


1 นาย กฤษฎา ภูแสนสอาด หน.งานวิศวกรรม 7 ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ
2 นส. กฤษณา ชางทุงใหญ ชางเขียนแบบ อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
3 นาย กิตติ ปกเข็ม หน.สวนโยธา อบต. ตะปาน พุนพิน สุราษฎรธานี
4 นาย เกรียงไกร เรืองสกุล ชางโยธา อบต. สารภี สารภี เชียงใหม
5 นาง จรรยา พงษพรต หน.สวนโยธา 4 อบต. ตะเคียนเล่ือน เมือง นครสวรรค
6 นาย จีระพันธ พอกพูน อบต. ปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย
7 นส. จุไรรัตน ศรีพรหม หน.สวนโยธา 4 อบต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
8 นาย เจษฎา หุนเจริญ นายชางโยธา 4 อบต. คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทราสาคร
9 นาย เฉลิมชัย พิชญเวทยวงศา วิศวกรโยธา 4 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
10 นาย ชวลิต ฤทธิพันธ นายชางโยธา 5 ทต. คุระบุรี คุระบุรี พังงา
11 นาย ชัยณรงค ขาวละมูล นายชางโยธา 3 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธา
12 นาย ชัยวัฒน จะวิเสน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
13 นาย ชาดร เสารสุรินทร หน.สวนโยธา 4 อบต. ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย
14 นาย โชค เสารพูล หน.สวนโยธา 5 อบต. ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
15 นาย ฐิติ จัตุรงค หน.สวนโยธา 4 อบต. ดอนตะหนิน บัวใหญ นครราชสีมา
16 นาย ณรงคศักดิ์ เจริญธรรม ชางโยธา 3 ทต. ชุนชน กม.5 เมือง ประจวบคีรีขันธ
17 นาย ณัฐพงษ ศรีชาย อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
18 นาย ณัฐวุฒิ หลอธาน จนท.บริหารงานชาง 2 อบต. หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธา
19 นาง ดวงใจ หมันเทศมัน นายชางโยธา 6 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
20 นาย เตียงศักดิ์ สารศาสตรบัญชา นายชางโยธา 5 ทต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
21 นาย เทอดศักดิ์ ชาญอนันตวงศา อบต. จรเขมาก ประโคนชัย บุรีรัมย
22 นาย ธีรวุฒิ ดวงแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. บานเหลา สูงเมน แพร
23 นาย นพพร ทิศเหนือ หน.สวนโยธา 5 อบต. บานเลา เมือง ชัยภูมิ
24 นาย นวลจันทร จันปญญา หน.ชางโยธา 4 อบต. ลาดใหญ เมือง ชัยภูมิ
25 นาย นิตย สกุลทอง หน.สวนโยธา 4 อบต. ปาไร แมลาน ปตตานี
26 นาย ปริญญา ทวีพันธ นายชางโยธา 2 อบต. บึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
27 นส. ปารีดะห มาปะ จนท.ธุรการ 1 ทต. บอทอง หนองจิก ปตตานี
28 นาย พงศพันธุ ชัววิรัช หน.สวนโยธา 4 อบต. บานปง สูงเมน แพร
29 นาย ภานุวัฒน ประจุตทะเน สถาปนิก 5 ทม. เมืองพล พล ขอนแกน
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัดอปท.



30 นาย มงคล วงศสิงห หน.สวนโยธา 3 อบต. ผือธี มหาชนะชัย ยโสธร
31 นส. วงสกุล โคตรนาวัง หน.สวนโยธา 3 อบต. สระขวัญ เมือง สระแกว
32 นาย วัชรินทร โอภารัมย นายชางโยธา 5 อบต. โคกมา ประโคนชัย บุรีรัมย
33 นาย วิจิตต ศรีสุวรรณ นายชางโยธา 3 อบต. บางน้ําจืด เมือง สมุทรสาคร
34 นาย วีระวัฒน พลซา นายชางโยธา 5 อบจ. เลย เมือง เลย
35 นาย ศักดิ์สายชล จินตานนท นายชางโยธา 4 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
36 นาย ศุภฤกษ แสนบัว หน.สวนโยธา 5 อบต. โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
37 นาย สมชาย สมจิตรักษากุล หน.สวนโยธา 5 อบต. หนาประดู พานทอง ชลบุรี
38 นาย สมยศ แกวทองประคํา หน.สวนโยธา 4 อบต. แมลาน แมลาน ปตตานี
39 นาย สัญญา วิเชียรพันธุ หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกสูง เมือง ชัยภูมิ
40 นาย สายันต กองสุวรรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. เจะเห ตากใบ นราธิวาส
41 นาย สุชาติ อัศวินโกวิท นายชางโยธา 6 ทม. สระบุรี เมือง สระบุรี
42 นาย สุภาพ ชวยชู ทต. อาวลึกใต อาวลึก กระบ่ี
43 นาย โสภณ แกวเอียด อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
44 นาย อโนทัย มวงพุม หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
45 นาย อัครเดช กาญจนะเกตุ หน.สวนโยธา 4 อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
46 นาย อัตรา พลหาญ หน.สวนโยธา 4 อบต. ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
47 นาย อับดลตอเล็บ เหมเหาะ หน.สวนโยธา 4 อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
48 นาง อารีรัตน แกวรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
49 นาย ฮาเร็ซ ยูโซะ หน.สวนโยธา 4 อบต. ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
50 นาย ชัยมงคล โออินทร หน.สวนโยธา 5 อบต. ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง
51 นาย วิทยา เชื้อทอง นายชางโยธา 5 ทต. หวยขาวกํ่า จุน พะเยา
52 นาย ณัฐศักดิ์ จันทรวิโรจน หน.สวนโยธา 5 อบต. กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
53 นาย ชูชีพ จีบทอง หน.สวนโยธา 4 อบต. เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
54 นาย เอกสิทธิ์ ศรีดํา หน.สวนโยธา 5 อบต. นานาค ตากใบ นราธิวาส
55 นาย เชิดชัย แจมจํารัส ผอ.สวนควบคุมอาคารฯ 8 ทม. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
56 นาย มนัส มาศิริ นายชางโยธา 6 ทม. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
57 นาย วรุตม โพธิ์ประสิทธิ์ วิศวกรโยธา 5 อบจ. ราชบุรี เมือง ราชบุรี
58 นาย คมสัน วงศสวัสดิ์ นักบริหารงานชาง 6 อบต. ทาศาลา เมือง เชียงใหม
59 นาย จักริน ทอสุวรรณ นายชางโยธา 4 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
60 นาย เรวัต ชุมแสง หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี

จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ



1 นส. กนกอร ทําเนียบ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
2 นาง กัลยา จุลลางกูร จพง.ธุรการ 6 ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่
3 นาง กัลยา แกววิเชียร หน.สวนการคลัง 5 อบต. คมบาง เมือง จันทบุรี
4 นส. กาญจนา เดชอุปการ นวช.การเงินและบัญชี 3 ทม. แพร เมือง แพร
5 นาง กาญจนา พิพุฒ จพง.ธุรการ 4 ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
6 นส. เกศณี สิงหกุล หน.สวนการคลัง 3 อบต. ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
7 นส. จเร คงเกตุ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
8 ส.ต.ท. จอมมิท ทองขาว บุคลากร 4 ทม. นาสาร นาสาร สุราษฎรธานี
9 นส. จันทร อราม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
10 นาง จันทรจิรา อัครพัฒน จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
11 นาง จันทรเพ็ญ พงษจิตภักดิ์ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
12 นาง จิราพร เส็นบัตร จนท.บันทึกขอมูล อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
13 นาง จีราภรณ ชองผม จนท.ธุรการ 5 ทต. โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน
14 นาง จุฑา กล่ินขจร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชากไทย กิ่ง อ.เขาคิชชกูฎ จันทบุรี
15 นาง จุฑามาศ เรือนสอน นักบริหารงานคลัง 6 ทต. พิชัย เมือง ลําปาง
16 นาง ฉวีวรรณ กังประโคน จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย
17 นาง ชมภูนุช กอนชัยเสริฐ จพง.ธุรการ 4 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
18 นาย ชัยวัฒน จะวิเสน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
19 นาย ชูศักดิ์ โสบุญ หน.สวนการคลัง 3 อบต. แมลาน แมลาน ปตตานี
20 นาย เชาวลิต สุกาวิระ หน.สวนโยธา 4 อบต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมือง กําแพงเพชร
21 นาง ฐิตาภา คงเจริญ จพง.พัสดุ 2 อบต. กลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
22 นาง ฐิติรัตน สมรูป หน.สวนการคลัง 3 อบต. โคกยาง ประโคนชัย บุรีรัมย
23 นาง ณัฎยา อินตา จนท.พัสดุ 1 อบต. บานกาศ สูงเมน แพร
24 นาง ณัฐกานต พุทธรักษา จนท.การคลัง 3 ทม. พังงา เมือง พังงา
25 นาง ณัฐชา เชื้อทอง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. หวยขาวกํ่า จุน พะเยา
26 นาง ณัฐสุดา บุญมาเลิศ จนท.การเงินและบัญชี อบต. บึงศาล องครักษ นครนายก
27 นาย ดํารง บรรเลง จนท.บริหารงานคลัง 4 อบต. บานถ่ิน เมือง แพร
28 นาง เดือนเพ็ญ ทองภักดี หน.สวนการคลัง 4 อบต. ปากลาง ปว นาน
29 นาย โดม สวัสดี อบต. โคกปฆอง เมือง สระแกว
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หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณ (Spread Sheet)
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30 นาง ทรรศนา เอื้ออวยชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
31 นาง ทิพยภาภรณ สิมวิเศษ จพง.ทะเบียน 2 ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
32 นส. ธนารัตน รอดหนู จนท.ธุรการ 5 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
33 นาย ธวัชชัย ศรีคํา นายชางโยธา 5 ทต. เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน
34 นาย ธีระชัย ดีแสน นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
35 นาง นกแกว จาดดํา จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
36 นาง นภาเพ็ญ สุภโตษะ ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
37 นาย นราวุธ อาวุธ นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
38 นาง นฤมล ทรัพยไพศาลสุข หน.สวนการคลัง 5 อบต. เวียงทอง สูงเมน แพร
39 นาง นารี พนัสอนุสรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางกะจะ เมือง จันทบุรี
40 นาง นิชนิภา แกวดี หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. อาโพน บัวเชด สุรินทร
41 นส. นิตยา สงวนทรัพย หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคงไผ ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
42 นาง นุชชนา จันทรดิษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย
43 นส. นุสราภร เกิดคง บุคลากร 3 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
44 นาย บารอกัตชา บิลลาติปชา  2 อบต. เขาตูม ยะรัง ปตตานี
45 นาง ปนัดดา ชัยทอง ศึกษานิเทศก 4 ทม. พังงา เมือง พังงา
46 นาย ประชา ประหารภพ นักบริหารงานชาง ทม. สตูล เมือง สตูล
47 นาง ประทุม วันทนาพิทักษ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
48 นาง ปราณี ชํานาญวงศ ลูกจางประจํา  - อบต. โคกยาง ประโคนชัย บุรีรัมย
49 นส. ปริศนา อัฒจักร จนท.บริหารงาน กง.บช. 4 อบต. บางสระแกว แหลมสิงห จันทบุรี
50 นาง ปยดา ศูนยแดง จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
51 นส. ปลันตรี สมเปง นายชางโยธา 5 ทต. ทาเดื่อ ดอยเตา เชียงใหม
52 นาย เผอิญ มีชูนึก นักบริหารงานชาง ทต. หนองตองพัฒนา หางดง เชียงใหม
53 นาย พงษศักดิ์ ภูเขาทอง จนท.ธุรการ 5 ทม. พังงา เมือง พังงา
54 นาย พนม วิใจคํา หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทุงกวาง เมือง แพร
55 นาง พรสุดา โคตรชา นักวิชาการพัสดุ 6ว อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
56 นส. พะยอม กุลสุทธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
57 นาง พัชรีภรณ จันทรส จนท.บข. 5 ทม. พังงา เมือง พังงา
58 นาย พิชัย พันธุศิริ นิติกร 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
59 นาย ไพรัตน เพชรราช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
60 นาง มณฑล แกวลําหับ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
61 ส.อ. มนตรี โตะแอ หน.สวนการคลัง 4 อบต. เขาตูม ยะรัง ปตตานี
62 นส. มัสยา ภูทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
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63 นาง มาลินี สังสีแกว จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
64 นส. ยุพิน พันธุกวี หน.สวนการคลัง 5 อบต. พุฒเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
65 นาย ราเชนทร สีสุข จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
66 นาง รินทร ยอดพุด จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. หวยลาด หวยลาด บุรีรัมย
67 นส. รุจี กล่ินขจร หน.สวนการคลัง 4 อบต. คลองน้ําเค็ม แหลมสิงห จันทบุรี
68 นาง เรืองรวี บุญกูล จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
69 นาง วรรณณี สุขมี จนท.ธุรการ 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
70 นาย วิเชียร บัวผัน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
71 นส. ศรรินทร ชื่นชอบ หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
72 นส. ศรัญญรัตน พรหมเพ็ญ บุคลากร 3 ทม. พังงา เมือง พังงา
73 นาง ศศิธร ยอดมือง จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
74 นาง ศิมาพร สุขนาคกิจ หน.สวนการคลัง 5 อบต. แสลง เมือง จันทบุรี
75 นาง สกุนตลา แปงใจ จพง.พัสดุ ทต. ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
76 นาย สมเกียรติ ฐิติรัฐกร จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
77 นาย สมชาย มูลไทย นักบริหารงานการคลัง 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
78 นส. สมหญิง งามสมโสต หน.สวนการคลัง 4 อบต. บานล่ี บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
79 นาย สมัคร ราชบัวศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
80 นาง สมัชญา สังขนาค หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองนารายณ เมือง จันทบุรี
81 นาง สัญญารักษ ทวมพุทรา จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
82 นาย สาวิศ เดชรักษา ปลัด อบต. 5 อบต. ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
83 นส. สุจิตตรา อยูวัฒนา หน.สวนการคลัง 4 อบต. เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
84 นาย สุนทร กองออนศรี นายชางโยธา 6 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
85 นาง สุปราณี ฉิมมารักษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานคาย บานคาย ระยอง
86 นาง สุมาลี ไชยนรินทร จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. หวยลาด หวยลาด บุรีรัมย
87 นาง สุมิตรา ดลจิตต จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
88 นาง สุรางค ทรงสวัสดิ์ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
89 นส. สุรียพรรณ คันธารัตน หน.สวนการคลัง 4 อบต. บานกวาง สูงเมน แพร
90 นาง สุวิชญา ภารดีรุจิรา จนท.ธุรการ อบต. เกาะขวาง เมือง จันทบุรี
91 วาท่ี ร.อ. เสริมศักดิ์ เสนียรัตนกร นิติกร 5 ทม. พังงา เมือง พังงา
92 นาย เสะยูนุ เสะอาลี หน.สวนการคลัง 3 อบต. ระแวง ยะรัง ปตตานี
93 นาง เสาวนีย นวลศรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. เกาะขวาง เมือง จันทบุรี
94 นาย อธิคม เชาวนกุล หน.สวนโยธา อบต. หนองกระสัง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
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95 นาง อนุสรา มีลาภ จพง.ทะเบียน 4 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
96 นส. อรฉวี ศิรินาม หน.สวนการคลัง 5 อบต. เทพนิมิตร ก่ิง อ.บึงสามัคคี กําแพงเพชร
97 นาย อรรถพร พฤกษสุวรรณ จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 4 ทม. พังงา เมือง พังงา
98 นส. อรุณี สางสาร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทับน้ํา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
99 นาง อัญชลี แกวใส จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
100 นาง อารีย ทองจันทร จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
101 ส.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ อุทัยนาง บุคลากร 4 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
102 นส. อุสา พวงพจง หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
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1 นส. กันยารัตน บุษบงค จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
2 นส. ชญาณี บุคจําปา ผช.งานดานธุรการ อบต. บุงมะแลง กิ่งอ.สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
3 นส. ดารุณี นาคะ จนท.ธุรการ 1 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
4 นาง นฤมล พรมพิทักษ จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. คลองแมสาย เมือง กําแพงเพชร
5 นาง นิภา ธรรมวิชชาบูรณ ปลัด อบต. 6 ทต. หนองคลา ทาใหม จันทบุรี
6 นาย นิวัติ เขียวขจี หน.สวนโยธา 3 อบต. บางปด แหลมงอบ ตราด
7 นาย ประสงค กลางสาทร ปลัด อบต. 5 อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ
8 นาง พวงทอง จันทรสกุนต นายชางโยธา 6 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
9 นส. ฟารีดา สมานพิทักษ บุคลากร 4 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
10 นาง มณี ชํานาญไพร จนท.ธุรการ 1 อบต. ละหาน ปลวกแดง ระยอง
11 นส. รัตนา คํารพ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
12 นาง วราภรณ เวฬุธนราชิน ปลัด อบต. 5 อบต. ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
13 นส. วไลพร แสงสวาง จนท.ธุรการ 4 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
14 นาย วิทวัส แสงทอง จนท.ธุรการ 2 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
15 นาย วิศวริศ เต็งวิลัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
16 นส. วีณา โตะสาย ปลัด อบต. 5 อบต. ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
17 นาย ศิริคม ประชุมพล หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
18 นาง ศิริวิไล เกิดแสง จนท.ธุรการ 4 ทต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
19 นส. สมหญิง เยียระนุช จนท.บข. 1 อบต. ละหาน ปลวกแดง ระยอง
20 นาง สุนีย มีนา หน.สวนการคลัง 4 อบต. สะนอ ยะรัง ปตตานี
21 นาย สุภชัย วงศพิชัย ปลัด อบต. 5 อบต. ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
22 นาย สุภาพ โอดตอม จนท.ปองกันและบรรเทาฯ ทต. หนองตองพัฒนา หางดง เชียงใหม
23 นาย สุรชัย เจดียกัน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นานอย นานอย นาน
24 นาง สุวิมล คามวัลย จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
25 นาง เสริมสุข หลอวัฒนากูร นวช.การเงินและบัญชี 6 ว อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
26 นาย อรรถพร สุดาวรรณศักดิ์ บุคลากร 4 ทต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
27 นาย อาคม คามวัลย จพง.ธุรการ 4 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
28 นส. ปาริชาติ ประเสริฐสังข อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
29 นส. ศิริวรรณ วรรณเกษม อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
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30 นาย กฤษฎา เหมืองอุน จพง.ธุรการ 3 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
31 นาง วัชรีวรรณ กุศลยัง จพง.ธุรการ 5 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
32 นาง ฉวีวรรณ สมภาร นักบริหารงานสาธารณสุข 8 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
33 นส. สินีปภา หงษภักดี ปลัด อบต. อบต. จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี
34 นส. จิรนันท มีกล่ินหอม จนท.ธุรการ 1 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
35 นาย ภิญโญ เอี่ยมมา บุคลากร 3 อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
36 นาย นิติวัตน ดาวเรือง วิศวกรโยธา 6 อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
37 นส. ณัฐนันท สุขเสนหหา จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
38 นส. ลัดดาวัลย สุวรรณวงษ จนท.ธุรการ 3 อบต. ไตรตรึงษ เมือง กําแพงเพชร
39 นาย ทวีวิทย พัฒิยะ เภสัชกร 6 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
40 นาย เบญจพล ตัณฑประพันธ หน.สํานักปลัด 3 อบต. ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
41 นาย มนตรี นากปม นิติกร 4 อบต. ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
42 นาย กิตติศักดิ์ หิรัญ จพง.ธุรการ 5 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
43 นาย ประภาส ชวยแทน นายชางโยธา 6 ทต. เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
44 นาง อุมาภร ศรัณยานุรักษ จนท.ธุรการ 4 ทต. โนนไท โนนไท นครราชสีมา
45 นาย คมเวช เพชรรักษ หน.สวนโยธา 4 อบต. บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
46 นาง รสสุคนธ ปองมูล หน.สวนการคลัง อบต. นครเจดีย ปาซาง ลําพูน
47 นาย ชัยพร สุคันธี จนท.บริหารงานทะเบียน 6 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
48 นาง พัชรพร สมศรี จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
49 นาง สุภารัตน รัตนสงคราม จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
50 นาง ปรีดาวรรณ พากเพียร จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



 23 เม.ย.2547
 26 เม.ย.2547
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