






ลําดับ ระดับ ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ

1 นางสาว สายสัมพันธ ธันยปาลิต 8 ผูอํานวยการสวน สน.คท.
2 นาย อนันต อินทวิวัฒน 8 ทองถ่ินจังหวัด จันทบุรี
3 นาง อรพิจณ แกวเชื้อ 8 ผูอํานวยการกอง ตบ.
4 นาย มนูญ ภัทรเดช 7 นิติกร สุพรรณบุรี
5 นาย ลิขิต สิงหจันทร 7 นิติกร สมุทรสงคราม
6 นาง ชไมพร ศิริมาตย 5 เจาหนาที่ปกครอง ตรัง
7 นาย ณรงค นนธานี 5 เจาหนาที่ปกครอง นครศรีธรรมราช
8 นาย นิติศักดิ์ ปานภูมิ 5 เจาหนาที่ปกครอง อุดรธานี
9 นาย พินิจ ปางนอย 5 เจาหนาที่ปกครอง นาน
10 นาง ลําใย ศรีบุญ 5 เจาหนาที่ปกครอง สกลนคร
11 นาย สงา ทวนทอง 5 เจาหนาที่ปกครอง นนทบุรี
12 นาย สมใจ วงแหวน 5 เจาพนักงานธุรการ กองการเจาหนาที่
13 นาย สมพร อุปชิต 5 เจาหนาที่ปกครอง รอยเอ็ด
14 นาย สําเริง ศารทประภา 5 เจาพนักงานปกครอง อางทอง
15 นาง สุจิมา เกษวิริยะการ 5 เจาหนาที่ปกครอง นครสวรรค
16 นาง แสงทอง วรรณประเวศ 5 เจาหนาที่ปกครอง ฉะเชิงเทรา
17 นาง อรุณี สิทธิกานต 5 เจาหนาที่ปกครอง นครพนม
18 นาง อําไพ หมั่นภักดี 5 เจาหนาที่ปกครอง สงขลา

บัญชีรายชื่อขาราชการที่มีสิทธิไดรับประกาศเกียรติคุณสําหรับผูครบเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2547
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ชื่อ - สกุล



ลําดับ ระดับ ตําแหนง สังกัด วันบรจุ หมายเหตุ

1 นาย ประโดม รัชเวทย 8 ทองถ่ินจังหวัด กาญจนบุรี 11 ม.ค. 2522
2 นางสาว เสาวลักษณ กฤษณะเศรณี 5 เจาหนาที่ปกครอง กาญจนบุรี 6 ก.ย. 2521
3 นาย สรรเพชร พลอยสังวาลย 8 ทองถ่ินจังหวัด กาฬสินธุ 15 ม.ค. 2522
4 นาง พิทยา โตพิทักษ 5 เจาหนาที่ปกครอง กําแพงเพชร 1 ก.ย. 2521
5 นาย สาวิตต หลวงประทุม 5 เจาหนาที่ปกครอง กําแพงเพชร 1 พ.ย. 2521
6 นาย สมศักด์ิ กูเกียรติกาญจน 8 ทองถ่ินจังหวัด ฉะเชิงเทรา 21 มิ.ย. 2521
7 นางสาว อมรา สุนทรสุต 6 เจาพนักงานปกครอง ฉะเชิงเทรา 16 ก.พ. 2522
8 นาย อภิชาติ บังเกล็ด 5 เจาหนาที่ปกครอง ชลบุรี 16 พ.ย. 2521
9 นาง อรษา วงษเกษม 5 เจาหนาที่ปกครอง ชลบุรี 31 ม.ค. 2522

10 นาย เชิญ พยุงศิลป 6 นิติกร ชัยนาท 3 ม.ค. 2521
11 นาย สมศักด์ิ จันทรแกว 5 เจาหนาที่ปกครอง ชัยนาท 1 ธ.ค. 2521
12 นาย กิตติพงษ แสงบัณฑิต 5 เจาหนาที่ปกครอง ชัยภูมิ 11 ต.ค. 2521
13 นาย บุญจันทร พลายเนาว 5 เจาหนาที่ปกครอง ชัยภูมิ 2 พ.ย. 2521
14 นาย พิชิต ชื่นจิตร 8 ทองถ่ินจังหวัด ชุมพร 28 ก.พ. 2522
15 นาย จรัญ อุนอารมย 5 เจาหนาที่ปกครอง เชียงราย 16 พ.ย. 2521
16 นาย สุมิตร สกุลเวช 5 เจาหนาที่ปกครอง เชียงราย 16 พ.ย. 2521
17 นาย เอกสิทธิ์ จันทรศิริ 7 เจาพนักงานปกครอง เชียงใหม 28 ก.พ. 2522
18 นาง ปฐมพร โควตระกูล 6 เจาพนักงานปกครอง เชียงใหม 18 ส.ค. 2521
19 นาย วิชิต ชวดนุช 6 เจาพนักงานปกครอง เชียงใหม 15 ม.ค. 2522
20 นาย เกรียงศักด์ิ สิทธิพาณิชย 5 เจาหนาที่ปกครอง เชียงใหม 1 มี.ค. 2521
21 นาง สิริภัทร เข็มคง 5 เจาหนาที่ปกครอง เชียงใหม 1 ก.ค. 2520
22 นาย เกษมศักด์ิ มุสิกรัตนธํารง 7 เจาพนักงานปกครอง ตรัง 25 ม.ค. 2522
23 นาย จํารูญ เสนทอง 6 เจาพนักงานปกครอง ตรัง 3 ก.ค. 2521
24 นาย ปยะ ชัยกิจ 5 เจาหนาที่ปกครอง ตรัง 2 ก.ย. 2520
25 นาง ราตรี ศรีรัตนา 5 เจาหนาที่ปกครอง ตรัง 2 พ.ย. 2521
26 นาง สมปอง วัฒนุวรรณ 5 เจาหนาที่ปกครอง ตรัง 2 ก.ย. 2520

ช่ือ - สกุล
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27 นาย อมรภัณฑ เรืองเดช 8 ทองถ่ินจังหวัด ตราด 28 ก.พ. 2522
28 นาย คมเชษฐ โตะทับทิม 5 นิติกร ตาก 8 ก.ย. 2521
29 วาที่ รต. สมศักด์ิ เกษมวัฒนา 8 ทองถ่ินจังหวัด นครปฐม 16 ม.ค. 2521
30 วาที่ รต. พิทักษโรจน บุญญกานนท 7 เจาพนักงานปกครอง นครปฐม 29 ม.ค. 2522
31 นาง บังอร ทีฆะบุตร 5 เจาหนาที่ปกครอง นครปฐม 1 ธ.ค. 2521
32 นาย ชัยยุทธ รัตนปทุมวรรณ 7 เจาพนักงานปกครอง นครราชสีมา 2 ม.ค. 2522
33 นางสาว เกษณีย บรรจงปรุ 5 เจาหนาที่ปกครอง นครราชสีมา 3 ก.ค. 2521
34 นาง มณีรัตน แจงนคร 5 เจาหนาที่ปกครอง นครราชสีมา 1 พ.ย. 2521
35 นาง สุคนธ เทพบํารุง 5 เจาหนาที่ปกครอง นครราชสีมา 2 ก.ค. 2521
36 นาย อํานวย รมเริง 5 เจาหนาที่ปกครอง นครราชสีมา 11 ต.ค. 2521
37 นาย สาธิต กลิ่นภักดี 8 ทองถ่ินจังหวัด นครศรีธรรมราช 31 ม.ค. 2522
38 นาย สุทิน ขนาบศักด์ิ 7 นิติกร นครศรีธรรมราช 8 ก.พ. 2522
39 นาง นงเยาว ออวิจิตร 5 เจาหนาที่ปกครอง นครศรีธรรมราช 16 ต.ค. 2521
40 นาย วรเทพ วิโรจนพันธุ 8 ทองถ่ินจังหวัด นครสวรรค 11 ม.ค. 2522
41 นาย รัตน กันเพ็ชร 6 เจาพนักงานปกครอง นครสวรรค 31 ม.ค. 2521
42 นาย อํานาจ เนตรทอง 6 นิติกร นครสวรรค 15 ส.ค. 2521
43 นาย ชีพ กิจพิทักษ 6 เจาพนักงานปกครอง นครสวรรค  6 ธ.ค. 2521
44 นางสาว อนงค โตโพธิ์ไทย 8 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน นตภ. 2 ต.ค. 2521
45 นาย ไวพจน ผลวัฒนะ 7 เจาพนักงานปกครอง นนทบุรี 5 ก.พ. 2522
46 นาย สอุดี ภูมิบุตร 8 ทองถ่ินจังหวัด นราธิวาส 18 ม.ค. 2522
47 นาย ชัยเดช ฝายนันชัย 8 ทองถ่ินจังหวัด นาน 21 เม.ย. 2521
48 นาย อวยชัย สาลีรัมย 5 เจาหนาที่ปกครอง บุรีรัมย 18 ธ.ค. 2521
49 จาสิบเอก จตุภัทร พรมบุ 5 เจาหนาที่ปกครอง ปทุมธานี 19 ก.ย. 2521
50 นาย อนันตพร คุปติปทมกุล 5 เจาพนักงานปกครอง ปทุมธานี 27 พ.ย. 2521
51 นาง นิตยา เลิศมณี 5 เจาหนาที่ปกครอง ปราจีนบุรี 1 มี.ค. 2521
52 นาย ประจักษ ทักษณา 8 ทองถ่ินจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 25 ม.ค. 2522
53 นาย สญชัย อมตาริยกุล 8 ทองถ่ินจังหวัด พังงา 31 ม.ค. 2522
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54 นาง วันเพ็ญ ขันติพิพัฒน 5 เจาหนาที่ปกครอง พังงา 2 ก.ย. 2520

55 นาง นวลศรี รัตนชุม 5 เจาหนาที่ปกครอง พัทลุง 15 ม.ค. 2522
56 นาง ยุวดี ปนทองพันธ 5 เจาหนาที่ปกครอง พัทลุง 2 ต.ค. 2521
57 นาย ประเสริฐ มุยแกว 8 ทองถ่ินจังหวัด พิจิตร 25 ม.ค. 2522
58 นาย ศรชัย ธานีรัตน 5 เจาหนาที่ปกครอง พิจิตร 14 เม.ย. 2521
59 นาย ถวัลย ขําฤทธิ์ 7 เจาพนักงานปกครอง พิษณุโลก 1 ธ.ค. 2521
60 นาย สุเทพ พวงศิริ 7 เจาพนักงานปกครอง พิษณุโลก 2 ต.ค. 2521
61 นาง จารุณี ศุขเจริญ 5 เจาหนาที่ปกครอง พิษณุโลก 22 ส.ค. 2521
62 นาย พรศักด์ิ เลียงสมบัติ 8 ทองถ่ินจังหวัด แพร 25 ม.ค. 2522
63 นาย ชาติชาย โครงไพบูลย 7 นิติกร แพร 10 เม.ย. 2521
64 นาย ประเสริฐ มุงทอง 7 เจาพนักงานปกครอง แพร 28 ก.พ. 2522
65 นาย จงเจริญ ย่ังยืน 7 เจาพนักงานปกครอง ภูเก็ต 5 ก.พ. 2522
66 นาย สมบัติ เสารแกว 7 เจาพนักงานปกครอง มหาสารคาม 25 ม.ค. 2522
67 นาย พงษเทพ พรหมสาขา 8 ทองถ่ินจังหวัด มุกดาหาร 28 ก.พ. 2522

ณ  สกลนคร
68 นาย สนอง วรรณวงศ 7 เจาพนักงานปกครอง มุกดาหาร 27 พ.ย. 2521
69 นาย ประธาน วงศภูผานนท 5 เจาหนาที่ปกครอง มุกดาหาร 27 พ.ย. 2521
70 นาง สุนีย ละวันจันทร 5 เจาหนาที่ปกครอง แมฮองสอน 1 พ.ค. 2521
71 นาย ประพัฒน หวลถนอม 8 ทองถ่ินจังหวัด ยโสธร 1 ก.ค. 2520
72 นาย สาธร ทองมงคล 7 เจาพนักงานปกครอง ยโสธร 3 ก.ค. 2521
73 นาย มนุเชศวร ศรีโพธิ์วัง 6 เจาพนักงานปกครอง ยโสธร 2 พ.ค. 2521
74 นาย นววิธ แสนประดิษฐ 6 นิติกร รอยเอ็ด 15 มี.ค. 2522
75 นาง นวรัตน คุมทรง 5 เจาหนาที่ปกครอง รอยเอ็ด 26 เม.ย. 2521
76 นาย วิทยา หันชัยศรี 5 เจาหนาที่ปกครอง รอยเอ็ด 16 ก.พ. 2521
77 นาย เวธิน ขาวศรี 5 เจาหนาที่ปกครอง รอยเอ็ด 16 พ.ค. 2521
78 นาง ศลยา ภูติอนันต 5 เจาหนาที่ปกครอง ระยอง 10 ต.ค. 2521
79 นาย อิศเรศ ฐิติมานะกุล 8 ทองถ่ินจังหวัด ราชบุรี 18 ม.ค. 2522
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80 นาง ปราณี ใฝกระโทก 5 เจาหนาที่ปกครอง ราชบุรี 25 ก.ย. 2521
81 นางสาว โสมสพันธศิส ทวีเจริญลาภยศ 5 นิติกร ราชบุรี 15 ก.ย. 2521
82 นาง อุดมลักษณ วันหนู 5 เจาหนาที่ปกครอง ราชบุรี 5 ก.ย. 2521
83 นาง วรพร สิทธิตนเอง 5 เจาหนาทีปกครอง ลพบุรี 27 พ.ย. 2521
84 นาง วรพรรณ สุวรรณจันทร 7 นิติกร ลําปาง 21 ก.ค. 2521
85 นางสาว สงศรี หลาปาวงศ 7 เจาพนักงานปกครอง ลําปาง 1 ก.พ. 2521
86 นาย วีระชัย บุสสกร 6 เจาพนักงานปกครอง ลําปาง 15 พ.ค. 2521
87 นางสาว กาญจนา สายทอง 5 เจาหนาที่ปกครอง ลําปาง 18 ก.ย. 2521
88 นาง บุญสม เพ็งศรี 5 เจาหนาที่ปกครอง ลําปาง 17 พ.ค. 2521
89 นาย อัษฎา ยอดศิริ 5 เจาหนาที่ปกครอง ศรีสะเกษ 21 ก.ย. 2521
90 นาย ประทีป จุลวัฒฑะกะ 8 ทองถ่ินจังหวัด สกลนคร 25 ม.ค. 2522
91 นาง เพ็ญศรี เหลานายอ 5 เจาหนาที่ปกครอง สกลนคร 1 เม.ย. 2522

92 นาย พงษศักด์ิ ชนะสิทธิ์ 8 ทองถ่ินจังหวัด สงขลา 31 ม.ค. 2522
93 นาย วิโรจน จันทอุไร 5 เจาหนาที่ปกครอง สงขลา 4 ม.ค. 2521
94 นาง สุดา เศรษฐสม 5 เจาหนาที่ปกครอง สงขลา 10 มี.ค. 2521
95 นาย วรพัฒน พงศบุตร 8 ผูอํานวยการสวน สจง. สน.คท. 8 ก.พ. 2522
96 นาย ศิริชัย มานะชัย 8 ผูอํานวยการสวน สตป. สน.พส. 28 ก.พ. 2522
97 นาย อมร เลาหมนตรี 8 ผูอํานวยการสํานัก สน.กร. 1 พ.ย. 2521
98 นาย พิศณุ พานิชเจริญ 7 นิติกร สน.กร. 4 ก.ค. 2520
99 นาย วินัย คลายทอง 5 เจาหนาที่ธุรการ สน.กร. 16 ก.พ. 2522
100 นาย วัลลภ พริ้งพงษ 9 ผูอํานวยการสํานัก สน.คท. 5 ก.พ. 2522
101 นาย วสันต วรรณวโรทร 9 ผูอํานวยการสํานัก สน.บค. 31 ม.ค. 2522
102 นาง รุงรัชนี รุงมณี 8 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สน.พส. 28 ส.ค. 2521
103 นาง อัจจิพร บุนนาค 5 เจาหนาที่ปกครอง 5 สน.พส. 14 มิ.ย. 2521
104 นางสาว อัจฉรา วงษเอก 8 ผูอํานวยการสวน สบศ. สน.บค. 31 ต.ค. 2521
105 นางสาว ลักขณา ปสนานนท 8 ผูอํานวยการสวน สพช. สน.คท. 28 ส.ค. 2521
106 นาย ไพฑูรย สมบูรณพงศ 8 ทองถ่ินจังหวัด สระแกว 22 มี.ค. 2520



ลําดับ ระดับ ตําแหนง สังกัด วันบรจุ หมายเหตุช่ือ - สกุล

บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับประกาศเกียรติคุณ  สําหรับผูรับราชการมาครบ 25 ปบริบูรณ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   ประจําป 2547

107 นาย วรยุทธ อังศุสิงห 6 เจาพนักงานปกครอง สระบุรี 8 ก.พ. 2522
108 นาย วิรัตน ทํานุราศรี 8 เลขานุการกรม สล.สถ. 22 ก.พ. 2522
109 นาย วีระชาติ ทศรัตน 8 ผูอํานวยการสวน สศน. สน.ปศ. 28 ก.พ. 2522
110 นาง สายสวาท มัจฉา 5 เจาหนาที่ปกครอง สุพรรณบุรี 1 พ.ย. 2521
111 นาง อรวรรณ วัฒนเสน 5 เจาหนาที่ปกครอง สุราษฎรธานี 1 พ.ย. 2521
112 นาย ชัย จันทรานุชิต 5 เจาหนาที่ปกครอง สุรินทร 1 เม.ย. 2520
113 นาย ณพพล พลบูรณ 5 เจาหนาที่ปกครอง หนองคาย 1 ต.ค. 2520
114 นาง พินยา ลีทองดี 5 เจาหนาที่ปกครอง หนองคาย 27 พ.ย. 2521
115 นาย วีระยุทธ รัฐปรัชญา 5 เจาหนาที่ปกครอง หนองคาย 1 ก.ค. 2520
116 นาย ทูนธรรม แกวภิรมย 8 ทองถ่ินจังหวัด หนองบัวลําภู 8 ก.พ. 2522
117 นางสาว วันเพ็ญ เมฆพฤกษาวงศ 5 เจาหนาที่การเงินและบัญชี อางทอง 2 ต.ค. 2521
118 นาย จําลอง ขินานา 7 เจาพนักงานปกครอง อุดรธานี 22 ม.ค. 2522
119 นาย ประจักษ โพธิ์พาชัยเรืองรุง 6 เจาพนักงานปกครอง อุตรดิตถ 8 ก.พ. 2522
120 นาง สิริพรรณ ศิวะวามร 5 เจาหนาที่ปกครอง อุตรดิตถ 8 ก.ย. 2521
121 นาย บัญชา โขมะพัฒน 7 เจาพนักงานปกครอง อุบลราชธานี 22 ก.พ. 2522
122 นาย วิทยา ใจแกว 7 เจาพนักงานปกครอง อุบลราชธานี 28 ก.พ. 2522
123 นาย ประสาท ตั้งจรูญศรี 6 เจาพนักงานปกครอง อุบลราชธานี 25 ก.ย. 2521
124 นาย ธงชัย กุลวิวัฒน 5 เจาหนาที่ปกครอง อุบลราชธานี 16 มี.ค. 2522



ลําดับ ระดับ ตําแหนง สังกัด วันบรจุ หมายเหตุ

1 นาย นิกร สุกใส 8 ผูอํานวยการกอง กจ. 1 ก.พ. 2527

2 นางสาว จริยา ศรีนิล 5 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล กจ. 11 พ.ค. 2525

3 นางสาว แกวตา กาญจนการัณย 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี กาญจนบุรี 31 พ.ค. 2526

4 นาง ชวนชื่น คงสุวรรณ 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี กาญจนบุรี 22 ส.ค. 2526

5 นาย ดุสิต จันทายืน 5 เจาหนาท่ีปกครอง กาญจนบุรี 1 มิ.ย. 2526

6 นาง วนัญญา แสงสุวรรณ 5 เจาพนักงานการเงินและบัญชี กาญจนบุรี 31 พ.ค. 2526

7 นาง สุรภา รุงอุทัย 5 เจาหนาท่ีปกครอง กาญจนบุรี 14 ก.ย. 2526

8 นาง เกษร ภูลาด 5 เจาหนาท่ีปกครอง กาฬสินธิ์ 15 ก.ค. 2526

9 นาง สิรินารถ ภูครองหิน 5 เจาหนาท่ีปกครอง กาฬสินธิ์ 1 มิ.ย. 2526

10 นาย ชวลิต สาสกุล 7 เจาพนักงานปกครอง กําแพงเพชร 20 ก.ย. 2526

11 นาง กิตติยาภรณ พาติกะบุตร 5 เจาหนาท่ีปกครอง กําแพงเพชร 12 ก.ย. 2526

12 นาย จรูญ ประสมสุข 6 เจาพนักงานปกครอง จันทบุรี 1 ส.ค. 2526

13 นาง ชลนิชา ภุมรินทร 5 นักวิชาการเงินและบัญชี จันทบุรี 7 มิ.ย. 2526

14 นาย นรศิษฐ ทิพยทัศน 7 เจาพนักงานปกครอง ฉะเชิงเทรา 1 เม.ย. 2526

15 นาง วาริณี บุบผา 5 นักวิชาการเงินและบัญชี ฉะเชิงเทรา 15 เม.ย. 2526

16 นาง โพยมรัตน หาญศักด์ิวิธีกุล 6 เจาพนักงานปกครอง ชัยภูมิ 22 พ.ย. 2526

17 นาง กิตติญาดา นานันท 5 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชัยภูมิ 15 ก.ค. 2526

18 นาง สุมน คณะครุฑ 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ชุมพร 31 พ.ค. 2526

19 นาย สมชาย ติลังการณ 7 เจาพนักงานปกครอง เชียงใหม 9 ส.ค. 2525

20 นาง รัตนา กลาหาญ 5 เจาหนาท่ีปกครอง เชียงใหม 30 ธ.ค. 2526

21 นาย ศุภชัย สอนสุภาพ 5 เจาหนาท่ีปกครอง เชียงใหม 11 พ.ค. 2525
22 นาง สายสวาท ใจตา 5 เจาพนักงานการเงินและบัญชี เชียงใหม 18 ต.ค. 2526

23 นาย สําราญ นวลแกว 5 เจาหนาท่ีปกครอง เชียงใหม 1 พ.ย. 2526

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    ประจําป 2547
ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับประกาศเกียรติคุณ  สําหรับผูรับราชการมาครบ 20 ปบริบูรณ



ลําดับ ระดับ ตําแหนง สังกัด วันบรจุ หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    ประจําป 2547
ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับประกาศเกียรติคุณ  สําหรับผูรับราชการมาครบ 20 ปบริบูรณ

24 นาง อาภรณ ชัยออน 5 เจาหนาท่ีปกครอง เชียงใหม 7 ธ.ค. 2526
25 นาง อําภา สิทธิกรวนิช 7 เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ตบ. 5 ต.ค. 2526
26 นาง จันทนลักษณ เท่ียงธรรม 5 เจาหนาท่ีปกครอง ตราด 9 พ.ย. 2525

27 นาย สุพจน มานะวุฑฒ 7 เจาพนักงานปกครอง ตาก 1 มิ.ย. 2526

28 นาย สมชาย รุงเรือง 7 เจาพนักงานปกครอง นครนายก 30 มิ.ย. 2526

29 นางสาว พรไพลิน รมโพธิ์ 6 เจาพนักงานปกครอง นครนายก 1 ส.ค. 2526

30 นางสาว วันทนา ถิ่นวงษแย 5 นักวิชาการเงินและบัญชี นครปฐม 1 ธ.ค. 2525

31 นาย ไพรัช กัลยาวงศา 7 เจาพนักงานปกครอง นครพนม 3 ส.ค. 2525

32 นาย มนตรี โพธิ์สวาง 6 เจาพนักงานปกครอง นครพนม 20 ก.ย. 2525

33 นาย ยุทธรงค คํามุก 5 เจาหนาท่ีปกครอง นครพนม 1 ก.พ. 2527

34 นาย สนอง วงษผาบุตร 5 เจาหนาท่ีปกครอง นครพนม 1 ก.พ. 2527

35 นาง จริญญา ทองศรี 5 เจาหนาท่ีปกครอง นครราชสีมา 1 มิ.ย. 2526

36 นาย ชัยธัช ศรีนภาทิพย 5 เจาหนาท่ีปกครอง นครราชสีมา 1 ส.ค. 2526

37 นาย ปรีชา สันติประเสริฐ 7 เจาพนักงานปกครอง นครศรีธรรมราช 3 พ.ค. 2525

38 นาง นรีนาถ เลาะมะอะ 5 เจาหนาท่ีปกครอง นราธิวาส 20 ธ.ค. 2526

39 นาย ประพฤติ อานุภาเวนะวัฒน 7 เจาพนักงานปกครอง นาน 3 ต.ค. 2526

40 นาง ปรีดาภรณ สารถอย 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี นาน 11 ม.ค. 2527

41 นาย อุดม นาสวาสดิ์ 7 เจาพนักงานปกครอง บุรีรัมย 1 มี.ค. 2527

42 นาย ประดิษฐ ศรีจันทร 5 นิติกร บุรีรัมย 22 พ.ย. 2526

43 นาย ประสงค ไพรชัฎ 5 เจาหนาท่ีปกครอง บุรีรัมย 1 ก.พ. 2526

44 สิบตํารวจโท สมชัย เสนียวงศ 7 นิติกร ประจวบคีรีขันธ 1 ก.พ. 2527

ณ  อยุธยส

45 นาย เรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ 7 เจาพนักงานปกครอง ปราจีนบุรี 26 ม.ค. 2526

46 นาง สุดใจ จิรัตถิติกุล 5 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปราจีนบุรี 24 ม.ค. 2526



ลําดับ ระดับ ตําแหนง สังกัด วันบรจุ หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    ประจําป 2547
ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับประกาศเกียรติคุณ  สําหรับผูรับราชการมาครบ 20 ปบริบูรณ

47 นาย สุชาติ บุญอําไพ 7 เจาพนักงานปกครอง พระนครศรีอยุธยา 17 มี.ค. 2526

48 นาง สุดา ไวยพาลี 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี พระนครศรีอยุธยา 20 มิ.ย. 2526

49 นาง สุพิน ไทยสะเทือน 5 เจาหนาท่ีปกครอง พะเยา 3 ต.ค. 2526

50 นาง อําภา ธนามี 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี พะเยา 3 ต.ค. 2526

51 นาง สายโสภา เฟองสมบูรณ 5 เจาหนาท่ีปกครอง พังงา 22 มี.ค. 2526

52 นาย สมพร ทองเขียว 6 เจาพนักงานปกครอง พัทลุง 1 มี.ค. 2527

53 นาย นิติ อินมาก 5 เจาหนาท่ีปกครอง พัทลุง 15 มี.ค. 2526

54 นาย สมนึก ลายทิพย 5 เจาหนาท่ีปกครอง พัทลุง 4 ม.ค. 2526

55 นาย เทิดศักด์ิ โกธรรม 6 เจาพนักงานปกครอง พิษณุโลก 16 พ.ย. 2525

56 นาย วิสุทธิ์ บํารุงพงศ 5 เจาหนาท่ีปกครอง พิษณุโลก 11 ต.ค. 2525

57 นาง ฐิติวรรณ คําซื่อตรง 5 เจาหนาท่ีปกครอง เพชรบูรณ 21 มี.ค. 2526

58 นางสาว สงวนจิตร เปรี่ยมนอง 5 เจาหนาท่ีปกครอง ยโสธร 10 พ.ค. 2526

59 นาย ปญญา จรทะผา 5 เจาพนักงานปกครอง รอยเอ็ด 15 ก.ค. 2526

60 นาย เสฐียรพงษ มีสวัสด์ิ 5 เจาหนาท่ีปกครอง รอยเอ็ด 6 ต.ค. 2526

61 นาย สันติ ผินเจริญ 8 ทองถิ่นจังหวัด ระยอง 1 เม.ย. 2526

62 นาย เทวินทร ศิริเลิศ 6 เจาพนักงานปกครอง ระยอง 1 ก.พ. 2527

63 นาย พิสิษฐ ทองเชื้อ 5 เจาหนาท่ีปกครอง ระยอง 1 เม.ย. 2525

64 นาง อารีย ตระหงานศรี 5 เจาหนาท่ีปกครอง ระยอง 30 ธ.ค. 2526

65 นาง ยุพดี วิเศษสมบัติ 5 เจาหนาท่ีปกครอง ราชบุรี 16 มิ.ย. 2526

66 นาย ธนวัฒน ชมเกตุแกว 7 เจาพนักงานปกครอง ลพบุรี 24 ม.ค. 2527

67 นาง เพชรรัตน เลิศรัตน 7 เจาพนักงานปกครอง ลพบุรี 15 ม.ค. 2526

68 นางสาว จุฑาทิพย สุขออง 6 เจาพนักงานปกครอง ลพบุรี 1 เม.ย. 2525

69 นาย ธีระ จันทรเกษม 6 เจาพนักงานปกครอง ลพบุรี 1 พ.ค. 2525



ลําดับ ระดับ ตําแหนง สังกัด วันบรจุ หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    ประจําป 2547
ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับประกาศเกียรติคุณ  สําหรับผูรับราชการมาครบ 20 ปบริบูรณ

70 นาย ลือชัย สายสุทธิ 5 เจาหนาท่ีปกครอง ลพบุรี 1 ธ.ค. 2526

71 นางสาว สังวาลย แกวโสตร 5 เจาหนาท่ีปกครอง ลพบุรี 1 พ.ย. 2526

72 นาง นราพร ศรีวงศวาน 5 เจาหนาท่ีปกครอง ลําปาง 1 ก.ค. 2525

73 นาย ภาณุวัฒน โรจนอุดมพร 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ลําปาง 16 พ.ย. 2525

74 นาง วารุณี จักรวาฬ 5 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ลําปาง 16 พ.ย. 2526

75 นาย ดิสทัต นิตยสุทธิ 7 เจาพนักงานปกครอง ศรีสะเกษ 24 ส.ค. 2525

76 นางสาว โกศล สารการ 5 เจาหนาท่ีปกครอง ศรีสะเกษ 2 ส.ค. 2525

77 นาง จําปา พวงสุข 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ศรีสะเกษ 3 ต.ค. 2526

78 นาง ประไพศรี สารีบุตร 5 เจาหนาท่ีปกครอง ศรีสะเกษ 1 มี.ค. 2526

79 นาย เริงรมย บุญปลูก 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ศรีสะเกษ 1 มี.ค. 2526

80 นาย แสวง คําเครื่อง 5 เจาหนาท่ีปกครอง ศรีสะเกษ 1 มี.ค. 2526

81 นาย ธวัชัย พรมดี 6 เจาพนักงานปกครอง สกลนคร 1 ก.ค. 2525

82 นาง ชุติมณฑน เกษรเสนา 5 เจาหนาท่ีปกครอง สกลนคร 26 ก.ค. 2525

83 นาง สุรีญา แสนอุบล 5 เจาหนาท่ีปกครอง สกลนคร 10 ม.ค. 2526

84 นาย วีรวัฒน วุฒิสาร 7 เจาพนักงานปกครอง สงขลา 13 ก.ย. 2525

85 นาย สัมพันธ ศิรเศรษฐบุตร 7 เจาพนักงานปกครอง สงขลา 13 ก.ย. 2525

86 นาง พรอุมา เจียมสกุล 5 เจาหนาท่ีปกครอง สงขลา 3 พ.ค. 2525

87 นาง เฉลิมศรี แกวศรี 5 เจาหนาท่ีปกครอง สตูล 23 ม.ค. 2527

88 นาย พิพิธ ทิพยธนสาร 7 นิติกร สน.กร. 20 ก.ย. 2525

89 นาย เลอสรร เทพชวย 7 นิติกร สน.กร. 25 ก.พ. 2526

90 นาย สมยศ สรรพัชญา 7 นิติกร สน.กร. 13 ก.ย. 2525

91 พันจาเอก ไพรัตน วิพัฒนครุฑ 6 นิติกร สน.กร. 16 เม.ย. 2525

92 จาสิบเอก พราหมณ นิยะบุตร 6 นิติกร สน.บค. 1 พ.ค. 2526



ลําดับ ระดับ ตําแหนง สังกัด วันบรจุ หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    ประจําป 2547
ชื่อ - สกุล

บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับประกาศเกียรติคุณ  สําหรับผูรับราชการมาครบ 20 ปบริบูรณ

93 สิบเอก อนันต ถ้ําทอง 7 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สน.พส. 7 พ.ค. 2526

94 นาย เสรี เจริญบริบูรณ 5 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล สน.พส. 21 ก.พ. 2526

95 พันจาเอก สมชาย กลิ่นแจม 7 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สน.สส. 1 พ.ค. 2526
96 นาย ชุมสาย เทพลิบ 8 ผูอํานวยการสวน สพร.สน.พร. 1 เม.ย. 2525

97 นาง บุณยวีร เรืองเดช 5 เจาหนาท่ีปกครอง สมุทรปราการ 1 ก.พ. 2527

98 นาง สุธีรา ตันตินันทธนา 6 เจาพนักงานปกครอง สมุทรสงคราม 1 ก.ย. 2526

99 นาย ฑูณเทพ ใหมสาลี 7 นิติกร สระแกว 1 เม.ย. 2525

100 นาย นิติศาสตร นิติศาสตรโยธิน 7 เจาพนักงานปกครอง สระแกว 22 ก.พ. 2527

101 นาย เกียรติ รัตนประทีป 5 เจาหนาท่ีปกครอง สระแกว 3 มิ.ย. 2526

102 นาง เบญจลักษณ จันทรกระจาง 5 เจาพนักงานการเงินและบัญชี สระบุรี 1 ธ.ค. 2526

103 นาง มะลิ สุขสมแดน 5 เจาพนักงานปกครอง สระบุรี 1 ธ.ค. 2526

104 นาย บุญสง เจิมกลิ่น 6 เจาพนักงานปกครอง สุโขทัย 31 พ.ค. 2525

105 นาย นิรุทธ บุตรลพ 5 เจาหนาท่ีปกครอง สุโขทัย 30 ก.ย. 2526

106 นาย วิบูลย กอบเพ็ชรหยก 7 เจาพนักงานปกครอง สุราษฎรธานี 4 เม.ย. 2525

107 วาที่รอยตรี วีระ สัตยาคม 7 เจาพนักงานปกครอง สุราษฎรธานี 9 ส.ค. 2525

108 นาย นิพนธ อันชื่น 7 เจาพนักงานปกครอง หนองคาย 26 ม.ค. 2527

109 นาง อรนุช แสนลา 5 เจาหนาท่ีปกครอง หนองบัวลําภู 1 ก.ย. 2525

110 นางสาว สุรียรัตน สุคุณณี 5 เจาหนาท่ีปกครอง อางทอง 1 ส.ค. 2526

111 นาย วีระพล พิณทอง 5 นิติกร อุดรธานี 26 ม.ค. 2527

112 นาย ณัฐภัทร บุญประจง 5 เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี อุตรดิตถ 23 พ.ย. 2526

113 นาย สุวิทย เรวิก 7 นิติกร อุทัยธานี 16 มิ.ย. 2526

114 นาย สุวินัย จันทรทิพย 7 นิติกร อุบลราชธานี 14 ก.ค. 2526




