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๑ กระบ่ี นายสุทัศน  ธาราอุดม จนท.วผ.๓ ทต.เขาพนม ๑
๒ กระบี่ นายมนูญ  สงบุตร จนท.บห.๔ อบจ.กระบ่ี ๑
๓ กระบ่ี นางอรัญญา  ศรีวัง จนท.ธก.๕ ทต.คลองทอมใต ๑
๔ กระบี่ นายภูวนารถ  พรหมแกว น.พช.๔ ทต.เหนือคลอง ๑
๕ กระบี่ นายสุรศักดิ์  จันทรแกว จนท.วผ.๓ อบต.ไสไทย ๑
๖ กาญจนบุรี น.ส.กานตธีรา  แกวเจริญสุข ปลัด อบต.๖ อบต.ปากแพรก ๑
๗ กาญจนบุรี น.ส.ดวงกมล  เกียรติกวินวงศ บค.๓ ทต.บอพลอย ๑
๘ กาญจนบุรี น.ส.พจนีวรรณ  ชณะถาวราลักษณ นวช.กศ.๓ อบจ.กาญจนบุรี ๑
๙ กาญจนบุรี น.ส.โสรส  สุขไชนะ จนท.ปค. สถ. ๑
๑๐ กาญจนบุรี นายวินัย  สุคันธวรัตน ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ทามวง ๑
๑๑ กาฬสินธุ น.ส.จิรารัตน  ศรีเจริญ อบจ.กาฬสินธุ ๑
๑๒ กาฬสินธุ น.ส.เฉลิมขวัญ  หลอตระกูล อบจ.กาฬสินธุ ๑
๑๓ กาฬสินธุ น.ส.สมจิตร  ไกลฝน ทต.นาจารย ๑
๑๔ กาฬสินธุ น.ส.เอื้อมพร  เทพาศิริ อบต.ลําคลอง ๑
๑๕ กาฬสินธุ นางนฤมล  สิงหเงา อบต.บัวบาน ๑
๑๖ กาฬสินธุ นางพรรณนภา  ฆารไสว สถ. ๑
๑๗ กาฬสินธุ นางเพ็ญประภา  จําเริญสรรพ นบห.กศ.๖ ทม.กาฬสินธุ ๑
๑๘ กาฬสินธุ นายวารินทร  ทาวสบาย ทต.นาจารย ๑
๑๙ กาฬสินธุ พ.จ.ต.สําเนียง  หวังเจริญ สถ. ๑
๒๐ กําแพงเพชร นางสุทัศน  ภักดีการ นวช.กศ.๗ว อบต.วังแขม ๑
๒๑ กําแพงเพชร นายยุทธนา  หงษยนต จนท.วผ.๓ อบต.หนองปลิง ๑
๒๒ กําแพงเพชร นายศุภโชค  แกวแดง นวช.กศ.๗ อบต.ชองลม ๑
๒๓ กําแพงเพชร นายอธิการ  ยามา หน.ฝ.บห.กศ.๗ ทม.กําแพงเพชร ๑
๒๔ กําแพงเพชร นายอุทัย  พันธย้ิม นวช.กศ.๗ อบต.หนองปลิง ๑
๒๕ จันทบุรี นางจุไร  ปะญาติ สารวัตรนักเรียน ทม.จันทบุรี ๑
๒๖ จันทบุรี นางชลธิชา  ลิมปลาวัณย จพง.ธก.๔ ทม.ขลุง ๑
๒๗ จันทบุรี นางวิสา  อุนยะวงษ ผอ.สถานศึกษา ทม.จันทบุรี ๑
๒๘ จันทบุรี นางสุนันท  ประจุมาศ ผช.ผอ.กศ. ทม.ขลุง ๑
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รุนที่ ๑ ประจําป ๒๕๔๘
ระหวางวันที่ ๓ - ๘ กรกฏาคม ๒๕๔๘
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๒๙ จันทบุรี นายพงศักดิ์  เอี่ยมสอาด ผช.ผอ.สถานศึกษา ทม.จันทบุรี ๑
๓๐ ฉะเชิงเทรา น.ส.พัณณกร  โชติญาโณ นวช.กศ. ทต.เขาหินซอน ๑
๓๑ ฉะเชิงเทรา น.ส.จารุวรรณ  สินธุพันธ จนท.ปค.๔ สถ. ๑
๓๒ ฉะเชิงเทรา นางเพลินพิศ  คงสาคร จพง.กงช.๖ว อบจ.ฉะเชิงเทรา ๑
๓๓ ฉะเชิงเทรา นางอรวรรณ  ดําแดง ครู คศ.๒ ทต.บางคลา ๑
๓๔ ฉะเชิงเทรา นายจําลอง  ดําแดง หน.ฝ.กศ.คศ.๑ ทต.บางคลา ๑
๓๕ ชลบุรี นางมณฑา  วงศรัตน ครู คศ.๑ ทม.บานบึง ๑
๓๖ ชลบุรี นายฑวัตพงษ  สารีศรี นวช.กค.๖ ทต.คลองตําหรุ ๑
๓๗ ชลบุรี นายไพรัตน  จันทิมาธร บค.๓ อบจ.ชลบุรี ๑
๓๘ ชลบุรี นายมณฑธรรม  บุญใจเพ็ชร จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๓๙ ชลบุรี นายสุพจน  สุภาพันธุ ผอ.ก.กศ.๘ ทม.ศรีราชา ๑
๔๐ ชัยภูมิ นางรารีรัตน  สนั่นเมือง นวช.กศ.๓ ทต.ผักปง ๑
๔๑ ชัยภูมิ นางสุธรรมา  เลิศฤทธ์ิ จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๔๒ ชัยภูมิ นายนิพนธ  เรดสันเทียะ ปลัด อบต. อบต.หวยยายจิ๋ว ๑
๔๓ ชัยภูมิ นายวุฒิชัย  ไขกัณหา ปลัด ทต. ทต.ผักปง ๑
๔๔ ชัยภูมิ นายสันติ  ต้ังใจ หน.ก.มาตราฐานฯ สถ. ๑
๔๕ ชัยภูมิ นายอดิศักดิ์  ชัยจํารัส นิติกร ๓ อบจ.ชัยภูมิ ๑
๔๖ ชุมพร น.ส.กานดา  ยอดประเสริฐ นวช.กศ.๖ ทม.หลังสวน ๑
๔๗ ชุมพร น.ส.ปฏิชฎา  พวงเหลาเวช จนท.สันทนาการ ๖ว ทม.ชุมพร ๑
๔๘ ชุมพร นางพงษศักดิ์  เจียรพันธุ ผอ.ก.ชาง ๘ อบจ.ชุมพร ๑
๔๙ ชุมพร นางอรุณี  ปุญจุบัน ศึกษานิเทศก ๖ ทม.ชุมพร ๑
๕๐ ชุมพร นายคณิต  นิยะกิจ ผอ.ก.กศ.๘ ทม.ชุมพร ๑
๕๑ ชุมพร นายถาวร  รังษีสวาง ผอ.สถานศึกษา ๗ ทม.หลังสวน ๑
๕๒ ชุมพร นายนิรพัฒน  เลขพลการ นบห.ชาง ๖ อบจ.ชุมพร ๑
๕๓ เชียงราย น.ส.กฤษณา  ไตรศิริ ผอ.ก.กศ. ทน.เชียงราย ๑
๕๔ เชียงราย น.ส.ไพรวรรณ  อารีย นบห.ทป.๖ อบจ.เชียงราย ๑
๕๕ เชียงราย นางณัฐณิชา  วงคแกว นวช.กศ.๓ อบต.วารี ๑
๕๖ เชียงราย นางอรพิน  ฟนอินตะศรี จนท.สันทนาการ ๔ ทต.เวียงชัย ๑
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๕๗ เชียงใหม น.ส.จิรพร  สาดสี นวช.กศ.๓ อบต.เชียงดาว ๑
๕๘ เชียงใหม น.ส.ธิดารัตน  วรรณขาว นิติกร ๓ ทต.เมืองงาย ๑
๕๙ เชียงใหม น.ส.รัชนก  ชัยพุทธิกุล นวช.กศ.๓ อบต.หนองบัว ๑
๖๐ เชียงใหม น.ส.อัญชลี  วงศอินทร นวช.กศ.๓ อบต.ดอนแกว ๑
๖๑ เชียงใหม นางวราภรณ  พินิจศักดิ์ นวช.กศ.๓ ทต.เมืองงาย ๑
๖๒ เชียงใหม นายณัฐพงห  มูลแกว นวช.กศ.๓ อบต.ยุหวา ๑
๖๓ เชียงใหม นายธนกร  จันทรระวาง บค.๓ ทต.ทาขาม ๑
๖๔ เชียงใหม นายนพดล  สรอยนาค นวช.กศ.๓ อบต.แมสาย ๑
๖๕ เชียงใหม นายบริสุทธ์ิ  มีบัณฑิต ผอ.ก.กศ. ทต.แมริม ๑
๖๖ เชียงใหม นางนํ้าออย  มีสัตยธรรม หน.ฝ.บห.กศ.๖ ทต.เชีงยงดาว ๑
๖๗ ตรัง นายประเสริฐ  คงเพ็ชร นิติกร ๗ว สถ. ๑
๖๘ ตรัง นายสวัสดิ์  สุดสาคร ปลัด อบต.๖ อบต.บอน้ํารอน ๑
๖๙ ตรัง นายมณี  ตภัยพงศ บค.๓ ทต.ทุงยาว ๑
๗๐ ตรัง นายสนิท  ตูลเพ็ง ปลัด อบต.๖ อบต.หนองซางแลน ๑
๗๑ ตรัง นายชาญยุทธ  เพชรกาฬ ปลัดเทศบาล ทต.ลําภูรา ๑
๗๒ ตราด นางชยาวรรณ  เช้ือกูลชาติ จนท.ธก.๕ ทม.ตราด ๑
๗๓ ตราด นางสิริพร  ทําเนียบ จบห.ทป.๓ อบจ.ตราด ๑
๗๔ ตราด นายสิทธิพงษ  ไวฑูรยเกียรติ ผอ.รร.๘ ทม.ตราด ๑
๗๕ ตราด นายอภิชัย  ทัพหชัยกุล รองปลัด ทม.๘ ทม.ตราด ๑
๗๖ ตราด นายอรรถดนัย  เผือกผกา จนท.พัฒนาชุมชน อบต.มังระแจะ ๑
๗๗ ตาก น.ส.กาญจนา  ทองคํามา บค.๔ ทม.แมสอด ๑
๗๘ ตาก น.ส.เจียมจิตร  กันยะมูล จนท.ปค.๓ สถ. ๑
๗๙ ตาก น.ส.มาลินี  แสงวัฒนารัตน รอง ผอ.สถานศึกษา ๗ ทม.ตาก ๑
๘๐ ตาก นางไพรเราะ  จันทรวงศ บค.๔ อบจ.ตาก ๑
๘๑ ตาก นางศรีรัตน  ภูริเดชา จพง.ธก.๕ ทม.ตาก ๑
๘๒ ตาก น.ส.นิจนันทน  ทองดี บค.๓ ทต.บานตาก ๑
๘๓ นครนายก นางศรีสุดา  สิงหทอง จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๘๔ นครนายก นางสุปราณี  จินดา ผอ.ก.กศ. ทม.นครนายก ๑
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๘๕ นครนายก นายไชยเชตุ  เอี่ยมอาจหาญ นวช.กศ.๗ว อบจ.นครนายก ๑
๘๖ นครนายก นายถวัลย  โพธ์ิประสาท ผอ.รร. ทม.นครนายก ๑
๘๗ นครนายก นายอนุพงศ  ปราสัย จพง.พัฒนาชุมชน ๓ อบต.พรหมมณี ๑
๘๘ นครปฐม น.ส.สุริยงค  เพิ่มนาม จบห.ทป.๓ อบจ.นครปฐม ๑
๘๙ นครปฐม น.ส.อภิเษก  แสงปาริชาติ ปลัด อบต.๖ อบต.สระกะเทียม ๑
๙๐ นครปฐม นายทวีชัย  ขําจุน นวช.กศ.๓ อบต.หมอนทอง ๑
๙๑ นครปฐม นายทศพร  ภุชชงค บค.๓ ทต.สามพราน ๑
๙๒ นครปฐม นายพัฒนพงษ  อุทัยผล บค.๕ ทต.สามงาม ๑
๙๓ นครปฐม นายวรินทรธร  สมภมิตร ผอ.ส.บห.กศ.๘ ทน.นครปฐม ๑
๙๔ นครปฐม นายวิรัตน  ระวังภัย ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ออมใหญ ๑
๙๕ นครพนม น.ส.ทานตะวัน  ศรีวรสาร หน.ส.กค.๕ อบต.พนอม ๑
๙๖ นครพนม น.ส.นิภารัตน  แสงเทพ หน.ส.กค.๕ อบต.เวินพระบาท ๑
๙๗ นครพนม น.ส.ศรินทร  ขันทะชา นวช.กศ.๓ อบต.บานขา ๑
๙๘ นครพนม นางระพีพรรณ  พรหมอาจ ผอ.รร.๘ ทม.นครพนม ๑
๙๙ นครพนม นางโสภิตสุดา  สามิต ผอ.รร.๘ ทม.นครพนม ๑
๑๐๐ นครพนม นายเพชร  ค่ําคูณ ผอ.รร.๘ ทม.นครพนม ๑
๑๐๑ นครพนม นายวิชาญ  จันทรชาลี ปลัด อบต.๖ อบต.นาหนาด ๑
๑๐๒ นครพนม นายศักดิ์  บงชมโพธ์ิ จนท.ธก.๕ ทม.นครพนม ๑
๑๐๓ นครราชสีมา จ.อ.สมชาย  เดื่อกระโทก จนท.บข.๓ ทต.โนนสูง ๑
๑๐๔ นครราชสีมา นางสิริกาญจน  วงศโสภา ผอ.ส.บห.กศ.๘ ทน.นครราชสีมา ๑
๑๐๕ นครราชสีมา นายณรงคชัย  ไลนอก นบห.กศ.๖ ทม.บัวใหญ ๑
๑๐๖ นครราชสีมา นายวิวัฒน  หลอพัฒนเกษม จพง.ปค.๗ สถ. ๑
๑๐๗ นครราชสีมา นายศักดิ์ชัย  กิติราช นวช.กศ.๓ อบต.เสอเพลอ ๑
๑๐๘ นครราชสีมา นายศุภฤกษ  บุญสูง สารวัตรนักเรียน ๖ ทม.ปากชอง ๑
๑๐๙ นครศรีธรรมราช นายณฐพล  สุชาติพงษ นิติกร ๔ อบต.มะขาม ๑
๑๑๐ นครศรีธรรมราช นางพรประภา  กล่ันสุวรรณ จพง.ปค.๖ สถ. ๑
๑๑๑ นครศรีธรรมราช นางละมุล  จินตรารักษ จพง.ธก.๕ ทม.ปากพนัง ๑
๑๑๒ นครศรีธรรมราช น.ส.อุมาพร  สองสี บค.๕ ทม.ปากพนัง ๑
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๑๑๓ นครศรีธรรมราช น.ส.อุทุมพร  ดําแกว บค.๓ อบต.ทาศาลา ๑
๑๑๔ นครศรีธรรมราช นายอานนท  แข็งแรง หน.ฝ.บห.กศ.๗ ทม.ทุงสง ๑
๑๑๕ นครสวรรค น.ส.ฐานิกา  อนวัช นวช.กศ.๓ ทต.หนองเบน ๑
๑๑๖ นครสวรรค นายเจษฎา  เกตุตระกูล ผอ.ก.กศ. ทต.ทาตะโก ๑
๑๑๗ นครสวรรค นายบุญเร่ิม  ยอดประเสริฐ จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๑๑๘ นครสวรรค นายประเดิม  ศรีสมบูรณ อ.๒ ระดับ ๖ ทน.นครสวรรค ๑
๑๑๙ นครสวรรค นายสมบูรณ  ขําทวีพรหม ผช.ผอ.กศ. ทม.ชุมแสง ๑
๑๒๐ นนทบุรี น.ส.ปริศนา  โอบนิธิกุล อ.๑ ระดับ ๓ ทม.บัวหลวง ๑
๑๒๑ นาน น.ส.กิตินาภรณ  ทองหลิ้ม จพง.ปค.๓ สถ. ๑
๑๒๒ นาน นางนงนุช  จิตตวงศพันธุ จพง.ธก.๕ ทม.นาน ๑
๑๒๓ นาน นายบุญเพียร  ยาวิไชย นบห.ทป.๖ อบจ.นาน ๑
๑๒๔ บุรีรัมย นางดวงกมล  อะทุมชาย จพง.ธก.๖ ทต.นางรอง ๑
๑๒๕ บุรีรัมย นายปกรณ  พรพิริยจินดา นวช.กศ.๓ อบต.หนองยายพิมพ ๑
๑๒๖ บุรีรัมย นางพรสุดา  อุดมทรัพย จพง.ปค.๕ สถ. ๑
๑๒๗ บุรีรัมย นายคมกฤษ  สายชมพู ปลัด อบต. อบต.อิสาณ ๑
๑๒๘ ปทุมธานี น.ส.ธารารัตน  พุมจันทร หน.ส.กค.๖ อบต.บานฉาง ๑
๑๒๙ ปทุมธานี นางบุญสม  มากผาสุข จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๑๓๐ ปทุมธานี นางศิวลี  ปาละศักดิ์ ครู ทม.ปทุมธานี ๑
๑๓๑ ปทุมธานี นางอัจฉรา  ผมจันทน สารวัตรนักเรียน ๖ ทม.ปทุมธานี ๑
๑๓๒ ปทุมธานี นายบัณฑิต  รุกขชาติ ผช.ผอ.กศ. ทม.รังสิต ๑
๑๓๓ ปทุมธานี นายใบศรี  พิมพพร รก.นวช.กศ. ทม.ทาโขลง ๑
๑๓๔ ปทุมธานี นายวิเชียร  สวนรัตน ผอ.ก.กศ. อบต.บึงย่ีโถ ๑
๑๓๕ ประจวบคีรีขันธ นางอุไร  ทัดรัตน จนท.ทป.๕ อบจ.ประจวบคีรีขันธ ๑
๑๓๖ ประจวบคีรีขันธ น.ส.จิตติมา  บัวนอย สารวัตรนักเรียน คศ.๒ ทม.ประจวบคีรีขันธ ๑
๑๓๗ ประจวบคีรีขันธ นายพีระพจน  จั่นเพชร รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.ประจวบคีรีขันธ ๑
๑๓๘ ประจวบคีรีขันธ นายวสันต  เผาพันธุ ปลัด อบต.๗ อบต.ปากน้ําปราณ ๑
๑๓๙ ประจวบคีรีขันธ น.ส.ภาวิณี  บัวแพง จนท.กง.บช.๕ สถ. ๑
๑๔๐ ปราจีนบุรี น.ส.โชติกา  กอนสันทัด จนท.ปค.๕ สถ. ๑
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๑๔๑ ปราจีนบุรี นางดรุณี  อิศรานุกูล บค.๕ อบจ.ปราจีนบุรี ๑
๑๔๒ ปราจีนบุรี นายณรงค  พรไพบูลย บค.๕ ทต.กบินทร ๑
๑๔๓ ปราจีนบุรี นายพิชัย  เนินใหม สารวัตรนักเรียน ๗ว ทม.ปราจีนบุรี ๑
๑๔๔ ปราจีนบุรี นายวีรพล  ศักดิ์อนันต จนท.ธก.๕ ทต.กบินทร ๑
๑๔๕ ปตตานี น.ส.จีราพร  มาลีแกว จนท.ธก.๑ อบจ.ปตตานี ๑
๑๔๖ ปตตานี น.ส.ปรีดา  จันทรคงหอม จบห.ทป.๕ อบจ.ปตตานี ๑
๑๔๗ ปตตานี น.ส.ฟารีดา  สมานพิทักษ บค.๕ ทต.นาประดู ๑
๑๔๘ ปตตานี นายมูฮามัดโซฟ  หะแวกือจิ บค.๕ ทต.ตะลุบัน ๑
๑๔๙ พระนครศรีอยุธยา นางสุนทราภา  ฤกษสันทัด  จพง.ธก.๔ ทต.ลาดบัวหลวง ๑
๑๕๐ พระนครศรีอยุธยา นายธวัชชัย  รัศมีทอง สันทนาการ ๖ว ทต.ทาเรือ ๑
๑๕๑ พระนครศรีอยุธยา น.ส.ลลิดา  จีระวุฒิ น.พช.๓ ทต.ภาชี ๑
๑๕๒ พระนครศรีอยุธยา น.ส.สุชิสา  จีระวุฒิ บค.๓ ทต.บานสราง ๑
๑๕๓ พระนครศรีอยุธยา น.ส.นวรัตน  พึ่งพร จพง.ธก.๕ ทน.ศรีอยุธยา ๑
๑๕๔ พะเยา น.ส.รําไพ  วงคเครือศร จพง.ปค.๕ สถ. ๑
๑๕๕ พะเยา น.ส.ลักขณา  อารยะกูล จพง.ธก. อบจ.พะเยา ๑
๑๕๖ พะเยา นางสุกัญญา  พลายแหง จพง.ธก. ทต.เชียงคํา ๑
๑๕๗ พะเยา นายนิยม  ศรีคําเปา หน.ฝ.กศ.๗ ทม.พะเยา ๑
๑๕๘ พะเยา นายสุรพล  ภูบุบผา ผอ.ก.กศ ทต.ดอกคําใต ๑
๑๕๙ พังงา น.ส.กรรณิการ  ทุมแกว บค.๓ ทต.ทายเหมือง ๑
๑๖๐ พังงา น.ส.สมฤดี  เพชรนาค จพง.ปค.๓ สถ. ๑
๑๖๑ พังงา นางสุมล  สมบูรณปรีชากุล จพง.ธก.๕ อบจ.พังงา ๑
๑๖๒ พังงา นายศิริรัตน  บํารุงเสนา จพง.ปค.๔ สถ. ๑
๑๖๓ พังงา นายสุรศักดิ์  สงแสง จนท.ทะเบียนฯ๔ ทต.เกาะยาว ๑
๑๖๔ พัทลุง นายอัคคภาคย  อินทรจันทร จพง.ปค.๗ว สถ. ๑
๑๖๕ พัทลุง นางอนงค  ชางปณีตัง หน.ฝ.บห.กศ.๗ ทม.พัทลุง ๑
๑๖๖ พัทลุง นางศรีนาถ  ทองขุนดํา น.บห.๖ อบจ.พัทลุง ๑
๑๖๗ พัทลุง นายเศกสิทธ์ิ  ชนะสิทธ์ิ หน.สํานักปลัด ๖ อบต.ปะโหมด ๑
๑๖๘ พัทลุง นางสุมาลี  ทองออน จพง.ธก.๒ ทต.ปาบอน ๑
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๑๖๙ พิจิตร น.ส.จันมาลี  จันทรมะลิ จนท.ธก อบต.หัวดง ๑
๑๗๐ พิจิตร น.ส.ชิดชนก  ศรีสุข จพง.ปค.๓ สถ. ๑
๑๗๑ พิจิตร นางเพ็ญศรี  ขมินทะกูล หน.ส.กค.๕ อบต.หัวดง ๑
๑๗๒ พิจิตร นางศรีเมือง  ทองประจักษ รอง ผอ.รร. ทม.พิจิตร ๑
๑๗๓ พิจิตร นายวันชัย  รังผึ้ง ผอ.ก.ศก.๗ ทม.บางมูลนาก ๑
๑๗๔ พิจิตร นายเสนห  คุมคูณ บค.๔ อบจ.พิจิตร ๑
๑๗๕ พิษณุโลก นายสมบุญ  บุญญเศรษฐโชติ นบห.ทป.๖ อบจ.พิษณุโลก ๑
๑๗๖ เพชรบุรี นางวรรณา  พรหมณแกว ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ทายาง ๑
๑๗๗ เพชรบุรี นางศิริโสภา  จันทรรอด จพง.ธก.๔ ทม.เพชรบุรี ๑
๑๗๘ เพชรบุรี นายทรงเกียรติ  เชาวนโอภาส จพง.ปค.๗ว สถ. ๑
๑๗๙ เพชรบุรี นายสุบัน  สวัสดิ์ประภา ผอ.ก.กศ.๘ ทม.ชะอํา ๑
๑๘๐ เพชรบุรี นายเสริมศักดิ์  โสมสงค ผอ.ก.กศ.๘ ทม.เพชรบุรี ๑
๑๘๑ เพชรบูรณ น.ส.ธนพร  อินทพรโสภิต จนท.ธก.๒ ทม.เพชรบูรณ ๑
๑๘๒ เพชรบูรณ นางธิติวีย  คณะใน บค.๕ ทม.หลมสัก ๑
๑๘๓ เพชรบูรณ นางพรลักษมี  เมืองเกิด จนท.ปค.๖ สถ. ๑
๑๘๔ แพร น.ส.ศกุนิชญ  ธิอุน หน.ฝ.บห.บค. อบจ.แพร ๑
๑๘๕ แพร นางจีราวัจน  จันทสิทธ์ิ หน.ก.กศ. ทต.เดนชัย ๑
๑๘๖ แพร นางศฤงคาร  ใจทา ปลัด อบต. อบต.แมยางรอง ๑
๑๘๗ แพร นายนาวิน  กันนา ปลัด ทต. ทต.รองกลาง ๑
๑๘๘ แพร วาท่ี ร.ต.นภดล  คําสม จพง.ปค.๕ สถ. ๑
๑๘๙ ภูเก็ต น.ส.เขมิกา  คงทิพย จพง.ธก.๕ อบต.เกาะแกว ๑
๑๙๐ ภูเก็ต น.ส.โชติมา  อริยพิทยาภรณ จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๑๙๑ ภูเก็ต น.ส.สุจินดา  กองแกว จพง.ธก.๔ อบต.ศรีสุนทร ๑
๑๙๒ ภูเก็ต นางสุวรรณา  ศิริพงษรุงโรจน นบห.ทป.๖ อบจ.ภูเก็ต ๑
๑๙๓ มหาสารคาม นายเข็มเพชร  ทองออน จพง.กง.บช.๖ อบจ.มหาสารคาม ๑
๑๙๔ มหาสารคาม นายณรงค  ปตะเวสัง จพง.ปค.๖ว สถ. ๑
๑๙๕ มหาสารคาม นายมนตรี  ผลเต็ม ปลัด อบต. อบต.เชียงยืน ๑
๑๙๖ มหาสารคาม นายวีระชัย  พุทธิดิลก อ.๒ ระดับ ๗ ทม.มหาสารคาม ๑
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๑๙๗ มหาสารคาม นายสุมิตร  สมศรี ผอ.ก.กศ. ทม.มหาสารคาม ๑
๑๙๘ มุกดาหาร นางดวงจันทร  อุทธาพงษ ปลัด อบต.๖ อบต.กกแดง ๑
๑๙๙ มุกดาหาร นายเกียรติศักดิ์  ปริปุณะ นวช.กศ.๓ ทต.ดอนตาล ๑
๒๐๐ แมฮองสอน นายจีรศักดิ์  อธิยะ จพง.ปค.๓ สถ. ๑
๒๐๑ แมฮองสอน นายประสิทธ์ิ  พรมจักรแกว หน.สนง.ปลัด ๗ อบจ.แมฮองสอน ๑
๒๐๒ ยโสธร น.ส.ทิพภาพร  ศิริโสม นวช.กศ.๓ อบต.ดูทุง ๑
๒๐๓ ยโสธร นางนรุจินันท  นาเมืองรักษ จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๒๐๔ ยโสธร นายคมกริช  สืบวงศ สารวัตรนักเรียน ๗ว ทม.ยโสธร ๑
๒๐๕ ยโสธร นายชูชาติ  บุญอาจ นวช.กศ.๓ ทต.คอวัง ๑
๒๐๖ ยโสธร นายทองหมุน  นอยนนท นบห.ทป.๖ อบจ.ยโสธร ๑
๒๐๗ ยะลา น.ส.ทิพวรรณ  แซจั่น บค.๓ ทม.เบตง ๑
๒๐๘ ยะลา น.ส.ภัณฑศิริ  ศรีสุทธิสะอาด บค.๕ ทน.ยะลา ๑
๒๐๙ ยะลา นางเยาวภา  บูรณถาวรสม จนท.กง.บช.๕ ทน.ยะลา ๑
๒๑๐ ยะลา นายกฤตวิทย  สิทธิศักดิ์ บค.๓ อบจ.ยะลา ๑
๒๑๑ ยะลา นายปริญญา  สมมาตย จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๒๑๒ ยะลา นายพิภพ  โชติรัตน นบห.ทป.๗ ทม.เบตง ๑
๒๑๓ รอยเอ็ด จาเอกนิยม  ศรีชะตา จนท.ธก.๓ อบจ.รอยเอ็ด ๑
๒๑๔ รอยเอ็ด น.ส.จีรวรรณ  จําปาทิพย จนท.วผ.๓ อบต.เมืองบัว ๑
๒๑๕ รอยเอ็ด นางปยลักษณ  วรพจน บค.๓ ทต.กลาง ๑
๒๑๖ รอยเอ็ด นางวรรณภา  เวฬุวาป บค.๕ อบจ.รอยเอ็ด ๑
๒๑๗ รอยเอ็ด นางสมร  ชํานาญภูมิ จพง.ธก.๖ว ทต.กลาง ๑
๒๑๘ รอยเอ็ด นายพิรุฬ  มาตมูล จพง.ธก.๕ ทม.รอยเอ็ด ๑
๒๑๙ ระนอง นายพิมล  เปรมประสงค ผอ.กศ. ทม.ระนอง ๑
๒๒๐ ระนอง น.ส.ปาริยา  แกวมณี จนท.ธก.๑ ทต.ปากน้ํา ๑
๒๒๑ ระนอง นายอภิรักษ  สุวัติถิกุล ปลัด ทต. ทต.น้ําจืด ๑
๒๒๒ ระนอง น.ส.ชลิตา  ศรีสุวรรณ จนท.สันทนาการ ๓ ทต.กะเปอร ๑
๒๒๓ ระนอง วาท่ี ร.ต.จิรวัฒน  จันทนา ปลัด ทต. ทต.ละอุน ๑
๒๒๔ ระยอง น.ส.สิริพร  ควรหา จพง.ธก.๓ ทต.ปากน้ํากระแส ๑
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๒๒๕ ระยอง นางคนึงนิตย  วิฑูรย นวช.กศ.๓ ทม.มาบตาพุด ๑
๒๒๖ ระยอง นางเสาวนีย  แกวประดับ จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๒๒๗ ระยอง นายไชยวัฒน  เพ็ชไฝ บค.๓ ทต.บานฉาง ๑
๒๒๘ ระยอง นายสมศักดิ์  จิตรอารี ปลัด ทต. ทต.ชุมแสง ๑
๒๒๙ ราชบุรี นางอัมพร  ปนยารชุน จพง.ปค.๖ว สถ. ๑
๒๓๐ ราชบุรี นางชอทิพย  นวลพุม จพง.กง.บช.๕ สถ. ๑
๒๓๑ ราชบุรี นายปญญา  ย้ิมอาจ ผอ.กศ. ทม.โพธาราม ๑
๒๓๒ ราชบุรี นางประทุม  เพิ่มวัฒนา ผอ.รร.๙ ทม.โพธาราม ๑
๒๓๓ ลพบุรี น.ส.ภัทราพร  มีสวัสดิ์ นวช.กศ.๕ อบต.เขาสามยอด ๑
๒๓๔ ลพบุรี น.ส.สุพามาส  ปอมภกรรณสวัสดิ์ ผช.นวช.กศ. ทต.โคกตูม ๑
๒๓๕ ลพบุรี น.ส.อัญชณา  ทุมเช้ือ จพง.ปค.๗ว สถ. ๑
๒๓๖ ลพบุรี นางวาสนา  เกิดผล จนท.ธก.๖ ทม.ลพบุรี ๑
๒๓๗ ลพบุรี นางสุภาคี  เรืองศรี จบห.ทป. อบจ.ลพบุรี ๑
๒๓๘ ลําปาง น.ส.จิตรวี  พุกปน จพง.ธก.๒ ทน.ลําปาง ๑
๒๓๙ ลําปาง น.ส.เพ็ญจรัส  ไชยวรรณ นบห.ทป.๖ อบจ.ลําปาง ๑
๒๔๐ ลําปาง นางจาฏพัจน  ศักดิ์โสภิษฐ จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๒๔๑ ลําปาง นางนลัทพร  เอี่ยมสําอางค บค.๓ อบต.แมเมาะ ๑
๒๔๒ ลําปาง นายทรงเดช  อินตะนนท บค.๗ว. ทม.เขลางคนคร ๑
๒๔๓ ลําพูน น.ส.กรองจิตร  อานุภาพสโมสร นวช.กศ.๓ ทต.บานโฮง ๑
๒๔๔ ลําพูน น.ส.ชนาธิป  อภิวงคงาม นวช.กศ.๓ ทต.บานธิ ๑
๒๔๕ ลําพูน นางศรีวรรณ  สุปนนะ บค.๓ ทต.ปาซาง ๑
๒๔๖ ลําพูน นายปกรณ  มหากันธา จพง.ปค.๗ว สถ. ๑
๒๔๗ ลําพูน นายประพันธ  สุภาวดี จนท.วผ.๓ อบต.แมลาน ๑
๒๔๘ ลําพูน นายประยูรพล  คําแสน นวช.กศ.๕ ทต.บานแปน ๑
๒๔๙ ลําพูน นายพิชัย  จาอาบาล จบห.ทป.๓ อบจ.ลําพูน ๑
๒๕๐ เลย น.ส.สุวลี  สุโพธ์ิ จพง.ปค.๓ สถ. ๑
๒๕๑ เลย นายสุพัฒน  พิมพา จบห.ทป.๓ อบจ.เลย ๑
๒๕๒ เลย น.ส.นงษลัดดา  นวลทา พงจ.ภารกิจ ทต.วังสะพุง ๑
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๒๕๓ เลย นายพิเชษฐ  พลดาหาร ปลัด อบต. อบต.ชัยพฤกษ ๑
๒๕๔ ศรีสะเกษ นางนงนุช  สายหงษ นวช.กศ.๕ ทต.ขุนหาญ ๑
๒๕๕ สกลนคร นายพยุงศักดิ์  ภูยิหวา นวช.กศ.๕ ทต.เจริญศิลป ๑
๒๕๖ สกลนคร นายไพบูลย  พิลาพรม นวช.กศ.๓ อบต.คําตากลา ๑
๒๕๗ สกลนคร นางอัญชลี  ศรีสุราช จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๒๕๘ สกลนคร นายธงชัย  จักรสิงหโต หน.ฝ.กจ.๗ ทม.สกลนคร ๑
๒๕๙ สกลนคร นางปนัดดา  ศรีวรรณ นวช.กศ.๓ อบต.เดื่อศรีคันไชย ๑
๒๖๐ สกลนคร น.ส.เครือฟา  สันทัน นวช.กศ.๓ อบต.บานแปน ๑
๒๖๑ สกลนคร น.ส.ญาณิศา  พรหมวิศาสตร นวช.กศ.๓ อบต.โพธิไพศาล ๑
๒๖๒ สกลนคร นางอุบล  อัตตะวงศ นวช.กศ.๓ อบต.ตนผึ้ง ๑
๒๖๓ สงขลา น.ส.เจนจิรา  แกวไกร บค.๓ ทต.นาทวี ๑
๒๖๔ สงขลา น.ส.เบญญจรัตน  ประสาทเขตตการ บค.๓ อบต.เขารูปชาง ๑
๒๖๕ สงขลา น.ส.ภัทรียา  พัววิริยะพันธุ บค.๓ อบต.ทาชาง ๑
๒๖๖ สงขลา นายโกเมศร  พรหมแกว ผอ.ก.กศ.๗ ทต.สะบายอย ๑
๒๖๗ สงขลา นายรณชัย  ออนแกว นิติกร ๕ อบต.พะวง ๑
๒๖๘ สงขลา นายสมคิด  ทองเจริญ จพง.ปค.๖ว สถ. ๑
๒๖๙ สตูล น.ส.มัณฑนา  หมาดมาสัน จพง.ธก.๖ว อบจ.สตูล ๑
๒๗๐ สตูล นายวินัย  หมื่นสุวรรณ นบห.ทป.๖ ทต.ควนโดน ๑
๒๗๑ สตูล นายสาระ  ทันสมัย นวช.กศ.๗ว ทต.ฉลุง ๑
๒๗๒ สตูล น.ส.ธนภรณ  อํานวยมัจฉา นวช.กศ.๔ อบต.กําแพง ๑
๒๗๓ สตูล นางวรรณกร  เพ็งเพชร นวช.กศ.๗ ทต.กําแพง ๑
๒๗๔ สมุทรปราการ นายวีรพันธ  โพธ์ิเมือง ผอ.ก.กศ.๗ ทม.ลัดหลวง ๑
๒๗๕ สมุทรปราการ น.ส.สุนันทา  วงษระเบียบ จพง.ปค.๖ สถ. ๑
๒๗๖ สมุทรปราการ นางพรทิพย  มาลัยหอม นวช.กศ.๕ ทต.บางปู ๑
๒๗๗ สมุทรปราการ น.ส.นวนจันทร  พันธหงษ หน.ฝ.กศ.๗ ทต.สําโรงใต ๑
๒๗๘ สมุทรปราการ น.ส.ทองดี  กูลศิริ นบห.๖ อบจ.สมุทรปราการ ๑
๒๗๙ สมุทรสาคร น.ส.ประไพพร  กลอมไสยาสน จบห.ทป.๓ อบจ.สมุทรสาคร ๑
๒๘๐ สมุทรสาคร น.ส.รัตนา  มุยเรืองศรี ผอ.ก.กศ.๘ ทน.สมุทรสาคร ๑
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๒๘๑ สมุทรสาคร นางศกรรัตน  อินทรชัย หน.ฝ.บห.กศ.๗ ทน.สมุทรสาคร ๑
๒๘๒ สมุทรสาคร นายณัฐ  อินทรบานลาด นวช.กศ.๓ อบต.สวนหลวง ๑
๒๘๓ สระแกว น.ส.น้ําทิพย  หิรัญวงศ จนท.ปค.๓ สถ. ๑
๒๘๔ สระแกว น.ส.พัชรินทร  ศรีโนนซี จพง.ธก.๒ ทม.อรัญญประเทศ ๑
๒๘๕ สระบุรี นายประภาส  เกล่ือนเพชร นบห.ทป.๖ อบจ.สระบุรี ๑
๒๘๖ สุโขทัย น.ส.พยอม  เกิดแกว จพง.ปค.๕ สถ. ๑
๒๘๗ สุโขทัย น.ส.สุชาดา  ศรียาภัย ปลัด อบต.๖ อบต.สามเรือน ๑
๒๘๘ สุโขทัย นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล หน.ส.กค.๕ อบต.ดงดู ๑
๒๘๙ สุโขทัย นางทวาย  อินตะนันท อ.๒ ทม.สุโขทัย ๑
๒๙๐ สุโขทัย นายจิรศักดิ์  ศรัยรักษ ปลัด อบต.๖ อบต.บานนา ๑
๒๙๑ สุโขทัย นายชาตรี  อินทรบุหร่ัน หน.ก.กศ.๖ ทต.กงไกรลาศ ๑
๒๙๒ สุโขทัย นายสมบัติ  ชูย้ิม ปลัด อบต. อบต.บานหลุม ๑
๒๙๓ สุโขทัย พ.จ.ต.วิสวัส  เอิบสภาพ ปลัด อบต. อบต.ไกรใน ๑
๒๙๔ สุโขทัย พ.จ.อ.วิชาญ  ชวยเพ็ญ ปลัด อบต.๖ อบต.บานไร ๑
๒๙๕ สุราษฎรธานี น.ส.ภารณี  คิดดี บค.๓ ทต.พุมเรียง ๑
๒๙๖ สุราษฎรธานี นายชูชีพ  ชูจิต นวช.กศ.๗ อบจ.สุราษฎรธานี ๑
๒๙๗ สุราษฎรธานี นายพิชัย  ขวยไพบูลย จนท.สันทนาการ ๕ ทต.เกาะสมุย ๑
๒๙๘ สุราษฎรธานี นายวิทยา  ขอจิตตเมตต หน.ฝ.กจ. ทม.สุราษฎรธานี ๑
๒๙๙ สุราษฎรธานี วาท่ี ร.ต.วีระ  สัตยาคม จพง.ปค.๗ สถ. ๑
๓๐๐ สุรินทร น.ส.กิตติกานต  ศิริเสริม จบห.ทป.๔ อบจ.สุรินทร ๑
๓๐๑ สุรินทร น.ส.ดาวเรือง  สงสาร จพง.ปค.๓ สถ. ๑
๓๐๒ สุรินทร น.ส.พรทิพย  ประดับทอง นวช.กศ.๓ ทต.กังแอน ๑
๓๐๓ สุรินทร น.ส.ศศิเกตุ  ทะลัยรัมย นวช.กศ.๓ ทต.ลําดวนสุรพันท ๑
๓๐๔ สุรินทร นางสุนีย  ศิริมาก จนท.จัดเก็บฯ๔ ทต.ระแงง ๑
๓๐๕ สุรินทร นายเทียนชัย  นามวงษ นวช.กศ.๔ ทต.สังขละ ๑
๓๐๖ หนองคาย จ.ท. จตุพร  จตุคะมา จนท.ธก.๒ ทม.หนองคาย ๑
๓๐๗ หนองคาย นางปนันดา  ชมภูวิเศษ จนท.ธก.๕ ทม.ทาบอ ๑
๓๐๘ หนองคาย นางอินทิรา  จันทนตัน จพง.กง.บช.๕ ทม.ทาบอ ๑
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๓๐๙ หนองคาย นายเตียง  คันทริน จนท.ปค.๕ สถ. ๑
๓๑๐ หนองคาย นายอนันทศักดิ์  ศรีชาดา บค.๔ ทม.หนองคาย ๑
๓๑๑ หนองบัวลําภู นายโอภาส  วรจักร ผอ.กศ.๗ ทต.นากลาง ๑
๓๑๒ อางทอง นางจรีพร  มาลัยศรี จพง.ธก.๕ ทม.อางทอง ๑
๓๑๓ อางทอง นางอนุรีย  แพเอี่ยมอัมพร จพง.ธก.๓ ทต.รํามะสัก ๑
๓๑๔ อางทอง นายวสุ  จานุรันตอนันต บค.๔ อบจ.อางทอง ๑
๓๑๕ อางทอง นายวิชัย  แกวภักดี นวช.กศ.๖ ทต.สามโก ๑
๓๑๖ อางทอง นายอภิรัก  มูลสาร จพง.ธก.๒ ทต.โพธ์ิทอง ๑
๓๑๗ อํานาจเจริญ น.ส.ณัฐณิชา  บุญเพศ จนท.ธก.๓ ทต.อํานาจ ๑
๓๑๘ อํานาจเจริญ น.ส.สุภัค  พึ่งรมกลาง จนท.ก.บช.๓ สถ. ๑
๓๑๙ อํานาจเจริญ นางปริญญา  บุญทศ หน.ก.กศ ทต.นาหวาใหญ ๑
๓๒๐ อํานาจเจริญ นางอรอุมา  โทบุตร จนท.วผ.๓ ทต.เสนางคนิคม ๑
๓๒๑ อํานาจเจริญ นายวิชัย  ผิวเงิน นวช.กศ.๓ อบต.หนองสามสี ๑
๓๒๒ อุดรธานี นางรัชนีพร  ศรีนพรัตน จพง.ธก.๓ ทน.อุดรธานี ๑
๓๒๓ อุดรธานี นางสิริพร  อุทัยเรือง จพง.ปค.๕ สถ. ๑
๓๒๔ อุตรดิตถ น.ส.รัชนี  วรรณสวาท รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.อุตรดิตถ ๑
๓๒๕ อุตรดิตถ นายชํานาญ  เกิดสง หน.มาตรฐานฯ สถ. ๑
๓๒๖ อุตรดิตถ นายณรงคศักดิ์  ภูวธนานนท ปลัด อบต. อบต.ปาเซา ๑
๓๒๗ อุตรดิตถ นายภัทรนิษฐ  ฉันทอานนท ครู คศ.๒ ทม.อุตรดิตถ ๑
๓๒๘ อุตรดิตถ นายรุงเรือง  สารจิตร นวช.กศ. อบต.บอเบ้ีย ๑
๓๒๙ อุทัยธานี น.ส.มาริน  วิเวก ผช.ครู ทต.ตลุกคู ๑
๓๓๐ อุทัยธานี น.ส.สายสมร  พหลไทย บค.๓ ทต.ตลุกคู ๑
๓๓๑ อุทัยธานี นางศุภาวรรณ  สิงหทอง นวช.กศ.๖ อบต.หนองกระทุม ๑
๓๓๒ อุทัยธานี นางอนิศรา  ณรงคชัย นพช.๓ ทต.สวางอารมณ ๑
๓๓๓ อุทัยธานี นายปรีชา  เผาพันธุ จนท.ธก.๔ ทม.อุทัยธานี ๑
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๑ กระบี่ นางภัครวี  ไทรงาม จนท.ปค.๔ สถ. ๒
๒ กระบี่ นายชุชัย  ติยจันทร ศึกษานิเทศก ๖ ทต.ปลายพระยา ๒
๓ กระบี่ นางสุวรรณา  ทองสุข จนท.ธก.๓ ทต.อาวลึกใต ๒
๔ กระบี่ นางกัลยา  จุลรางกูร จพง.ธก.๖ ทต.ลําทับ ๒
๕ กระบี่ น.ส.หทัยทิพย  วิไลรัตน จนท.วผ.๓ อบต.อาวนาง ๒
๖ กาญจนบุรี น.ส.สมแสน  ชางไมงาม บค.๓ ทต.หนองบัว ๒
๗ กาญจนบุรี นางนารี  อยูเอี่ยม จพง.ธก.๕ อบจ.กาญจนบุรี ๒
๘ กาญจนบุรี จ.อ.เอก  รักจรรยาบรรณ ปลัด อบต.๖ อบต.หวายเหนียว ๒
๙ กาญจนบุรี น.ส.สิริรัตน  ลอถิรธร ปลัด ทต. ทต.หนองขาว ๒
๑๐ กาญจนบุรี นายนพปกรณ  ประสานมิตร นวช.กศ.๗ ทต.พนมทวน ๒
๑๑ กาญจนบุรี นายตรีรัตน  พูทรงชัย นวช.กศ.๓ ทต.ดานมะขามเตี้ย ๒
๑๒ กาญจนบุรี นายพีรวุฒิ  พินิจการณ นวช.กศ.๓ ทต.พระแทน ๒
๑๓ กาฬสินธุ น.ส.สุนิสา  บุญศิลป นบห.กศ.๖ ทม.กาฬสินธุ ๒
๑๔ กําแพงเพชร น.ส.อรทัย  ไตรศักด์ิ นวช.กศ.๓ อบต.ยางสูง ๒
๑๕ กําแพงเพชร นางธีราพร  เสรีรัตนเสถียร นวช.กศ.๓ อบต.ทรงธรรม ๒
๑๖ กําแพงเพชร นางประภาวรรณ  ศรีทองออน นบห.ทป.๖ ทต.สลกบาตร ๒
๑๗ กําแพงเพชร นางอัจฉรพรรณ  เทพมณี จพง.ปค.๖ สถ. ๒
๑๘ กําแพงเพชร นายสามารถ  แกวหลา นักพัฒนาชุมชน ๖ว ทต.ไทรงาม ๒
๑๙ จันทบุรี นางวิรี  จันทวรรณ ผอ.ก.กิจการสภา อบจ.จันทบุรี ๒
๒๐ จันทบุรี นายปพน  ทองศรี ผอ.สถานศึกษา ทต.ทาใหม ๒
๒๑ จันทบุรี นายรังสรรค  ไฝกิ่ง ผอ.ก.กศ. ทต.ทาใหม ๒
๒๒ จันทบุรี นายวิบูลย  ตงสกุลวัฒนา รก.ผอ.สถานศึกษา ทต.ทาใหม ๒
๒๓ จันทบุรี นายสุมิตร  บัวเผื่อน หน.ก.มาตราฐานฯ สถ. ๒
๒๔ ฉะเชิงเทรา นายชาตรี  เช้ือแกว รก.ผอ.ก.กศ.๖ ทต.บางวัว ๒
๒๕ ฉะเชิงเทรา นายสาโรช  นอยใจบุญ จพง.ปค.๖ว สถ. ๒
๒๖ ฉะเชิงเทรา ส.อ.หญิงจันทรามาศ  สุริเย ปลัด อบต.๖ อบต.บางพระ ๒
๒๗ ฉะเชิงเทรา นางภัคภร  เพื่อนงาน ครู คศ.๒ ทม.ฉะเชิงเทรา ๒
๒๘ ฉะเชิงเทรา นางจิรรัตน  เก็จมยูร หน.ฝ.กศ.คศ.๑ ทม.ฉะเชิงเทรา ๒

ณ โรงแรมชาลีนา ซอยรามคําแหง ๖๕ หรือ ซอยลาดพราว ๑๒๒ กรุงเทพฯ

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน

รุนที่ ๒ ประจําป ๒๕๔๘
ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๔๘
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๒๙ ชลบุรี น.ส.นาขวัญ  ตนสมบูรณ สารวัตรนักเรียน ๕ เมืองพัทยา ๒
๓๐ ชลบุรี น.ส.แสงทอง  สอนหลง บค.๓ ทต.แหลงฉบัง ๒
๓๑ ชลบุรี นางลัดดาวัลย  สวางกิจ จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๓๒ ชลบุรี นายบุญชนะ  เนาวรัตน บค.๕ ทต.บานสวน ๒
๓๓ ชลบุรี นายอรุณ  ทําเนาว จนท.สันทนาการ ๗ ทม.พนัสนิคม ๒
๓๔ ชลบุรี น.ส.อารยา  ทุนคุมทอง ปลัด อบต.๖ อบต.มาบโปง ๒
๓๕ ชัยภูมิ นางนที  ตุมรสุนทร ผช.ผอ.รร. ทม.ชัยภูมิ ๒
๓๖ ชัยภูมิ นางปราณี  พงษสุวรรณ รก.อ.ใหญ ทม.ชัยภูมิ ๒
๓๗ ชัยภูมิ นายทศพล  รักษมณี จนท.สันทนาการ ๖ ทม.ชัยภูมิ ๒
๓๘ ชัยภูมิ นายประยุทธ  ศรีพูน ผอ.รร. ทม.ชัยภูมิ ๒
๓๙ ชัยภูมิ นายสมสนิท  ชีววิโรจน อ.ใหญ ทม.ชัยภูมิ ๒
๔๐ เชียงราย น.ส.ประนอม  ใจมาตุน นวช.กศ. ทน.เชียงราย ๒
๔๑ เชียงราย นายอดุลยศักด์ิ  เตียวตระกูล จบห.ทป. ๔ อบจ.เชียงราย ๒
๔๒ เชียงราย นายอรรถวุฒิ  แผนทอง นวช.กศ.๓ อบต.แมฟาหลวง ๒
๔๓ เชียงใหม น.ส.เยาวเรศ  กิติลังการ นวช.กศ.๓ อบต.ทาผา ๒
๔๔ เชียงใหม นายดวงดาว  ชํานาญอาสา ผอ.ก.กศ.๗ ทต.บานกลาง ๒
๔๕ เชียงใหม นายทินทิวากรณ  ดอกเกี๋ยง บค.๔ ทต.เวียงฝาก ๒
๔๖ เชียงใหม นายปรีชา  มานวกุล ผอ.ก.กศ.๗ ทต.หนองตองพัฒนา ๒
๔๗ เชียงใหม นายสถิตย  ผัดแกว บค.๔ ทต.แมอาย ๒
๔๘ เชียงใหม นายสุธางค  อนันตชัย บค.๔ ทต.เมืองแกนพัฒนา ๒
๔๙ เชียงใหม นายสถาพร  รัตนอุดมวรรณา หน.ฝ.บห.กศ.๖ ทต.ชางเผือก ๒
๕๐ ตรัง นายพิเชษฐ  จํานง บค.๔ อบจ.ตรัง ๒
๕๑ ตรัง นายอรุณ  โกเอี้ยน จพง.ธก.๕ ทน.ตรัง ๒
๕๒ ตรัง นางปทมา  แกวนวม จพง.ธก.๔ ทต.หวยยอด ๒
๕๓ ตรัง นายสาวิช  กาสุข จพง.ธก.๕ ทน.ตรัง ๒
๕๔ ตรัง นายศุภศักด์ิ  รักเลง สารวัตรนักเรียน ๖ ทม.กันตัง ๒
๕๕ ตราด นางนํ้าทิพย  อุนแจม บค.๓ ทต.แหลมงอบ ๒
๕๖ ตราด นางมงคล  ดาราพงษ จนท.ธก.๔ ทต.ทาพริกเนินทราย ๒
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๕๗ ตราด นางมณทิรา  สุวรรณมณีรัตน บค.๓ ทต.แสนตุง ๒
๕๘ ตราด นายพิชเกษม  วรรณรัตน ปลัด อบต.๖ อบต.เขาสมิง ๒
๕๙ ตาก นางกัญญารัตน  แดงสวาง จพง.ธก.๓ อบต.แมปะ ๒
๖๐ ตาก นางพิมลพรรณ  งามงอน บค.๔ อบจ.ตาก ๒
๖๑ ตาก นายโกสินทร  แสงสอาด จพง.ปค.๓ สถ. ๒
๖๒ ตาก นายธนวรรษ  ปุพพโก บค.๕ ทม.ตาก ๒
๖๓ ตาก นายสมศักด์ิ  รวมสุข นวช.กศ.๓ ทต.แมกุ ๒
๖๔ นครนายก น.ส.สมจิต  โชติทับทิม นบห.ทป.๖ อบจ.นครนายก ๒
๖๕ นครนายก นางศิวพร  อินทรัตนรังษี นบห.ทป.๖ ทต.เกาะหวาย ๒
๖๖ นครนายก นายปฏิคม  พงษประเสริฐ ผอ.รร. ทม.นครนายก ๒
๖๗ นครนายก นายวรรณชัย  กุสลาศรัย ผอ.รร. ทม.นครนายก ๒
๖๘ นครนายก นายสมชาย  รุงเรือง หน.ก.มาตราฐานฯ สถ. ๒
๖๙ นครนายก น.ส.รัตนาภรณ  เพิ่มทวี ปลัดเทศบาล ทต.ทาชาง ๒
๗๐ นครนายก นางขวัญชนก  กิจประสงค บค.๓ ทต.บานนา ๒
๗๑ นครปฐม จ.อ.ไพรัช  แสงจันทร ปลัด อบต.๖ อบต.สระพัฒนา ๒
๗๒ นครปฐม น.ส.กิตติยา  พุกพล บค.๓ ทต.รางกระทุม ๒
๗๓ นครปฐม น.ส.นริศรา  มณฑาศรี บค.๓ ทต.บางหลวง ๒
๗๔ นครปฐม น.ส.วลิสา  สายโกสินทร จนท.วผ.๓ ทต.หวยพลู ๒
๗๕ นครปฐม น.ส.สุรียรัตน  คําบัวทอง นวช.กศ.๓ ทต.นครชัยศรี ๒
๗๖ นครปฐม นางจงกล  สยามา บค.๓ ทต.กําแพงแสน ๒
๗๗ นครปฐม นางณีรนุช  สมบุญสุโข บค.๕ ทต.ศาลายา ๒
๗๘ นครปฐม นางทัศนา  ปญญาสาร ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ศาลายา ๒
๗๙ นครปฐม นางศิริพร  เพ็ญแสง จพง.ธก.๖ ทต.ธรรมศาลา ๒
๘๐ นครปฐม นายเทพกาญจน  สายสะอาด ปลัด อบต.๖ อบต.ทุงกระพังโหม ๒
๘๑ นครปฐม พ.จ.ต.มานะ  บางสวนหลวง ปลัด อบต.๖ อบต.กําแพงแสน ๒
๘๒ นครพนม นางรจนา  ชาติชนะ จนท.บข.๕ ทม.นครพนม ๒
๘๓ นครพนม นางรัตนภรณ  สาระวิถี ปลัด อบต.๖ อบต.นาหัวขอ ๒
๘๔ นครพนม นายสําคัญ  โพธิวัฒน อ.ใหญระดับ ๗ ทม.นครพนม ๒
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๘๕ นครพนม นายอานนท  นกแกว ผอ.รร.๘ ทม.นครพนม ๒
๘๖ นครพนม นายอุทินพร  บุญชวลิต อ.ใหญระดับ ๗ ทม.นครพนม ๒
๘๗ นครพนม วาที่ ร.ต.วุฒิชัย  แพงจอย ปลัด อบต. อบต.โพนสวรรค ๒
๘๘ นครพนม นายกนิษฐ  อามาตมูลตรี จนท.วผ.๓ อบต.พะทาย ๒
๘๙ นครราชสีมา น.ส.วรรณนา  ภูเนานิล นวช.กศ.๓ อบต.เมืองคง ๒
๙๐ นครราชสีมา น.ส.อรุณรัตน  มูลโพธิ์ นวช.กศ.๓ อบต.หมูสี ๒
๙๑ นครราชสีมา น.ส.อุดมพร ชุมสาย ณ อยุธยา นวช.กศ.๓ อบต.สูงเนิน ๒
๙๒ นครราชสีมา นายไพศาล  เรืองวิรุจนานุกูล จนท.วผ.๔ อบต.แชะ ๒
๙๓ นครศรีธรรมราช นายสิทธิชัย  สุทธิเดช หน.สนง.ป.๘ ทม.ทุงสง ๒
๙๔ นครศรีธรรมราช นางนัทธินาถ  โกมล บค.๗ว. ทม.ทุงสง ๒
๙๕ นครศรีธรรมราช น.ส.จินตนิภา  ออนสูง จพง.ธก.๓ ทต.ทาแพ ๒
๙๖ นครศรีธรรมราช นายวุฒินันท  หวานนวล บค.๓ อบจ.นครศรีธรรมราช ๒
๙๗ นครศรีธรรมราช นายบัณฑิตย  ธานมาศ บค.๓ อบต.กําแพงเซา ๒
๙๘ นครศรีธรรมราช นางกิตติมา  สัมฤทธิ์ ผอ.กศ.๗ ทต.สิชล ๒
๙๙ นครสวรรค น.ส.มาริศา  นนทสุบรรณ จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๑๐๐ นครสวรรค นางทองปอน  มีชูศักด์ิ ผอ.ก.กศ. ทต.ตาคลี ๒
๑๐๑ นครสวรรค นางพรพรรณ  จันทรแยม จนท.ธก.๓ ทม.ชุมแสง ๒
๑๐๒ นครสวรรค นายธเนศ  ประสพศักด์ิ สารวัตรนักเรียน ทน.นครสวรรค ๒
๑๐๓ นครสวรรค นายผจญ  วันจันทร ปลัด อบต. อบต.ตาคลี ๒
๑๐๔ นนทบุรี น.ส.ประภาพรรณ  วงษทองหลิน บค.๖ว อบจ.นนทบุรี ๒
๑๐๕ นนทบุรี น.ส.วัลลภา  โลหสุวรรณา หน.งานมาตรฐาน กศ. ทม.บางบัวทอง ๒
๑๐๖ นนทบุรี นางจุรีรัตน  หริรักษ ผอ.ก.กศ.๔ ทม.บางบัวทอง ๒
๑๐๗ บุรีรัมย นายราเชนท  สอนจันทร จพง.ปค.๓ สถ. ๒
๑๐๘ บุรีรัมย นางสุรียพร  ครุสิทธิ์ จพง.ธก.๒ ๒
๑๐๙ บุรีรัมย น.ส.นารินทรรักษ  กานสัญชัย นวช.กศ. ๒
๑๑๐ บุรีรัมย นายคงคา  โนนศรี ผอ.ก.กศ.๘ ทม.บุรีรัมย ๒
๑๑๑ ปทุมธานี น.ส.กันยารัตน  ตรึงสถิตยวงศ ผอ.ก.กศ.๘ ทม.ปทุมธานี ๒
๑๑๒ ปทุมธานี นางฉันทนี  ช้ินปนเกลียว ผอ.ก.กศ. ทม.ทาโขลง ๒
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๑๑๓ ปทุมธานี นางรัชนี  บางหลวง นบห.ทป.๗ อบจ.ปทุมธานี ๒
๑๑๔ ปทุมธานี นางวราพรรณ  วงศสารคาม นวช.กศ.๕ ทม.รังสิต ๒
๑๑๕ ปทุมธานี นางอัญชัญ  ทองไกร จนท.ธก.๑ ทม.ปทุมธานี ๒
๑๑๖ ปทุมธานี นายสุรพล  เจษฎางกูร ณ อยุธยา จพง.ปค.๗ว สถ. ๒
๑๑๗ ประจวบคีรีขันธ นายศราวุธ  อินทะเสม จพง.ปค.๗ สถ. ๒
๑๑๘ ประจวบคีรีขันธ นายทวีศักด์ิ  ศรีทองกิติกูล ปลัด อบต.๖ อบต.อาวนอย ๒
๑๑๙ ประจวบคีรีขันธ นางลาภา  โลหะพันธุ รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.หัวหิน ๒
๑๒๐ ประจวบคีรีขันธ น.ส.พิชญา  บุญเหลือ นวช.กศ.๓ ทม.หัวหิน ๒
๑๒๑ ประจวบคีรีขันธ นางประทีป  สินสมบัติ จพง.กง.บช.๖ อบจ.ประจวบคีรีขันธ ๒
๑๒๒ ปราจีนบุรี นางมาลัย  จักรสิงหโต ผช.ผอ.ก.กศ.๗ ทม.ปราจีนบุรี ๒
๑๒๓ ปราจีนบุรี นางรุงทิวา  ธัญญานัช นบห.ทป.๖ อบจ.ปราจีนบุรี ๒
๑๒๔ ปราจีนบุรี นายจิระพันธ  โสมนัส หน.ก.มาตราฐานฯ๗ สถ. ๒
๑๒๕ ปราจีนบุรี นายปรีดา  นกอยู ปลัด อบต. อบต.ไมเค็ด ๒
๑๒๖ ปราจีนบุรี เรือตรีเดชา  เสมบุญหลอ ปลัด อบต.๖ อบต.ทาตูม ๒
๑๒๗ ปตตานี น.ส.อันธิกา  แกวยะรัตน จพง.ปค.๔ สถ. ๒
๑๒๘ ปตตานี นายอดุลย  ดราฮิง ผอ.ก.กศ.๗ ทต.ตะลุบัน ๒
๑๒๙ พระนครศรีอยุธยา น.ส.ญาณิศา  ปนทรัพย จพง.ธก.๔ ทต.มหาพรหมณ ๒
๑๓๐ พระนครศรีอยุธยา นายณัฐชัย  แสวงบุญ ปลัดเทศบาล ทต.มหาพรหมณ ๒
๑๓๑ พระนครศรีอยุธยา นายพฤฒิพงษ  เมืองคุม ผอ.กศ. ทต.นครหลวง ๒
๑๓๒ พระนครศรีอยุธยา น.ส.นงนุช  ภูรัตน นวช.กศ.๓ ทต.อรัญญิก ๒
๑๓๓ พระนครศรีอยุธยา นายสายัณห  สุพิมล หน.กองสาธารณสุข ทต.มหาราช ๒
๑๓๔ พระนครศรีอยุธยา น.ส.ปจนา  คุมทรัพย จพง.ธก. ทต.มหาราช ๒
๑๓๕ พะเยา น.ส.พรลภัส  ชิดสนิท จพง.ปค.๔ สถ. ๒
๑๓๖ พะเยา นายนิคม  สุขใจ จทน.ธก. ทต.ดงเจน ๒
๑๓๗ พะเยา นายวินัย  ประศรีศิลปสกุล นบห.กศ.๗ ทต.หวยขาวก่ํา ๒
๑๓๘ พะเยา นายสกล  เกิดเช้ือ ปลัด ทต.๖ ทต.บลงิม ๒
๑๓๙ พะเยา นายอุกฤษฎ  รวมสุข จพง.สธ.๖ ทต.สบบง ๒
๑๔๐ พังงา น.ส.จิราพร  แกวกิ้ม จนท.ธก.๑ ทต.ทับปุด ๒
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๑๔๑ พังงา น.ส.ศรัญญรัตน  พรหมเพ็ญ บค.๓ ทม.พังงา ๒
๑๔๒ พังงา น.ส.สุกานดา  หวงรัตนากร จพง.ปค.๕ สถ. ๒
๑๔๓ พังงา นายจรัส  จันทรทอง ปลัด อบต. อบต.ทับปุด ๒
๑๔๔ พังงา นายสุชาติ  ศรีรักษา ปลัด อบต.๕ อบต.เกาะปนหยี ๒
๑๔๕ พัทลุง นางสุวิมล  หมวดมณี จพง.ปค.๕ สถ. ๒
๑๔๖ พัทลุง นายสมเกียรติ  รัตนบุรี ผอ.ก.กศ.๘ ทม.พัทลุง ๒
๑๔๗ พัทลุง นายเฉลิม  ศิริรัตน ปลัด ทต.๖ ทต.ปะโหมด ๒
๑๔๘ พัทลุง นางอัมพรรณ  โภคาพันธ บค.๕ อบจ.พัทลุง ๒
๑๔๙ พัทลุง น.ส.วรกานต  ชูสงค บค.๕ ทต.แมขรี ๒
๑๕๐ พิจิตร น.ส.วาสนา  อยูเอ จพง.ปค.๔ สถ. ๒
๑๕๑ พิจิตร นายพิสิฐ  บุญสุขใส จนท.วผ.๔ อบต.หนองปลอง ๒
๑๕๒ พิจิตร นายสุเทพ  เล็กประเสริฐ รอง ผอ.กศ. ทม.พิจิตร ๒
๑๕๓ พิจิตร นายสุรินทร  จําเนียร รอง ผอ.กศ.๖ ทม.พิจิตร ๒
๑๕๔ พิษณุโลก นายยศ  ชาติรังสรรค นบห.ทป.๖ อบจ.พิษณุโลก ๒
๑๕๕ เพชรบุรี นางจันทิมา  ปนทอง จนท.ธก.๕ อบจ.เพชรบุรี ๒
๑๕๖ เพชรบุรี นางเตือนใจ  กุลพงษ จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๑๕๗ เพชรบุรี นางบรรทม  เกตุม่ังมี นวช.กศ.๖ว ทต.เขายอย ๒
๑๕๘ เพชรบุรี นายสมนึก  หอมนาน ศึกษานิเทศก ๗ ทม.ชะอํา ๒
๑๕๙ เพชรบุรี นายสุทิน  พรมสี ผช.ผอ.รร.๗ ทม.เพชรบุรี ๒
๑๖๐ เพชรบูรณ น.ส.ชยานันท  แพรขาว บค.๔ อบจ.เพชรบูรณ ๒
๑๖๑ เพชรบูรณ น.ส.ธัญมาศ  บริบูรณ จพง.ปค.๓ สถ. ๒
๑๖๒ แพร นางกมลทิพย  ชวาวรชัย จนท.บข.๕ ทม.แพร ๒
๑๖๓ แพร นางเรณู  แกวธิดา จนท.สันทนาการ ๗ ทม.แพร ๒
๑๖๔ แพร นายเดมิตร  จับจันทร หน.ก.กศ. ทต.ชอแฮ ๒
๑๖๕ แพร นายปรเมศร  ดีตันนา บค.๔ ทม.แพร ๒
๑๖๖ แพร นายวีระศักด์ิ  ทองพลาย ปลัด อบต. อบต.ตาผามอก ๒
๑๖๗ ภูเก็ต น.ส.จินตนา  คงเหมือนเพชร ผอ.ก.กศ.๗ ทต.เชิงทะเล ๒
๑๖๘ ภูเก็ต น.ส.นันทนา  สุทธิสัตยาภรณ จพง.สธ.๖ ทต.เทพกระบัตรี ๒
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๑๖๙ ภูเก็ต นางชวนชม  ใจชะอุม ผอ.ก.กศ.๗ ทม.ปาตอง ๒
๑๗๐ ภูเก็ต นางสุชาญญา  ศรีสุดใจ จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๑๗๑ ภูเก็ต นางอุทิตย  ทองภิบาล จพง.ธก.๕ อบต.รัษฎา ๒
๑๗๒ ภูเก็ต นายไพรัช  ศุกผล นวช.กศ.๖ อบต.เชิงทะเล ๒
๑๗๓ ภูเก็ต นายภูภัฎ  ยกทวน ผอ.ก.กศ.๗ ทต.กระทู ๒
๑๗๔ ภูเก็ต น.ส.สุบงกช  ตูหิรัญมณี รก.ผอ.กศ.๖ อบต.รัษฎา ๒
๑๗๕ มหาสารคาม น.ส.วีรวรรณ  ทองประดับ จพง.ปค.๕ สถ. ๒
๑๗๖ มหาสารคาม นางสมปอง  มาตยแทน ผอ.รร. ทม.มหาสารคาม ๒
๑๗๗ มหาสารคาม นางอุทัยวรรณ  พาเทพ นบห.กศ.๖ ทม.มหาสารคาม ๒
๑๗๘ มหาสารคาม นายคมเดช  จันโทริ ปลัด อบต. อบต.โคกพระ ๒
๑๗๙ มหาสารคาม นายประมวล  มิธิโตปะนํา จบห.ทป.๔ อบจ.มหาสารคาม ๒
๑๘๐ แมฮองสอน นายนิคม  ศรีวงษชัย นบห.ทป.๖ อบจ.แมฮองสอน ๒
๑๘๑ ยโสธร นางสมพักษ  พยุงวงศ จพง.ธก.๓ ทต.ทราบมูล ๒
๑๘๒ ยโสธร นายชาติชาย  ปราบพล นิติกร ๖ว สถ. ๒
๑๘๓ ยโสธร นายทวี  พลแสน ปลัด ทต.๖ ทต.ฟาหยาด ๒
๑๘๔ ยโสธร นายพิชิต  เจริญผล นบห.ทป.๖ อบต.ตาดทอง ๒
๑๘๕ ยโสธร วาที่ ร.ต.ชายชาตรี  โพธิ์ศรี ปลัด อบต.๕ อบต.หนองหิน ๒
๑๘๖ ยะลา น.ส.ขนิษฐา  ออนประเสริฐ บค.๓ ทต.โกตาบารู ๒
๑๘๗ ยะลา น.ส.อรทัย  ดีทองออน บค.๓ ทต.กายูบอเกาะ ๒
๑๘๘ ยะลา นางไรหนูน  มือนา จนท.กง.บช.๕ ทม.เบตง ๒
๑๘๙ ยะลา นางวิภาดา  ชินชวยแรง จบห.ทป.๖ว อบจ.ยะลา ๒
๑๙๐ ยะลา นายยศพล  มงคลรัตน บค.๓ ทน.นครยะลา ๒
๑๙๑ รอยเอ็ด น.ส.บุบผา  คณะนาม บค.๔ ทต.อาจสามารถ ๒
๑๙๒ รอยเอ็ด น.ส.แสงเดือน  จิตรแสวง จพง.ธก.๕ อบต.เหนือเมือง ๒
๑๙๓ รอยเอ็ด นายโกเสก  สมอฝาก บค.๔ ทต.เกษตรวิสัย ๒
๑๙๔ รอยเอ็ด นายพงษศักด์ิ  จันทวิมล บค.๔ ทต.กูกาสิงห ๒
๑๙๕ รอยเอ็ด นายภัทรชัย  ภักดีแกว บค.๓ ทต.ชัยวารี ๒
๑๙๖ ระนอง น.ส.วลาสินี  พงษไทย จบห.ทป.๓ อบจ.ระนอง ๒
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๑๙๗ ระนอง นายณัฐพร  ดวงแปน ปลัด อบต.๖ อบต.ปากนํ้า ๒
๑๙๘ ระนอง น.ส.อุษา  ถวายสัตย จพง.ทบ.๕ อบจ.ระนอง ๒
๑๙๙ ระนอง น.ส.รัฏศรัณย  หันประดิษฐ จพง.ธก.๔ ทต.หงาว ๒
๒๐๐ ระนอง นางอาภรณ  พันธรังษี จนท.วผ.๓ อบต.ปากนํ้า ๒
๒๐๑ ระยอง นางกรกวินท  ริดจันทร นิติกร ๓ อบต.นาตาขวัญ ๒
๒๐๒ ระยอง นางกานดา  นามสงา ปลัด ทต.๗ ทต.ทุงควายกิน ๒
๒๐๓ ระยอง นางทองกร  จีนกลาง หน.ส.กค. อบต.ชากบก ๒
๒๐๔ ระยอง นางศยามล  เผือกนิสัย จนท.กง.บช.๕ สถ. ๒
๒๐๕ ระยอง นายพิสุทธิ์  สารบรรณ บุคลากร ๓ ทต.มาบขา ๒
๒๐๖ ราชบุรี นายเสรี  เสวครบุรี ผอ.กศ.๘ ทม.ราชบุรี ๒
๒๐๗ ราชบุรี นายสนิท  มุสิกะศิริ ผอ.รร.๘ ทม.ราชบุรี ๒
๒๐๘ ราชบุรี นางนลินกาญจน  สมเขียวหวาน นบห.๖ อบจ.ราชบุรี ๒
๒๐๙ ราชบุรี น.ส.ธีรวรรณ  ช่ืนจับจิต บค.๓ อบจ.ราชบุรี ๒
๒๑๐ ราชบุรี พ.จ.อ.วีระเดช  นิลวัฒน ปลัด อบต.๖ อบต.บานไร ๒
๒๑๑ ลพบุรี นางเยาวลักษณ  พรประเสริฐ นวช.กศ.๗ว. ทต.เขาพระงาม ๒
๒๑๒ ลพบุรี นางสมคิด  คําดี ผอ.ก.กศ. ทต.ลํานารายณ ๒
๒๑๓ ลพบุรี นายเนตรพิศ  แผนสัมฤทธิ์ จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๒๑๔ ลพบุรี นายวิวัฒน  สมบูรณ จนท.สันทนาการ ๖ ทต.โคกสําโรง ๒
๒๑๕ ลพบุรี นายสุทธิวาจน  เหลืองประเสริฐ ศึกษานิเทศก ๗ ทม.บานหม่ี ๒
๒๑๖ ลําปาง นางพิมพร  แกวกระโทก จพง.ธก.๔ ทต.ตันนาครัว ๒
๒๑๗ ลําปาง นางวาริน  เสนาใจ นบห.ศก.๗ ทต.เสริมงาม ๒
๒๑๘ ลําปาง นางสมหมาย  กุนเกษม จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๒๑๙ ลําปาง นายโชติกิตต  ศรีใจ นวช.กศ.๓ อบต.บานเอื้อม ๒
๒๒๐ ลําปาง นายไพศาล  ลาภจรัสแสงโรจน รอง ผอ.สถานศึกษา ทน.ลําปาง ๒
๒๒๑ ลําพูน น.ส.ทัศนีย  ระวังของ นวช.กศ.๓ อบต.มะเขือแจ ๒
๒๒๒ ลําพูน น.ส.ศรีนวล  ศรีสวัสดี นวช.กศ.๓ อบต.เหลายาว ๒
๒๒๓ ลําพูน น.ส.สุณิสา  ไชยวุฒิ นวช.กศ.๓ อบต.หนองปลาสะวาย ๒
๒๒๔ ลําพูน นายจํารัญ  กันทะสัก บค.๔ อบต.บานกลาง ๒



ลําดับที่ จังหวัด ช่ือ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ

ณ โรงแรมชาลีนา ซอยรามคําแหง ๖๕ หรือ ซอยลาดพราว ๑๒๒ กรุงเทพฯ

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน

รุนที่ ๒ ประจําป ๒๕๔๘
ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๔๘

๒๒๕ ลําพูน นายวิโรจน  นิไทรโยค ผอ.ก.กศ. ทต.อุโมงค ๒
๒๒๖ ลําพูน นายอธิวัฒน  จะมัง จนท.บข.๑ อบจ.ลําพูน ๒
๒๒๗ เลย น.ส.บัวฮอง  บุญปอง นวช.กศ.๓ อบต.ปวนพุ ๒
๒๒๘ เลย นางสายชล  ขัตติยะราช จนท.ปค.๔ สถ. ๒
๒๒๙ เลย นางกาญจนา  ราคาแพง จพง.ธก.๓ ทต.วังสะพุง ๒
๒๓๐ ศรีสะเกษ นางเจียมใจ  เกตุใหม หน.ฝ.กศ.๗ ทม.ศรีสะเกษ ๒
๒๓๑ ศรีสะเกษ นายลิขิต  ทองทัย รอง ผอ.๘ ทม.ศรีสะเกษ ๒
๒๓๒ สกลนคร น.ส.นุชจรี  ดาเหล็ก นวช.กศ.๓ อบต.บานเหลา ๒
๒๓๓ สกลนคร นายวรรณเดช  คําภูษา จนท.พช.๑ ทต.กุดบาก ๒
๒๓๔ สกลนคร นายเชิดศักด์ิ  ศรีสุราช นวช.กศ.๖ ทต.คําตากลา ๒
๒๓๕ สกลนคร นายวัชระ  เชิดชน นวช.กศ.๓ อบต.นาตาล ๒
๒๓๖ สกลนคร นางเพชรญาดา  จันศร นวช.กศ.๓ อบต.ไฮหยอง ๒
๒๓๗ สกลนคร นางชบา  คําแพง นวช.กศ.๓ อบต.นาแกว ๒
๒๓๘ สงขลา น.ส.สุพรรณี  มาสวัสด์ิ จบห.ทป.๕ อบจ.สงขลา ๒
๒๓๙ สงขลา น.ส.สุพิศ  เวทประสิทธิ์ จนท.ธก.๑ ทต.สทิงพระ ๒
๒๔๐ สงขลา น.ส.อุมานันท  เจริญสิน ผอ.ก.กศ.๗ ทต.นาทวี ๒
๒๔๑ สงขลา นางเครือวรรณ  หนูชูไชย จพง.ธก.๖ว อบจ.สงขลา ๒
๒๔๒ สงขลา นางภรณพิมล  เต็มสงสัย จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๒๔๓ สงขลา นางภัทรากรณ  ชายสุด ผอ.สน.กศ. ทน.หาดใหญ ๒
๒๔๔ สงขลา นางมณีมัย  ฐิตวัฒนกุล ผช.ผอ.รร. ทน.หาดใหญ ๒
๒๔๕ สงขลา นางวราพร  วาจาสุจริต บค.๕ อบจ.สงขลา ๒
๒๔๖ สงขลา นางวีณา  สุรัจกุลวัฒนา ผช.ผอ.รร. ทน.หาดใหญ ๒
๒๔๗ สงขลา นายธนาวรรธน  ยิ่งเฮง หน.ฝ.แผนงาน ทน.หาดใหญ ๒
๒๔๘ สงขลา นายประดิษฐ  พงศพัฒนะพฤทธิ์ ผช.ผอ.รร. ทน.หาดใหญ ๒
๒๔๙ สงขลา นายประสิทธิ์  สุวรรณขาว ผช.ผอ.รร. ทน.หาดใหญ ๒
๒๕๐ สงขลา นายเอก  ชโนวรรณ ผอ.อํานวยการฯ ทน.หาดใหญ ๒
๒๕๑ สตูล นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ ผช.ผอ.ก.กศ.๖ ทม.สตูล ๒
๒๕๒ สตูล นางกาญจนาภรณ  ลัคนาศิโรรัตน จพง.กง.บช.๖ว อบต.คลองขุด ๒
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๒๕๓ สตูล น.ส.ยศสรัล  หีบปอง จนท.วผ.๓ ทต.ทุงหวา ๒
๒๕๔ สมุทรปราการ นายสําราญ  สุดถนอม ผอ.ก.กศ.๘ ทต.สําโรงเหนือ ๒
๒๕๕ สมุทรปราการ น.ส.จิรณัฏฐ  ศรีสุวรรณ ผอ.กศ.๗ ทม.พระประแดง ๒
๒๕๖ สมุทรปราการ น.ส.วชิราภรณ  สีลาแยง นวช.กศ.๓ ทน.สมุทรปราการ ๒
๒๕๗ สมุทรปราการ นายเชาวน  พวงสมบัติ ผอ.กศ.๗ ทต.ดานสําโรง ๒
๒๕๘ สมุทรสาคร น.ส.ทิพยวรรณ  อุสกุล บค.๓ อบจ.สมุทรสาคร ๒
๒๕๙ สมุทรสาคร นางรําพึง  มโนพัฒนากร รอง ผอ.สถานศึกษา ๗ ทน.สมุทรสาคร ๒
๒๖๐ สมุทรสาคร นางสมพร  สุวรรณ รอง ผอ.สถานศึกษา ๗ ทน.สมุทรสาคร ๒
๒๖๑ สมุทรสาคร นายธนกร  มหาปญญาวงศ จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๒๖๒ สมุทรสาคร นายพิชัย  ปกการะสัย บค.๓ อบต.คลองมะเด่ือ ๒
๒๖๓ สมุทรสาคร นายอนสรณ  จิระรัตนวรรณะ ผอ.ก.กศ.๘ ทน.สมุทรสาคร ๒
๒๖๔ สระแกว นางวรารัตน  ฝายลูน จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๒๖๕ สระบุรี นางพัชรี  เครงครัด บค.๕ อบจ.สระบุรี ๒
๒๖๖ สุโขทัย จ.ส.อ.วัชราพร  เพ็ชรัตน ปลัด อบต. อบต.บานดาน ๒
๒๖๗ สุโขทัย นางเกศินี  ม่ันปาน บค.๓ ทต.บานสวน ๒
๒๖๘ สุโขทัย นางวรรณา  วัฒนวงศสุโข นวช.กศ.๖ว ทต.หาดเส้ียว ๒
๒๖๙ สุโขทัย นายราชัน  ดีดกล่ิน ปลัด อบต. อบต.ดงเดือย ๒
๒๗๐ สุโขทัย นายเสารคํา  ใจทําดี ปลัด อบต. อบต.ปากแคว ๒
๒๗๑ สุพรรณบุรี นายชอ  สันธนพิพัฒน รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.สุพรรณบุรี ๒
๒๗๒ สุพรรณบุรี นายนิวัตน  สุจิตตารมย อ.๒ ระดับ ๗ ทม.สุพรรณบุรี ๒
๒๗๓ สุพรรณบุรี นายมารินทร  เมฆดี ผช.ผอ.รร.๗ ทม.สุพรรณบุรี ๒
๒๗๔ สุพรรณบุรี นายสุพจน  กองแกว ผอ.ก.กศ.๘ ทม.สุพรรณบุรี ๒
๒๗๕ สุราษฎรธานี น.ส.ภัทรดา  บูรพาพิทักษ บค.๕ ทต.ดอนสัก ๒
๒๗๖ สุราษฎรธานี น.ส.ศุภมาศ  ทองพิจิตร นวช.กศ.๕ ทต.ทาชนะ ๒
๒๗๗ สุราษฎรธานี น.ส.เสาวภา  รัตนพันธ รอง ปลัด ทต. ทต.ทาชนะ ๒
๒๗๘ สุราษฎรธานี นางปนันดา  ชัยทอง ศึกษานิเทศก ทม.ทาขาม ๒
๒๗๙ สุราษฎรธานี นางศุภมาศ  ทองพิจิตร นวช.กศ.๕ ทต.ทาชนะ ๒
๒๘๐ สุราษฎรธานี นายธวัช  เมืองแมน นวช.กศ.๕ ทต.ตลาดไชยา ๒
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๒๘๑ สุราษฎรธานี นายสัญญา  บัวแกว ปลัด อบต.๖ อบต.เลม็ด ๒
๒๘๒ สุราษฎรธานี น.ส.ศิริวรรณ  ฉิมภักดี บค.๕ ทต.ยานดินแดง ๒
๒๘๓ สุรินทร นางภัทรานี  เกตุสังขพันธ นบห.กศ.๖ ทต.สําโรงทาบ ๒
๒๘๔ สุรินทร นายจักราชัย  นามงาม จนท.ปค.๔ สถ. ๒
๒๘๕ สุรินทร นายธีรศักด์ิ  ศรกลา ชางโยธา ทต.สนม ๒
๒๘๖ สุรินทร นายสุนีย  ศิริมาก จนท.จัดเก็บฯ ๔ ทต.ระแงง ๒
๒๘๗ สุรินทร นายเสรี  สมเปน นบห.ทป.๖ อบจ.สุรินทร ๒
๒๘๘ หนองคาย นางบริบูรณ  เกศรา ครู คศ.๔ ทม.หนองคาย ๒
๒๘๙ หนองคาย นายชัยโรจน  ศรียาไตร สารวัตรนักเรียน ๗ ทม.หนองคาย ๒
๒๙๐ หนองคาย นายชัยโรจน  สีหไตร สารวัตรนักเรียน ๗ ทม.หนองคาย ๒
๒๙๑ หนองคาย นายธรรมรัต  นันทาเสน บค.๕ ทม.หนองคาย ๒
๒๙๒ หนองคาย นายสิทธิพงษ  วงศนุกูล ครู คศ.๒ ทม.หนองคาย ๒
๒๙๓ อางทอง จ.อ.ไพโรจ  ทองพันธ จพง.ธก.๔ ทต.แสวงหา ๒
๒๙๔ อางทอง น.ส.ศิริพร  นาจพินิจ นพช.๓ ทต.บางจัก ๒
๒๙๕ อางทอง นางยุพิน  สัมมาพรต ผอ.ก.กศ. ทต.ปาโมก ๒
๒๙๖ อางทอง นางศิริขวัญ  นอยศรี จทน.ธก.๒ ทต.จรเขรอง ๒
๒๙๗ อางทอง นางสินีนาฏ  ปรีชาชารย ฟูศรี นบห.ทป.๖ ทต.ศาลเจาพอโรงทอง ๒
๒๙๘ อํานาจเจริญ น.ส.ปราณี  ภักดียุทธ นวช.กศ.๓ ทต.หัวตะพาน ๒
๒๙๙ อํานาจเจริญ น.ส.เยาวเรศ  ขันพรม นวช.กศ.๓ อบต.ชานุมาน ๒
๓๐๐ อํานาจเจริญ น.ส.วรรณศรี  ปญญาประชุม ผอ.ก.กศ. ทม.อํานาจเจริญ ๒
๓๐๑ อํานาจเจริญ นางประภัสสร  มหาวงศ จนท.ธก.๔ ทม.อํานาจเจริญ ๒
๓๐๒ อํานาจเจริญ นายเอกเทพ  เอกทัตร ปลัด อบต. อบต.จานลาน ๒
๓๐๓ อุดรธานี นางศิริวรรณ  เสวตวงษ จพง.ธก.๕ อบจ.อุดรธานี ๒
๓๐๔ อุดรธานี นางสมใจ  สวัสด์ิชัยธานี นบห.ทป.๖ ทน.อุดรธานี ๒
๓๐๕ อุดรธานี นางอรอนงค  ดาบสมศรี นบห.ทป.๗ อบจ.อุดรธานี ๒
๓๐๖ อุดรธานี นางอัจฉรา  พริบไหว จนท.ปค.๕ สถ. ๒
๓๐๗ อุดรธานี นายบรรพต  อินทรธิราช นวช.กศ.๓ อบต.นาพู ๒
๓๐๘ อุดรธานี นายศักด์ิวัฒน  จันทรปล่ัง หน.ก.มาตราฐานฯ สถ. ๒
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ณ โรงแรมชาลีนา ซอยรามคําแหง ๖๕ หรือ ซอยลาดพราว ๑๒๒ กรุงเทพฯ

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน

รุนที่ ๒ ประจําป ๒๕๔๘
ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๔๘

๓๐๙ อุตรดิตถ นางจิตรา  เกตุสุริวงศ จบห.ทป.๖ว อบจ.อุตรดิตถ ๒
๓๑๐ อุตรดิตถ นางสุทิน  แกวรอด จพง.ปค.๕ สถ. ๒
๓๑๑ อุตรดิตถ นายไกรวุฒิ  จินันทยา นบห.กศ.๖ ทม.อุตรดิตถ ๒
๓๑๒ อุตรดิตถ นายชาญไชย  จันทสิทธิ์ รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.อุตรดิตถ ๒
๓๑๓ อุตรดิตถ นายสมหมาย  พรมจุย รอง ผอ.สถานศึกษา ทม.อุตรดิตถ ๒
๓๑๔ อุตรดิตถ นายสุชิน  เปรมวิชัย ครู คศ.๒ ทต.ศรีพนมมาศ ๒
๓๑๕ อุทัยธานี น.ส.จินตนา  อินมณี บค.๖ อบจ.อุทัยธานี ๒
๓๑๖ อุทัยธานี น.ส.แพน  อุดแนน น.พช.๓ ทม.การุง ๒
๓๑๗ อุทัยธานี นายเชาวฤทธิ์  สานจรูญ ปลัด ทต.๖ ทต.บานไร ๒
๓๑๘ อุทัยธานี นายปราโมทย  พันธุพานิช ปลัด ทต.๖ ทต.หนองขาหยาง ๒
๓๑๙ อุทัยธานี นายมนูญ  บุญมา จนท.ธก.๔ ทต.เขาบางแกรก ๒


