


โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2

1 นาย กฤษณ กล่ินกลาง อาจารย 1 4 ทต. บานเหลา เมือง อุดรธานี
2 น.ส. กัลยกร ไชยเมือง จนท.ธุรการ 1 อบต. ดอนศรีไชย เทิง เชียงราย
3 นาย คมสันต ขุนณรงค จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบุรี
4 น.ส. จิราวรรณ จุลรักษ จนท.ธุรการ 1 ทต. ตนไทร บาเจาะ นราธิวาส
5 น.ส. จุฬารัตน จตุเทน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาเหลา นาวัง หนองบัวลําภู
6 นาง ชวนพิศ วงศนุกูล จพง.ธุรการ 4 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
7 นาย ชูพันธ อเนกบุณย ปลัด อบต. 6 อบต. ทาชาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
8 นาง ญาณิศา สุวรรณโณ จนท.ธุรการ 1 ทต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
9 นาง นงนุช สมนึกเจริญสุข บุคลากร 3 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
10 น.ส. นฤมล ปนเพชร จนท.ธุรการ 1 อบต. สวี สวี ชุมพร
11 น.ส. นิตยา มัณฑจิตร จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี
12 นาย นิรัช เลาะไธสง หน.สวนการคลัง 3 อบต. หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร
13 น.ส. นุชนาฎ พันหลวง จนท.ทะเบียน 4 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
14 นาย ประดิษฐ คุณารส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
15 น.ส. ปวีณสุดา ศรีวิชัย จนท.บันทึกขอมูล 1 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
16 นาย พิพัฒน วรสิทธิดํารง ปลัด อบต. 6 อบต. แมวิน แมวาง เชียงใหม
17 นาย พูลศักดิ์ สารวงษ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
18 น.ส. ไพรินทร พินิจ นวช.ศึกษา 3 อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
19 น.ส. มณีญา ลอมพิมาย นวช.การศึกษา - อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
20 นาย มนตรี ทองสนธ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบต. หนองหัววัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
21 นาย มะรูดิง ดือเระ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ตรัง มายอ ปตตานี
22 น.ส. รติกร กสิกิจพาณิชย จนท.ธุรการ 1 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
23 น.ส. รัตติมา ปฐมวีพิสุทธิ์ หน.สํานักปลัด 6 ทต. ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี
24 น.ส. วาทิตา คําใส จนท.ธุรการ 1 อบต. คําพราน วังมวง สระบุรี
25 นาย วิญู พิมพพงษ ปลัด อบต. 5 อบต. ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน
26 น.ส. ศศิตา วงศเทพ จนท.ทะเบียน 1 ทต. แจหม แจหม ลําปาง
27 นาย สมชาย จันทรศรีงาม จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หาดกรวด เมือง อุตรดิตถ
28 นาย สมยศ นอมแนบ ปลัด อบต. 6 อบต. แมสุก แมใจ พะเยา

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ

รุนที่ 6 ระหวางวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2548
หลักสูตรระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน  (Introduction to Network System)



29 น.ส. สรีธร ไชยวงค จนท.พัสดุ 1 อบต. วรนคร ปว นาน
30 นา สวงค สมนึกตน นวช.ศึกษา 3 อบต. ปาชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย
31 น.ส. สุพรรณี ธุระพันธุ นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
32 นาย อวิรุทธ พรหมบุญแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
33 นาง อัชรา เสริมทรัพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แหลมผักเบ้ีย บานแหลม เพชรบุรี
34 นาย อุทิศ บัวแกวเกิด หน.สวนโยธา 5 อบต. แมวิน แมวาง เชียงใหม

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2

1 น.ส. กาณจนา พะบวนศรี นายชางเขียนแบบ 2 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
2 นาย กิตติ ทรงพินิจ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทะเลบก ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
3 นาย คณิน ประทุม นายชางโยธา 2 อบต. ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
4 นาย จารุ หงสรอน วิศวกรโยธา 3 ทต. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
5 นาย จิตติ ศุภจิตรานนท หน.สวนโยธา 4 อบต. พระหลวง สูงเมน แพร
6 นาย ฉัตรชัย สิทธิโชติ ชางโยธา 1 อบต. หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร
7 นาย ชัยขนะ ทองศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองแสงโสกพระ พล ขอนแกน
8 นาย ชัยฤทธิ์ พานทอง ชางโยธา 1 อบต. หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
9 นาย ชูชีพ หีบทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
10 นาย ไชยรัตน โอภาสพิมลธรรม วิศวกรโยธา 5 ทต. เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
11 นาย ณรงคชัย ศรีสุกอง นายชางโยธา 2 อบต. นิเวศน ธวัชบุรี รอยเอ็ด
12 นาย ณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
13 น.ส. ดาวรัตน เชียงธรรม ชางโยธา 1 อบต. เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
14 นาย เดชกชัย นวลวัฒน วิศวกรโยธา 3 อบต. ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
15 นาย ตรีชาติ ชูเวทย สถาปนิก 3 ทม. พัทลุง เมือง พัทลุง
16 นาย ทรงชัย กลํ่าสิน หน.สวนโยธา 5 อบต. บานกลวย ชนแดน เพชรบูรณ
17 นาย ธีรวัฒน มหาวัน นายชางโยธา 2 อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย
18 นาย ธีระวุฒิ สูงเนิน นายชางโยธา 2 อบต. จระเข หนองเรือ ขอนแกน
19 นาย บัญชา เกษมสวัสดิ์ ชางโยธา 1 อบต. ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี
20 นาย บัณฑิต จิตตรีงาม จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บางกะจะ เมือง จันทบุรี
21 นาย ปฏิกรณ แกวนอย นายชางโยธา 2 อบต. บานนา จะนะ สงขลา
22 นาย ประทีป ไพรมิ่ง นายชางโยธา 6 อบต. พราบ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
23 นาย ประสพชัย  ขุนชิตร นายชางโยธา 2 อบต. ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
24 นาย ประสิทธิ์ พันธผง หน.สวนโยธา 5 อบต. วังบัว คลองขลุง กําแพงเพชร
25 นาย ประเสริฐ จงฤกษมงคล นายชางโยธา 2 อบต. บานควน เมือง สตูล
26 นาย ปริญญา พ่ึงรอด หน.สวนโยธา 5 อบต. ทางาม เมือง ปราจีนบุรี
27 นาย ปญญา ลอดเกิด จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. นิคมพัฒนา เมือง ลําปาง
28 นาย พงศกร เกลี่ยนวัน ชางโยธา 1 ทต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

รุนที่ 6 ระหวางวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2548
หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสรางขั้นสูง  (Advance AutoCAD):เขียนแบบสามมิติ (3 D)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 นาย พงษศักดิ์ ชัยวงศ นายชางโยธา 3 ทต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30 นาย พฤทธิ์ รักไทย ชางโยธา 1 อบต. นาทอม เมือง พัทลุง
31 นาย พัฒนพงษ นาตรีชน หน.สวนโยธา 4 อบต. ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม
32 นาย พันธยุทธ ปนตาพรม หน.สวนโยธา 5 อบต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
33 นาย พิชยา โฆษิต ผช.ชางโยธา  - อบต. เขิม โพนพิสัย หนองคาย
34 นาย พีรพงษ แสนทิพย หน.สวนโยธา 5 อบต. ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
35 นาย ไพรัช ละหารเพ็ชร ชางโยธา 4 ทต. เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี
36 นาย ยุทธนา ชูศรีโฉม หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมจัน แมจัน เชียงราย
37 นาย รุงโรจน ทัพผึ้ง วิศวกรโยธา 6 ทม. ตาก เมือง ตาก
38 นาย เรวัตร แสวงโลก หน.สวนโยธา 3 อบต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
39 นาย วัฒนา กวาวสามสิบ หน.สวนโยธา 5 อบต. น้ํารัด หนองมวงไข แพร
40 นาย วิชาญ เทพี หน.สวนโยธา 5 อบต. ทามวง เทพา สงขลา
41 นาย วิลัย สอนพิมพ ชางโยธา 1 อบต. เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
42 นาย วิสูตร ศรีป นายชางโยธา 3 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
43 นาย วีระศักดิ์ ระเดน ผช.ชางเขียนแบบ - ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
44 นาย วุฒิชัย สิทธิจันเสน นายชางโยธา 2 อบต. สาหราย ชุมพวง นครราชสีมา
45 นาย วุฒิพันธ เจริญลอย หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาชาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
46 นาย วุฒิศักดิ์ วันนาพอ ชางโยธา 1 อบต. จันทรเพ็ญ เตางอย สกลนคร
47 นาย ศราวุฒิ หวงศร ผช.ชางโยธา  - ทต. ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
48 นาย ศุภชัย พุกปล่ัง นายชางโยธา 4 ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
49 นาย สมคิด ชัยนิคม นายชางโยธา 2 อบต. หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
50 นาย สมชาย คําภิละ ชางโยธา 1 อบต. น้ําแพร หางดง เชียงใหม
51 นาย สมชาย ไสวดี นายชางโยธา 5 อบต. มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
52 นาย สมเพชร กะรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. วรนคร ปว นาน
53 นาย สันติ โกเศยโยธิน นายชางโยธา 3 ทต. ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
54 นาย สายทอง ประนันโต หน.สวนโยธา 5 อบต. ดีมูล หวยเม็ก กาฬสินธุ
55 นาย สุทธิ อิ๊ดแสง วิศวกรโยธา 3 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
56 นาย สุธา เนียมมุณี นายชางโยธา 3 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราข
57 นาย สุธาวุฒิ จันทบูรย หน.สวนโยธา 5 อบต. มวงงาม สิงหนคร สงขลา
58 นาง สุภาพร กันแกว นายชางโยธา 4 อบต. บางพูน เมือง ปทุมธานี
59 นาย สุรชัย ใตคีรี ชางโยธา 1 อบต. นนทรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
60 นาย โสภณ เทพณรงค ผช.ชางโยธา  - อบต. เขาเชน ปลายพระยา กระบี่

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



61 นาย อธิปตย โสดาทิพย นายชางโยธา 2 อบต. พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
62 นาย อภิลักษณ พุมทอง ชางโยธา 3 ทต. เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
63 นาย อรรถพล สันติสุข นายชางโยธา 4 ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
64 นาย อานนท รัตนมาลา นายชางโยธา 2 อบต. หนองแวง กิ่ง อ.เทพารักษ นครราชสีมา

ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง



โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2

1 นาย กิตติพงษ นระแสน นายชางโยธา 4 ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู
2 นาง เกตุวิราพร คงฉิม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
3 นาย เกษม หลงดอนใหม จพง.ทะเบียน 6 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
4 นาง เกษรานีย คันธาวัฒน ปลัด อบต. 6 อบต. ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
5 นาง ขจร พุมพุก จนท.จัดเก็บรายได 4 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
6 นาย คงพันธ มีโพธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
7 นาย จงรัก นิ่มแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราข
8 นาย จักรภัทร ศรีสุรียะธาดา นายชางโยธา 6 ทต. บานปน ลอง แพร
9 น.ส จันทรเพ็ญ สุขทวี นวช. 3 อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย
10 นาย จิรกิตต์ิ ปราบราย นายชางเครื่องกล 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
11 นาย จิระวุฒิ จินดาวงศ หน.สวนโยธา 3 อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา
12 นาย จีรยุทธ ปาเตียง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
13 นาย ชาญชัย สายชมภู นิติกร 3 อบต. มะขามคู พัฒนา ระยอง
14 นาง ชุติกาญจน เกตุชาญ จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
15 นาง ชุลีพร ทับคําภา นวช.เกษตร 3 อบต. โคกสูง อุบลรัตน ขอนแกน
16 นาย ณรงค ออนจงไกร นวช.ศึกษา 3 อบต. จันทรเพ็ญ เตางอย สกลนคร
17 นาย ณศตวรรษ นํานาผล ปลัดเทศบาล 5 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
18 ส.ต.ท. ดํารง กองลับ ปลัด อบต. 6 อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
19 นาย ทวีจักร สิงเหาะ นิติกร 3 ทต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
20 นาย ทวีศักดิ์ บูรพาวิจิตรนนท นวช.ศึกษา 3 อบต. วรนคร ปว นาน
21 น.ส. ทัศนียา โพธิ์ทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองจิก หนองแค สระบุรี
22 น.ส. ทิพวรรณ บรรเลง ปลัด อบต. 6 อบต. สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
23 นาย ธนวิชญ ขันโอ นิติกร 3 อบต. ขอนแตก สังขะ สุรินทร
24 นาย ธีรยุทธ ภูขันซาย จนท. พัฒนาชุมชน 3 ทต. นามน นามน กาฬสินธุ
25 นาย ธีระวุฒิ แกวแกน ปลัด อบต. 6 อบต. บานบัว เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
26 นาย นนทกรานต มีคํา ชางโยธา 1 อบต. ดอนทอง เมือง พิษณุโลก
27 นาย นพสิทธิ์ จริยะกุลสิทธ ปลัด อบต. 6 อบต. โยธะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
28 นาย นภัสกร สีเคน ปลัด อบต. 6 อบต. ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
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29 นาง นภาภรณ ศรีไทย จพง.ทะเบียน 6 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
30 นาย นวพล ณ นคร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทม. ปาตอง กะทู ภุเก็ต
31 น.ส. นัฐติยา ทวี จนท.ธุรการ 1 อบต. ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
32 น.ส. นิด ตราบุรี จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองผักแวน ทาหลวง ลพบุรี
33 นาง บุษรินทร มวงแกว จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ
34 น.ส. ประคอง ภูกาบิน ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ดอนศรีไชย เทิง เชียงราย
35 นาย ประสิทธิ์ ตรีหิรัญญากร หน.สวนโยธา 5 อบต. คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
36 นาง พรนภา รัตนรุง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ถํ้าทะลุ บันนังสตา ยะลา
37 นาง พรพนา แสงจันทร จพง. การเงินการบัญชี 4 อบต. คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
38 น.ส. พัทชรินทร หนูจีน จพง.พัสดุ 2 อบต. ปาลมพัฒนา ก่ิง อ.มะนัง สตูล
39 น.ส. พิมลศรี ยศประสงค จนท.สัมมนาการ 3 ทต. นาคําไร เมือง หนองบัวลําภู
40 นาย พุฒิพงษ นันทธิกุล จนท.ปองกันฯ 1 ทต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
41 น.ส. พุทธชาด เมนะสินธุ จพง.ธุรการ 5 ทต. บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
42 น.ส ไพรจิตร รุงโรจน บุคลากร 4 ทม มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
43 น.ส. ภัทรวรรณ สังขจันทร ผช.จนท.พัสดุ - ทต. บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี
44 นาง มณีนารา นากกระแสร จนท.พัสดุ 1 อบต. เมืองแก ทาตูม สุรินทร
45 น.ส. มยุรี สุขเจริญ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เนินหอม เมือง ปราจีนบุรี
46 นาย มานะ รอยพวง จนท.พัสดุ 1 อบต. บานพระ เมือง ปราจีนบุรี
47 น.ส. ยุพิน วิเศษสังข ลูกจางประจํา  - ทต. รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ
48 นาง เยาวลักษณ เพียรเก็บ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทรัพยอนันต ทาแซะ ชุมพร
49 นาง ลาวัลย พัวเจริญเกียรติ จนท.ธุรการ 4 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
50 นาง ล้ินจี่ พรหมพยัคฆ จนท.ธุรการ 2 อบต. บานบัว เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
51 นาย วชิราวุทธ เจริญฤทธิ์ จพง.ธุรการ 3 ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
52 น.ส. วนิดา จันทรเรือง นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
53 นาง วรรณทร บุญฤทธิ์ จนท.ธุรการ 3 ทต. เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
54 น.ส. วรรณา ชีตา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตตานี
55 นาย วัฒนะ ยุติธรรมสถิต นายชางโยธา 2 ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง
56 น.ส. วันเพ็ญ มณีวรรณ จพง.ธุรการ 5 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
57 นาง วันเพ็ญ พุทธโคตร จพง.ธุรการ 5 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
58 น.ส. วาสนา ทองประภา จพง.ธุรการ 4 ทต. ดานซาย ดานซาย เลย
59 นาย วิชิต มากมูล หน.สวนโยธา 4 อบต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
60 นาย วิเชียร ล้ิมไพบูลย ปลัด อบต. 6 อบต. ดอนตะโก เมือง ราชบุรี
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61 น.ส. วิยะดา ทองปน จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย
62 นาย วิรัตน แข็งการ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางตาเณร สองพี่นอง สุพรรณบุรี
63 นาย วิโรจน จารุสุพันธุ หน.ฝายชาง 6 ทต. ทุงโฮง เมือง แพร
64 นาง วิไลรัตน เจริญสุข หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ
65 นาย ศิริพันธ ศิริประภา จนท.ปองกันฯ 4 ทต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
66 นาง ศุภมาศ วงศพานิช จนท.จัดเก็บรายได 5 ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา
67 นาย เศรษฐศักดิ์ คุณแกว นิติกร 3 อบต. ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี
68 น.ส. สกาวเดือน ทองบุ หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
69 น.ส. สดใส สุขเกษม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หัวตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
70 นาย สมจิต วังคะวิง ปลัด อบต. 6 อบต. บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
71 นาง สมใจ สนธิ ผช.จนท.ธุรการ อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
72 นาย สมบูรณ ตรีฤกษงาม ปลัด อบต. 6 อบต. โพนทอง บานหมี่ ลพบุรี
73 น.ส. สมพรรัตน สกูลประดิษฐ จพง.ธุรการ 5 ทต. พังลา สะเดา สงขลา
74 นาง สมสุข ฐานะวร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตะกุด เมือง สระบุรี
75 นาย สัญญา ธัญญขันธ นวช. การศึกษา 3 ทต. นามน นามน กาฬสินธุ
76 น.ส. สาริณี ทองมี จนท.ธุรการ 1 อบต. ยานซ่ือ ควนโดน สตูล
77 น.ส. สาวิตรี ภูพันธ จนท.ธุรการ 1 ทต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
78 นาย สําอาง วงศาโรจน จนท.การประปา 3 ทต. เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
79 น.ส. สุนันทา ทับทิม จพง.ธุรการ 3 อบต. บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี
80 นาง สุปราณี บุญเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพ 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
81 น.ส. สุพันธิตรา ใบสุวรรณ บุคลากร 3 ทต. พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
82 น.ส. สุภาวดี จันตา นิติกร 3 อบต. แมสูน ฝาง เชียงใหม
83 นาง สุมาลัย อาจวิชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร
84 นาง สุมาลี มรรคผล จพง.จัดเก็บรายได 3 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
85 นาย สุริยา เครือทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
86 นาย สุวัฒน ศัมภูพันธ ปลัดเทศบาล 6 ทต. หินดาด หวยแกลง นครราชสีมา
87 นาย เสริม เครือสงห จนท.ทะเบียน 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
88 น.ส. หนูพิศ ศรีบุรินทร จนท.พัสดุ 1 อบต. ปลาบา ภูเรือ เลย
89 นาย อนุพงศ แซะอาหลี ปลัด อบต. 5 อบต. บาโระ ยะหา ยะลา
90 น.ส. อรทัย ภูภัทวรอนันต นวช.คลัง 5 ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา
91 นาง อรทัย อังกูล ปลัดเทศบาล 6 ทต. แวงนาง เมือง มหาสารคาม
92 น.ส. อัจฉรา พรหมฮวบ ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
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93 นาย อับดุลฆอนี อันนัศร จพง.สุขาภิบาล 6 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
94 นาย อานนท ย่ัวสันเทียะ จพง.ธุรการ 4 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
95 น.ส. อุมาพร สองสี บุคลากร 5 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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