว ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ทายาง
๙๕ เพชรบุรี นางสุเมธี  พิมพามา นิติกร ๓ อบต.ธงชัย
๙๖ แพร น.ส.ประภาศรี  ภูตันติกุล(วงศ)  ปลัด ทต.๗ ทต.เดนชัย
๙๗ แพร นางสมบูรณ  ขุนจันทร นิติกร ๓ ทต.สูงเมน
๙๘ แพร นายรวิฉัตร  ชรากาหมุด ปลัด อบต.๕ อบต.รองฟอง
๙๙ แพร นายศิริชัย  มาตรมนตรี จนท.วนผ.๓ ทต.ทุงโฮง
๑๐๐ ภูเก็ต น.ส.กมลเนตร  กุลมาตย ผอ.สบศ.๘ ทน.ภูเก็ต
๑๐๑ ภูเก็ต น.ส.นันทนา  สิทธิสัตยภรณ จพง.สธ.๖ ทต.เทพกระษัตรี
๑๐๒ ภูเก็ต น.ส.บุญตา  ชางเหล็ก จนท.วผ.๓ อบต.เทพกระษัตรี
๑๐๓ ภูเก็ต นางจันทิพย ยิ่งดํานุน รองปลัด อบต.๕ อบต.รัษฎา
๑๐๔ มุกดาหาร นางดวงจันทร  อุทธาพงษ ปลัด อบต.๕ อบต.กกแดง
๑๐๕ มุกดาหาร นางพิกุล  แสงพิสาร ปลัด อบต.๕ อบต.โนนยาง
๑๐๖ มุกดาหาร นางวรวรรณ  ประสังสิต จพง.กง.บช.๖ ทต.นิคมคําสรอย
๑๐๗ มุกดาหาร นางอัมพิกา  พลคอ ปลัด อบต.๕ อบต.นาสีนวน
๑๐๘ แมฮองสอน น.ส.เพ็ญวิภา  วรรณรัตน จพง.พัสดุ ๒ อบต.หวยหอม
๑๐๙ แมฮองสอน นายเทอดเกียรติ  สุกใส ผอ.ก.แผนฯ อบจ.แมฮองสอน
๑๑๐ แมฮองสอน นายนิคม  ศรีวงษชัย นัก บห.ทป.๖ อบจ.แมฮองสอน
๑๑๑ รอยเอ็ด จ.อ.สุรศักด์ิ  แกวธานี ปลัด อบต.๖ อบต.ดงแดง
๑๑๒ รอยเอ็ด น.ส.จีรวรรณ  จําปาทิพย จนท.วผ.๓ อบต.เมืองบัว
๑๑๓ รอยเอ็ด นายเกรียงไกร สุราอามาตย ปลัด อบต.๖ อบต.หนองแกว
๑๑๔ รอยเอ็ด นายคําหลา  สีหะบุตร ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองไพร
๑๑๕ รอยเอ็ด นายจํารัส  โคตะยัยต ปลัด อบต.๖ อบต.หนอม
๑๑๖ ระยอง น.ส.ขนิษฐา  วิเศษศิริวรชัย หน.ฝ.อก.๖ ทต.ทุงควายกิน
๑๑๗ ระยอง น.ส.จุฑามาศ  กุลวรวานิชพงษ นวช.กศ.๓ อบต.เนินพระ
๑๑๘ ระยอง น.ส.ดวงจันทร  มาตรวิเศษ นวช.กศ.๓ อบต.ตาสิทธิ์
๑๑๙ ระยอง น.ส.นงลักษณ  มวงออน นิติกร ๓ อบต.สองสลึง
๑๒๐ ระยอง น.ส.พิสมัย  บุตรตะภะ นิติกร ๓ อบต.หนองตะพาน
๑๒๑ ระยอง น.ส.รัตติยา  จันทรเศรษฐ จนท.สัทนาการ ๓ ทต.ชุบแสง
๑๒๒ ระยอง น.ส.สุภาพร  ขวัญกลับ บค.๓ อบต.ตาสิทธิ์
๑๒๓ ระยอง นางศันสนีย  นวมทอง บุคลากร ๓ ทต.กองดิน
๑๒๔ ระยอง นายกฤษณ  วงศเกิด ปลัด อบต.๖ อบต.กระแสบน
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๑๒๕ ระยอง นายชาญชัย  ชื่นรําพันธุ รองปลัด ทต.๖ ทต.กองดิน
๑๒๖ ระยอง นายพันธศักด์ิ  พรหมอินทร ผช.ผอ.กศ.๗ ทม.มาบตาพุด
๑๒๗ ราชบุรี น.ส.ดุษฎี  มาอยูดี ปลัด อบต.๕ อบต.ดอนกระเบื้อง
๑๒๘ ราชบุรี นางลัดดา  ศรีสุวรรณ จนท.สันทนาการ ๗ ทม.โพธาราม
๑๒๙ ราชบุรี นายนพดล ปญญางาม ปลัด ทต.๗ ทต.บางแพ
๑๓๐ ลพบุรี น.ส.ราตรี  ชูเชื้อ นัก.บห.ทป.๖ อบจ.ลพบุรี
๑๓๑ ลพบุรี นายชาญ  ไทยรัตน ผอ.ก.กศ.๘ ทต.โคกสําโรง
๑๓๒ ลพบุรี นายนิตยา  พุกพวง ผอ.รร.๘ ทม.บานหม่ี
๑๓๓ ลพบุรี นายสุทธิวาจน  เหลืองประเสริฐ ศึกษานิเทศก ๗ ทม.บานหม่ี
๑๓๔ ลพบุรี วาท่ี ร.ต. วีระศักด์ิ  สุวลัย ปลัด อบต.๖ อบต.เวียงยอง
๑๓๕ ลําปาง จ.ส.ต.ชัยพร บุญเกียรติสกุล ปลัด อบต.๖ อบต.นิคมพัฒนา
๑๓๖ ลําปาง นางณลักพร  เอี่ยมสําอาง บค.๓ อบต.แมเมาะ
๑๓๗ ลําปาง นายเฉลิม  แกวกระจาง ปลัด ทม.๘ ทม.เขลางคนคร
๑๓๘ ลําปาง นายธงชัย พัวศรีพันธุ นิติกร ๖ ว ทน.ลําปาง
๑๓๙ ลําปาง นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น ปลัด อบต.๖ อบต.แมทะ
๑๔๐ ลําพูน นางพุทธรัตน  สุขประเสริฐ บค.๓ ทต.ทากาศ
๑๔๑ ลําพูน นางสุพิมล  อภัยพงค จนท.พัสดุ ๑ อบต.หนองปลาสะวาย
๑๔๒ ลําพูน นายกสินธุ  สายเกษม รองปลัด อบต.๗ อบต.ตนธง
๑๔๓ ลําพูน นายดนัย  สารพฤกษ นักบริหาร สธ.๖ อบต.บานกลาง
๑๔๔ เลย น.ส.เมธาพร  ทะวิชัย จนท.วผ.๓ ทต.นํ้าสวย
๑๔๕ เลย นางกรนิภา  ไตรฟน ปลัด อบต.๖ อบต.ผานอย
๑๔๖ เลย นายสุวัฒน วรวัฒน ผอ.ก.กศ.๗ ทม.เลย
๑๔๗ เลย นายเอกสิทธิ์  ธมะสูตร จพง.ธก.๒ อบต.ปากกวน
๑๔๘ ศรีสะเกษ นางพิสมัย  พรมประสิทธิ์ ปลัด อบต.๕ อบต.หวยจันทร
๑๔๙ ศรีสะเกษ นางวัจนา  รัศมี ปลัด อบต.๕ อบต.รังแรง
๑๕๐ ศรีสะเกษ นายเฉลิมวุฒิ  บุตรประโคน ปลัด อบต.๖ อบต.คําเนียม
๑๕๑ ศรีสะเกษ นายเฉลียว  แกวหิน ปลัด อบต.๕ อบต.สุขสวัสด์ิ
๑๕๒ สกลนคร น.ส.ภาวินี รักษาแสง ปลัด อบต.๕ อบต.พันนา
๑๕๓ สกลนคร นางจาฬุวรรณ  พรมจันทร นวช.กศ.๓ อบต.บานโพน
๑๕๔ สกลนคร นายประชัน บงคบุตร ปลัด อบต.๖ อบต.สามัคคีพัฒนา
๑๕๕ สงขลา น.ส.ชนิดา  แกวเมือง นิติกร ๓ อบต.คลองเปยะ
๑๕๖ สงขลา น.ส.ตรีนุช  โตชัยกุล นิติกร ๓ ทต.พะตง
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๑๕๗ สงขลา น.ส.ทานิดา  ศิลปะ นิติกร ๓ อบต.เขาพระ
๑๕๘ สงขลา น.ส.นทวัลย  แกวมรกฎ ปลัด อบต.๕ อบต.ทับชาง
๑๕๙ สงขลา น.ส.ปทมา  จูงศิริ ปลัด อบต.๖ อบต.คลองเปยะ
๑๖๐ สงขลา น.ส.ปานจรี  หนูนุม นิติกร ๓ ทต.ควนลัง
๑๖๑ สงขลา น.ส.พรทิพานันท  บุญสวาง นิติกร ๕ ทน.หาดใหญ
๑๖๒ สงขลา น.ส.สุรีรัตน  สุขรุง นิติกร ๓ ทต.นาทวี
๑๖๓ สงขลา นางจันจิรา  รัตนพันธุ นัก บห.กศ.๖ ทน.สงขลา
๑๖๔ สงขลา นายกิติศักด์ิ  มากมี ปลัด อบต.๕ อบต.ทุงพอ
๑๖๕ สงขลา นายธีรศักด์ิ  แสงทอง ปลัด อบต.๖ อบต.คลองหรัง
๑๖๖ สงขลา นายสานิตย  เมฆเสน ผอ.กองศึกษา ๗ ทต.พังลา
๑๖๗ สงขลา นายสุธรรม  ขวัญกําเนิด ผอ.กองศึกษา ๗ ทม.บานพรุ
๑๖๘ สตูล น.ส.ยศสรัล  หีมปอง จนท.วนผ.๕ ทต.ทุงหวา
๑๖๙ สตูล นายเจะดาหนี  ท้ิงปากถ้ํา ปลัด อบต.๕ อบต.ตันหยงโป
๑๗๐ สตูล นายณพล  ทศพรรณ ปลัด อบต.๕ อบต.กําแพง
๑๗๑ สตูล นายนุกูล  สุยวานิช บุคลากร ๗ ว ทต.ฉลุง
๑๗๒ สตูล นายบัณฑิต เลขะกุล ปลัด อบต.๔ อบต.ทาเรือ
๑๗๓ สตูล นายวัฒนา  บุญชัด ปลัด ทต.๗ ทต.กําแพง
๑๗๔ สตูล นายวินัย  หม่ืนสุวรรณ นักบริหาร ทป.๖ ทต.ควนโดน
๑๗๕ สตูล นายสมพงศ  โตะเอียด ปลัด อบต.๕ อบต.บานควน
๑๗๖ สตูล นายอดิศักด์ิ  รอดทองเติม ปลัด อบต.๕ อบต.เกตรี
๑๗๗ สตูล นายอิศรา มณีโสะ ปลัด อบต.๕ เกาะสาหราย
๑๗๘ สมุทรปราการ น.ส.ธันยวรรณ  มาสุข นัก.พัฒนาชุมชน ๖ อบต.แพรกษา
๑๗๙ สมุทรปราการ นางกรรณิกา  แกวนุม ปลัด อบต.๗ อบต.บางดวน
๑๘๐ สมุทรปราการ นางนฤมล  เสนาวิน จพง.ธกง๕ อบต.บางเมือง
๑๘๑ สมุทรปราการ นางรุงทิพย  ผุกเกษร พยาบาล วช.๗ อบต.แพรกษา
๑๘๒ สมุทรปราการ นางรุงทิพย  วงศอามาตย หน.สวนการคลัง ๕ อบต.บางโปรง
๑๘๓ สมุทรปราการ นายไมตรี  จันทรสุข นิติกร ๓ ทน.สมุทรปราการ
๑๘๔ สมุทรปราการ      นายธานินทร ดําริหกลา หน.สป.อบต.๖ อบต.ราชาเทวะ
๑๘๕ สมุทรสาคร น.ส.พรทิพย นิลเนรมิต หน.สป.อบต.๔ อบต.แคราย
๑๘๖ สมุทรสาคร น.ส.รัตนา  แกวอยู รองปลัด อบต.๕ อบต.บางโทรัด
๑๘๗ สมุทรสาคร น.ส.รัตนา  มุยเรืองศรี ผอ.รร.๘ ทน.สมุทรสาคร
๑๘๘ สมุทรสาคร นายเจตวิธ  จันทวิโรจน หน.สป.อบต.๕ อบต.ทาไม
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๑๘๙ สมุทรสาคร นายนพดล  ปญญางาม ปลัด ทต.๖ ทต.บางแพ
๑๙๐ สระแกว น.ส.เฉลิมขวัญ  โตขํา ปลัด อบต.๖ อบต.สระแกว
๑๙๑ สระแกว นายณภัทร  โพธิ์รัตน ปลัด อบต.๖ อบต.วัฒนานคร
๑๙๒ สระแกว นายวิทูร  พรมวงษา ผอ.กิจการสภาฯ ๗ อบจ.สระแกว
๑๙๓ สระแกว พ.จ.อ.เรืองชัย  รุงศิริ ปลัด อบต.๖ อบต.ทาเกษม
๑๙๔ สระบุรี น.ส.นภาพรรณ  ธรรมดา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองนาก
๑๙๕ สระบุรี น.ส.นํ้าออย  วีนาโน จนท.พัสดุ อบต.คลองเรือ
๑๙๖ สระบุรี นางจิรภา  ระดมสุทธิกุล ผอ.สธ.๘ ทต.พระพุทธบาท
๑๙๗ สระบุรี นายเขมชาติ  วิริยะพาณิชย ปลัด อบต.๖ อบต.หนองสีดา
๑๙๘ สิงหบุรี น.ส.รุงเรือง  บัวหลวง ปลัด อบต.๖ อบต.บางมัญ
๑๙๙ สิงหบุรี นางกรุณา  คํายา จบห.ทป.๕ อบต.บางระจัน
๒๐๐ สิงหบุรี นางกาญจนา สุขผล ปลัด อบต.๕ อบต.หวยชัน
๒๐๑ สิงหบุรี นายชัยยะ ทับทิม จนท.บห.ท่ัวไป ๓ อบจ.สิงหบุรี
๒๐๒ สิงหบุรี นายธเนศ  เกงเกียรติชัย รองปลัด ทม.๖ ทม.สิงหบุรี
๒๐๓ สิงหบุรี นายอนุกานต ชอบทําดี ปลัด อบต. อบต.โพธิ์ประจักษ
๒๐๔ สิงหบุรี นายอุดมเดช จันทรทา นิติกร ๓ ทต.อินทรบุรี
๒๐๕ สิงหบุรี ส.ต.อ.ทองปาน โตออน ปลัด อบต. อบต.โพทะเล
๒๐๖ สุโขทัย น.ส.ทุเรียน  ปนทอง หน.สวนการคลัง ๕ อบต.ไกรกลาง
๒๐๗ สุโขทัย นางนลินี  บัวกลา ปลัด อบต.๕ อบต.วังตะครอ
๒๐๘ สุโขทัย นายชาตรี  อินทรบุหรั่น หน.ก.ศศ.๖ ทต.กงไกรลาศ
๒๐๙ สุโขทัย นายชาติ  คําคุณเมือง ปลัด อบต.๕ อบต.ราวตนจันทร
๒๑๐ สุพรรณบุรี จ.ส.ต.สุรเจต  สุดตา ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงคลี
๒๑๑ สุพรรณบุรี จ.อ.สมพร  มาโสมพันธ ปลัด อบต.๖ อบต.สนามคลี
๒๑๒ สุพรรณบุรี น.ส.ปรียนันท  ทําจะดี ปลัด อบต.๖ อบต.วังใหม
๒๑๓ สุพรรณบุรี น.ส.รัฐฐา อุดมพร นิติกร ๓ ทต.สระยายโสม
๒๑๔ สุพรรณบุรี น.ส.สุภาภรณ  พรมเพียงชาง ปลัด อบต.๕ อบต.หัวโพธิ์
๒๑๕ สุพรรณบุรี นายคุณาพัฒน  ชยาวนิช ปลัด อบต.๖ อบต.บานสระ
๒๑๖ สุพรรณบุรี นายเฉลิมพันธ  ถิ่นมธุรส ปลัด อบต.๖ อบต.โพธิ์พระยา
๒๑๗ สุพรรณบุรี วาที่ ร.ต.หญิงนภัสนันท  ชนิตาบุญทรัพย หน.ส.กค.๓ อบต.ทับหลวง
๒๑๘ สุราษฎรธานี น.ส.โพธิ์ทรัพย  หนูแปน บค.๓ ทต.เขาวง
๒๑๙ สุราษฎรธานี น.ส.วรนัย  เวฬุการ จพง.ทบ. ทต.เขาวง
๒๒๐ สุราษฎรธานี นายเด็ด  ศรีบุรินทร  ปลัด อบต.๖ อบต.พะแสง
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๒๒๑ สุราษฎรธานี นายธวัช  เมืองแมน นวช.ศศ.๕ ทต.ตลาดไชยา
๒๒๒ สุรินทร น.ส.ศุภโรจ  พัลวัน นวช.กศ.๔ ทต.นิคมปราสาท
๒๒๓ สุรินทร นางปริญยงค  วังคะฮาต หน.ส.การคลัง ๕ อบต.ผักไหม
๒๒๔ สุรินทร นายไกรศักด์ิ  วรทัต หน.สป.อบจ.๘ อบจ.สุรินทร
๒๒๕ สุรินทร นายพิทํา  สรสิทธิ์ ผอ.ก.ศศ.๗ ทต.ระแหง
๒๒๖ อางทอง จ.ส.อ.พยุง เพลัย ปลัด อบต.๖ อบต.หัวไผ
๒๒๗ อางทอง น.ส.ผกามาศ  อุนอกพันธุ ปลัด อบต.๖ อบต.ศาลาแดง
๒๒๘ อางทอง นายประเสริฐ  นอยขํา ปลัด อบต.๖ อบต.ปางิ้ว
๒๒๙ อางทอง นายมีศักด์ิ  พลชัย ปลัด อบต.๕ อบต.วังนํ้าเย็น
๒๓๐ อํานาจเจริญ นางกาญจนี  เจียมพานิช ปลัด อบต.๕ อบต.นาผือ
๒๓๑ อํานาจเจริญ นางลิขิตติยา  พิไลวงศ ปลัด อบต.๕ อบต.เปอย
๒๓๒ อํานาจเจริญ นางอภิญญา  พวงศรี ปลัด อบต.๕ อบต.ดงมะยาง
๒๓๓ อํานาจเจริญ พ.จ.ต.วิเชียร  มาหา ปลัด อบต.๕ อบต.ไกดํา
๒๓๔ อุดรธานี จ.อ.อุดร บุญฉิม ปลัด ทต.๖ ทต.บานจั่น
๒๓๕ อุดรธานี น.ส.อําพร มีทอง ปลัด อบต.๕ อบต.หายโศก
๒๓๖ อุดรธานี นางอารีย สุรารักษ ผอ.กค.๗ ทต.หนองบัว
๒๓๗ อุดรธานี วาท่ี ร.ต.วันชัย เดนพายัพ ผอ.วชผ.๗ ทน.อุดรธานี
๒๓๘ อุตรดิตถ นางศรินยา  จันพลา รองปลัด ทต.๖ ทต.ศรีพนมมาศ
๒๓๙ อุตรดิตถ นายสุพิชญชาญ  โพธิ์งาม นัก บห.ท่ัวไป ๗ ทม.อุตรดิตถ
๒๔๐ อุตรดิตถ นายสุรศักด์ิ  บุญธารณามัย ปลัด อบต.๕ อบต.แสนตอ
๒๔๑ อุตรดิตถ นายอรุณ  ทุยแป ปลัด อบต.๕ อบต.ผาจุก
๒๔๒ อุทัยธานี น.ส.สมหวัง พรหมอยู ปลัด อบต.๔ อบต.ดงขวาง
๒๔๓ อุทัยธานี น.ส.สายบัว  เกิดดี ปลัด อบต.๕ อบต.ระบํา
๒๔๔ อุทัยธานี นายบุญรัตน  คชฤทธิ์ ปลัด อบต.๕ อบต.หูชาง
๒๔๕ อุทัยธานี นายประพันธ  ธัญญพร ปลัด อบต.๕ อบต.คอกควาย
๒๔๖ อุทัยธานี นายประสาธน  ประสิทธิ์ ปลัด ทต.๖ ทต.ทัพทัน
๒๔๗ อุทัยธานี นายภูริลาภ อินทพรโสภิต ปลัด อบต.๕ อบต.หนองไผ
๒๔๘ อุบลราชธานี นายกฤษฎา  ฉันทานุมัติ จบห.งานชาง ๕ อบต.สําโรง
๒๔๙ อุบลราชธานี นายชาลี นามบุตร ปลัด ทต.๕ ทต.อางศิลา
๒๕๐ อุบลราชธานี นายพงศกร ควรรูดี ปลัด อบต.๕ อบต.สระสมิง
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๑ กาญจนบุรี นายปรีชา  เข็มศรี ปลัด อบต.๕ อบต.หนองบัว
๒ กาญจนบุรี นายพงษศักดิ์  ทองดีเลิศ ปลัด อบต.๖ อบต.ทาเสา
๓ กาญจนบุรี นายภคพงศ  จามพฤกษ ปลัด อบต.๕ อบต.สมเด็จเจริญ
๔ กาญจนบุรี นายสกุล  อินทรสกุล ปลัด อบต.๕ อบต.บอพลอย
๕ กาญจนบุรี นายสุพจน  บํารุงกลาง ปลัด อบต.๕ อบต.หนองปรือ
๖ กาญจนบุรี นายอุทัย  นิลกาฬ ปลัด อบต.๕ อบต.บองต้ี
๗ กําแพงเพชร น.ส.กุลธิดา  อภิชาติวิสุทธ์ิ ปลัด อบต.๕ อบต.ปางมะคา
๘ กําแพงเพชร น.ส.เตือนใจ  นิลจันทร ปลัด อบต.๕ อบต.ทุงทอง
๙ กําแพงเพชร นายวรรธนพงศ  วิวรรธนตระกูล  ปลัด อบต.๕ อบต.สลกบาตร
๑๐ กําแพงเพชร นายวิรัตน  วงษไสย ปลัด อบต.๖ อบต.บึงทับแรต
๑๑ กําแพงเพชร นายสุรชัย  วงศปญญา จพง.การเกษตร ๕ ทต.ลานกระบือ
๑๒ กําแพงเพชร นายสุรพงษ  ชํานาญวิทย ปลัด อบต.๕ อบต.เพชรชมภู
๑๓ ขอนแกน พ.อ.อ.นรชัย  บุตรศรีชา ปลัด อบต.๕ อบต.โนนสะอาด
๑๔ ขอนแกน วาท่ี ร.ต.บุญเหลือ  สีทิศ นักบริหาร สธ.๖ อบต.เมืองเกา
๑๕ ขอนแกน วาท่ี ร.ต.ไพบูลย  ศีละวงษ ปลัด อบต.๕ อบต.ปามะนาว
๑๖ ชลบุรี น.ส.พูนสุข  วัดขนาด ปลัด ทต.๗ ทต.ทาบุญมี
๑๗ ชลบุรี นางวราภรณ  สองสวาง หน.สป.ทต.๖ ทต.บานสวน
๑๘ ชลบุรี นายตรีเทพ  คําจันทร ปลัด อบต.๗ อบต.หนองไมแดง
๑๙ ชลบุรี นายทรงกลด  สุขะตุงคะ รก.หน.สป.ทต.๖ ทต.บางละมุง
๒๐ ชลบุรี นายทหาร  พงษประพันธ หง.กจ.๓ ทต.พานทอง
๒๑ ชัยนาท นายไพทูล หาญประกาศ ปลัด อบต.๖ อบต.หาดอาษา
๒๒ ชัยนาท นายภูวนัย อินทวงศ ปลัด อบต.๖ อบต.วัดโคก
๒๓ ชัยนาท นายมานพ เช้ือเนียม ปลัด อบต.๖ อบต.บอแร
๒๔ เชียงราย จ.ส.ท.สมชาย  มะรินทร ปลัด อบต.๖ อบต.ปาซาง
๒๕ เชียงราย จ.ส.อ.ปฏิเวช  ยานะนวล ปลัด อบต.๖ อบต.ปาตึง
๒๖ เชียงราย น.ส.ปวินนา  สุยะวงค ปลัด อบต.๖ อบต.ศรีดอนชัย
๒๗ เชียงราย นายเกียรติชัย  ไชยราชา ปลัด อบต.๖ อบต.เวียงเหนือ
๒๘ เชียงราย นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ จนท.วนผ.๓ อบต.ดอยฮาง

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน (ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา)

รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๓ - ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๘
ณ โรงแรมริเวอรไซค (เชิงสะพานกรุงธน) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
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๒๙ เชียงราย นายชาญชัย  รัตนพนาวงษ รองปลัด ทต.๖ ทต.แมจัน
๓๐ เชียงราย นายเติมพงษ  สุริยะโชติ ปลัด อบต.๖ อบต.แมเงิน
๓๑ เชียงราย นายทรงวุฒิ  พุทธิสกุลชัย จนท.บห.ท่ัวไป ๔ อบจ.เชียงราย
๓๒ เชียงราย ร.ท.กิตติชัย  เจริญย่ิง ปลัด อบต.๕ อบต.เวียงพางคํา
๓๓ เชียงราย วาท่ี ร.ต.ประดิษฐ  กาวี ปลัด อบต.๖ อบต.เมืองพาน
๓๔ เชียงราย วาท่ี ร.ต.มงคล  ปานอินทร ปลัด อบต.๕ อบต.ตาดควัน
๓๕ เชียงใหม นางนุชนารถ  ทันศรี ผอ.กศ.๗ ทต.ชางเผือก
๓๖ เชียงใหม นางวราภรณ  พินิจศักดิ์ นวช.ก.กศ.๓ ทต.เมืองงาย
๓๗ เชียงใหม นางอรพินธ  ธนะหมี ปลัด ทต.๗ ทต.ดอยสะเก็ด
๓๘ เชียงใหม นายคงภัทร  สายปราชญ จนท.สัทนาการ ๕ ทต.บานกลาบ
๓๙ เชียงใหม นายชัชวาล  เล็กดํารง ปลัด อบต.๗ อบต.หนองจอม
๔๐ เชียงใหม นายบรรดาศักดิ์  สิทธิวงศ นิติกร ๓ อบต.บานแม
๔๑ เชียงใหม นายบริสุทธ์ิ  มีบัณฑิต ผอ.ก.กศ.๗ ทต.แมริม
๔๒ เชียงใหม นายปรีชา  มานวกุล ผอ.ก.กศ.๗ ทต.หนองตอง
๔๓ เชียงใหม นายพงษศักดิ์  เดชปนคํา นวช.กศ.๓ อบต.บวกคาง
๔๔ ตรัง นางกีรภัทร  เซงงาย ปลัด อบต.๕ อบต.หวยยอด
๔๕ ตรัง นางพรรณี  เกียรติกุล ปลัด ทน.๙ ทน.ตรัง
๔๖ ตรัง นางรุจี  ณ นคร บุคลากร ๗ ทม.กันตัง
๔๗ ตรัง นายบุญเลิศ  ชูพันศรี จนท.บห.ท่ัวไป ๔ อบต.กันตังใต
๔๘ ตรัง นายประกาศ  โพชสาลี ปลัด อบต.๕ อบต.นาบินหลา
๔๙ ตรัง นายประจักษ  ทองบัว รองปลัด ทม.๗ ทม.กันตัง
๕๐ ตาก นายทรงวิทย  ศิริวิโรจน ปลัด อบต.๖ อบต.วังประจบ
๕๑ ตาก นายธีรพล  ตันยา ปลัด อบต.๖ อบต.ไมงาม
๕๒ ตาก นายเสมอ ไคลคง ปลัด ทต.๖ ทต.บานตาก
๕๓ นครนายก นายชาลี  ทองศิริ รองปลัด ทต.๖ ทต.บานนา
๕๔ นครปฐม นางสุภา  พุทธยักษ ปลัด อบต.๖ อบต.นครปฐม
๕๕ นครปฐม นายพรสุวรรณ  สุนทรศารทูล ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงบัว
๕๖ นครปฐม นายวิศิษฐ ณ บางทราย ปลัด อบต.๖ อบต.ศรีษะทอง
๕๗ นครปฐม นายสัมพันธ  ใชโฉมยงค ปลัด อบต.๖ อบต.สามพราน
๕๘ นครปฐม พ.จ.อ.สมไชย  เสียงใหญ นิติกร ๖ว ทต.บางหลวง
๕๙ นครปฐม วาท่ี ร.ต.ปญญา  สิทธิกูล นิติกร ๓ อบต.ไรขิง
๖๐ นครราชสีมา นางอนิสา  พรศิวกุลวงศ อ.3 ระดับ 8 ทม.นครราชสีมา
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๖๑ นครราชสีมา นายณรงคชัย  ไลนอก นัก บก.กศ.๖ ทม.บัวใหญ
๖๒ นครราชสีมา นายปรีดา  แซะจอหอ นว.การคลัง ๕ ทต.ลาดบัวขาว
๖๓ นครราชสีมา นายเรืองฤทธ์ิ  รวิยะวงศ ปลัด ทต.๖ ทต.โนนสมบูรณ
๖๔ นครราชสีมา นายสุภโชค  กลมกลาง จนท.วผ.๓ ทต.ศาลเจาพอ 
๖๕ นครราชสีมา ส.อ.อาจศึก  ศรีทองสุข ปลัด อบต.๖ อบต.หนองพลวง
๖๖ นครราชสีมา นายเกริกพงษ  จันประทักษ นิติกร ๓ อบต.ปง
๖๗ นครราชสีมา        นางภานุชนารถ จิตรพิมาย จพง.ธุรการ ๒ ทต.โนนแดง
๖๘ นครศรีธรรมราช นางแฉลม ศิลปวิสุทธ์ิ ปลัด อบต.๖ อบต.แกวแสน
๖๙ นครศรีธรรมราช นางนาตยา แซอิ่ง ปลัด อบต.๖ อบต.นาแว
๗๐ นครศรีธรรมราช นางพิไลพร คงเกิด ปลัด อบต.๕ อบต.พิปูน
๗๑ นครศรีธรรมราช นางภัณฑิรา รักบํารุง ปลัด อบต.๖ อบต.ฉลอง
๗๒ นครศรีธรรมราช นางสุรางครัตน ไชยชนะ ปลัด อบต.๖ อบต.ไมเรียง
๗๓ นครศรีธรรมราช นางโสมพรรณ  คงประพันธ ปลัด อบต.๕ อบต.นาเคียน
๗๔ นครศรีธรรมราช นางอุดรพร ชุมพงศ บค.๔ ทต.ลานสกา
๗๕ นครศรีธรรมราช นายจรัญ เก้ือภักดิ์ ปลัด อบต.๖ อบต.ควนกรด
๗๖ นครศรีธรรมราช นายเชี่ยว คําแหง ปลัด อบต.๖ อบต.หนองหงส
๗๗ นครศรีธรรมราช นายถาวร จิตสุข ปลัด อบต.๖ อบต.วังหิน
๗๘ นครศรีธรรมราช นายอธิคม อนันตธนาวิทย ปลัด อบต.๖ อบต.นาพรุ
๗๙ นครศรีธรรมราช   นายสุทธิพร รสมาลี ปลัด อบต.๖ อบต.ชะมาย
๘๐ นครสวรรค นางสาวิตรี จันทรเมือง หน.สวนการคลัง อบต.ลาดยาว
๘๑ นครสวรรค นายบรรยงค  พินิจผดุงธรรม รอง ปลัด ทต.๖ ทต.ทาตะโก
๘๒ นครสวรรค นายสมพงษ  ชูเฉลิม ปลัด อบต.๕ อบต.วังซาน
๘๓ นครสวรรค นายอมร  สุพัฒน ปลัด ทต.๗ ทต.พยุหะ
๘๔ นนทบุรี นางเบญจวรรณ  เกล้ียงลํายอง หน.ง.นิติการ ๕ อบต.บางเลน
๘๕ นนทบุรี นางสหัสทยา  พูนจันทร หน.ง.ธุรการ ๕ อบต.บางรักพัฒนา
๘๖ นนทบุรี นางสาธนี  นุชนิยม หน.สป.ทต.๖ ทต.ปลายบาง
๘๗ นนทบุรี นางอาภรณ  เจาสาย บุคลากร ๕ ทต.ไทรมา
๘๘ นนทบุรี นายชัยญา สุขสุรินทร นัก.บห.ท่ัวไป ๖ อบจ.นนทบุรี
๘๙ นนทบุรี นายชัยวัฒน  ธรรมปาโร บุคลากร ๕ ทต.บางมวง
๙๐ นนทบุรี นายสุนทร ฉิมพลี จพง.เทศกิจ ๓ ทม.บางบัวทอง
๙๑ นาน นางสุมณฑา พรมสาร รองปลัด ทต.๖ ทต.สบกอน
๙๒ นาน นายวีระชน  ยอดสาร ปลัด อบต.๕ อบต.ผาทอง
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๙๓ นาน นายสมชาย  เกตุวัง ปลัด อบต.๕ อบต.สวด
๙๔ นาน นายสมนึก  ประกอบเที่ยง ปลัด ทต.๖ ทต.และ
๙๕ นาน นายสมศักดิ์  สัมฤทธ์ิ ปลัด อบต.๔ อบต.บอเกลือใต
๙๖ นาน วาท่ี ร.ต.มิตร  จิตอารี ปลัด อบต.๕ อบต.งอบ
๙๗ นาน วาท่ี ร.ต.เอนก  ธิจักรแปง ปลัด อบต.๕ อบต.บัวใหญ(สถาน)
๙๘ บุรีรัมย นายอภิสิทธ์ิ  วรครบุรี ปลัด อบต.๖ อบต.หนองยายพิมพ
๙๙ ปทุมธานี นางสมพร  สุนทรยาตร หน.สป.ทม.๖ ทม.ปทุมธานี
๑๐๐ ปทุมธานี นางอรอุมา  ภูมาลา จพง.ทะเบียน ๖ ทต.ระแหง
๑๐๑ ปทุมธานี นายสุพรรณ  ผองแผว รองปลัด อบต.๔ อบต.ลําลูกกา
๑๐๒ ปทุมธานี นายสุภัทร  จงใจ ปลัด อบต.๕ อบต.บางกระบือ
๑๐๓ ปทุมธานี พันจาตรีเชิดพงศ  อุทธศรี บค.๕ ทม.สนั่นรักษ
๑๐๔ ปทุมธานี วาท่ี ร.ต.สมศักดิ์  ชูสวาง ปลัด อบต.๖ อบต.บานกระแชง
๑๐๕ พระนครศรีอยุธยา นางประไพศรี  ศรีนามพุฒิ ผอ.สธ.๗ ทต.พระอินทรราชา
๑๐๖ พระนครศรีอยุธยา นางสมมาตย  แกวอนงค ผอ.รร. ทต.ทาเรือ
๑๐๗ พระนครศรีอยุธยา นายคณิต  เอี่ยมนิต ผอ.รร.๘ ทต.ทาเรือ
๑๐๘ พระนครศรีอยุธยา นายโฆษิต  ชวยภักดี ปลัด อบต.๖ อบต.โคกมวง
๑๐๙ พระนครศรีอยุธยา นายเฉลิมชัย  มีสมทรัพย นักบริหารงาน.๖ อบต.คลองจิก
๑๑๐ พระนครศรีอยุธยา นายชาติชาย  มุสิกชาติ ปลัด อบต.๖ อบต.หนองขนาก
๑๑๑ พระนครศรีอยุธยา นายธนาศักดิ์  มวงเกษม ปลัด อบต.๖ อบต.สําเภาลม
๑๑๒ พะเยา นางจันทรเพ็ญ  สรอยนาค ปลัด อบต.๕ อบต.บานตํ๊า
๑๑๓ พะเยา นายเสนีย  จันทรฝาย ผอ.กช.๘ ทม.พะเยา
๑๑๔ พังงา จ.อ.สุวิทย  พฤษาประเสริฐ ปลัด ทต.๖ ทต.คุระบุรี
๑๑๕ พังงา นางวไรพร  สุริยะ จพง.กง.บช.๕ ทต.คุระบุรี
๑๑๖ พังงา นายธิวา  ไทยแท ปลัด อบต.๖ อบต.คุระ
๑๑๗ พังงา นายวิชา  สืบสะอาด ผอ.๘ ทม.ตะกั่วปา
๑๑๘ พังงา นายสมชาย  ชิดเช้ือ ผอ.ก.กศ.๘ ทม.ตะกั่วปา
๑๑๙ พังงา วาท่ี ร.ต.อธิพงษ  วรคมสุธี จบห.ทป.๔ ทต.โคกกลอย
๑๒๐ แพร นายชัยธัช  สมใจแสน จนท.วนผ.๔ ทต.ชอแฮ
๑๒๑ แพร นายเดมิตร  จัมจันทร นัก.บห.กศ. ๖ ทต.ชอแฮ
๑๒๒ แพร นายธนฤทธิ์  มาเปยง จนท.บห.ท่ัวไป ๕ อบต.นาพูน
๑๒๓ แพร นายบัญญัติ  ใยดี นช.ยธ.๖ ทต.ชอแฮ
๑๒๔ แพร นายไพรัตน  รัตนชมภู นว.สาธารณสุข ๖ ทต.รองกวาง
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๑๒๕ แพร นายยุทธพันธุ  โสภารัตน บุคลากร ๓ อบต.หวยไร
๑๒๖ ภูเก็ต นางเกตุนภา  มุกดาสกุลภิบาล ผอ.ก.กศ.๖ว อบต.วิชิต 
๑๒๗ ภูเก็ต นางนีลวรรณ  สุขพัฒน นช.ยธ.๖ อบต.รัษฎา
๑๒๘ ภูเก็ต นายโกศล  อิ่มสมโภชน นิติกร ๔ อบต.ไมขาว
๑๒๙ ภูเก็ต นายจเร  รัตนะ บค.๖ อบต.เชิงทะเล
๑๓๐ ภูเก็ต นายบุญเลิศ  บุญรัศมี จนท.วนผ.๕ ทต.กะรน
๑๓๑ ภูเก็ต นายศุภกฤษณ  เกล้ียงจันทร นิติกร ๓ อบต.รัษฎา
๑๓๒ มุกดาหาร นายเอกชัย  คุมหมู ปลัด อบต.๕ อบต.ดอนตาล
๑๓๓ ยโสธร นายชาญยุทธ  ศรีวะรมย ปลัด อบต.๕ อบต.นาเวียง
๑๓๔ ยโสธร นายนพดล  ชุมคง ปลัด อบต.๖ อบต.สงยาง
๑๓๕ ยโสธร นายวิสันต  ปะนันทา ปลัด อบต. อบต.ฟาหวน
๑๓๖ ยโสธร นายสุนา  นามษร ปลัด อบต.๔ อบต.สามัคคี
๑๓๗ รอยเอ็ด นางมณฑกานต  ศิริมา ปลัด อบต.๕ อบต.บานบาก
๑๓๘ รอยเอ็ด นางวชิรพร  พิมพวิชัย ปลัด อบต.๕ อบต.ข้ีเหล็ก
๑๓๙ รอยเอ็ด นายชัยชนะ  แกวปญญา ปลัด อบต.๕ อบต.แสนชาติ
๑๔๐ รอยเอ็ด นายเชิดชัย  จักรแกว ปลัด อบต.๕ อบต.หมูมน
๑๔๑ รอยเอ็ด นายทนาศักดิ์  โทปญจา ปลัด อบต.๕ อบต.คอใหญ
๑๔๒ รอยเอ็ด นายธีระยุทธ  กรรษา ปลัด อบต.๕ อบต.คูเมือง
๑๔๓ รอยเอ็ด นายนิพนธ  สมผล ปลัด อบต.๕ อบต.ทาสีดา
๑๔๔ รอยเอ็ด นายปริญญา  บรรเทา นิติกร ๓ อบต.โหรา
๑๔๕ รอยเอ็ด นายวิชัย  มุริกานนท นิติกร ๔ ทต.อาจสามารถ
๑๔๖ รอยเอ็ด นายสังเวียน  เสาวัตร ปลัด อบต.๕ อบต.นานวล
๑๔๗ รอยเอ็ด ส.อ.วีระพล  เช้ือสิงห ปลัด อบต.๕ อบต.โคกสูง
๑๔๘ รอยเอ็ด จ.อ.สมเกียรติ  กําหอม ปลัด อบต.๕ อบต.นาเมือง
๑๔๙ ระยอง น.ส.ศิริสันต  พวงนาค ผอ.ก.กศ.๗ ทต.บานฉาง
๑๕๐ ระยอง นางมยุรี  หิมะคุณ บค.๓ อบต.กระแสบน
๑๕๑ ระยอง นางเสาวณีย  สุขลวน ปลัด อบต.๖ อบต.พลา
๑๕๒ ระยอง นายเดนทยา  วุนแกว นิติกร ๓ อบต.ทุงควายกิน
๑๕๓ ระยอง นายทนุรัตน  วัฒิธรรม บุคลากร ๓ อบต.พนานิคม
๑๕๔ ระยอง นายวีระศักดิ์  เดชศรี นิติกร ๓ ทต.แถลงกะเฉด
๑๕๕ ระยอง นายสมพร  สุดสุวรรณ อ.๒ ระดับ ๖ ทม.มาบตาพุด
๑๕๖ ลพบุรี นายกิตติ  ศิริวรรณดี ปลัด อบต.๖ อบต.บานใหมสามัคคี
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๑๕๗ ลพบุรี นายวุฒิชัย  นัทธี ผอ.ก.ศศ.๗ ทต.โคกตูม
๑๕๘ ลําปาง นายวุฒิพล มณฑาทอง ปลัด อบต.๖ อบต.เวียงตาล
๑๕๙ ลําปาง นายสําราญ จงจิตต ปลัด อบต.๖ อบต.วังทรายคํา
๑๖๐ ลําพูน นายถวิล  กานอย ปลัด ทต.๖ ทต.แมต่ืน
๑๖๑ ลําพูน วาท่ี ร.ต.วีรศักดิ์  สุวลัย ปลัด อบต. อบต.เวียงยอง
๑๖๒ เลย นางรัตนพรรณหงษ  สิรักษา จพง.กง.บช.๕ ทต.หนองหิน
๑๖๓ เลย นางรุงทิวา  แสนสุภา ปลัด อบต.๖ อบต.ปากหมัน
๑๖๔ ศรีสะเกษ นายชวกร  หงษแกว ปลัด อบต.๕ อบต.ปราสาท
๑๖๕ ศรีสะเกษ นายไชยสิทธ์ิ เตารัตน ปลัด อบต.๔ อบต.ดินแดง
๑๖๖ ศรีสะเกษ นายถวิล สัมโย ปลัด อบต.๕ อบต.ปราสาท
๑๖๗ ศรีสะเกษ นายธนวัฒน คุณวุฒิปรีชาชาญ ปลัด อบต.๕ อบต.เส่ืองขาว
๑๖๘ ศรีสะเกษ นายนิรันดร  เหลาสา ปลัด อบต.๕ อบต.ปราสาทเยอ
๑๖๙ ศรีสะเกษ นายลิขิต  ทองทัย นักบริหาร ศศ.๘ ทม.ศรีสะเกษ
๑๗๐ สงขลา น.ส.วรารัตน  นันทวาพิทักษ ผช.ผอ.ก.กศ. ทน.สงขลา
๑๗๑ สงขลา นางสุจิตรา  สังขศิลปชัย นิติกร ๗ ทน.สงขลา
๑๗๒ สงขลา นางสุมาลี  นิเต็ม ปลัด อบต.๖ อบต.ทาหมอไทร
๑๗๓ สงขลา นายนพดล  บัวมี ปลัด อบต.๖ อบต.คูหา
๑๗๔ สงขลา นายนิธิ  พันธุมณี ปลัด อบต. อบต.ทาขาม
๑๗๕ สงขลา นายนิยม  แกวทอง ปลัด อบต. อบต.ลําไพล
๑๗๖ สงขลา นายภาณุ  จันทรเมือง ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงลาน
๑๗๗ สงขลา นายมนตรี  สายควรเกย ปลัด อบต.๖ อบต.สะพานไมแกน
๑๗๘ สงขลา นายราเชนทร ราชพิทักษ ปลัด อบต.๖ อบต.คลองทราย
๑๗๙ สงขลา นายสมชาย  เหลาพิทักษวรกุล ปลัด อบต.๗ ทต.ควนเนียง
๑๘๐ สตูล นายประสิทธ์ิ  สุขทิพย จนท.วนผ.๓ อบต.เกตรี
๑๘๑ สตูล นายประสิทธิ  ลิมานิ บค.๓ อบต.ละงู
๑๘๒ สตูล นายอดิสรณ  มาราสา ปลัด อบต.๖ อบต.ยานซ่ือ
๑๘๓ สตูล นายอราม  ล่ิมสกุล นัก.บห.งช.๖ อบจ.สตูล
๑๘๔ สมุทรปราการ นายกองเกียรติ  กําศิริพิมาน  หน.สวนโยธา ๕ อบต.บางโปรง
๑๘๕ สมุทรปราการ นายเกียรติพงษ  ธนเสฏฐบุตต    ปลัด อบต.๖ อบต.แหลมฟาผา
๑๘๖ สมุทรปราการ นายประกาย  หรายลอย รองปลัด ทต.๖ ทต.บางบอ
๑๘๗ สมุทรปราการ นายพงษชฑูน  นับสิบ รองปลัด ทต.๖ ทต.แพรกษา
๑๘๘ สมุทรปราการ นายสหรัตน  พิชัยพลากร ปลัด ทต.๗ ทต.คลองดาน
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๑๘๙ สมุทรปราการ นายสายัณ  รามัญศรี รองปลัด อบต.๕ อบต.บางโปรง
๑๙๐ สมุทรสาคร นางถาวร  เทียนไพบูลยศิริ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สมุทรสาคร
๑๙๑ สมุทรสาคร นายสมศักดิ์  พรชัยอรรถกุล ปลัด อบต.๘ อบต.คอกกระบือ
๑๙๒ สมุทรสาคร นายสัญญา  ญาติพิมาย รองปลัด อบต.๖ อบต.โคกขาม
๑๙๓ สมุทรสาคร พ.จ.อ.สุริยา  วรวงษ ปลัด อบต.๕ อบต.คลองตัน
๑๙๔ สมุทรสาคร สิบเอกวิรัตน  แดงย่ังยืน อ.๑ ทน.สมุทรสาคร
๑๙๕ สมุทรสาคร      นายเบญจพล ตัณฑประพันธ  หน.สป.อบต.๓ อบต.ดอนไกดี
๑๙๖ สระบุรี นางศิริสมบัติ  กีบุญมี หน.ส.กค. อบต.คลองเรือ
๑๙๗ สระบุรี นางอาภาภรณ  สุพรรณกนก  ปลัด อบต.๔ อบต.นาโฉง
๑๙๘ สระบุรี นายจงกล  บางเหลือง ปลัด อบต.๖ อบต.โคกตูม
๑๙๙ สระบุรี นายเจริญฤทธิ์ ศุทธางกูร ปลัด อบต.๕ อบต.หนองจรเข
๒๐๐ สระบุรี นายนพพร  เอี่ยมจันทร ปลัด อบต.๖ อบต.พุกราง
๒๐๑ สระบุรี นายประวัติ ประสานภักดิ์ ปลัด อบต.๕ อบต.หวยทราย
๒๐๒ สระบุรี นายศราวุธ  แปนขํา ปลัด อบต.๕ อบต.ตะกุด
๒๐๓ สระบุรี นายสุขสวัสดิ์  วงศเดชะ ปลัด อบต.๕ อบต.หนองโรง
๒๐๔ สระบุรี ส.ต.ท.หญิง ลําพา  กายเพชร ปลัด อบต.๖ อบต.หนองปลาหมอ
๒๐๕ สิงหบุรี นางสมจิตร  ศรีชํานิ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สิงหบุรี
๒๐๖ สุโขทัย นางเบญจรีย  ทรัพยแสง ปลัด อบต.๖ อบต.ในเมือง
๒๐๗ สุโขทัย นางสายลม  มังคกูร ปลัด อบต.๕ อบต.คลองมะพลับ
๒๐๘ สุโขทัย นางอุษา  เล็กศิริมนตรี นัก บห.ท่ัวไป ๖ อบจ.สุโขทัย
๒๐๙ สุโขทัย นายธีรพล  อาริยกุล ปลัด อบต.๕ อบต.นาทุง
๒๑๐ สุโขทัย นายเพ็ชรสุพรรณ  จันอรรคคะ  ปลัด อบต.๖ อบต.ปากน้ํา
๒๑๑ สุโขทัย นายไพโรจน  ทรัพยเจริญ ผอ.สถานศึกษา ๗ ทม.สวรรคโลก
๒๑๒ สุโขทัย นายภิชาติ  วงศเข่ือนแกว ปลัด อบต.๕ อบต.ปากุมเกาะ
๒๑๓ สุโขทัย นายมนู  ดลจิตต ปลัด ทต.๖ ทต.ศรีนคร
๒๑๔ สุโขทัย นายยม  ล้ินจี่ขาว ผอ.ก.กศ.๗ ทม.สวรรคโลก
๒๑๕ สุโขทัย ส.ต.ท.วิทยา  เกษรพรหม ปลัด อบต.๖ อบต.เมืองบางขลัง
๒๑๖ สุโขทัย ส.อ.สมศักดิ์  สมใจเพ็ง ปลัด อบต.๕ อบต.น้ําขุม
๒๑๗ สุพรรณบุรี น.ส.กาญจนา ขาวโต หน.ส.กค. อบต.ดอนเจดีย
๒๑๘ สุพรรณบุรี น.ส.พัชรี  จิตรนพคุณ นิติกร ๓ อบต.หนองสาหราย
๒๑๙ สุพรรณบุรี นางวาสนา  กิจประชากร ปลัด อบต.๖ อบต.หนองสาหราย
๒๒๐ สุพรรณบุรี นางอรทัย  ทาเอื้อ นิติกร ๓ อบต.ทะเลบก
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๒๒๑ สุราษฎรธานี นางวิมล  บุญรอด จบห.ทป.๕ อบจ.สุราษฎรธานี
๒๒๒ สุราษฎรธานี นางอรชร  ณ นคร บค.๗ว ทม.ทาขาม
๒๒๓ สุราษฎรธานี นางอัมพร ชัยวิชิต ปลัด อบต.๔ อบต.สาคู
๒๒๔ สุราษฎรธานี นายปารเมศ ศรีรัตนกุล ปลัด อบต.๕ อบต.คลองไทร
๒๒๕ สุราษฎรธานี พ.จ.อ.ธวัชชัย รัตนอาภากรณ  ปลัด ทต.๕ ทต.เขาวง
๒๒๖ สุรินทร จ.อ.รุงนิรันดร สิงหทอง ปลัด อบต.๖ อบต.ไพรขลา
๒๒๗ สุรินทร นายเกียรติธวัช  มีสิทธ์ิ ปลัด อบต.๖ อบต.กระหาด
๒๒๘ สุรินทร นายจักรี วรรณูปถัมภ นิติกร ๕ อบจ.สุรินทร
๒๒๙ สุรินทร นายณรงค เอิบอิ่ม ปลัด อบต.๕ อบต.ระแงง
๒๓๐ สุรินทร นายนพดล ครบอุดม ปลัด อบต.๔ อบต.บักได
๒๓๑ สุรินทร นายนัทวุฒิ  รอยศรี ปลัด อบต.๖ ทต.บัวเชด
๒๓๒ สุรินทร นายประหยัด  แผลงดี อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สุรินทร
๒๓๓ สุรินทร นายพีรพงศ  แดงบุญเลิศ ปลัด อบต. อบต.เกาะแกว
๒๓๔ หนองคาย นายอาทิตย กุลสอน ปลัด ทต.๖ ทต.ดอนหญานาง
๒๓๕ อางทอง นายสุรเชษฐ  มีคุณ หน.สป.อบต.๖ ทต.จรเขรอง
๒๓๖ อางทอง นายอภิวัฒน รักษาวงศ ปลัด อบต.๔ อบต.ราชสถิตย
๒๓๗ อางทอง วาท่ี ร.ต.สมพร ภูวดลไพศาล  ปลัด ทต.๖ ทต.แสวงหา
๒๓๘ อุดรธานี นายนฤทธ์ิ สุนาพรม ปลัด อบต.๖ อบต.นาดี
๒๓๙ อุดรธานี นายไพบูลย มณีอนันตสุข ปลัด อบต.๖ อบต.โคกสะอาด
๒๔๐ อุดรธานี นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัด อบต.๖ อบต.หนองไฮ
๒๔๑ อุดรธานี นายสําเริง ดวงตาผา ปลัด อบต.๖ อบต.นาขา
๒๔๒ อุดรธานี นายสุพล บาอุย ปลัด อบต.๖ อบต.หนองกุงศรี
๒๔๓ อุดรธานี วาท่ี ร.ต.ปริชาติ อึ่งสะกาว ปลัด อบต. อบต.ผักตบ
๒๔๔ อุตรดิตถ นายบุญทรง สุกันทา ปลัด อบต.๕ อบต.สองคอน
๒๔๕ อุตรดิตถ นายศุภกร  รินพล ปลัด อบต.๕ อบต.ในเมือง
๒๔๖ อุตรดิตถ นายสมชาย  สนแยม ปลัด อบต.๕ อบต.ทาปลา
๒๔๗ อุตรดิตถ นายสมัย  มาสิงห ปลัด อบต.๕ อบต.บานเส้ียว
๒๔๘ อุตรดิตถ นายอิศเรศ  โลหิตพินทุ ปลัด อบต.๖ อบต.วังแดง
๒๔๙ อุทัยธานี นายวิโรจน  รูปดี ผอ.ก.ชาง ๘ ทม.อุทัยธานี
๒๕๐ อุทัยธานี นายสุริยัน  จริตงาม ปลัด อบต.๖ อบต.บานบึง
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๑ กาญจนบุรี นางอัญ  บูรณะพานิช ปลัด ทต.๖ ทต.เลาขวัญ
๒ กาญจนบุรี วาท่ี ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ ปลัด อบต.๖ อบต.ตะคร้ําเอน  
๓ กําแพงเพชร น.ส.เพียงเพ็ญ  ยอสม ปลัด อบต.๕ อบต.ปางตาไว
๔ กําแพงเพชร นางกรฑิตถา  มหาวงศ จพง.ธก.๖ ทต.คลองแมลาย
๕ กําแพงเพชร นางเกศินี  ม่ันปาน บุคลากร ๓ ทต.ลานกระบือ
๖ กําแพงเพชร นางพิจักษณา  ธรรมสอน จพง.ธก. ๖ ทต.นครชุม
๗ กําแพงเพชร ส.อ.สุกิจ  ปทมะรีย ปลัด อบต.๖ อบต.โนนพลวง
๘ จันทบุรี นายปฏิวัติ  ขุนสุนทร อ.๒ ระดับ ๗ ทม.ขลุง
๙ ฉะเชิงเทรา นายชัยพัฒน  สุภาพิพัฒน นวช.กศ.๓ อบต.ทาไข
๑๐ ชลบุรี นางสมพร  โพธิบุตร รอง ผอ.รร.๗ ทม.พนัสนิคม
๑๑ ชลบุรี นายธนชาติ  นาวีรัตนวิทยา ปลัด อบต.๖ อบต.บอทอง
๑๒ ชลบุรี นายธราธิป  เกียรติวุฒิไกร ปลัด อบต.๕ อบต.บานบึง
๑๓ ชลบุรี นายปรีชา  แซซื้อ ปลัด อบต.๖ อบต.เหมือง
๑๔ เชียงราย นางจารุพันธ  อุตมอาง ผอ.ก.กศ.๗ ทต.แมสาย
๑๕ เชียงราย นางอรพิน  ฟนอินตะศรี จนท.สัทนาการ ๔ ทต.เวียงชัย
๑๖ เชียงราย นายทัต  วังเมือง ปลัด อบต.๕ อบต.แมจัน
๑๗ เชียงราย นายธวัช  แกวจินดา ปลัด อบต.๔ อบต.ทานตะวัน
๑๘ เชียงราย นายธีรนันท  กันทะชัย ปลัด อบต.๕ อบต.ปาแดด
๑๙ เชียงราย นายนพรัตน  ลังกาพินธ ปลัด อบต.๕ อบต.สถาน
๒๐ เชียงราย นายพงษทวี  พงษพันธุชัชวาล  ปลัด อบต.๔ อบต.แมเปา
๒๑ เชียงราย นายพงษพจน  เพียรศิลป ปลัด ทต.๖ ทต.แมสรวย
๒๒ เชียงราย นายพิเชษฐ  มาเรียงกา ปลัด ทต.๖ ทต.บานเหลา
๒๓ เชียงราย นายพิรัฐ  กันคํา บุคลากร ๔ ทต.จันจวา
๒๔ เชียงราย นายพีระชาติ  นันทชาติ ปลัด อบต.๕ อบต.สันทราย
๒๕ เชียงราย นายมีชัย  ลือใจ จนท.สัทนาการ ๕ ทม.พาน
๒๖ เชียงราย นายศรียนต  เชื้อชิต ปลัด อบต.๖ อบต.หนองปากอ
๒๗ เชียงราย นายศรีสวัสด์ิ  หงษคํา ปลัด อบต.๕ อบต.ทาขาวเปลือก
๒๘ เชียงราย นายสมจิตต  ศิริชัยชุม ปลัด อบต.๔ อบต.มวงยาย

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่น (ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา)
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๒๙ เชียงราย นายสมบัติ  วังแสง ปลัด อบต.๕ อบต.ปงนอย
๓๐ เชียงราย นายสังวรณ  ปญโญ หน.สนง.ป.ทต.๖ ทต.บานเหลา
๓๑ เชียงราย นายสุธี  มูลสถาน ปลัด อบต.๕ อบต.โปงแพร
๓๒ เชียงราย นายสุรเชษฐ  กรงจักร ปลัด อบต.๖ อบต.เจริญเมือง
๓๓ เชียงราย นายสุรินทร  วันเงิน ปลัด อบต.๔ อบต.แมเจดีย
๓๔ เชียงราย นายอภิชาติ  เลิศเกษม ปลัด อบต.๕ อบต.ทาขาม
๓๕ เชียงราย นายอํานาจ  มาฟู ปลัด อบต.๖ อบต.เวียงกาหลง
๓๖ เชียงราย วาท่ี ร.ต.สุเมธ  วิชัยนันท ปลัด อบต.๖ อบต.นางแล
๓๗ เชียงใหม น.ส.จิราพร  สาดสี นวช.กศ.๓ อบต.เชียงดาว
๓๘ เชียงใหม น.ส.นวราห  เรือนคํา นวช.กศ.๓ อบต.สันทราย
๓๙ เชียงใหม น.ส.พลับพลึง  ไชยเมธา นวช.กศ.๓ อบต.สารภี
๔๐ เชียงใหม น.ส.รัชนก  ชัยพุทธิกุล นวช.กศ.๓ อบต.หนองบัว
๔๑ เชียงใหม นางจิตสุรางค  พรหมจิต น.บห.ทป.๗ ทน.เชียงใหม
๔๒ เชียงใหม นายทนงศักด์ิ  เดชไพรขลา ปลัด อบต.๕ อบต.เมืองนะ
๔๓ เชียงใหม นายทักษิณ  มณีวรรณ ปลัด อบต.๕ อบต.ออนเหนือ
๔๔ เชียงใหม นายพลาธิป  รูธรรม ปลัด อบต.๖ อบต.แมนะ
๔๕ เชียงใหม นายพิเชษฐ  มากโพ ผอ.ก.กศ.๗ ทต.สันปาตอง
๔๖ เชียงใหม นายพุทธศร วัฒนาอุดมวงษ นว.สุขาภิบาล ๗ ทต.แมโจ
๔๗ เชียงใหม นายไมตรี  แซฉิน นวช.ก.กศ.๓ อบต.ปาเม่ียง
๔๘ เชียงใหม นายวสันต  เตชะฟอง บุคลากร ทต.หางดง
๔๙ เชียงใหม นายสมเกียรติ  วรรณสุทธิ์ นิติกร ๓ อบต.เมืองแหง
๕๐ เชียงใหม นายสายันห  พรมมาแบน ปลัด อบต.๕ อบต.ยางคราม
๕๑ ตราด นายสิทธิพงษ  ไวฑูรยเกียรติ ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.ตราด
๕๒ ตราด นายอภิชัย  ทัฬหชัยกุล รก.ผอ.ก.กศ.๘ ทม.ตราด
๕๓ นครปฐม นางนภกร  อุมมล นวช.กศ.๓ อบต.โพรงมะเดื่อ
๕๔ นครพนม นายระพีพัฒน  มหาโคตร น.บห.ทป.๖ ทต.เรณูนคร
๕๕ นครราชสีมา น.ส.พิกุล  จิตโชคอํานวย นวช.กศ.๓ อบต.หินดาด
๕๖ นครราชสีมา น.ส.อุบลรัตน  ถวายหนา นวช.กศ.๓ ทต.สูงเนิน
๕๗ นครราชสีมา นางเพรก  ปกขุนทด น.บห.ทป.๖ ทต.แซะ
๕๘ นครราชสีมา นางเสริมศรี  โสมวงศ น.บห.ทป.๗ ทต.สูงเนิน
๕๙ นครราชสีมา นายกังวาลไพร  นามมุงคุณ นวช.กศ.๓ อบต.กระขอน
๖๐ นครราชสีมา นายสุขุม  หรองบุตรศรี นวช.กศ.๓ อบต.ดอนตะหนิน

 - ๒ -



ลําดับที่ จังหวัด ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด
๖๑ นครราชสีมา นายอําไพ  ชุมหม่ืนไวย น.บห.ทป.๖ ทต.บางวัว
๖๒ นครศรีธรรมราช นายนพดล ไชยศร ปลัด อบต.๖ อบต.นาไมไผ
๖๓ นครศรีธรรมราช นายประพันธ พรหมเมือง ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงสง
๖๔ นครศรีธรรมราช นายประเสริฐ รัตนวิชา ปลัด ทต.๖ ทต.ทาศาลา
๖๕ นครศรีธรรมราช นายปวิณวัช ศรีณรงค ปลัด อบต.๖ อบต.ทางิ้ว
๖๖ นครศรีธรรมราช นายภิญโญ หนูชื่น ปลัด อบต.๗ อบต.ทาศาลา
๖๗ นครศรีธรรมราช นายสมคิด จูงศิริ ปลัด อบต.๖ อบต.ละอาย
๖๘ นครศรีธรรมราช นายสมชาย ชูวิเชียร ปลัด ทต.๖ ทต.เขาชุมทอง
๖๙ นครศรีธรรมราช นายสมศักด์ิ หนูรุน ปลัด อบต.๔ อบต.ควนชะลิก
๗๐ นครศรีธรรมราช นายสําราญ มุกนอย ปลัด อบต.๖ อบต.เปลี่ยน
๗๑ นครศรีธรรมราช นายสิทธิชัย พุฒิกุลบวร ปลัด ทต.๗ ทต.สิชล
๗๒ นครสวรรค น.ส.ฐานิกา  อนวัช นวช.กศ.๓ ทต.หนองเบน
๗๓ นครสวรรค นางทองปอน  มีชูศักด์ิ นัก บห.กศ.๘ ทต.ตาคลี
๗๔ นครสวรรค นางสังวาน  ชายเพ็ชร อ.ใหญ ๗ ทต.ตาคลี
๗๕ นครสวรรค นางสุพาพร  สุมังเกษตร หน.สนง.ป.๖ ทต.ทับกฤช
๗๖ นครสวรรค จาสิบตํารวจศุภกร  เรืองธีรวงศา นิติกร ๔ ทต.ตาคลี
๗๗ นนทบุรี น.ส.มณฑา  เจริญสุขสุวรรณ ปลัด อบต.๗ อบต.บางรักใหญ
๗๘ นนทบุรี นายณัฐวัฒน  สัปปพันธ ปลัด อบต.๖ อบต.มหาสวัสด์ิ
๗๙ นนทบุรี นายธานินทร  ฉัตรทอง นิติกร ๖ ทน.นนทบุรี
๘๐ นนทบุรี นายนรินทร  นารีเลิศ ปลัด อบต.๗ อบต.ไทรใหญ
๘๑ นนทบุรี นายบุญมี  ชื่นสมศักด์ิ ปลัด อบต.๗ อบต.ละหาร
๘๒ นนทบุรี นายพรชัย  ไขสกุล รองปลัด อบต.๕ อบต.บางรักใหญ
๘๓ นนทบุรี นายเรวัตร  กนกวิรุฬห ปลัด อบต.๕ อบต.บางเลน
๘๔ นนทบุรี นายเวนิต  วัฒนธํารงค ผอ.ผงป. ๘ อบจ.นนทบุรี
๘๕ นนทบุรี นายอุปถัมภ  ปฏิทัศน รองปลัด อบต.๕ อบต.ละหาร
๘๖ นาน นายเสฏฐวุฒิ  อบเชย หน.สวนโยธา ๔ อบต.ปอน
๘๗ นาน วาท่ี ร.ต.ชัยศิลป  คําปาแฝง ปลัด อบต.๕ อบต.นํ้ามวบ
๘๘ บุรีรัมย น.ส.อัญชลี  เชาวนกุล น.บห.ทป.๖ ทต.ประโคนชัย
๘๙ บุรีรัมย นายวีระศักด์ิ  อรรคธรรม นวช.กศ.๓ อบต.เขาคอก
๙๐ ปทุมธานี นางฐิตินันท  เจริญอาจ ปลัด ทต.๗ ทต.สน่ันรักษ
๙๑ ปทุมธานี นางพิทยา  สวางกุล ปลัด ทต.๖ ทต.บางกะดี
๙๒ ปทุมธานี นายใบศรี  พิมพหาร  - ทม.ทาโขลง
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๙๓ ปทุมธานี นายเผด็จ  ชอบรูป ครูผูชวย ทม.ทาโขลง
๙๔ ปทุมธานี วาท่ี ร.ต.สรรเพ็ชร  หริตกุล ปลัด อบต.๖ อบต.หนาไม
๙๕ ปทุมธานี ส.ต.ต.หญิง อรุณี  สายเมือง จบห.ทป.๓ ทม.รังสิต  
๙๖ ปราจีนบุรี นางรุงทิวา  ธัญญวนิช น.บห.ทป.๖ อบจ.ปราจีนบุรี
๙๗ พระนครศรีอยุธยา นายธวัชชัย  รัศมีทอง จนท.สันทนาการ ๖ว ทต.ทาเรือ
๙๘ พระนครศรีอยุธยา นายนิคม  มาลัยศรี ปลัด อบต.๕ อบต.บานลี่
๙๙ พระนครศรีอยุธยา นายพิพนธ  ศรีบัญฑิตย ปลัด อบต.๖ อบต.ไผลอม
๑๐๐ พระนครศรีอยุธยา นายราชิต  อาจประสม ปลัด อบต.๖ อบต.บางประหัน
๑๐๑ พัทลุง นางเพ็ญภรณ  สองจา น.บห.ทป.๖ ทต.แมขรี
๑๐๒ พัทลุง นางอุไร  บัวบาน น.บห.ทป.๖ ทม.ศรีสะเกษ
๑๐๓ แพร น.ส.ปาริชาติ  บุญชวย นวช.กศ.๓ อบต.แมจั๊วะ
๑๐๔ แพร นางทิตติยา  สุกใส น.บห.ทป.๖ อบจ.แพร
๑๐๕ ภูเก็ต น.ส.กรสุดา  จันทรวงศ ครูผูชวย ทต.เชิงทะเล
๑๐๖ มหาสารคาม น.ส.สกุลกานต  ชมชื่น น.บห.ทป.๖ อบจ.มหาสารคาม
๑๐๗ มหาสารคาม นายวุฒิชัย  แกนโมก นวช.กศ.๓ อบต.ราษฎรพัฒนา
๑๐๘ มุกดาหาร นายนฤพนธ  วงษพานิช ผอ.รร.๘ ทม.มุกดาหาร
๑๐๙ แมฮองสอน นางแพรวนภา  ธรรมเนียมตน นวช.กศ.๓ อบต.แมสะเรียง
๑๑๐ ยโสธร นายสุทัศน  เขื่อนคํา จพง.สาธารณสุข อบต.หองแซง
๑๑๑ ยะลา นายจํารัส  สีทองชื่น น.บห.ทป.๖ อบจ.ยะลา
๑๑๒ รอยเอ็ด น.ส.ยศวดี  จันทรเรืองฤทธิ์ ปลัด อบต.๕ อบต.โนนสงา
๑๑๓ รอยเอ็ด น.ส.ศิริพร  ไชยโภค น.บห.ทป.๖ ทม.รอยเอ็ด
๑๑๔ รอยเอ็ด น.ส.สิริพร  สิงหเสนา ปลัด อบต.๖ อบต.โคกลาม
๑๑๕ รอยเอ็ด นางกาบแกว  เปยมสกุล หน.สนง.ป.๖ ทต.เมืองสรวง
๑๑๖ รอยเอ็ด นางเตือนใจ  ฟองเนตร นวช.กศ.๓ อบต.พรสวรรค
๑๑๗ รอยเอ็ด นางวราภรณ  นวลเพ็ญ น.บห.ทป.๗ ทม.รอยเอ็ด
๑๑๘ รอยเอ็ด นายนิมิตร  เอกมาตย ปลัด อบต.๕ อบต.รอบเมือง
๑๑๙ รอยเอ็ด นายนุกูล  บํารุงเอื้อ ปลัด อบต.๕ อบต.พลับพลา
๑๒๐ รอยเอ็ด นายประจักษ  อุณาศรี ปลัด อบต.๕ อบต.อบต.หนองขาม
๑๒๑ รอยเอ็ด นายปราโมทย  สงเคราะหสุข  ปลัด อบต.๕ อบต.โหรา
๑๒๒ รอยเอ็ด นายภัทรภูมิ  จําปาทอง ปลัด อบต.๕ อบต.โพธิ์ชัย
๑๒๓ รอยเอ็ด นายมนตรี  บุญไชย ปลัด อบต.๕ อบต.ภูเงิน
๑๒๔ รอยเอ็ด นายวีระศักด์ิ  จันทรเพ็ญ นวช.กศ.๓ อบต.วารีสวัสด์ิ
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๑๒๕ รอยเอ็ด นายวุฒิภูมิ  สุรเสน ปลัด ทต.๕ ทต.บานนิเวศน
๑๒๖ รอยเอ็ด นายเศกสิทธิ์  ศรีสําราญ ปลัด อบต.๔ อบต.ทาหาดยาว
๑๒๗ รอยเอ็ด นายสมเดช  กิ่งแกว ปลัด อบต.๖ อบต.นาอุดม
๑๒๘ รอยเอ็ด นายสุพจน  ยมรัตน จพง.ธก.๔ ทต.สระคู
๑๒๙ รอยเอ็ด นายเสถียร  ฉวีวงค นวช.ก.กศ.๖ อบต.ธวัชบุรี
๑๓๐ รอยเอ็ด นายโสพล  นามหาไชย ปลัด อบต.๕ อบต.เหลาหลวง
๑๓๑ รอยเอ็ด นายอุปกรณ  ดีเสมอ หน.ฝ.บค.๗ อบจ.รอยเอ็ด
๑๓๒ รอยเอ็ด วาท่ี ร.ต.ธงชัย  คําไพ นิติกร ๓ อบต.หนอม
๑๓๓ รอยเอ็ด วาท่ี ร.ต.สันติวัฒน  ศรีสมุทร ปลัด อบต.๖ อบต.อีงอง
๑๓๔ รอยเอ็ด ส.ต.ต.ปรีชา  ปามา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองแวง
๑๓๕ รอยเอ็ด ส.ต.ท.สุดใจ  อนทรสีเมือง ปลัด อบต.๖ อบต.สิงหโคก
๑๓๖ รอยเอ็ด ส.ต.อ.ทักษัณ  พลเยี่ยม จบห.ทป.๕ อบจ.รอยเอ็ด
๑๓๗ ระนอง นางสุนทรี  มีกุล ผอ.รร.๘ ทม.ระนอง
๑๓๘ ระนอง นายพิมล  เปรมประสงค นัก.บห.กศ.๘ ทม.ระนอง
๑๓๙ ระยอง น.ส.นิสาชล  สุรฉัตร บค.๓ อบต.เพ
๑๔๐ ระยอง นางกานดา  นามสงา ปลัด ทต.๗ ทต.ทุงควายกิน
๑๔๑ ระยอง นายเพิ่มศักด์ิ  ยอดยาดี ปลัด ทต.๗ ทต.มาบยางพร
๑๔๒ ระยอง นายภาณุวัฒน  เวชพนม ปลัด อบต.๖ อบต.คลองปูน
๑๔๓ ระยอง นายสมเกียรติ  จองจิตรมั่น ปลัด อบต.๖ อบต.ปลวกเดง
๑๔๔ ระยอง นายสมานมิตร  สุวรรณฉวี ปลัด อบต.๖ อบต.วังหวา
๑๔๕ ระยอง นายสุวิช  วงษเสงี่ยม ปลัด อบต.๖ อบต.ชากโดน
๑๔๖ ระยอง นายเสรี  พันธเจริญ ปลัด อบต. ๖ อบต.หนองไร
๑๔๗ ระยอง นายอัครสิทธิ์  จอมสืบ ปลัด อบต.๕ อบต.ชุมแสง
๑๔๘ ระยอง พ.จ.อ.อดิศักด์ิ  ใครบุตร ปลัด อบต.๖ อบต.หนองตะพาน
๑๔๙ ระยอง วาท่ี ร.ต.ชัยวัฒน  เพ็ชรไฝ จนท.บข.๑ ทต.บานฉาง
๑๕๐ ระยอง วาท่ี ร.ต.เชาวลิต  จันมณี นิติกร ทม.มาบตาพุด
๑๕๑ ลพบุรี นางกมลทิพย  สังขสุวรรณ น.บห.ทป.๖ ทต.เขาพระราม
๑๕๒ ลพบุรี นางสมคิด  คําดี ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ลํานารายณ
๑๕๓ ลําปาง นายอนันต นันตาดี ปลัด อบต.๖ อบต.แมวะ
๑๕๔ ลําปาง นายอํานวย บําเพ็ญไพบูลย ปลัด อบต.๖ อบต.บานกิ่ว
๑๕๕ ลําปาง วาท่ี ร.ต.พรอม ทรายใจ ปลัด อบต.๖ ทต.ดอนไชย
๑๕๖ ลําปาง วาท่ี ร.ต.พิสิทธิ์ พิรุณกล ปลัด อบต.๖ อบต.แมถอด
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๑๕๗ ลําพูน นางขนิฐา  นุตตะจะ นวช.กศ.๕ อบต.เมืองงา
๑๕๘ เลย นางจีรนันท  สอนสุภาพ น.บห.ทป.๖ อบจ.เลย
๑๕๙ ศรีสะเกษ น.ส.ราตรี  สายทอง น.บห.ทป.๖ อบจ.ศรีสะเกษ
๑๖๐ ศรีสะเกษ นางปติยา  นันทวงษ ปลัด อบต.๕ อบต.โนนสัง
๑๖๑ ศรีสะเกษ นายประจักษ  ปาปะโต จนท.ธุรการ ๓ ทต.บึงบูรพ
๑๖๒ ศรีสะเกษ นายประภาส  พรหมทา ปลัด อบต.๖ อบต.หนองไฮ
๑๖๓ ศรีสะเกษ นายปญญา  ชูเลิศ ปลัด อบต.๕ อบต.หนองแกว
๑๖๔ ศรีสะเกษ นายเพิ่มพูน  ใยขันธ ปลัด อบต.๕ อบต.โพธิ์ชัย
๑๖๕ ศรีสะเกษ นายรณรงค หนองคู ปลัด อบต.๕ อบต.หนองไผ
๑๖๖ ศรีสะเกษ นายศุภกร  วงศสมานมิตร ปลัด อบต.๕ อบต.วังหิน
๑๖๗ ศรีสะเกษ นายสมาน  พรมศรี ปลัด อบต.๕ อบต.กฤษณา
๑๖๘ สกลนคร น.ส.นันมิยา  นันธิเสน นวช.กศ.๕ ทม.สกลนคร
๑๖๙ สกลนคร นายขวัญชาติ  ศรีหารักษา อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สกลนคร
๑๗๐ สกลนคร นายฤทัย  สหะจิตตา อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สกลนคร
๑๗๑ สกลนคร นายสุทธิพงษ  วุฒิสุพงษ ครู คศ.๒ ทม.สกลนคร
๑๗๒ สกลนคร นายอัครพงศ  ภูติยา อ.๑ ระดับ ๕ ทม.สกลนคร
๑๗๓ สงขลา น.ส.จินตนา  ปทุมจุลานันท นวช.กศ.๓ อบต.คูเตา
๑๗๔ สงขลา น.ส.พรรณี  ปลอดเทพ นวช.กศ.๓ อบต.สํานักขาม
๑๗๕ สงขลา นางณิชานันท  วิเศษสินธุ รอง ปลัด อบต.๖ อบต.สํานักขาม
๑๗๖ สงขลา นางพยอม  จีรวัฒนธนพงศ ปลัด อบต.๖ อบต.เขาพระ
๑๗๗ สงขลา นายเกษม  นิเต็ม นิติกร ๔ อบต.ปาดังเบซาร
๑๗๘ สงขลา นายโกเมศร  พรหมแกว ผอ.ก.กศ.๗ ทต.สะบายอย
๑๗๙ สงขลา นายชาญไชย  มุตตาหารัช นิติกร ๕ ทต.คอหงส
๑๘๐ สงขลา นายณัฐพงษ  ทองเสง นิติกร ๓ ทต.ปาดังเบซาร
๑๘๑ สงขลา นายภาณุมาศ  คําหวาน ปลัด อบต.๖ อบต.นาหวา
๑๘๒ สงขลา นายวิชาญ  บังแดง บค.๔ ทต.จะนะ
๑๘๓ สงขลา นายวิชาติ  จูรัตนสาร ปลัด อบต. อบต.จะโหนง
๑๘๔ สงขลา นายวิศนัย  เมืองนอย ปลัด อบต. อบต.คลองอูตะเภา
๑๘๕ สงขลา นายวิศนุ  แกวคีรี ปลัด อบต. อบต.ฉลุง
๑๘๖ สงขลา นายวีระ  ศศิภิญโญ ปลัด อบต.๖ อบต.คลองเดน
๑๘๗ สงขลา นายศุภชัย  เจริญกุล ปลัด อบต.๕ ทต.ควนลัง
๑๘๘ สงขลา นายศุภวัฒน  ศรีบัวลา ปลัด อบต.๕ อบต.วัดสน
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๑๘๙ สงขลา นายสมปอง  คําตีบ ปลัด อบต.๖ อบต.แค
๑๙๐ สงขลา นายสมปอง  สุขสวาง ปลัด อบต. อบต.ทุงใหญ
๑๙๑ สงขลา นายสมพร หนูสุวรรณ ปลัด อบต. อบต.เขามีเกียรติ
๑๙๒ สงขลา ส.ต.ท.ทัตพงศ  มูสิกะ นิติกร ๖ว อบต.นํ้านอย
๑๙๓ สงขลา ส.ต.อ.ทวี  จันทรอน รองปลัด อบต.๖ อบต.นํ้านอย
๑๙๔ สมุทรสาคร นายกําแหง  รัตนประเสริฐ รองปลัด อบต.๖ อบต.ดอกกระบือ
๑๙๕ สมุทรสาคร นายเพิ่มศักด์ิ  ฝอยทอง ปลัด อบต.๖ อบต.ดอนไกดี
๑๙๖ สมุทรสาคร นายมนตรี  นคราพานิช ปลัด ทต.๕ ทต.เกษตรพัฒนา
๑๙๗ สมุทรสาคร นายมิตรภาพ  อนุศาสนนันทน นัก บห.สธ.๖ อบต.หลังสวน
๑๙๘ สมุทรสาคร นายสงัด  สายลุน รองปลัด อบต.๕ อบต.ทาไม
๑๙๙ สมุทรสาคร นายสมเจต  คําหงษ ปลัด อบต.๖ อบต.สวนสม
๒๐๐ สมุทรสาคร นายเสฏฐวุฒิ  ดารารัตน จบห.ทะเบียนฯ ๔ ทต.บานแพว
๒๐๑ สระบุรี นางสุมิตตรา  ศรีสุพรรณ ผอ.กองศึกษา ๗ ทต.หนาพระลาน
๒๐๒ สระบุรี นายเจษฎา ชังอิน รก.หน.สป.ทต.๖ ทต.หนองแค
๒๐๓ สระบุรี นายธนชาติ  สมอไทย ปลัด อบต.๕ อบต.ไกเสา
๒๐๔ สระบุรี นายนพปฎล  เงินลําไย ปลัด อบต.๕ อบต.ดงตะงาว
๒๐๕ สระบุรี นายสมยศ  ไพบูลยสุข ปลัด อบต.๖ อบต.มิตรภาพ
๒๐๖ สระบุรี นายสหพัฒน  ยั่งยื่น จนท.ธก. อบต.คลองเรือ
๒๐๗ สระบุรี นายสุชาติ  เขตเมืองปก ปลัด อบต.๕ อบต.แสลงพัน
๒๐๘ สระบุรี นายอดุลย ศรีคลาย ปลัด อบต.๖ อบต.คําพราน
๒๐๙ สระบุรี นายอนันต นิกรเงิน หน.ส.ยธ. อบต.คลองเรือ
๒๑๐ สระบุรี นายอุทัยวุฒิ  ตันเรือง ปลัด อบต.๖ อบต.ทามะปราง
๒๑๑ สระบุรี นายเอนก  คณโฑทอง ปลัด อบต.๕ อบต.หนองแก
๒๑๒ สิงหบุรี น.ส.อรัญญา  สาผิว น.บห.ทป.๖ อบจ.สิงหบุรี
๒๑๓ สุโขทัย น.ส.พรสุดา  มุสิกโปฎก น.บห.ทป.๖ ทต.กงไกรลาศ
๒๑๔ สุโขทัย นายนิคม  พลาพล ปลัด ทต. ทต.ทุงหลวง
๒๑๕ สุโขทัย นายรุงโรจน  ศรีสุทธิรักษ ปลัด ทต.๖ ทต.ศรีสําโรง
๒๑๖ สุโขทัย นายวิพล  สมบูรณ ปลัด อบต.๕ อบต.ศรีสําโรง
๒๑๗ สุโขทัย นายวิรัช  บัวคง รองปลัด ทม.๗ ทม.สวรรคโลก
๒๑๘ สุโขทัย นายสนอง  บุญคง ผอ.ก.กศ.๙ ทม.สวรรคโลก
๒๑๙ สุโขทัย นายสรรพสิทธิ์  ทวมนาค จพง.ธก.๕ ทต.บานสวน
๒๒๐ สุโขทัย นายสรายุทธ  ยันตวิเศษ ปลัด อบต.๖ อบต.วังลึก
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๒๒๑ สุโขทัย นายสิทธิณัฐ  เพชรเอม ปลัด อบต.๕ อบต.ปาแฝก
๒๒๒ สุโขทัย นายสุรินทร  สนแกว หน.สวนโยธา ๔ อบต.ไกรกลาง
๒๒๓ สุโขทัย นายอนุกูล  แกวเกา ปลัด ทต.๕ ทต.บานโตนด
๒๒๔ สุโขทัย นายอนุสรณ  ยุพเยาว ปลัด ทต.๖ ทต.ลานหอย
๒๒๕ สุโขทัย นายอภิเดช  อินตะวิชัย นายชางโยธา ๕ ทต.ทุงเสลี่ยม
๒๒๖ สุโขทัย นายเอกชัย  ปกษี ปลัด อบต.๕ อบต.นครเดิฐ
๒๒๗ สุโขทัย จ.ส.ต.วิโรจน  ยิ้มจันทร นิติกร ๓ อบจ.สุโขทัย
๒๒๘ สุพรรณบุรี น.ส.ภรินทิพย  บุญเงิน นิติกร ๓ อบต.มะขามลม
๒๒๙ สุพรรณบุรี นายณัฐวุฒิ แสงดาว ปลัด ทต.๖ ทต.หนองหญาไซ
๒๓๐ สุพรรณบุรี นายทินกร  บุญภงา หน.ส.ยธ.๔ อบต.หนองกระทุม
๒๓๑ สุพรรณบุรี นายนิรันดร  คงกําเนิด ปลัด อบต. ๕ อบต.บานดอน
๒๓๒ สุพรรณบุรี นายพงศศักด์ิ  ชาลีเขียว ปลัด อบต.๖ อบต.มะขามลม
๒๓๓ สุพรรณบุรี นายพิชิต  พานิช ปลัด อบต.๕ อบต.หนองราชวัตร
๒๓๔ สุพรรณบุรี นายภิญโญ  พุมจําปา ปลัด อบต.๕ อบต.ดอนมะลัง
๒๓๕ สุพรรณบุรี นายศรัณย  สุทธิชลวัฒน บค.๓ ทต.ทาเสด็จ
๒๓๖ สุพรรณบุรี นายเศรษฐศักด์ิ  คุณแกว นิติกร ๓ อบต.ศาลาขาว
๒๓๗ สุพรรณบุรี นายเสกสรรค  อรามวาณิชย นิติกร ๗ว อบจ.สุพรรณบุรี
๒๓๘ สุรินทร นางรัชนี  พัสลังก หน.สนง.ป.๖ ทต.จอมพระ
๒๓๙ สุรินทร นายพีระพงษ  แดงบุญเลิศ ปลัด อบต.๖ อบต.เกาะแกว
๒๔๐ สุรินทร นายพูลศักด์ิ รัตนชีวพงศ ปลัด อบต.๕ อบต.ลําดวน
๒๔๑ สุรินทร นายวิจักษณ  ศรีอุทธา อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สุรินทร
๒๔๒ สุรินทร นายสมชาย  กัลยะกิติ น.บห.ทป.๖ อบจ.สุรินทร
๒๔๓ สุรินทร นายสุขนันต  ดาทอง ปลัด อบต.๖ อบต.เปนสุข
๒๔๔ สุรินทร นายสุรศักด์ิ  สิงหหาร ปลัด อบต.๖ อบต.พรมเทพ
๒๔๕ สุรินทร น.ส.กาญจนา คงสุข ปลัด อบต.๖ อบต.กระออม 
๒๔๖ หนองคาย นางศิริวรรณ  ศรีหะ น.บห.ทป.๖ อบจ.หนองคาย
๒๔๗ อํานาจเจริญ นางปริญญา  บุญเทศ หน.ก.กศ.๖ ทต.นาหวาใหญ
๒๔๘ อุดรธานี นางวรยา  ฤทธิมทา น.บห.ทป.๖ ทต.กุดลัม
๒๔๙ อุดรธานี นายเขตโสภณ  ธัญญวนิช น.บห.ทป.๖ ทน.อุดรธานี
๒๕๐ อุบลราชธานี นางวรรณา  ผาสุขนิต นัก บห.คลัง ทต.ตระการพืชผล
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๑ กาญจนบุรี นายวินัย  เดชรัตนสุวรรณ ผอ.รร.๘ ทม.กาญจนบุรี
๒ กําแพงเพชร นางเดือนฉาย  เสงี่ยมโคกกรวด ครู คศ.๒ ทม.กําแพงเพชร
๓ กําแพงเพชร นายจิราวุฒิ  เกิดเทพ รอง ผอ.รร.๗ ทม.กําแพงเพชร
๔ กําแพงเพชร นายสมศักด์ิ  นาคนาม ครู คศ.๓ ทม.กําแพงเพชร
๕ กําแพงเพชร นายสันติภาพ  เกษรประทุม ครู คศ.๒ ทม.กําแพงเพชร
๖ กําแพงเพชร นายอธิการ  ยามา หน.ฝ.บห.กศ.๖ ทม.กําแพงเพชร
๗ ขอนแกน น.ส.วนิดา  ตาตินิจ นวช.กศ.๓ อบต.วังชัย
๘ ขอนแกน นายบุญเกิด  ทณฑล นวช.กศ.๓ อบต.บานดง
๙ ขอนแกน นายวิทย  กองมณี รอง ผอ.รร.๘ ทน.ขอนแกน
๑๐ จันทบุรี นายทรงชัย  คลอวุฒินันท ผอ.ก.กศ.๘ ทม.จันทบุรี
๑๑ จันทบุรี นายพงศศักด์ิ  เอียมสอาด ผอ.รร.๗ ทม.จันทบุรี
๑๒ จันทบุรี นายสุนทร  ผดุงตระกูล รอง ผอ.รร ทม.จันทบุรี
๑๓ จันทบุรี นายสุพล  เลิศอุดมชัย ปลัด อบต.๖ อบต.เทพนิมิตร
๑๔ ฉะเชิงเทรา น.ส.พรเพ็ญ  หรองเจริญ นวช.กศ.๓ อบต.นํ้าเปรี้ยว
๑๕ ฉะเชิงเทรา นางสาคร  สินบํารุง นวช.กศ.๖ ทต.นครเนื่องเขต
๑๖ ชลบุรี น.ส.จุไรรัตน  เดนดวง ผอ.ก.กศ.๗ ทต.บางละมุง
๑๗ ชลบุรี น.ส.ธนัญจิตต  เลียงผา อ.๒  ระดับ ๖ ทต.แหลมฉบัง
๑๘ ชลบุรี นางลัดดา  เจียวกก ผอ.รร.๗ ทม.ชลบุรี
๑๙ ชลบุรี นางสุรางค  วงศสมบูรณ ผอ.รร.๗ ทม.ชลบุรี
๒๐ ชลบุรี นางอมรรัตน  ชัยขรรคเมือง นวช.กศ.๓ ทต.แหลมฉบัง
๒๑ ชลบุรี นางอารี  พิมเสน อ.๒  ระดับ ๖ ทต.แหลมฉบัง
๒๒ ชลบุรี นางอุษา  สุปยะพันธ ผอ.รร.๗ ทม.ชลบุรี
๒๓ ชลบุรี นายกฤตธี  จําเริญพานิช ผอ.รร.๗ ทม.ชลบุรี
๒๔ ชลบุรี นายชาติชัย  ศรีพันธุ ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ทาบุญมี
๒๕ ชลบุรี นายพัฒนพงศ  บุญยิ่ง นวช.กศ.๓ อบต.หนองขาม
๒๖ ชลบุรี นายไพรพัฒน  รุงวิมลรัตน ผอ.รร.๗ ทม.ชลบุรี
๒๗ ชุมพร น.ส.กานดา  ยอดประเสริฐ นวช.กศ.๖ ทม.หลังสวน
๒๘ ชุมพร นายถาวร  รังษีสวาง ผอ.ก.กศ.๗ ทม.หลังสวน

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรการดําเนินการทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่น (ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา)

รุนที่ ๕ ระหวางวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘
ณ โรงแรมแมน้ํา ริเวอรไซค ถนนเจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพฯ
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๒๙ เชียงราย นายนิสิต  ศรีสวาท นิติกร ๓ อบจ.เชียงราย
๓๐ เชียงราย วาท่ี ร.ท.โกวิทย  คุณรัตน ปลัด อบต.๕ อบต.แมสลองใน
๓๑ เชียงราย ส.ต.อ.ประจัก  ยงยืน ปลัด อบต.๕ อบต.ศรีดอนไชย
๓๒ เชียงราย ส.อ.จรัส  โทะปา ปลัด ทต.๖ ทต.พญาเม็งราย
๓๓ เชียงใหม น.ส.ดาวเรือง  อินตากาศ นวช.กศ.๓ อบต.เมืองนะ
๓๔ เชียงใหม น.ส.ทวีรัตน  แทนเทือก นวช.กศ.๓ อบต.แมแดด
๓๕ เชียงใหม น.ส.อริษา  ทอนแกว นวช.กศ.๓ อบต.ปาแดด
๓๖ เชียงใหม น.ส.อรุณวรรณ  ฟูใจ นวช.กศ.๓ อบต.บึงโคง
๓๗ เชียงใหม นางกรณิศ  ดวงใบ หน.ฝ.กศ.๖ ทต.สันมหาพน
๓๘ เชียงใหม นางคงภัทร  สายปราชญ จนท.สัทนาการ ๕ ทต.บานกลาง
๓๙ เชียงใหม นางนํ้าออย  มีสัตยธรรม นัก.บห.กศ.๖ ทต.เชียงดาว
๔๐ เชียงใหม นางสุพัตรา  เสนาะ ผอ.ก.กศ.๗ ทม.แกนพัฒนา
๔๑ เชียงใหม นายกฤษกร  ยุนแกว นิติกร ๓ อบต.ชมภู
๔๒ เชียงใหม นายนพดล  สรอยนาค นวช.กศ.๓ อบต.แมสาย
๔๓ เชียงใหม นายยุทธกร  สัจจนัตนพงศ นวช.กศ.๓ อบต.แมลาว
๔๔ เชียงใหม นายวิเชียร  บุราณรักษ นวช.กศ.๓ อบต.สันทราย
๔๕ เชียงใหม นายวิทยา  ทานะ นวช.กศ.๓ อบต.เชิงดอย
๔๖ เชียงใหม นายวีระพล  บุตรแกว นิติกร ๓ อบต.หวยทราย
๔๗ เชียงใหม นายสมบัติ  ใจศิลป จพง.ธก.๒ ทต.บานกลาง
๔๘ เชียงใหม นายสมบูรณ  กาวิรส นวช.กศ.๓ อบต.สบเตี๊ยะ
๔๙ เชียงใหม นายสุขประเสริฐ  ไชยวงค นิติกร ๓ อบต.เชิงดอย
๕๐ เชียงใหม นายสุเทพ  สมพวง จพง.ธก.๒ ทน.เชียงใหม
๕๑ เชียงใหม นายอาทร  แกวหลา ปลัด อบต.๖ อบต.บานหลวง
๕๒ เชียงใหม นายอิทธิพล  จันทวิเศษ นิติกร ๓ อบต.หนองจอม
๕๓ เชียงใหม นายเอกนันท  กอสัมพันธ นิติกร ๓ อบต.ริมเหนือ
๕๔ เชียงใหม น.ส.นัฐพร  ทาวคําพุ นิติกร ๓ อบต.หนองควาย
๕๕ นครนายก นายถวัลย  โพธิ์ประสาท ผอ.รร.๘ ทม.นครนายก
๕๖ นครนายก นายปฏิคม  พงษประเสริฐ ผอ.รร.๘ ทม.นครนายก
๕๗ นครนายก นายวรรณชัย  กุสลาศรัย ผอ.รร.๗ ทน.นครนายก
๕๘ นครปฐม น.ส.นริศรา  เชิดชูสุวรรณ นวช.กศ.๓ อบต.ทาตลาด
๕๙ นครปฐม น.ส.เพ็ชรรัตน  รัตนทองคง ผอ.ก.กศ.๗ ทต.นครชัยศรี
๖๐ นครปฐม ส.ต.สมรักษ  ชางดํา นิติกร ๓ อบต.ทาตลาด
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๖๑ นครปฐม นายปยะวงศ  บุญวงศ นิติกร ๓ ทต.สามงาม
๖๒ นครปฐม น.ส.จันทิมา  จําปาศรี นิติกร ๓ อบต.หวยพระ
๖๓ นครพนม นางเสาวณีย  เสโลห อ.๓ ระดับ ๘ ทม.นครพนม
๖๔ นครพนม นายอภิรักษ  วระกุล อ.๒ ระดับ ๗ ทม.นครพนม
๖๕ นครราชสีมา น.ส.จิตอารีย  ชินสาร นวช.กศ.๓ อบต.หนองแจงใหญ
๖๖ นครราชสีมา น.ส.ดรุณี  ตากิ่มนอก นวช.กศ.๓ อบต.โคกกระเบื้อง
๖๗ นครราชสีมา น.ส.ดวงพร  กลีบกลาง นิติกร ๓ ทต.บานเหลื่อม
๖๘ นครราชสีมา น.ส.สุพัตรา  ภูหัดการ นวช.กศ.๓ อบต.ดานชาง
๖๙ นครราชสีมา น.ส.สุภาวดี  ศรีชุม นวช.กศ.๓ อบต.รังกาใหญ
๗๐ นครราชสีมา น.ส.อรดี  วะสัตย นวช.กศ.๓ อบต.หนองบัวสะอาด
๗๑ นครราชสีมา นางขวัญเรือน  โคกขุนทด นวช.กศ.๓ อบต.หม่ืนไวย
๗๒ นครราชสีมา นางวันนา  สอนตะวงศ นวช.กศ.๓ อบต.หนองกระทุม
๗๓ นครราชสีมา นางสิริโฉม  จิราพงษ นวช.กศ.๓ อบต.ตลาด
๗๔ นครราชสีมา นายกิตติพงษ  โพธิ์มาตย นวช.กศ.๓ อบต.จอหอ
๗๕ นครราชสีมา นายโกเสตร  ปตเตย นวช.กศ.๓ ทต.ชุมพวง
๗๖ นครราชสีมา นายชุมชนะ  บ้ังจันอัด นวช.กศ.๓ อบต.หนองบัวศาลา
๗๗ นครราชสีมา นายธิติพงษ  เวไธสง นวช.กศ.๓ อบต.เสมาใหญ
๗๘ นครราชสีมา นายบัญชา  เปาพงษ นวช.กศ.๓ อบต.หวยยาง
๗๙ นครราชสีมา นายประดิษ  ภูนบผา นวช.กศ.๓ อบต.หวยบง
๘๐ นครราชสีมา นายพินโญ  กลัดสันเทียะ นิติกร ๓ ทต.ขามสะแกแสง
๘๑ นครราชสีมา นายโยธิน  จวงไธสง นิติกร ๓ ทต.โนนไทย
๘๒ นครราชสีมา นายวิทยา  อุทัยหงษ นวช.กศ.๓ อบต.บานใหม
๘๓ นครราชสีมา นายอาทิตย  แกวมณี นวช.กศ.๓ ทต.ตลาดแค
๘๔ นครราชสีมา นายอุดร  อินทา นวช.กศ.๓ ทต.เสิงสาง
๘๕ นครราชสีมา พ.จ.อ.กัมพล  มาศิริ นิติกร ๓ ทต.ชุมพวง
๘๖ นครราชสีมา วาท่ี ร.ต.อําไพ  มุงคุณพรม นวช.กศ.๓ อบต.หนองจะบก
๘๗ นครราชสีมา ส.อ.กานตพจน  ภูดวงดาษ นิติกร ๓ อบต.สีชุม
๘๘ นครราชสีมา นายสวัสด์ิ  ชะนะพิน หน.ฝ.กศ.๗ ทน.นครราชสีมา
๘๙ นครราชสีมา นางสันทณีย  สุนทรสุข รอง ผอ.กศ.๗ ทน.นครราชสีมา
๙๐ นครราชสีมา นางนิศารัตน  วัฒนะบุตร ครู คศ.๓ ทน.นครราชสีมา
๙๑ นครราชสีมา นายชูชาติ  โจมฤทธิ์ ครู คศ.๔ ทน.นครราชสีมา
๙๒ นครราชสีมา น.ส.บุศรินทร  มีฤทธิ์ นิติกร ๓ ทต.โชคชัย
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๙๓ นครราชสีมา จ.อ.วีรชน  เกตุกันท นิติกร ๓ อบต.โตนด
๙๔ นครศรีธรรมราช นางจารีวัฒน เชื้อชวยชู ปลัด ทต.๖ ทต.ทายาง
๙๕ นครศรีธรรมราช นายจิตรา  ทองคณารักษ ผอ.ก.กศ.๘ ทม.ทุงสง
๙๖ นครศรีธรรมราช นายสิทธิพร สุวรรณพันธ ปลัด อบต.๖ อบต.ถ้ําใหญ
๙๗ นครศรีธรรมราช นายสุกิจ สายสิงห ปลัด อบต.๖ อบต.นางเรียง
๙๘ นครศรีธรรมราช นายสุรศักด์ิ วงษอําไพวรรณ ปลัด อบต.๖ อบต.โพธิ์ทอง
๙๙ นครสวรรค นายเชาว  ชั่งกริส ผช.ผอ.รร.๗ ทน.นครสวรรค
๑๐๐ นครสวรรค นายธีระโชติ  สุขแสงดาว ผอ.ก.กศ.๘ ทน.นครสวรรค
๑๐๑ นครสวรรค นายปญญา  พลนิกร ผอ.สถานศึกษา ๘ ทม.ชุมแสง
๑๐๒ นครสวรรค น.ส.ฉัตรนภา  ชยาวุฒิคุณ นิติกร ๓ อบต.บานมะเกลือ
๑๐๓ นนทบุรี นางกนกวรรณ  ทูลทอง จพง.ธุรการ ๖ ทม.บางศรีเมือง
๑๐๔ นนทบุรี นางไขแสง  เรี่ยมประการ ปลัด ทต.๗ ทต.ไทรนอย
๑๐๕ นนทบุรี นางบุญสม  ถึงถิ่น หน.สป.อบต.๔ อบต.บางรักพัฒนา
๑๐๖ นนทบุรี นายสมศักด์ิ  เกตุสาคร นิติกร ๓ อบจ.นนทบุรี
๑๐๗ นราธิวาส นายอาบูสปยัน  แซะเซ็ง นวช.กศ.๓ ทต.ตนไทร
๑๐๘ นราธิวาส นายธวัชชัย  สวางวงศ รอง ผอ.ก.กศ.๗ ทน.นราธิวาส
๑๐๙ นราธิวาส นายพจน  บุญวิญู รอง ผอ.รร.๗ ทน.นราธิวาส
๑๑๐ นราธิวาส น.ส.วิมล  นพคุณขจร ครู ทน.นราธิวาส
๑๑๑ นราธิวาส นางปณพร  หิรัญยวา ครู ทน.นราธิวาส
๑๑๒ นราธิวาส นายกูสะอาเวะ  กูจิ ครู ทน.นราธิวาส
๑๑๓ นราธิวาส นางชุติกา  อุทัยแจม ครู ทน.นราธิวาส
๑๑๔ นราธิวาส นายอดิศักด์ิ  บินนิมุ ครู ทน.นราธิวาส
๑๑๕ นาน น.ส.สุภาพร  อินทะรังษี นวช.กศ.๓ อบต.กองควาย
๑๑๖ บุรีรัมย นางกาญจนา  สิงหชาดา นวช.กศ.๓ อบต.เมืองแก
๑๑๗ บุรีรัมย นายสมพงษ  จําปาขีด นวช.กศ.๓ อบต.เสม็ด
๑๑๘ บุรีรัมย นายอรุณ  บุญอินทร นวช.กศ.๓ อบต.ไทรโยง
๑๑๙ ปทุมธานี นางวิชาดา  เกตุวิวัฒน พยาบาลวิชาชีพ อบต.ลาดสวาย
๑๒๐ ปทุมธานี นายเทอดศักด์ิ  จันทรสุกรี รอง ปลัด อบต.๖ อบต.ลาดสวาย
๑๒๑ ปทุมธานี นายยุทธนา  ม่ิงเมือง ผอ.กศ.๗ ทม.คูคต
๑๒๒ ประจวบคีรัขันธ นายครรชนะ  คําสวัสด์ิ นิติกร ๓ อบต.ปากนํ้าปราณ
๑๒๓ ประจวบคีรัขันธ นายนุกูล  วัฒนากร ปลัด อบต.๖ อบต.หนองพลับ
๑๒๔ พระนครศรีอยุธยา นางจารุวรรณ  อัมพะวา ผช.ผอ.รร.๗ ทน.นครศรีอยุธยา
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๑๒๕ พระนครศรีอยุธยา นางปราณี  เลขะพันธุ อ.๒ ระดับ ๗ ทน.นครศรีอยุธยา
๑๒๖ พระนครศรีอยุธยา นางอัมพร  พุทธชาด อ.๒ ระดับ ๗ ทน.นครศรีอยุธยา
๑๒๗ พระนครศรีอยุธยา นายชาติชาย  สินมา อ.๒ ระดับ ๗ ทน.นครศรีอยุธยา
๑๒๘ พระนครศรีอยุธยา นายนพคุณ  นากคทอง อ.๑ ระดับ ๕ ทน.นครศรีอยุธยา
๑๒๙ พระนครศรีอยุธยา นายภูมินทร  ฟาสวาง จนท.วผ.๓ อบต.บางกระสั้น
๑๓๐ พระนครศรีอยุธยา นายศักด์ิชาย  แพบัว ผอ.ก.กศ.๗ ทต.เจาเจ็ด
๑๓๑ พระนครศรีอยุธยา นายสมคิด  โพธิ์สงา ผอ.รร.๘ ทน.นครศรีอยุธยา
๑๓๒ พระนครศรีอยุธยา นายสิทธิชัย  ฉิมพาลี อ.๒ ระดับ ๗ ทน.นครศรีอยุธยา
๑๓๓ พระนครศรีอยุธยา นายเอนก  บรรณโต ผอ.รร.๘ ทน.นครศรีอยุธยา
๑๓๔ พะเยา ส.ต.อ.สมศักด์ิ  เรือนนาค นิติกร ๓ ทต.เชียงคํา
๑๓๕ พัทลุง นายคาถา  นิตยจํารูญ ปลัด ทต. ทต.แมขรี
๑๓๖ เพชรบุรี น.ส.ศิริเพ็ญ  บวรกุลวัฒน นิติกร ๓ อบต.แกงกระจาน
๑๓๗ เพชรบูรณ นายโอภาศ  พิพัฒนพงศโสภณ นิติกร ๓ อบจ.เพชรบูรณ
๑๓๘ แพร นายธนวัฒน  คําลือ นวช.กศ.๓ ทต.วังชิ้น
๑๓๙ แพร นายนิทัศน  กตัญูคุณานนท นวช.กศ.๗ ทต.รองกวาง
๑๔๐ ภูเก็ต น.ส.ติยาภรณ  สุขสง นวช.กศ.๓ ทต.เชิงทะเล
๑๔๑ ภูเก็ต น.ส.นงลักษณ  นฤนาท ผช.ผอ.รร.๗ ทน.ภูเก็ต
๑๔๒ ภูเก็ต นางดวงแกว  อังศนิจ นวช.กศ.๖ อบต.ฉลอง
๑๔๓ ภูเก็ต นายเชี่ยวชาญ  เทพกุศล ผช.ผอ.รร.๖ ทน.ภูเก็ต
๑๔๔ ภูเก็ต นายวิรัชต  จําปาทอง รอง ผอ.๗ ทน.ภูเก็ต
๑๔๕ ภูเก็ต นายสังวรณ  ภริงคาร ผช.ผอ.รร.๗ ทน.ภูเก็ต
๑๔๖ ภูเก็ต นายสุรกิจ  โสฬส ผช.ผอ.รร.๗ ทน.ภูเก็ต
๑๔๗ มหาสารคาม น.ส.นันทกา  เกื้อพิทักษ นวช.กศ.๓ อบต.บานกู
๑๔๘ มหาสารคาม น.ส.พรรณี  มูลคร นวช.กศ.๓ อบต.เสือโกก
๑๔๙ มหาสารคาม นายเสฏฐวุฒิ  ฝายพลแสน นวช.กศ.๓ อบต.ดงเมือง
๑๕๐ มหาสารคาม นายเสริมศักด์ิ  จํานงพิศ ผอ.ก.กศ.๗ อบต.พยัคฆภูมิพิสัย
๑๕๑ ยโสธร น.ส.ทิพภาพร  ศิริโฉม นวช.กศ.๓ อบต.ดูทุง
๑๕๒ รอยเอ็ด น.ส.นันทธิดา  โพธิ์ศรีขาม นวช.กศ.๓ อบต.หนองใหญ
๑๕๓ รอยเอ็ด น.ส.พิสมัย  บรรพจันทร นวช.กศ.๓ อบต.สีแกว
๑๕๔ รอยเอ็ด น.ส.สุภาพ  สวัสด์ิพาณิฃย ปลัด อบต.๖ อบต.ขี้เหล็ก
๑๕๕ รอยเอ็ด นางกรศมน  ทุงฝนภูมิ นิติกร ๓ อบต.บึงงาม
๑๕๖ รอยเอ็ด นางชวนพิศ  ศรีบัวเทศ ปลัด อบต.๕ อบต.โนนตาล
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๑๕๗ รอยเอ็ด นางดวงมณี  สีเหลือง ปลัด อบต.๔ อบต.หินกอง
๑๕๘ รอยเอ็ด นางทองไสย  บุญคงที่ นวช.กศ.๓ อบต.เชียงขวัญ
๑๕๙ รอยเอ็ด นางธนกร  พายุพัด ปลัด อบต.๖ อบต.หัวชาง
๑๖๐ รอยเอ็ด นางนํ้าทิพย  วัฒโนภาศ ปลัด อบต.๕ อบต.บานเขือง
๑๖๑ รอยเอ็ด นางพวงพันธ  ฉะออน นวช.กศ.๓ อบต.หนองผือ
๑๖๒ รอยเอ็ด นางพัชรี  โพธิ์เบ้ียศรี ปลัด อบต.๖ อบต.คําพอง
๑๖๓ รอยเอ็ด นางอัญชลี  จุลหงส จนท.สัทนาการ ๓ อบต.เมืองหงส
๑๖๔ รอยเอ็ด นายโชคชัย  นาไชย นวช.กศ.๓ อบต.รอบเมือง
๑๖๕ รอยเอ็ด นายรัชพล  ไกยสินธุ ปลัด อบต. ๕ อบต.บึงงาม
๑๖๖ รอยเอ็ด นายรัตนพล  บุญคงที่ นวช.กศ.๓ อบต.บานเขือง
๑๖๗ รอยเอ็ด นายสมพงษ  จันทรพันธ ผอ.ก.กศ.๗ ทต.กลาง
๑๖๘ ระนอง นายประสิทธิ์  จงเจริญ ผอ.รร.๘ ทม.ระนอง
๑๖๙ ระนอง นายภูวนาถ  นิตยเจริญโรจน นิติกร ๓ ทม.ระนอง
๑๗๐ ระยอง น.ส.มารี  อรียานุวัฒน นวช.กศ.๓ อบต.วังจันทร
๑๗๑ ระยอง นายชัยณรงค  แกวมณี นิติกร ๓ อบต.แทนํ้าคู
๑๗๒ ระยอง นายพงษศักด์ิ  พยัคฆะนิธิ ปลัด อบต. อบต.หนองละลอก
๑๗๓ ระยอง นายพิเชฐ  เสนห นิติกร ๓ อบต.ชากโดน
๑๗๔ ระยอง นายสาโรจน  วงศเขาออน นิติกร ๓ อบต.ทุงควายกิน
๑๗๕ ระยอง นายสิทธิพงศ  ชํานาญ ปลัด อบต.๖ อบต.บานนา
๑๗๖ ระยอง นายสุวรรณ  ชื่นชมยิ่ง นิติกร ๓ อบต.กะเฉด
๑๗๗ ระยอง วาท่ีเรือตรีเชาวลิต  จับมณี ผช.นิติกร ทม.มาบตาพุด
๑๗๘ ระยอง น.ส.รินทรดา  โหนแหยม นิติกร ๓ ทต.กองดิน
๑๗๙ ราชบุรี นายวันชัย  โนทะยะ ผอ.รร.๗ ทม.โพธาราม
๑๘๐ ราชบุรี นายวิชาญ  ไชยโย ผอ.รร.๘ ทม.โพธาราม
๑๘๑ ลพบุรี นายชาญ  ไทยรัตน ผอ.สถานศึกษา ๘ ทต.โคกสําโรง
๑๘๒ ลําพูน น.ส.ชนาธิป  อภิวงคงาม นวช.กศ.๓ ทต.บานธิ
๑๘๓ ลําพูน น.ส.ทัดดาว  แยมกมล นวช.กศ.๓ ทต.ทาสบเสา
๑๘๔ ลําพูน นางกฤษณา  ปญญาสุข อ.๒ ระดับ ๗ ทม.ลําพูน
๑๘๕ ลําพูน นางณัชกานต  สิทธิโชคสกุลชัย รอง ผอ.๗ ทม.ลําพูน
๑๘๖ ลําพูน นางทิพยวรรณ  ความสุข อ.๒ ระดับ ๗ ทม.ลําพูน
๑๘๗ ลําพูน นางโสภา  จันทรสวัสด์ิ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.ลําพูน
๑๘๘ ลําพูน นายอภิรักษ  โชยศรีหา นวช.กศ.๕ ทต.วังผาง
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๑๘๙ ลําพูน นางกัลยา  เอกไธสง จนท.ธก ๓ ทม.ลําพูน
๑๙๐ เลย น.ส.นงลักษณ  โสรัจจะ นวช.กศ.๔ ทต.ดานซาย
๑๙๑ เลย นายกฤษชัย  ปฏิเก  - ทม.เลย
๑๙๒ เลย นายศรายุทธ  ดีจันทร  - ทม.เลย
๑๙๓ ศรีสะเกษ นายอารีย  วงษอามิตร บุคลากร ๔ ทต.กันทรารมย
๑๙๔ ศรีสะเกษ นายอุดร ธรรมวงศ ปลัด อบต.๕ อบต.ตะคอบ
๑๙๕ สกลนคร น.ส.จิตติมา  วิโย นวช.กศ.๓ อบต.ดงมะไฟ
๑๙๖ สกลนคร น.ส.สาวะรี  ใยปางแกว นวช.กศ.๓ อบต.ฮางโฮง
๑๙๗ สกลนคร นางขนิษฐา  สุดเสนห นวช.กศ.๖ ทต.ทาแร
๑๙๘ สกลนคร นางชบา  คําแพง นวช.กศ.๓ อบต.นาแกว
๑๙๙ สกลนคร นางเพชรญาดา  จันศร นวช.กศ.๓ อบต.ไฮหยอง
๒๐๐ สงขลา น.ส.เครือวัลย  รัตนจามิตร ผอ.กศ. ทต.สิงหนคร
๒๐๑ สงขลา น.ส.ฐิตา  พรหมรัตน ปลัด อบต.๖ อบต.นาหมอศรี
๒๐๒ สงขลา นางเกศสุดา  ชูชื่น ผอ.ก.กศ.๗ ทต.คอหงส
๒๐๓ สงขลา นางสงวน  สังวร นวช.กศ.๕ ทม.สะเดา
๒๐๔ สงขลา นายเจริญ  ชูศรี นัก บห.กศ.๖ ทต.คลองแห
๒๐๕ สงขลา นายไพบูลย  ขวัญนาค นิติกร ๓ อบต.นาหวา
๒๐๖ สงขลา นายสัมภาส  แกสสมวงค นิติกร ๓ ทต.เทพา
๒๐๗ สงขลา นายสุทธิรักษ  รัตนศรี ปลัด อบต.๖ อบต.พังลา
๒๐๘ สงขลา นายอาคม  ทองอินทร นวช.กศ.๓ อบต.ลําไพล
๒๐๙ สงขลา ส.ต.ท.ผดุง  บัวเน่ียว นิติกร ๕ ทน.สงขลา
๒๑๐ สงขลา นางกนกอร  พรรณราย จนท.ธก.๔ อบจ.สงขลา
๒๑๑ สตูล น.ส.พิชามญช  ทัศนทอง นวช.กศ.๓ อบต.ปากนํ้า
๒๑๒ สตูล นายพิเชษฐ  โพธิแกว นิติกร ๓ อบต.กาหลง
๒๑๓ สมุทรปราการ น.ส.จิรณัฎฐ  ศรีสุวรรณ ผอ.ก.กศ.๗ ทม.พระประแดง
๒๑๔ สมุทรปราการ น.ส.ชลิดา  เชียวไลสกุล ผช.ผอ.รร.๗ ทม.พระประแดง
๒๑๕ สมุทรปราการ น.ส.พรรณทิพา  อินทพงศ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.พระประแดง
๒๑๖ สมุทรปราการ นายณัฏฐชัย ทีฆโชติ นิติกร ๕ ทต.ดานสําโรง
๒๑๗ สมุทรปราการ นายนรินทร  คําโพธิ์ ผอ.ก.กศ.๘ ทต.บางเสาธง
๒๑๘ สมุทรปราการ นายพรรษา  ปทมปราณี อ.๒ ระดับ ๗ ทม.พระประแดง
๒๑๙ สมุทรปราการ นายสังวาลย  คนหา นิติกร ๔ อบจ.สมุทรปราการ
๒๒๐ สมุทรปราการ นายสําราญ  สุดถนอม ผอ.ก.กศ.๘ ทต.สําโรงเหนือ
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๒๒๑ สมุทรปราการ นายอมร  เหมาะผดุงกุล บุคลากร ๓ ทต.คลองดาน
๒๒๒ สมุทรสาคร นายสุรพันธ ขันทอง ปลัด อบต.๖ อบต.บานเกาะ
๒๒๓ สมุทรสาคร นายอุดม จันทะรังษี ปลัด ทต.๕ อบต.หลักสาม
๒๒๔ สระบุรี พ.อ.อ.ประพัฒนพงษ  พรพิมล  ปลัด อบต.๕ อบต.ไผขวาง
๒๒๕ สระบุรี ส.ต.ท.ธราธร  สิงหปลอด ปลัด อบต.๖ อบต.ทาชาง
๒๒๖ สุโขทัย นายเฉลิมชัย  ศรีตระกูล นิติกร ๓ ทต.บานสวน
๒๒๗ สุโขทัย นายเทวฤทธิ์  รุงเรือง นิติกร ๓ อบต.หนองหญาปลอง
๒๒๘ สุโขทัย ส.ต.ต.ชาตรี  เขียวภักดี นิติกร ทต.ศรีสัชนาลัย
๒๒๙ สุโขทัย ส.ต.ท.กานต  ศรีโสภณ ปลัด อบต.๖ อบต.ยานยาว
๒๓๐ สุโขทัย ส.ต.ท.พงศวัฒน  เนตินิยม ปลัด อบต.๖ อบต.หนองจิก
๒๓๑ สุพรรณบุรี น.ส.อัจฉรา  สรวยล้ํา นวช.กศ.๓ ทต.ทุงคอก
๒๓๒ สุพรรณบุรี นายไชยยา  แกวมณี นิติกร ๓ อบต.บานโพธิ์
๒๓๓ สุพรรณบุรี นายนพดล กันศิริ นิติกร อบต.รั้วใหญ
๒๓๔ สุพรรณบุรี นายอํานาจ  อินวกูล หน.ส.ยธ.๔ อบต.โคกชาง
๒๓๕ สุพรรณบุรี พันจาตรีวิรัตน  พุฒเกิดพันธุ ปลัด อบต.๖ อบต.สนามชัย
๒๓๖ สุพรรณบุรี วาท่ี ร.ท.ชูชาติ  จันทรแกว จนท.วผ.๓ อบต.ทับหลวง
๒๓๗ สุรินทร นายวิลักษณ  ศรีอุทธา อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สุรินทร
๒๓๘ หนองคาย นายธวัชชัย  วงศอุตสาห อ.๒ ระดับ ๗ ทม.หนองคาย
๒๓๙ หนองคาย นายบุญยงค  วะเกิดเปง นวช.กศ.๖ ทต.พรเจริญ
๒๔๐ หนองคาย นายสิทธิพงศ  วงศนุกูล อ.๒ ระดับ ๗ ทม.หนองคาย
๒๔๑ หนองบัวลําภู น.ส.พะเนียด  ปานกลาง นวช.กศ.๓ อบต.โนนมวง
๒๔๒ หนองบัวลําภู นางพิญชญาพร  ซอชู นวช.กศ.๓ อบต.อุทัยสวรรค
๒๔๓ หนองบัวลําภู พ.จ.อ.จักรภพ  นามปากดี นิติกร ๓ ทต.จอมทอง
๒๔๔ อางทอง นางพวงรัตน  พัฒนะ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.อางทอง
๒๔๕ อางทอง นางวิมลรัตน  คันธานุรักษ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.อางทอง
๒๔๖ อางทอง นายชูชาติ  ผดุงชัย สารวัตร นร.๕ ทม.อางทอง
๒๔๗ อางทอง นายเชาว  นอยโสภณ อ.๒ ระดับ ๗ ทม.อางทอง
๒๔๘ อางทอง นายธเนศ  สดแสงจันทร ครู ผูดูแลเด็ก ทต.สามโก
๒๔๙ อางทอง นายณรงค  เอี่ยมละออ นิติกร ๖ว ทม.อางทอง
๒๕๐ อุบลราชธานี นายสมโภชน  วิทยาขาว อ.๒ ระดับ ๗ ทน.อุบลราชธานี
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