




1 นาง กฤษณี จันทรแกว หน.สวนการคลัง 6 อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
2 น.ส. กลอยใจ ธรรมรงรักษ จพงการเงินและบัญชี 2 อบต. ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

3 น.ส. กัญญาภัค รูอยู จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
4 น.ส. กานดา ขาวแพร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง
5 นาย กานต ดัดรอบ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โนนเต็ง คง นครราชสีมา
6 น.ส. ก่ิงแกว กองจินดา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี
7 น.ส. เกศรา ผลประมูล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
8 นาง แกวสุริยา เรืองแสง จพง.การคลัง 6ว. ทต. ปรางคกู ปรางคกู ศรีสะเกษ
9 นาง เกสร พัวพงศวิริยะ จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. หนองกระทุม เมือง นครราชสีมา
10 นาง เจษราภรณ ไชยโชค หน.สวนการคลัง 6 อบต. กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
11 น.ส. ชนากานต คํามา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บานแกง ตรอน อุตรดิตถ
12 นาย ชัยลิขิต กลึงเอี่ยม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
13 นาง ชาลีรัตน พูลจวง นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
14 น.ส. ชุลีพร วรรธนะภูติ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง
15 น.ส. ณัฐณิชา ใจแกว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองแรด เทิง เชียงราย
16 นาง ณัฐพร บัวมา หน.สวนการคลัง 6 อบต. อางทอง กิ่ง อ.ศรีนครินทร พัทลุง
17 นาง เตือนใจ สิงหกุมพล หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
18 นาง ทัศนีย อะทะจา ผช.การเงินและบัญชี  - อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
19 นาง ทิพยเนตร รักษาริกรณ จพงการเงินและบัญชี 3 ทต. ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค
20 นาง ธนัชชนันทธ ปกมธนยศ จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
21 นาง ธนาวรรณ กัลยาวิวัฒน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดูพงษ สันติสุข นาน
22 นาง ธันยชนก ทวงที จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ท่ีวัง ทุงสง นครศรีธรรมราช

23 น.ส. นันทิยา บุญชาเรียง หน.สวนการคลัง 5 อบต. เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว
24 นาง นันธิยา ชัยยุทธภูมิ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ต้ังใจ เมือง สุรินทร
25 นาง น้ําฝน บุโฮม จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
26 นาง นุสรา เท่ียงตรง หน.สวนการคลัง 4 อบต. บานใหม หนองบุญมาก นครราชสีมา
27 นาง บุญลํ้า สมัครสนาน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปราสาททอง กิ่ง อ.เขวาสินรินทร สุรินทร
28 น.ส. ปทมา สรอยทองหลาง จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. จักราช จักราช นครราชสีมา
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29 น.ส. ประวีณา หลักดี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
30 นาง ปยะมาตย อุดมฉวี จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
31 น.ส. พจนา อุนคําเมือง หน.สวนการคลัง 4 อบต. แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน
32 น.ส. พนิดา นาคทรัพย จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบต. บางแขม เมือง นครปฐม
33 น.ส. พรรณี สุกใส หน.สวนการคลัง 6 อบต. ท่ีวัง ทุงสง นครศรีธรรมราช

34 นาง พวงมาลัย รักษาจิต หน.สวนการคลัง 5 อบต. เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
35 นาง พัชรี วงศบุญเหลือ จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. โพนางดํา สรรพยา ชัยนาท
36 นาง เพ็ญศรี ไชยเสน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
37 นาง ไพศาล ดอกกระโทก จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. บานใหม หนองบุญมาก นครราชสีมา
38 นาง มาลาพร สุวรรณคํา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โคกสูง ก่ิง อ.โคกสูง สระแกว
39 นาง ยุพิน อินทรเทพ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. เกาะจัน มายอ ปตตานี
40 น.ส. ยุภาภรณ พันธะไหล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานขาม เมือง หนองบัวลําภู
41 น.ส. รพีพร อมรพิพัฒน จนท.การเงินและบัญชี 3 ทม. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
42 น.ส. รวิษา สวัสดิ์ดิเรกศาล จพงการเงินและบัญชี 2 อบต. บางภาษี บางเลน นครปฐม
43 นาง รัชนิยา เพียรพินิจ จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. ทุงนางาม ลานสัก อุทัยธานี
44 น.ส. รุงทิพย ปูปลิว หน.สวนการคลัง 4 อบต. นครชุม นครไทย พิษณุโลก
45 นาง รัตติยา ยอดดี จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. แวง แวง นราธิวาส
46 น.ส. รัตนา บุญชวย จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
47 นาง รัตนา นิระราช จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองผือ เขาวง กาฬสินธ
48 น.ส. รุงนภา จันดาวงศ จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
49 น.ส. วราภรณ ชัยกุล จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
50 น.ส. วิกานดา สุมามาลย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โคกมา ประโคนชัย บุรีรัมย
51 นาง วัลภา กลึงเอี่ยม จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
52 นาง วัลลภา จารุจินดา จพง.การเงินและบัญชี 5 ทม. กันตัง กันตัง ตรัง
53 นาย วานิช หนิดภักดี นักบริหารงานคลัง 6 อบต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย
54 น.ส. วิพัชญา ผมเวียง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
55 น.ส. วิภาภรณ สมัครกสิกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ปางมะผา ปางมะผา แมหองสอน
56 นาย วรวิทย สีขาว หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
57 น.ส. ศรีธร ไชยวงค จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บอหลวง ฮอด เชียงใหม
58 น.ส. ศิรินทิพย รุธิระวุฒิ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
59 นาง ศิริลักษณ พลวิเศษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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60 น.ส. ศุภนิจ แกวเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
61 นาง สดศรี พลพรอม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศรีสุข ก่ิง อ.ศรีณรงค สุรินทร
62 นาย สมคิด ชะเต หน.สวนการคลัง 4 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
63 นาย สมประสงค เอี่ยมประพันธ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ยางซาย เมือง สุโขทัย
64 นาง สริตา สายดวง หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
65 น.ส. สิทธิมา เพ็งผอม จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรธานี
66 นาง สุกัญญา คณะจิตต หน.สวนการคลัง 3 อบต. หนองผักแวน ทาหลวง ลพบุรี
67 น.ส. สุดาพร บัวชุม จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. วังใหม เมือง ชุมพร
68 นาง สุดารัตน สังประกุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
69 น.ส. สุดาวดี แสวงนาม จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
70 น.ส. สุธิดา แนนแผน ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง
71 นาง สุพาพรรณ มีสุข หน.สวนการคลัง 5 อบต. เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก
72 น.ส. สุภาพร บุญโสภณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองจรเข หนองแค สระบุรี
73 น.ส. สุภาภรณ บุญเกษมสิน หน.สวนการคลัง 6 อบต. หนองจะบก เมือง นครราชสีมา
74 น.ส. เสาวลักษณ ริมแจม ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. มะเขือแจ เมือง ลําพูน
75 น.ส. อภิสรา ศรีเผือก จนท.การคลัง 1 ทต. ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
76 นาย อรัจฉท ชื่นมณี หน.สวนการคลัง 5 อบต. กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
77 นาง อัญชลี หมายเทียมกลาง จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. หนองกระทุม เมือง นครราชสีมา
78 น.ส. อัมพร ฉิมเสือ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
79 นาย อารีฟฟน ลาดั้ม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช

80 น.ส. อรอนงค เอมโอษฐ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทับชาง สอยดาว จันทบุรี
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1 น.ส. กนกพิชญ แกวทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. เขาตูม ยะรัง ปตตานี
2 นาง กันยา เงินประดับ จพง.พัสดุ 5 ทต. หลักเมือง เมือง ราชบุรี
3 นาง กานตชนิกา ระวังนาม นักบริหารงานคลัง 6 อบต. เขาแรง เมือง ราชบุรี
4 นาง เกสร ใสสดศรี จนท.พัสดุ 2 อบต. สําโรงใหม ละหานทราย บุรีรัมย
5 นาง เก้ือกูล หอมหวล พัสดุ 5 อบต. ศีรษะจรเขนอย ก่ิง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
6 นาย ไกรวุฒิ มลชะอุม จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
7 น.ส. จารุชา แสนยะบุตร จพง.พัสดุ 2 อบต. พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
8 นาง จําปานุท มีบัณฑิต จพง.ธุรการ 5 อบจ. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
9 นาง ฉวีวรรณ พันธเจริญ จนท.พัสดุ 1 ทต. ชุมชน กม.5 เมือง ประจวบคีรีขันธ
10 นาง ชนาภา พูลหนาย จพง.ทะเบียน 5 ทต. วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก
11 น.ส. ชนิตา จันทรทองสุข หัวหนากองคลัง 6 ทต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี
12 นาง ชโลมาศ บุญแกว จนท.พัสดุ 5 ทต. วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก
13 นาง ชุติมา ลอยประเสริฐ จพง.พัสดุ 2 อบต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
14 น.ส. ทิพาวรรณ ปอมแดง จพง.พัสดุ 3 ทต. พุมเรียง ไชยา สุราษฎรธานี
15 นาย เทพรัตน พรหมจอม จพง.พัสดุ 2 อบต. เมืองคง คง นครราชสีมา
16 นาง ธัญธีรา บุณยประสาท จนท.พัสดุ 1 อบต. รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
17 น.ส. นงคราญ โพธิ จนท.พัสดุ 1 ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง
18 น.ส. นภสร แกวรักษา จพง.พัสดุ 5 ทต. ชอแฮ เมือง แพร
19 นาง นริศา สุริยสาร จนท.พัสดุ 1 อบต. วิเชตนคร แจหม ลําปาง
20 น.ส. นิชธาวัลย ภิมาลย จนท.พัสดุ 1 อบต. วังน้ําคู เมือง พิษณุโลก
21 น.ส. น้ําผึ้ง พรประทาน จนท.พัสดุ 1 อบต. ยางนอย โกสุมพิสัย  
22 นาง นิรณิช ฟตประยูร จพง.พัสดุ 6 ทต. พังลา สะเดา สงขลา
23 นาย นิรัญ ธรฤทธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
24 นาง นุชจรี โจสุวรรณี จพง.พัสดุ 2 อบต. ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
25 นาง บรรเจิด ทองธวิช จพง.พัสดุ 2 อบต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก
26 น.ส. ปรัชญา กอนคํา จนท.พัสดุ 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
27 น.ส. ปรีญาพร ทองดี จพง.พัสดุ 2 ทต. โพนางดํา สรรพยา ชัยนาท
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28 น.ส. ปวีณนุช นันทตา จนท.พัสดุ 1 อบต. คณฑี เมือง กําแพงเพชร
29 น.ส. ปาริชาติ ขันดํานันตะ จนท.พัสดุ 1 อบต. บานแกง ตรอน อุตรดิตถ
30 นาง พชรพรรณ ไชยคาน จนท.พัสดุ 1 ทต. นาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู
31 นาง พิกุล ยวงทอง จพง.พัสดุ 6 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
32 นาง พินัน ปาซะพิมพ จพง.พัสดุ 6 ทต. เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
33 นาย พินิจ ยอดขํา จนท.พัสดุ 1 อบต. โพนทัน คําเขื่อนแกว ยโสธร
34 นาง เพ็ญจิตร เมืองโคตร จนท.พัสดุ 1 อบต. หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
35 นาง เพลินพิศ คงทวี จนท.พัสดุ 2 อบต. อางทอง กิ่ง อ.ศรีนครินทร พัทลุง
36 นาง มะลิวัลย ศรีเพ็งแกว จนท.พัสดุ 1 อบต. บางภาษี บางเลน นครปฐม
37 นาง เยาวภา เกลี้ยงประดิษฐ พัสดุ 2 อบต. ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
38 นาง รมยมณี กิจนิยม จพง.พัสดุ 2 อบต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี
39 นาง รอฮานิง มือเซาะ จนท.พัสดุ 5 ทต. แวง แวง นราธิวาส
40 นาง รัชนี สิงหสุวรรณ จนท.พัสดุ 1 อบต. โพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41 น.ส. รุงนภา สาดา หน.สวนการคลัง 5 อบต. หินลาด วัดโบสถ พิษณุโลก
42 นาง รุงสุรีย ทบวงศรี จนท.พัสดุ 2 อบต. โคกสูง ก่ิง อ.โคกสูง สระแกว
43 นาง รุงอรุณ พรหมสิงห จนท.พัสดุ 1 อบต. บานแยง นครไทย พิษณุโลก
44 น.ส. ลักษณา กลิ่นสุคนธ จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
45 น.ส. ลัดดาทิพย บุญฤทธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา
46 นาง วราภรณ ไชยศิลป จนท.พัสดุ 2 อบต. เปอ เชียงกลาง นาน
47 น.ส. วันเพ็ญ เปามะโน หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองบุญนาก หนองบุญนาก นครราชสีมา
48 นาย วินัย นาคกระแสร จพง.พัสดุ 2 อบต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
49 น.ส. วิยะดา เพชรกอน จนท.พัสดุ 1 อบต. ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
50 นาง วิราวรรณ พลอยสัมฤทธิ์ จนท.พัสดุ 2 อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ
51 น.ส. ศิริลักษณ ชัยรัตน จนท.พัสดุ 1 อบต. สามแวง หวยราช บุรีรัมย
52 นาย สมเดช คงชู จนท.พัสดุ 1 อบต. เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง
53 นาง สมฤดี ลวนเสง จนท.พัสดุ 2 ทม. กันตัง กันตัง ตรัง
54 นาย สุกรี เรืองรัตน จพง.พัสดุ 3 อบต. ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
55 นาง สุภาวดี นอยชา จพง.พัสดุ 3 อบต. ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
56 นาง เสาวพา ชินโคตร จพง.พัสดุ 2 อบต. แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
57 น.ส. อนงค ชัยรัตน หน.สวนการคลัง  - อบต. สําโรงใหม ละหานทราย บุรีรัมย
58 นาย อนันตวิทย พุทธา จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองกระทุม เมือง นครราชสีมา
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59 น.ส. อุบลรัตน ศรีเชื้อ จพง.พัสดุ 2 อบต. สวนกลวย บานโปง ราชบุรี
60 นาง เอื้อมพร ฉิมอ่ํา จพง.พัสดุ 6 ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
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1 นาง กฤตพร เงินก่ิง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคกสูง ก่ิง อ.โคกสูง สระแกว
2 นาย กฤษฎา จุลพรรค หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกหมอ ทัพทัน อุทัยธานี
3 นาง ขวัญจิต ปญญา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ศิลาเพชร ปว นาน
4 น.ส. จตุพร เบาสิน นายชางโยธา 2 อบต. โพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
5 นาย จักรี บุญวงษ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี
6 นาง จันทรัตน สุทัศนมาลี จนท.บันทึกขอมูล 3 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
7 น.ส. จุฑามณี รัตนมรรคคา นิติกร 3 อบต. ทาตูม แกงคอย สระบุรี
8 นาย เจษฎา ชาวปลายนา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บานพริก บานนา นครนายก
9 นาง ชนาภา กาฬหวา นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 อบต. หมูมน ก่ิง อ.เชียงขวัญ รอยเอ็ด
10 นาง ชวนพิศ บุญโพธิ์กอง จนท.ธุรการ 2 อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11 นาง ญาณี จุลพรรค หน.สวนการคลัง 4 อบต. หลุบเขา หนองขาหยาง อุทัยธานี
12 นาง ฐิติกุล แกวศรี จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ยะลา เมือง ยะลา
13 นาย ณพกฤษณ จันตราขู จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

14 นาย ณรงคเดช นอยเพชร ผช.จนท.ประชาสัมพันธ  - อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
15 น.ส. ณัฐศรี แกวหอม จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย
16 น.ส. ทัศนีย วัฒนะ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
17 นาย ธงชัย แดงดีมาก จนท.ธุรการ 5 ทต. สระโบสถ สระโบสถ ลพบุรี
18 นาย ธงชัย ใจดอนมูล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. น้ําตก นานอย นาน
19 นาง ธมลวรรณ สิทธิโท จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองครก เมือง ศรีสะเกษ
20 น.ส. ธารทิพย จุลกะรัตน หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 7 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
21 นาย ธิติพงษ เลไธสง นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เสมาใหญ บัวใหญ นครราชสีมา
22 นาง น้ําฝน เพียดสิงห จนท.ธุรการ 1 ทต. นาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู
23 นาย บุญธรรม ขอนทอง นายชางโยธา 4 ทต. ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
24 นาย บุญเอก พรพจนธนมาศ ปลัด อบต. 6 อบต. คลองขุด ทาใหม จันทบุรี
25 นาง บุษกร ดีนอย นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย
26 นาย ประมล สุขปติ ปลัด อบต. 6 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี
27 น.ส. ปรารถนา รัตนศักดิ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
28 นาง ปริชญา มิ่งเชื้อ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. พงษ สันติสุข นาน

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
รุนที่ 5 ระหวางวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย 49

วิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธสําหรับ อปท.

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 น.ส. ปริชญา พิชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
30 น.ส. ปฐยาวดี สุขสุวานนท นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ทาโพ หนองขาหยาง อุทัยธานี
31 น.ส. พิมพาภรณ สีน้ําเงิน นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. ตันหยงมัส ระเเงะ นราธิวาส
32 นาย มนูญ บุญมา จพง.ธุรการ 5 ทต. เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
33 นาย รังสรรค สรอยสนธิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาโพ หนองขาหยาง อุทัยธานี
34 นาง วรรณิดา หนูคง ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง
35 นาง วัจนา กรกชมาศ ผอ.กองคลัง 8 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
36 จ.อ. วีรสรร ทองดี จนท.ธุรการ 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
37 นาย วีระชัย ทองนิล จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย
38 นาย ศักดิ์ชาย สามลปาน นักบริหารงานชาง 6 อบต. ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี
39 น.ส. ศิริลักษณ รินคํา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แมปะ แมสอด ตาก
40 นาย สมเจต คําหงษ ปลัด อบต. 6 อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
41 นาง สมพร ธีรพงศธร นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 อบต. หนองกระทุม เมือง นครราชสีมา
42 น.ส. สุกัญญา พงษสุกิจวัฒน นักวิชาการจัดเก็บรายได 6ว. ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
43 น.ส. สุนีย งามมนตรีลีลา นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
44 น.ส. สุพัตรา ถาวร จนท.ทะเบียนและบัตร 3 ทต. ปง ปง พะเยา
45 น.ส. อภิสรา งามสติมาพร จพง.ธุรการ 3 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
46 นาย อภิสิทธิ์ ศิริขันธ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
47 น.ส. อัญชลี อรุณปรีย จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย
48 นาย อาคม ศรสูงเนิน หน.สวนโยธา 5 อบต. ธงชัยเหนือ ปกธงชัย นครราชสีมา
49 น.ส. อุทุมพร ทองมี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
50 นาย เอกภพ บุญเพลิง นายชางโยธา 3 อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ
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