
1 นาย กานต ติตะสี หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
2 นาง กุสุมา หินนาง จนท.ธุรการ 1 อบต. ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
3 นาย เขมรัฐ วิเชียร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ปากทา บางเลน นครปฐม
4 วา ร.ท. ณทกฤษณ จันตราชู จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
5 น.ส. ณัฐชลัยย สดใส จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. บางหลวง เมือง ปทุมธานี
6 น.ส. ดวงพร นิลสลับ จนท.บันทึกขอมูล 3 อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
7 นาย ดํารง ไวยธัญกิจ หน.สวนโยธา 5 อบต. บางงา ทาวุง ลพบุรี
8 นาย ราเชนท ศรีชัย จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. กําแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช
9 น.ส. นิสรา แทนสุวรรณ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
10 น.ส. นุจนาจ สุทะปญญา หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
11 น.ส. ประปานจิตร อินทรสกุล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
12 นาย ประพันธพงษ จันดาวงศ ชางไฟฟา 1 อบต. สีสุก จักราช นครราชสีมา
13 น.ส. ปรียานุช หมัดโตะบวช ผช.จพง.สงเสริมการทองเที่ยว - ทต. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
14 น.ส. พงษนิภา อุปพงษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โคกกอง เมือง สกลนคร
15 นาง พนม ชาติสุนทร นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
16 นาง พนิดา ไวยธัญกิจ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บางงา ทาวุง ลพบุรี
17 จอ. ไพรวัลย สุริเตอร จพง.ปองกันฯ 2 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
18 นาย ฟาเดลล ปาเนาะ ผช.จนท.ระบบคอมพิวเตอร - ทต. รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
19 นาย ภูษิต จิตสมพงษ ปลัด อบต. 6 อบต. บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
20 นาง มยุรี วั้นซุน ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ - ทต. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
21 นาง มารศรี ศิริรัตนพงษ นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
22 จ.อ. ยุทธนา ตาบานดู ปลัด อบต. 6 อบต. ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
23 นาย ยุทธนา อาจวิชัย ปลัด อบต. 6 อบต. เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร
24 นาง รสสุคนธ เจริญไพศาลสัตย จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
25 นาง ระรื่น คงฉิม จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
26 นาย เรวัตธ สังขวิเศษ จนท.ธุรการ 3 อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 
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หลักสูตรระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน (Introduction ot Network System)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. จังหวัดอําเภอ



27 นาง ลมโชย จิตตวิมงคล จนท.ทะเบียน 4 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
28 นาง วรัญญา นอมธงไทย นักวิชาการคลัง 5 ทต. โคกตูม เมือง ลพบุรี
29 น.ส. วาทินี ภาวสุทธิกุล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
30 นาย วิชาญ คงจินดา จนท.ทะเบียน 1 ทต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
31 นาย วิเชียร แสงดี นิติกร 3 อบต. หนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย
32 น.ส. สกล พรมโคตรคา จนท.ธุรการ 1 อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
33 นาย สงา คงสุทธิ์ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
34 นาย สถาพร แกวชวย นายชางโยธา 3 อบต. ศรีษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
35 นาง สมศรี กล่ินหอม จนท.ธุรการ 4 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
36 นาย สมาน ขันรักษา จนท.เทศกิจ 1 ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
37 นส. สมาน ตลับเงิน จนท.ธุรการ 1 อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
38 น.ส. สุคนธ ลบหลา คนงานท่ัวไป - อบต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
39 น.ส. สุจิตรา คํานวนดี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
40 น.ส. โสภา บุญมา จนท.บริหารการเงินและบัญชี 5 อบต. โนนประดู สีดา นครราชสีมา
41 นาย อดิศร บริสุทธิ์ ปลัด อบต. 5 อบต. เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
42 นาย อนุ เมฆฉาย สัตวแพทย 3 ทต. บางหลวง เมือง ปทุมธานี
43 นาย อนุชา อัคศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
44 นาย อนุวัฒน คงเจริญ จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 ทต. เจะบิลัง เมือง สตูล
45 นาย อาทิตย มั่นอินทร จพง.ทะเบียน 4 ทต. โคกมะกอก เมือง ปราจีนบุรี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 น.ส. กฤษณา โพธิชัย พนักงานธุรการ - อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม
2 นาย กฤษพล อัศวิกุล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองบัวใต เมือง ตาก
3 น.ส. กัลยา วงศทับแกว จนท.ธุรการ 4 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
4 นาง ขนิษฐา จินดา จนท.ธุรการ 4 ทต. โคกมะกอก เมือง ปราจีนบุรี
5 นาง เขมิกา แสวงบุญ พนักงานวิทยุ - ทต. บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
6 วาที่ ร.ต. โฆสิต ต้ังตรงไพโรจน ปลัด อบต. 5 อบต. โปงนก เทพสถิต ชัยภูมิ
7 นาย จงกล เปรมสุข หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
8 นาย จรุงเกียรติ บุญเจริญ หน.สวนโยธา 3 อบต. หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี

9 นาย จักร อุยยะพัฒน ปลัดเทศบาล 6 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
10 นาง จันทรเพ็ญ เอกตะคุ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
11 นาง จารุณี พลเสน จพง.ธุรการ 3 อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี
12 นาย จุฑาวัฒน ผดุงนึก จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทาสัก พิชัย อุตรดิตถ
13 นาง เจียมใจ ธรรมพิชัย หน.ฝายบริหารงานคลัง 6 ทต. บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา
14 นาง ฉวีวรรณ บุญจันทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนทอน เมือง ขอนแกน
15 นาง ชมพูนุท ปนคําสาย นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
16 นาง ชุติกาญจน เกตุชาญ จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
17 นาง ฐิตาภา เห็มขนาน ปลัด อบต 5 อบต. ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
18 น.ส. ณัฐกานต คลายเชย ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. บางขะแยง เมือง ปทุมธานี

19 นาง ณัฐวดี สุปนะ จนท.ธุรการ 2 อบต. หัวรอ เมือง พิษณุโลก
20 วา ร.ต. เดือนจา เพชรอุแท จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
21 นาง เดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม
22 นาง ถุงเงิน พจนศิลปชัย จพง.ธุรการ 6ว ทต. อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี
23 นาย ทรงพล เนื่องสิทธะ ปลัด อบต. 6 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
24 นาง ทวีลักษณ สีแก จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
25 นาย ทองคํา แสงสีงาม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 
รุนที่ 20 ระหวางวันที่ 4 - 8 เม.ย. 2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office)

ตําแหนง ระดับ อปท. จังหวัดอําเภอ



26 น.ส. ทัศวรรณ หาญใจ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
27 นาย ธงชัย สรอยสน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
28 น.ส. นภสร รมราศรี จนท.ธุรการ 1 อบต. คําเตย เมือง นครพนม
29 จ.ส.อ. นรงค หวังพังกลาง ปลัด อบต. 6 อบต. สมปอย โนนดินแดง บุรีรัมย
30 นาย นัฐวุฒิ สมัครพงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สนามชัย สทิงพระ สงขลา
31 นาง นิตยา สุระวิชัย จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
32 นาง นูไรนี มาลายา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ตนไทร บาเจาะ นราธิวาส
33 น.ส. บังอร บุญคง หน.สวนการคลัง 3 อบต. บางปลากด องครักษ นครนายก
34 วาที่ร.ต. บุญเพ็ง มีชาติ ปลัด อบต. 6 อบต. แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
35 นาย ประจักษ โชตินิคม จพง.ธุรการ 5 ทม. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
36 นาง ประนอม ไชยปา จพง.ธุรการ 6 ทต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
37 นาง ประนอม พานเจริญ จพง.ธุรการ 6 ทต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

38 นาง ประภาวรินท ปะโสทานัง จนท.การเงินและบัญชี - อบต. หมูมน เมือง อุดรธานี
39 นาง เปรมฤทัย รักกุศล จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
40 น.ส. พักตรศิริ ผลเรือง จนท.ประชาสัมพันธ 1 ทต. โนนบุรี สหัสขันธ กาฬสินธุ
41 นาง พิชยา สาคร จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
42 นาง พิสมัย คาทอง จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
43 น.ส. พีระนันท นาคะวะรัง ลูกจางประจํา - อบต. แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
44 นาง เพ็ญประภา คุมผล จนท.ธุรการ 5 ทต. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

45 นาง เพียงใจ สิงหคํา จนท.ธุรการ 3 ทต. นาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู
46 นาง มณีจันทร ชัยศิริธนานนท จพง.ธุรการ 5 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
47 นส. มยุรี วุฒิพันธ จนท.ธุรการ 1 อบต. ชาเงิน น้ําพอง ขอนแกน
48 นาง มัชฌิมา โชตินิคม จพง.ธุรการ 5 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
49 นาง มิถุนา ไวยครุฑธี ผช.ชางแผนที่ภาษี  - ทต. บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
50 นาง เมธินี พลูโต จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
51 นาง ยุคลธร สุคนธมาน จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
52 นาง เยาวเรศ ทองชมภู จนท.ธุรการ - อบต. แสนภูดาษ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
53 นาง รัชนี เพ็ชรจรูญ จนท.ธุรการ - อบต. ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
54 นาง รัตนา ศรีวรอรรถานน นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



55 น.ส. ราณี แยมจิต จนท.ธุรการ 1 อบต. บาโหย สะบายอย สงขลา
56 นาง รําพึง อินบัว จพง.ธุรการ 3 อบต. มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
57 นาง เรณู สุขุมวัฒนะ จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
58 นาง เลขา เสือใจ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
59 น.ส. วาทิตา คําใส จนท.ธุรการ 1 อบต. คําทราบ วังมวง สระบุรี
60 น.ส. วาทินี ภาวสุทธิกุล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
61 น.ส. วารุณีย ขันทอง จพง.พัสดุ 3 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
62 น.ส. วิชาญ สุขมี จพง.ธุรการ 2 อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
63 นาย วิรัตน วงศพนาประสิทธ์ิ จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
64 นาง วีรพร ยงหนู บุคลากร 3 อบต. วิชิต เมือง ภูเก็ต
65 นาง ศุพิชชา วิลัยแกว จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
66 นาง ศุภอรรถ สาริยา จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. น้ําสวย เมือง เลย
67 นาง สนิด พรอมศิลป หน.สวนการคลัง 6 อบต. หมูมน เมือง อุดรธานี
68 น.ส. สนินาถ แคลนกระโทก เจาพนักงานธุรการ 2 อบต. บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
69 นาง สาคร พิณเสนาะ จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ตราด เมือง ตราด
70 นาง สินีนาฎ ดลประสพ จนท.พัสดุ - อบต. ใหม โนนสูง นครราชสีมา
71 น.ส. สิริวรรณ เนตรรินทร จนท.ธุรการ 3 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
72 นาง สุดาพร เดนสุมิตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ละหาร สายบุรี ปตตานี
73 นาย สุเทพ อารณะโรจน ปลัด อบต. 5 อบต. บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
74 น.ส. สุภาภรณ ศิริมา จนท.บันทึกขอมูล 1 ทม. แมสอด แมสอด ตาก
75 นาย สุรพล มวงทอง จนท.ตรวจสอบภายใน 6ว อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
76 นาง สุรางครัตน ดอนเกิด จพง.พัสดุ 4 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
77 นาง สุรีรัตน เรียนวัฒนา จนท.บันทึกขอมูล 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
78 น.ส. สุวิษา เงินประเสริฐ จนท.ธุรการ 1 ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
79 นาย เสฏฐวุฒิ เนียมรักษ ชางไฟฟา 4 ทต. โคกตูม เมือง ลพบุรี
80 นาง แสงทอง ชินแทน จนท.ตรวจสอบภายใน 5 ทต. โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
81 นาง อนุตรา มาลัยเปย จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
82 น.ส. อมรา จันทีนอก จนท.พัสดุ 1 อบต. เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
83 นาง อรพรรณ แกวเพชร ปลัด อบต. 6 อบต. สนามแย ทามะกา กาญจนบุรี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



84 น.ส. อรอุษา คงพูล จนท.ธุรการ 1 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
85 น.ส. อราม ลุยตัน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานปาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
86 น.ส. อรุชา สุขัมศรี จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
87 นาง อัมพรรณ โภคาพันธ บุคลากร 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
88 นาง อารมณ ศิริพรเลิศ จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
89 นาง อําพัน ส่ีหิรัญวงศ จนท.ตรวจสอบภายใน 6 อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

ลําดับท่ี อําเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท.



1 นาย กิตติพงศ กาวี จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
2 น.ส. คุลิกา คลับคลาย ปลัด อบต. 5 อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ
3 น.ส. จงจิตร ศรียา ปลัด อบต. 5 อบต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ
4 นาย จักรพงษ เพ่ิมทอง ผช.จนท.ธุรการ - อบต. รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร
5 นาย จารึก ศรีปญญา จนท.ธุรการ 3 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
6 นาง จิรนันท สอนสุภาพ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย
7 นาง จุรา ย้ิมซาย ครูดูแลเด็ก - อบต. ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
8 นาง เฉลิมพร แสงมณี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร
9 นาง ญาณิศา เสถียรุจิกานนท จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
10 นาย ณรงคศักดิ์ คําหาญสุนทร ปลัด อบต. 6 อบต. หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
11 น.ส. ณิชากร เปาปา ผช.จนท.ระบบคอมพิวเตอร - ทต. บอแฮว เมือง ลําปาง
12 ร.ต. ทรงพล มุงการ ปลัด อบต. 6 อบต. แมลอย เทิง เชียงราย
13 นาย ทรงพล เนื่องสิทธะ ปลัด อบต. 6 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
14 นาง ทักษิณา สายมณีรัตน ปลัด อบต. 6 อบต. ซับเปบ วังโปง เพชรบูรณ
15 นาย ธฤษณุ ฉัตรกมลวรกิจ จนท.นโยบายและแผนฯ 3 อบต. วังประจบ เมือง ตาก
16 น.ส. นันทนา หมื่นรักษ จนท.พัสดุ - ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
17 นาง นิสา เรืองชวย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ปริก สะเดา สงขลา
18 น.ส. เนตรชนก ดําลอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. รูสะมิแล เมือง ปตตานี
19 นาย บุญสุข เทกอง ปลัด อบต. 6 อบต. วังใหม บรบือ มหาสารคาม
20 นาย ปฎาวุฒิ พันธโพธิทอง พนักงานเทศกิจ - ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
21 นาย ประจวบ สนธิรักษ จนท.ธุรการ - อบต. หนาประดู พานทอง ชลบุรี
22 นาย ประมวล สุรินทะ จนท.ธุรการ 1 อบต. คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
23 น.ส. ปาริชาต ชินวรรณโณ พง.จดมาตรวัดน้ํา - ทต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
24 นาย พรชัย ใจเพ่ิม ปลัด อบต. 6 อบต. แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
25 น.ส. พรสุดา ไพฑูรย ปลัด อบต. 6 อบต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี

ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด
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26 นาย พลีศักดิ์ พิทักษธนวงษ นายชางเครื่องกล 5 อบจ. ตราด เมือง ตราด
27 นาง พวงแกว บัวเพชร พยาบาลวิชาชีพ 8 ทม. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
28 นาย พัฒนา พุดตาล จนท.นโนบายและแผนฯ 6 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
29 น.ส. พูนทรัพย จันทรกระจาง จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
30 น.ส. เพชรดา เวชศรี ผอ.กองวิชาการฯ 8 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
31 น.ส. ภาสินี แกวทองมา จนท.ธุรการ 3 อบต. ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
32 นาย ยุทธนา ชมเชย นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ฉลุง หาดใหญ สงขลา
33 นาง รําไพพิธ นพสมบูรณ จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
34 นาง วนิดา ฟาอรุณ จนท.พัฒนาการทองเท่ียว 6 ทม. เบตง เบตง ยะลา
35 นาย วราวุฒิ ถนอมจิตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
36 นาย วิชาญ คงจินดา จนท.ทะเบียน 1 ทต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
37 นาย วิเชียร ประสมทรัพย ปลัด อบต. 6 อบต. โพนสูง ดานซาย เลย
38 นาง วิไลลักษณ แสนบุงคอ นักการ - ทต. นาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู
39 นาย วุฒิชัย สอนประสาน ปลัด อบต. 6 อบต. ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
40 นาย ศราวุฒิ กอสาลี ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร
41 นาง ศิริวรรณ ศรีหะ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย
42 น.ส. สมควร เสือปา จนท.ธุรการ - อบต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
43 นาง สมถวิล บุญวังทอง จพง.ธุรการ 2 อบต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก
44 นาย สันติ โชติชวง ปลัด อบต. 5 อบต. เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
45 นาย สาธิต เนินนิล จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
46 น.ส. สุกัญญา มะแอเคียน จนท.ธุรการ 4 อบต. คลองขุด เมือง สตูล
47 น.ส. สุธณัฐา แสงอุทัย จพง.การเงินและบัญชี 3 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
48 น.ส. สุภาณี สินเจริญ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
49 นาง สุภาพร มุงการ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หงสหิน จุน พะเยา
50 นาง สุภาวดี ชูนวด นิติกร 5 อบจ. เมือง สุราษฎรธานี เมือง
51 นาง สุมาลี โปฏกรัตน จพง.ธุรการ 6 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
52 น.ส. สุรีรัตน ไชยรินทร จพง.สงเสริมสุขภาพ อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
53 นาย อธิคม เชาวนกุล หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
54 นาง อนงคนุช วินตะไชย จนท.ธุรการ - อบต. นาแก นาวัง หนองบัวลําภู

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



55 น.ส. อรทัย สุขเพีย ปลัด อบต. 5 อบต. วังบอ หนองบัว นครสวรรค
56 น.ส. อรสา เสนวงษ จนท.สันทนาการ 3 ทต. บางหลวง เมือง ปทุมธานี
57 นาง อรุณ พิมพรอด จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. หนองจอก ทายาง เพชรบุรี
58 น.ส. อาทิตย ศรีวงศ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
59 นาง อารีณา มะหะหมัด หน.สํานักปลัด 6 ทต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี
60 นาย อุบล คําเขียว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สรอยทอง ตาคลี นครสวรรค
61 นาง อุมาภรณ ศรัณยานุรักษ จพง.ธุรการ 5 ทต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
62 นาย เอกชัย หนูนอย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
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