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๑ กระบี่ ว่าทีร้่อยโทพรศักด์ิ ด าแดง หัวหน้าส านักปลัด ๖ อบต.พรุเตียว
๒ กาญจนบุรี นางสุริยาพร ปวุตินันท์ รองปลัดเทศบาล ๗ ทต.ท่าม่วง
๓ กาญจนบุรี นางสมใจ ถนนแก้ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๗ ทต.ท่าม่วง
๔ กาญจนบุรี นางสาวสุรภา มะปรางพันธุ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๖ ทต.ท่าล้อ
๕ กาญจนบุรี นายประคูณ สาระศาลิน * ไม่แจ้งข้อมูล ทต.เลาขวัญ
๖ กาญจนบุรี นายสาโรจน์ นาคสุขปาน * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.หนองปลิง
๗ กาฬสินธุ์ จ่าเอกคัมภีร์ เกิดศรีทอง นักบริหารงานทัว่ไป ๖ ทต.ห้วยเม็ก
๘ กาฬสินธุ์ นางนวลปราง ประเสริฐสังข์ บุคลากร ๓ ทต.ห้วยเม็ก
๙ กาฬสินธุ์ จ่าเอกศรายุธ กลางประพันธ์ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.หลักเหล่ียม

๑๐ ก าแพงเพชร นายจีระศักด์ิ นิลจินดา บุคลากร ๔ อบต.ท่าพุทรา
๑๑ ก าแพงเพชร นายทัย สมโภชน์ รองปลัด อบต.๖ อบต.ท่าพุทรา
๑๒ ขอนแก่น นางสาวภัครดา กาลวิบูลย์ หัวหน้าส านักปลัด ๖ ทต.บ้านผือ
๑๓ ขอนแก่น นางสาวจมาศขนิษฐา แก้วนวล บุคลากร ๖ว ทต.บ้านฝาง
๑๔ ขอนแก่น นายมานะ รัชชุศิริ นักบริหารการศึกษา ๗ ทต.มัญจาคีรี
๑๕ ขอนแก่น สิบเอกเอกชลิต เนตรซิว บุคลากร ๕ ทต.มัญจาคีรี
๑๖ ขอนแก่น นายประสิทธิ ์สาคร ผู้อ านวยการกองคลัง ๗ ทต.มัญจาคีรี
๑๗ ขอนแก่น นายพีรพัฒน์ เนตรพิทูร * ไม่แจ้งข้อมูล ทต.มัญจาคีรี
๑๘ ขอนแก่น นายบรรเจิด พิมาลัย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทต.มัญจาคีรี
๑๙ ขอนแก่น พันจ่าเอกทรงกรด ซุ้ยไกร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๖ ทต.หนองเรือ
๒๐ ขอนแก่น นางสาวกาญจนา สุพรรณคุ้ม นักวิชาการศึกษา ๖ ทต.หนองเรือ
๒๑ ขอนแก่น นายมานิต สิงธิมาศ เจ้าพนักงานพัสดุ ๓ ทต.ห้วยยาง
๒๒ ขอนแก่น นายยุพราช พระนาศรี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ๔ อบต.สวนหม่อน
๒๓ ขอนแก่น จ่าสิบเอกชัยพิชิต แก้วมูลมุข เจ้าพนักงานธุรการ ๔ อบต.สวนหม่อน
๒๔ ฉะเชิงเทรา นายสมบัติ พุทธประสิทธิ ์* ไม่แจ้งข้อมูล ทต.ทุง่สะเดา
๒๕ ฉะเชิงเทรา นางสาวศิวพร หนูเอก นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบจ.ฉะเชิงเทรา
๒๖ ฉะเชิงเทรา นางพรพิมล ปานดี นิติกร ๕ อบต.คลองอุดมชลจร
๒๗ ฉะเชิงเทรา นายยศวันต์ บุญคง บุคลากร ๕ อบต.บางกระเจ็ด
๒๘ ฉะเชิงเทรา นายพเยาว์ ใหม่โสภา * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.เมืองเก่า
๒๙ ฉะเชิงเทรา นางศิริธร ศิริสวัสด์ิ หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.หนองยาว
๓๐ ชลบุรี นางสาวนีรนุช ฉวีนวล รองปลัดเทศบาล ๖ ทต.หนองไผ่แก้ว

* หมำยเหต ุ: ท่ำนใดยังไมไ่ดแ้จ้งขอ้มลู กรุณำส่งใบตอบรับมำที ่โทรสำร ๐ ๒๒๔๑ ๘๔๗๕ ภำยในวันที ่๔ กรกฎำคม ๒๕๕๗

บัญชรีำยชื่อผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัยพนักงำนส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ วัน)

รุ่นที ่๕/๒๕๕๗ ระหว่ำงวันที ่๖ - ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗
ณ  โรงแรมอเล็กซำนเดอร์ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ
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๓๑ ชลบุรี นายคเชนทร์ ศรช่วย นักวิชาการสวนสาธารณะ ๔ ทม.ปรกฟ้า
๓๒ ชลบุรี นายณรงค์ สุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๖ ทม.ปรกฟ้า
๓๓ ชลบุรี นางสาวดาวใจ ดีล้น หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ๖ ทม.ปรกฟ้า
๓๔ ชัยนาท นางสาววิลาวัลย์ โห้คลัง บุคลากร ทต.หนองขุ่น
๓๕ ชัยนาท นางศศิณี สอนแจ้ง บุคลากร ๕ อบต.บ่อแร่
๓๖ ชัยภูมิ นายประสงค์ ชัยชนะ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๖ ทต.ภูเขียว
๓๗ ชัยภูมิ นายสุวิทย์ นิยมพงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ๗ อบต.โนนส าราญ
๓๘ ชัยภูมิ นางณัชชาภัณฑ์ เชียงใหม่ นักวิชาการศึกษา ๔ อบต.หนองไผ่
๓๙ ชัยภูมิ นางสาวดวงใจ ประสานพันธ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๔ อบต.หนองไผ่
๔๐ ชุมพร พันจ่าอากาศเอกอรรถ ไชยรักษ์ นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบจ.ชุมพร
๔๑ ชุมพร นางสาวนฤมล จิตรสม รองปลัด อบต.๖ อบต.ตากแดด
๔๒ เชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง ๗ ทน.เชียงราย
๔๓ เชียงราย นางสาวสายสุณี ภิญโญหิรัณย์กุล บุคลากร ๕ อบต.ป่าก่อด า
๔๔ เชียงราย นายภุชงค์ บุญสนอง * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.แม่จัน
๔๕ เชียงใหม่ นายจักรภพ มณีกุล นิติกร ๓ ทม.เมืองแกนพัฒนา
๔๖ เชียงใหม่ นายณรงค์ อินต๊ะผัด * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ดอนเปา
๔๗ ตรัง นางสปัน ชาญไชย หัวหน้าส านักงานปลัด ๗ อบต.ควนเมา
๔๘ ตรัง นางสาวศรัณย์รัชต์ ไวกิจการณ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ๗ อบต.น  าผุด
๔๙ ตรัง นางสาวณพัชญ์ปภา เกรียงไกรศักด์ิ รองปลัด อบต.๗ อบต.บ้านควน
๕๐ ตรัง นางสาวณัฐชยา สกุลทิพย์แท้ ปลัด อบต.๘ อบต.บ้านโพธิ์
๕๑ ตาก นางสาวสายสุนีย์ ค าผุย บุคลากร ๖ว อบจ.ตาก
๕๒ ตาก นายประภาส ปัญญารินทร์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๓ อบจ.ตาก
๕๓ ตาก นายพิทักษ์ อ่อนน้อม นักบริหารงานช่าง ๗ อบจ.ตาก
๕๔ ตาก นางสาวจิณฐ์ภัท แก้วฟู * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.คีรีราษฎร์
๕๕ ตาก นายมนต์ชัย มุ่งอุทุม * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.คีรีราษฎร์
๕๖ ตาก นางสาวพรทิพย์ กาล้อม * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.คีรีราษฎร์
๕๗ ตาก นางสาวนิชชาวัลย์ อินต๊ะ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.คีรีราษฎร์
๕๘ ตาก นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น รองปลัด อบต.๖ อบต.แม่ระหลวง
๕๙ ตาก นางเปรมพร ขันติแก้ว หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.แม่ระหลวง
๖๐ ตาก นางเสาวนีย์ สิงหนันท์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๓ อบต.แม่สอง
๖๑ ตาก นางณัฐชา สุขเจริญ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป อบต.แม่หละ
๖๒ ตาก นางสาววิลาวัณย์ จี๋คีรี * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.แม่หละ
๖๓ ตาก นางสาวการะเกศ ไคร้จาย รองปลัด อบต.๖ อบต.แม่อุสุ
๖๔ ตาก นางสาววลัยลักษณ์ อธิปุญญานนท์ ปลัด อบต.๗ อบต.วาเล่ย์
๖๕ ตาก นางสาวทิพย์มณี มนต์รัตน์ นักพัฒนาชุมชน ๓ อบต.วาเล่ย์
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๖๖ นครนายก นางสาวภัคคินี แขวงเมือง นิติกร ๓ ทต.บ้านนา
๖๗ นครนายก นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขโชติ นิติกร ๓ ทต.พิกุลออก
๖๘ นครนายก นางบุษราคัม พรมสอน นิติกร ๓ อบต.ดงละคร
๖๙ นครนายก นายรังสรรค์ หอมทรัพย์ นิติกร ๓ อบต.พระอาจารย์
๗๐ นครปฐม นางรตนกมล รักษารัตน์ นักบริหารงานทัว่ไป ๖ ทต.บ่อพลับ
๗๑ นครปฐม นางสาวสรัญภร เจริญสุข รองปลัด อบต.๖ อบต.แหลมบัว
๗๒ นครราชสีมา นางวราภรณ์ กิตตินันท์สกุล ผู้อ านวยการกองคลัง ๘ ทต.จอหอ
๗๓ นครราชสีมา นางณัชนันทน์ วรรณวิจิตร์ หัวหน้าส านักปลัด ๗ ทต.ด่านคล้า
๗๔ นครราชสีมา นายชาครีย์ ทูลกลาง * ไม่แจ้งข้อมูล ทม.บัวใหญ่
๗๕ นครราชสีมา นายวิทยา เหมือนหมาย * ไม่แจ้งข้อมูล ทม.บัวใหญ่
๗๖ นครราชสีมา นางกัลยา กมลเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั ง ๗ อบจ.นครราชสีมา
๗๗ นครราชสีมา นายเอกชัย ป้อมชัย หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.ตลาดไทร
๗๘ นครราชสีมา นายสุภชัย เพ็ชร์นอก ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ตะคุ
๗๙ นครราชสีมา นางนุสรา ไตรรงค์ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.พระพุทธ
๘๐ นครราชสีมา นางสาวศุภาพิชญ์ เพียมะลัง นักพัฒนาชุมชน ๖ว อบต.หนองไทร
๘๑ นครราชสีมา นายสัญญา พื นหัวสระ บุคลากร ๕ อบต.หนองไทร
๘๒ นครราชสีมา นางสาวนิชาภา เขียนสายออ นิติกร ๕ อบต.ห้วยบง
๘๓ นครศรีธรรมราช นางเสาวภา ไม้เรียง หัวหน้าส านักปลัด ๖ ทต.สวนขัน
๘๔ นครศรีธรรมราช นางอุไรวรรณ นันต๊ะรัตน์ บุคลากร ๓ ทต.สวนขัน
๘๕ นครศรีธรรมราช นางสุพรรณี เนียมมุณี บุคลากร ๗ อบต.ท่าซัก
๘๖ นครศรีธรรมราช นางจรรณญา ลักษณะแมน เจ้าพนักงานธุรการ ๔ อบต.อินคีรี
๘๗ นนทบุรี นายธีรวัฒน์ สมเพาะ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทต.ปลายบาง
๘๘ นนทบุรี นางสาวพรรณทิพย์ อุ่นใจ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ทต.ศาลากลาง
๘๙ นนทบุรี นางสาวกัลยา นามโคตร ผู้ช่วยนิติกร ทต.ศาลากลาง
๙๐ นนทบุรี นายเวนิต วัฒนธ ารงค์ * ไม่แจ้งข้อมูล อบจ.นนทบุรี
๙๑ นนทบุรี นางมนฉยา ตางระแม * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.พิมลราช
๙๒ นนทบุรี นางสรวีย์ ชุมจันทร์ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.พิมลราช
๙๓ นราธิวาส นายเจ๊ะกูมารุเด็ง ฮาเฮาะ รองปลัดเทศบาล ๖ ทต.ศรีสาคร
๙๔ นราธิวาส นายอาสมี มะอาลี นักบริหารงานทัว่ไป ๖ ทต.ศรีสาคร
๙๕ นราธิวาส นายซานูซ๊ ดีนามอ นักบริหารการศึกษา ๖ ทต.ศรีสาคร
๙๖ น่าน นายกิตติคม สุหนั่น นิติกร ๓ ทต.กลางเวียง
๙๗ น่าน นายสุรชัย เจดีย์กัน * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ท่าน้าว
๙๘ บุรีรัมย์ นางศุภากร ซุยกระเด่ือง หัวหน้าส านักปลัด ๗ ทต.นาโพธิ์
๙๙ บุรีรัมย์ นายชัยวัฒน์ สวัสด์ิรัมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการฯ ๖ ทต.บ้านกรวด

๑๐๐ บุรีรัมย์ นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์สมศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว ทต.สตึก
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๑๐๑ บุรีรัมย์ นางสาวประกายรัตน์ พงษ์สุวรรณ รองปลัด อบต.๖ อบต.โคกมะม่วง
๑๐๒ บุรีรัมย์ นายสุรัตน์ จอยเอกา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๕ อบต.โคกมะม่วง
๑๐๓ บุรีรัมย์ นางสาวพัชรินทร์ พูนกลาง นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบต.เมืองไผ่
๑๐๔ บุรีรัมย์ นางสุวรรณา แมนสืบชาติ หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.หนองบัวโคก
๑๐๕ ปทุมธานี นายเอนก ศรีนันท์ นักพัฒนาชุมชน ๕ ทม.ลาดสวาย
๑๐๖ ปทุมธานี นายสิรภัทร กาฬสิงห์ นิติกร ๕ อบต.คลองหก
๑๐๗ ปทุมธานี นางโกลัญญา เมฆกมล นักบริหารงานทัว่ไป ๗ อบต.หนองสามวัง
๑๐๘ ประจวบคีรีขันธ์ นายนิพนธ์ ภมรสูตร * ไม่แจ้งข้อมูล ทต.กม.5
๑๐๙ ประจวบคีรีขันธ์ นายสมศักด์ิ บุญเล่ียม เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี ๕ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๑๐ ประจวบคีรีขันธ์ นายเภาพงศ์ หอยทอง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๓ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๑๑ ประจวบคีรีขันธ์ พันจ่าอากาศเอกพินิจ ผลพานิช เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๑๒ ประจวบคีรีขันธ์ นายจีระวุฒิ ปฏิสัมภิทาวุฒิ รองปลัด อบต.๖ อบต.นาหูกวาง
๑๑๓ ประจวบคีรีขันธ์ นายศักด์ิสิทธิ ์เช้ารุ่งเกียรติ บุคลากร ๕ อบต.นาหูกวาง
๑๑๔ ปราจีนบุรี นางสาวศิรินภา ชินสีห์ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ อบต.วังดาล
๑๑๕ ปราจีนบุรี นางสาวฤทัยรัตน์ สุนนทราช นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ อบต.วังดาล
๑๑๖ ปราจีนบุรี นายฉลาด บัวโครต บุคลากร ๓ อบต.วังดาล
๑๑๗ ปัตตานี นางสาวหฤดี โตวาโต เจ้าพนักงานธุรการ ๒ อบจ.ปัตตานี
๑๑๘ ปัตตานี นางสาวชุติมาภรณ์ สุวรรณโณ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๕ อบจ.ปัตตานี
๑๑๙ พระนครศรีอยุธยา นายสุธีร์ สุขฟอง                                  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ทต.บางนมโค
๑๒๐ พระนครศรีอยุธยา นางสาวกาญจน์สุฏา จินตภาสุตนันท์ บุคลากร ๔ อบต.วังจุฬา
๑๒๑ พระนครศรีอยุธยา นางเอมอร ฤทธิญาติ หัวหน้าส านักงานปลัด ๗ อบต.วังจุฬา
๑๒๒ พะเยา นางสาวละอองดาว แสงศรีจันทร์ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.ฝายกวาง
๑๒๓ พะเยา นางธนัญญา จิตวงศนันท์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ๖ ทต.ฝายกวาง
๑๒๔ พะเยา นายนิคม หมั่นกิจ นักพัฒนาชุมชน ๖ว ทต.เวียงลอ
๑๒๕ พะเยา นางเบญจมาศ จ ารัส เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๕ ทต.เวียงลอ
๑๒๖ พะเยา นายเมธาวุฒิ แก้วมา บุคลากร ๕ ทม.พะเยา
๑๒๗ พะเยา นายเกรียงกมล ผ่านวิริยะกุลชัย เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว อบต.แม่ลาว
๑๒๘ พังงา นายสมปรารถนา ก๊กใหญ่ นิติกร ๔ อบต.ตากแดด
๑๒๙ พังงา นายกฤตธนา จินตรักษ์ ปลัด อบต.๗ อบต.ทุง่มะพร้าว
๑๓๐ พัทลุง นางสาวศุจิรัตน์ แสงแก้ว นักพัฒนาชุมชน ๖ว ทต.แม่ขรี
๑๓๑ พัทลุง นางสาวจุฑาภา ศรีทองหนู เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ ทต.แม่ขรี
๑๓๒ พิษณุโลก นายเจตกร เสวิสิทธิ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทะเบียนและบัตร ๖ว ทต.นครไทย
๑๓๓ พิษณุโลก นางสาววีรากร อุตร์เลิศ * ไม่แจ้งข้อมูล ทต.บ้านแยง
๑๓๔ พิษณุโลก นายชัยพัชร์ สุขนิตย์ ปลัดเทศบาล ๘ ทต.ป่าแดง
๑๓๕ พิษณุโลก นางกฤติมา นกด่วน หัวหน้าส านักปลัด ๗ ทต.วังทอง
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๑๓๖ พิษณุโลก นางสาวสุกัญญา เผยกล่ิน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๖ ทม.อรัญญิก
๑๓๗ พิษณุโลก สิบเอกนิมิต บัวเผ่ือน เจ้าพนักงานธุรการ ๕ อบจ.พิษณุโลก
๑๓๘ พิษณุโลก นายปรีชา มั่นระวัง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๖ว อบจ.พิษณุโลก
๑๓๙ พิษณุโลก นายชาญยุทธ จันทร์ดี เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ อบจ.พิษณุโลก
๑๔๐ พิษณุโลก นายขุนแผน บานเย็นงาม หัวหน้าส านักงานปลัด ๗ อบต.แก่งโสภา
๑๔๑ เพชรบุรี นายสุนทร เจี ยมดี เจ้าพนักงานเทศกิจ ๖ว ทม.ชะอ า
๑๔๒ เพชรบุรี นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ๗ อบต.ถ  ารงค์
๑๔๓ เพชรบุรี นางสาวเบญจรัตน์ หอมหวน * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.หนองชุมพล
๑๔๔ เพชรบุรี นางสุภาพร สุวรรณ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.หนองหญ้าปล้อง
๑๔๕ เพชรบูรณ์ นางสาวจันทนา นัยนาพิศุทธิ ์* ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ลานบ่า
๑๔๖ เพชรบูรณ์ นส.พรพเยาว์ คชลัย * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ลานบ่า
๑๔๗ แพร่ นางทัศนาภรณ์ คิดชอบ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต.ช่อแฮ
๑๔๘ แพร่ นายพิเชษฐ์ สุดใจ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.เวียงต้า
๑๔๙ แพร่ นายเฉลิมเผ่า แตงชัยภูมิ บุคลากร ๖ อบต.น  าช า
๑๕๐ ภูเก็ต นางสาวรัชดาภรณ์ ธรรมโชติ ผู้ช่วยนิติกร ทต.รัษฎา
๑๕๑ มหาสารคาม นายจิรวิชญ์ ป้องชารี ปลัด อบต.๗ อบต.ดงบัง
๑๕๒ ร้อยเอ็ด นางพิกุล ระดาเสริฐ นักวิชาการคลัง ๕ ทต.ค าพอง
๑๕๓ ร้อยเอ็ด จ่าเอกอาคม กมลวิบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต.ค าพอง
๑๕๔ ร้อยเอ็ด นายอ านาจ มะอาจเลิศ เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี ทต.ค าพอง
๑๕๕ ร้อยเอ็ด นางสุพิศ โพธิกุล                                  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๕ ทต.เชียงใหม่
๑๕๖ ร้อยเอ็ด นางร าไพ ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด ทต.บ้านบาก
๑๕๗ ร้อยเอ็ด นายรัศมี ดิษฐเนตร รองปลัดเทศบาล ๘ ทต.เสลภูมิ
๑๕๘ ร้อยเอ็ด นางสาวอรินรัตน์ พาโคกทม นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบต.บัวแดง
๑๕๙ ร้อยเอ็ด นางชุลีพร แย้มดวง รองปลัด อบต.๖ อบต.บึงเกลือ
๑๖๐ ร้อยเอ็ด นางจิดาภา บุญวิเศษ ผู้อ านวยการกองคลัง ๗ อบต.พระเจ้า
๑๖๑ ร้อยเอ็ด นางสาวรัชดาวรรณ ไชยยศ รองปลัด อบต.๗ อบต.พระเจ้า
๑๖๒ ร้อยเอ็ด นายนพรัตน์ เสริมเหลา หัวหน้าส านักปลัด ๗ อบต.พระเจ้า
๑๖๓ ร้อยเอ็ด นางกอบกุล เฟือ่งฟู นักบริหารงาน อบต.๖ อบต.สะอาดสมบูรณ์
๑๖๔ ร้อยเอ็ด ว่าทีร้่อยเอกไพศาล ศรีศิริ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.หนองตาไก้
๑๖๕ ร้อยเอ็ด นายสุรศักด์ิ แพงไธสง นิติกร ๕ อบต.เหล่า
๑๖๖ ระนอง นายกวีศักด์ิ วงศ์งาม * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.บางหิน
๑๖๗ ระยอง นายอัครนันท์ จันทร์บัว หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทต.ทับมา
๑๖๘ ระยอง นางสาวรสริน มณีกุล บุคลากร ๔ ทต.บ้านฉาง
๑๖๙ ระยอง นางสาวสุรัตน์ ศรีค าอ่อน * ไม่แจ้งข้อมูล ทต.บ้านฉาง
๑๗๐ ระยอง นางนภา สุวรรณศรี บุคลากร ๖ว ทต.บ้านปลวกแดง
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๑๗๑ ระยอง นางสาวอภัสนันท์ ระพีชนะพัฒน์ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.เขาน้อย
๑๗๒ ราชบุรี นางสาวสุนทรี ฮวดส าราญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ๖ ทต.บ้านชัฎป่าหวาย
๑๗๓ ราชบุรี นางสาวเพ็ญศิริ วงศ์ชนะสันติกุล เจ้าพนักงานธุรการ ๖ ทต.ห้วยชินสีห์
๑๗๔ ราชบุรี นางขัตติยา วงค์สกุล นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบจ.ราชบุรี
๑๗๕ ราชบุรี นายชัยวัฒน์ เอี่ยมประภาศ นักพัฒนาชุมชน ๕ อบต.ขุนพิทักษ์
๑๗๖ ราชบุรี นางสุจิตรา ธีราภินันท์ รองปลัด อบต.๗ อบต.ขุนพิทักษ์
๑๗๗ ลพบุรี นางพิสมัย พัทธิยา นักบริหารงานทัว่ไป ๗ อบจ.ลพบุรี
๑๗๘ ล าปาง นางสาวสุมิตรา คนเทีย่ง นิติกร ๕ ทต.เสริมซ้าย
๑๗๙ ล าปาง นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ไหล่หิน
๑๘๐ ล าพูน นายวิภาสกร กิติค า นิติกร ๓ ทต.ทาสบเส้า
๑๘๑ ล าพูน นางสาวอัญชิษฐา จอมกาศ ครูอัตราจ้าง อบจ.ล าพูน
๑๘๒ ล าพูน นางสุทธินี นันเพ็ญ ผู้อ านวยการ อบจ.ล าพูน
๑๘๓ ล าพูน นายศุภชัย เรืองศิริ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ทาขุมเงิน
๑๘๔ เลย นางสุพีพร ธนะสูตร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทะเบียนและบัตร ๗ ทต.เขาแก้ว
๑๘๕ เลย นางสาวสุวพัตร์ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ ๖ ทต.เชียงคาน
๑๘๖ เลย นางสาวธนาณัติ ขันทะสิทธิ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๖ว ทต.นาดินด า
๑๘๗ เลย นายวิทวัส วงศ์ป้อง หัวหน้าส านักปลัด ๗ ทต.นาอาน
๑๘๘ เลย นางกัลยา สัตนาโค เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๕ อบต.เขาหลวง
๑๘๙ เลย นายวิษณุ ทวีวรรณ หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.เขาหลวง
๑๙๐ ศรีสะเกษ นส.ณัฏฐิดา ไชยโคตร                                เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ทต.เมืองจันทร์
๑๙๑ ศรีสะเกษ น.ส.จิราวัฒน์ รัตนวัน                             นักพัฒนาชุมชน ๕ ทต.เมืองจันทร์
๑๙๒ ศรีสะเกษ นายธนน พุทธรักษ์ นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบจ.ศรีสะเกษ
๑๙๓ ศรีสะเกษ นายนิยม ธรรมนูญ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ๖ อบต.โคกเพชร
๑๙๔ ศรีสะเกษ นางสาวธิติมา จ าปาหอม บุคลากร ๔ อบต.ดวนใหญ่
๑๙๕ ศรีสะเกษ นางสาวขวัญชีวัน วงศ์ทองดี นักพัฒนาชุมชน ๕ อบต.ดวนใหญ่
๑๙๖ ศรีสะเกษ นางอิสริยาภรณ์ ธรรมคุณ หัวหน้าส านักปลัด ๖ อบต.ดวนใหญ่
๑๙๗ ศรีสะเกษ นายคงฤทธิ ์กองท า รองปลัด อบต.๖ อบต.ด่าน
๑๙๘ ศรีสะเกษ นางสุปราณี ไชยปัญญา ปลัด อบต.๗ อบต.บัวน้อย
๑๙๙ ศรีสะเกษ นางสาววัษราณี ทองปัญญา บุคลากร ๕ อบต.ปะอาว
๒๐๐ ศรีสะเกษ นางสาวจริยากรณ์ อุ่นจิตต นักพัฒนาชุมชน ๖ว อบต.หนองครก
๒๐๑ ศรีสะเกษ นางสาวญาณิศา จันทูล เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ อบต.หนองครก
๒๐๒ สกลนคร นายบูรชัย นัดทะยาย นักพัฒนาชุมชน ๖ว ทต.ดอนเขือง
๒๐๓ สกลนคร นางสาวนิรมล นามฮุง รองปลัด อบต.๖ อบต.หนองปลิง
๒๐๔ สกลนคร นางสาวสมจิตร ผิวยะเมือง รองปลัด อบต.๖ อบต.อินทร์แปลง
๒๐๕ สงขลา นางรัชฎาภรณ์ ช านาญเนียม เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ อบต.ท านบ
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๒๐๖ สงขลา นางสาวกาญดา รัตนเกษตร รองปลัด อบต.๖ อบต.ปลักหนู
๒๐๗ สตูล นางฮามีน๊ะ หมาดทิ ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ทต.ควนโดน
๒๐๘ สมุทรปราการ นายสุบิน พวงมาลี ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บางกะเจ้า
๒๐๙ สมุทรปราการ นางสาวกรกมล หฤชัยงาม * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.บางปลา
๒๑๐ สมุทรสงคราม นางดวงใจ อุสายพันธ์ * ไม่แจ้งข้อมูล ทต.อัมพวา
๒๑๑ สมุทรสงคราม นางนงนุช พิกุลขาว ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ๘ ทม.สมุทรสงคราม
๒๑๒ สมุทรสงคราม นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๗ ทม.สมุทรสงคราม
๒๑๓ สมุทรสาคร นางคุณปภา งามบุญรัตน์ * ไม่แจ้งข้อมูล ทม.อ้อมน้อย
๒๑๔ สมุทรสาคร นางสาวนภาเพ็ญ จิตยุติ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั ง ๖ อบจ.สมุทรสาคร
๒๑๕ สระแก้ว นางอรอนงค์ บุญมี * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.วัฒนานคร
๒๑๖ สระแก้ว นางสาวจิตสุภา ตั งเทียมพงษ์ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.วัฒนานคร
๒๑๗ สระบุรี นางสาวรดาณัฐ แสงชาลี * ไม่แจ้งข้อมูล ทต.ตะกุด
๒๑๘ สระบุรี นางมิณฑกานต์ ควรหา หัวหน้าฝ่ายการเงิน ๖ อบต.ตล่ิงชัน
๒๑๙ สระบุรี นางสาวนีรวรรณ กองจุ้ย เจ้าพนักงานธุรการ ๕ อบต.ห้วยทราย
๒๒๐ สุโขทัย นางธัญลักษณ์ นกพึง่ รองปลัด อบต.๖ อบต.ปากพระ
๒๒๑ สุพรรณบุรี นางสาวสุพิศ ศรีพันธุ์ หัวหน้าส านักปลัด ๗ ทต.บ่อกรุ
๒๒๒ สุราษฎร์ธานี นางบุญทิพย์ ฐานวิเศษ * ไม่แจ้งข้อมูล ทต.ท่าขนอน
๒๒๓ สุราษฎร์ธานี นางสาวสาธิกา ธนบัตร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทะเบียนและบัตร ๖ว ทน.เกาะสมุย
๒๒๔ สุราษฎร์ธานี นางดวงพร นุรักษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๓ ทน.เกาะสมุย
๒๒๕ สุราษฎร์ธานี นายธงชัย วิชัยดิษฐ รองปลัดเทศบาล ๘ ทม.ท่าข้าม
๒๒๖ สุราษฎร์ธานี นางปรารถนา ปลอดขันเงิน นิติกร อบต.คันธุลี
๒๒๗ สุราษฎร์ธานี นางอาภรณ์ ชนะภัย ปลัด อบต.๘ อบต.นาใต้
๒๒๘ สุราษฎร์ธานี นางสาวกนกพร แก้วโชติ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.มะขามเตี ย
๒๒๙ สุราษฎร์ธานี สิบเอกหญิงวรรณี กรีไกรนุช นักวิชาการเงินและบัญชี ๕ อบต.มะขามเตี ย
๒๓๐ สุราษฎร์ธานี นางราตรี สุริฉาย * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.มะขามเตี ย
๒๓๑ สุรินทร์ จ่าเอกสืบ นามสว่าง หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.ณรงค์
๒๓๒ สุรินทร์ นายวิษณุพงศ์ ปัสบาล ผู้ช่วยนิติกร อบต.ณรงค์
๒๓๓ สุรินทร์ นางสาวผ่องศรี เสาเกลียว ปลัด อบต. อบต.ตระเปียงเตีย
๒๓๔ หนองคาย นางสาวอุมาพร ณ หนองคาย หัวหน้าส านักปลัด ๖ ทต.หนองปลาปาก
๒๓๕ หนองคาย นางสายรุ้ง อุตมะ บุคลากร ๕ ทต.หนองปลาปาก
๒๓๖ หนองคาย นางสาววรัญญา พันธผล นักวิชาการศึกษา ๓ ทต.หนองปลาปาก
๒๓๗ หนองคาย นายเกรียงไกร มิลินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง ๗ ทต.หาดค า
๒๓๘ หนองคาย นางนิยดา ค าแพงเมือง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม.หนองคาย
๒๓๙ หนองบัวล าภู นางสาวภิญญาพัชร์ จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว ทต.โนนสูงเปลือย
๒๔๐ หนองบัวล าภู สิบเอกชัยรัตน์ ผิวผักแว่น เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๕ อบต.นิคมพัฒนา
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๒๔๑ อ านาจเจริญ นายสิปปะนนท์ สินเติม บุคลากร ๕ ทต.น  าปลีก
๒๔๒ อ านาจเจริญ นายปิยะ เกตุเทศ วิศวกรโยธา ๔ ทต.เสนางคนิคม
๒๔๓ อ านาจเจริญ นายภานุมาศ คงถาวร นักบริหารงานสาธารณสุข ๖ ทต.เสนางคนิคม
๒๔๔ อ านาจเจริญ นางสาวบุญญาพร เย็นทัว่ บุคลากร ๕ อบต.ค าพระ
๒๔๕ อ านาจเจริญ นายชิดพงษ์ วงษ์ละคร * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ปลาค้าว
๒๔๖ อุดรธานี นางพรรณธิพา บัวศรี ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ๗ ทต.นางัว
๒๔๗ อุดรธานี นางสาววัฒนา จันริวงค์ บุคลากร ๕ ทต.นางัว
๒๔๘ อุดรธานี นางสาวภักดี พหลทัพ นักบริหารงานทัว่ไป ๖ ทต.น  าโสม
๒๔๙ อุดรธานี นางอนุสรณ์ แถวเพณี นักวิชาการพัสดุ ๕ ทต.น  าโสม
๒๕๐ อุดรธานี นายวีระพงษ์ พรมทา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๕ ทต.น  าโสม
๒๕๑ อุดรธานี นายวิเลิศ เพชรนาดี เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ทต.โพนสูง
๒๕๒ อุดรธานี นายวิสิฐศักด์ิ พิจิตรศิริ รองปลัดเทศบาล ๖ ทต.เมืองเพีย
๒๕๓ อุดรธานี นางญดา ชวนไชยสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ๗ ทต.หนองไผ่
๒๕๔ อุดรธานี นายสุรเทพ พิพัฒนสุข * ไม่แจ้งข้อมูล อบจ.อุดรธานี
๒๕๕ อุดรธานี นายจิระเดช ศรีลาวงษ์ บุคลากร ๔ อบต.โนนทองอินทร์
๒๕๖ อุดรธานี นายจักรพงษ์ ขันทะหงษ์ รองปลัด อบต.๖ อบต.โพนสูง
๒๕๗ อุดรธานี นางสาวสายรุ้ง วังค าแหง ผู้อ านวยการกองคลัง ๗ อบต.หมากหญ้า
๒๕๘ อุตรดิตถ์ นายสุขสันต์ มณีจร * ไม่แจ้งข้อมูล ทต.จริม
๒๕๙ อุตรดิตถ์ นางสาวปนัดดา เพ็งถา นักวิชาการพัสดุ ๕ ทต.บ้านด่านนาขาม
๒๖๐ อุตรดิตถ์ นางสาวกมณธ์พรรณ์ ชนะไชย นักวิชาการเงินและบัญชี ๕ อบต.ป่าคาย
๒๖๑ อุบลราชธานี นางอิศริยา สมพร นักบริหารงานทัว่ไป ๖ ทต.ขี เหล็ก
๒๖๒ อุบลราชธานี นางสาวบรรจง สุพรรณ์ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ไพบูลย์
๒๖๓ อุบลราชธานี นางสาววัชราภรณ์ ธรรมดวง * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ไพบูลย์
๒๖๔ อุบลราชธานี นางอรสา บุตรสุวรรณ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ไพบูลย์
๒๖๕ อุบลราชธานี นางสาวภัคภิญญา ชัยปรมาธิกุล เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองเหล่า
๒๖๖ อุบลราชธานี นางสาวกศณภา แฝงสีพล นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองเหล่า
๒๖๗ อุบลราชธานี นางสาวถนอมศรี เทพดู่ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ห้วยขะยุง
๒๖๘ อุบลราชธานี นางธีระนุช น้อยค าพวง รองปลัด อบต.๖ อบต.เหล่าบก
๒๖๙ ไม่แจ้งข้อมูล นายพงษ์เจต สุวรรณสาร * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๗๐ ไม่แจ้งข้อมูล นายศุภชัย สินพิทักษ์ชัย * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๗๑ ไม่แจ้งข้อมูล นางภัทรา จันทระโสภา * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๗๒ ไม่แจ้งข้อมูล นางสาวอัจฉรา รัตนาตรานุรักษ์ * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๗๓ ไม่แจ้งข้อมูล นายสุระ มาเบ้า * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๗๔ ไม่แจ้งข้อมูล นางจิตรา จันทร์สมุด * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๗๕ ไม่แจ้งข้อมูล นายศุภชัย งามเมือง * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
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๒๗๖ ไม่แจ้งข้อมูล นางบงกช ปิงเมือง * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๗๗ ไม่แจ้งข้อมูล นางสุดารัตน์ ยี่แก้ว * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๗๘ ไม่แจ้งข้อมูล นายจรูญ พุทธวงศ์ * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๗๙ ไม่แจ้งข้อมูล นายสมพงษ์ วะเท * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๘๐ ไม่แจ้งข้อมูล นางสาวนัยนา บรรติศักด์ิ * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๘๑ ไม่แจ้งข้อมูล นายวัชรพงศ์ แช่มเทศ * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๘๒ ไม่แจ้งข้อมูล นางธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๘๓ ไม่แจ้งข้อมูล นางฐิติพรรณ แสงเงิน * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๘๔ ไม่แจ้งข้อมูล นางสาวชฎาพร คุณสมบัติ * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล
๒๘๕ ไม่แจ้งข้อมูล นางสาวสุพัตรา ซ่ือสัตย์ * ไม่แจ้งข้อมูล ไม่แจ้งข้อมูล


