






ล ำดบั จังหวัด ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อบรม ๕ วัน รุ่น
๑ กระบี่ สิบเอกศราวุธ ผิวดี ผู้อ านวยการกองคลัง ๗ อบต.คลองประสงค์ ๔/๕๖
๒ กระบี่ นายสุวนนท์ สุทธิเกิด ผู้อ านวยการกองช่าง ๗ อบต.คลองประสงค์ ๔/๕๖
๓ กระบี่ นายธัชพล ทองปรุง ปลัด อบต.๗ อบต.พรุเตียว ๖/๔๙
๔ ก าแพงเพชร นางสาวสายบัว นาคสวัสด์ิ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ อบต.ท่าไม้  ๑๐/๕๐
๕ ก าแพงเพชร นายชัยพฤกษ์ จันโทสถ หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.วังตะแบก ๒/๕๗
๖ ฉะเชิงเทรา นางสาวณรัชติวรรณ จิระภาค บุคลากร ๔ ทต.หัวส าโรง ๔/๕๖
๗ ฉะเชิงเทรา นายคณพศ ไพศาล นิติกร ๕ อบจ.ฉะเชิงเทรา ๓/๕๖
๘ ฉะเชิงเทรา นายชูศักด์ิ ทองกล่อม นิติกร ๕ อบต.คลองจุกกระเฌอ ๔/๕๗
๙ ชลบุรี ว่าทีร้่อยตรีสันธ์ชัย นิติดุลยรัฐ เจ้าพนักงานเทศกิจ ๖ว ทต.เจ้าพระยาสุรศักด์ิ  ๘/๕๔

๑๐ ชลบุรี นางสาวอติมา แดงกล่อม ผู้อ านวยการกองคลัง ๘ อบต.พลูตาหลวง ๒/๕๗
๑๑ ชลบุรี นางดวงใจ บุญทองดี ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ๗ อบต.พลูตาหลวง ๒/๕๗
๑๒ ชัยนาท นางสาวญานิกา พึง่ยอด * ไม่แจ้งข้อมูล อบจ.ชัยนาท ไม่แจ้งข้อมูล
๑๓ ชัยนาท นายสุรชัย ดีล้อม                                  หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.วังไก่เถื่อน ๒/๕๗
๑๔ ชัยภูมิ พันจ่าเอกสุขกาย ยวงทอง หัวหน้าฝ่ายบริการงานทัว่ไป ๖ ทต.ทุง่ทอง ๓/๕๖
๑๕ ชัยภูมิ นายวิจัย ดีมา ปลัด อบต.๘ อบต.สระพัง  ๘/๔๙
๑๖ ชุมพร นางมธุกร บ ารุงราษฎร์ หัวหน้าส านักปลัด ๖ อบต.นาทุง่ ๔/๕๖
๑๗ เชียงราย นางสาวณัฐนาฏลดา ปิน่แจ้ง นิติกร ๕ ทน.เชียงราย  ๕/๔๙

* หมำยเหต ุ: กรุณำส่งใบตอบรับมำที ่โทรสำร ๐ ๒๒๔๑ ๘๔๗๕ ภำยในวันที ่๒๖ มถุินำยน ๒๕๕๗

บัญชรีำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรม
หลักสูตรคณะกรรมกำรสอบสวน ประจ ำปี ๒๕๕๗
รุ่นที ่๓๓ ระหว่ำงวันที ่๒๒ - ๒๘ มถุินำยน ๒๕๕๗

ณ โรงแรมเดอะเล็คกำซ่ี ถนนงำมวงศ์วำน ซอย ๒๑  อ ำเภอเมอืงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
(ใกล้สี่แยกแครำย เยื้องวัดบัวขวัญ ตดิทำงดว่นอุดรรัถยำ)



ล ำดบั จังหวัด ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อบรม ๕ วัน รุ่น
๑๘ เชียงใหม่ นางสาวอมตะ ปัญจไชยา นิติกร ๕ ทต.สันพระเนตร  ๕/๕๔
๑๙ เชียงใหม่ นายนิพิฐพนธ์ มูตยะ บุคลากร ๔ อบต.แม่ต่ืน  ๒/๕๔
๒๐ ตรัง นายประจวบ ทองเหลือ นิติกร ๔ อบต.กันตังใต้ ๒/๕๖
๒๑ ตราด นางสมทรง ธนากิจ นักบริหารงานทัว่ไป ๗ อบจ.ตราด  ๘/๕๔
๒๒ นครปฐม นางสาวสุวรรณี กฤษฎารักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ๗ ทต.อ้อมใหญ่  ๒/๕๓
๒๓ นครปฐม นางสาววราภรณ์ จินดาน้อย นิติกร ๓ ทต.อ้อมใหญ่ นฐ ๑/๒๕๕๕
๒๔ นครปฐม นางสาวพรวิไล วรงค์ นิติกร ๔ ทม.ไร่ขิง นฐ ๑/๒๕๕๕
๒๕ นครปฐม นายณัฐวุฒิ รักคง นิติกร ๓ อบต.บ้านใหม่ นฐ ๑/๒๕๕๕
๒๖ นครปฐม นายฟูเผ่า ปัดภัย นิติกร ๓ อบต.ล าเหย ๓/๕๗
๒๗ นครพนม นายมนตรี ม่วงค าหมื่น รองปลัดเทศบาล ๗ ทต.หนองญาติ ๓/๕๖
๒๘ นครพนม นางประเทือง บุญชะเน นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบจ.นครพนม ๒/๕๖
๒๙ นครพนม นางสาวปิติพรรณ ผ่านส าแดง นิติกร ๔ อบต.โคกสูง  ๒/๕๕
๓๐ นครพนม นายเทอดเกียรติ สาระวิถี ปลัด อบต.๘ อบต.ท่าบ่อสงคราม ๑/๕๗
๓๑ นครพนม นางเอ็มอร บุญโท เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป อบต.พนอม  ๓/๕๕
๓๒ นครพนม นางณิลุบล ผาลี ปลัด อบต.๖ อบต.พนอม  ๔/๕๔
๓๓ นครราชสีมา นายสุรเดช เด่นวงษ์ รองปลัดเทศบาล ๖ ทต.ตะขบ ๒/๕๗
๓๔ นครราชสีมา นางรัชนิลักษณ์ ชัยราช เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ ทต.อรพิมพ์ ๔/๕๖
๓๕ นครราชสีมา นายบรรเจิด รักกลาง นิติกร ๔ อบจ.นครราชสีมา ๓/๕๗
๓๖ นครราชสีมา นางสาวลักขณา แสงสุข นิติกร ๔ อบจ.นครราชสีมา ๓/๕๗
๓๗ นครราชสีมา นางพรเพ็ญ แพเกาะ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม อบจ.นครราชสีมา ๓/๕๗
๓๘ นครราชสีมา นายยุทธศาสตร์ จันทลีลา รองปลัด อบต.๖ อบต.หันห้วยทราย ๔/๕๗
๓๙ นครศรีธรรมราช นายเทพนรินทร์ ทองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารทะเบียน ๕ ทต.ไม้เรียง  ๗/๕๐

๒



ล ำดบั จังหวัด ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อบรม ๕ วัน รุ่น
๔๐ นครศรีธรรมราช นายวราห์ รอดเพชร เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว อบต.เขาแก้ว  ๓/๕๔
๔๑ นครศรีธรรมราช นายปกครอง สิงหโอภาส นิติกร ๗ว อบต.ช้างซ้าย  ๖/๕๑
๔๒ นครศรีธรรมราช นางสาวสุพรรณี มาสวัสด์ิ รองปลัด อบต.๖ อบต.ท่าศาลา  ๙/๕๐
๔๓ นครศรีธรรมราช นางอริศรา ชูพงศ์ หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.ห้วยปริก ๒/๕๗
๔๔ นครศรีธรรมราช นางสาวหทัยกาญจน์ บุญช่วย นิติกร ๔ อบต.ห้วยปริก ๒/๕๗
๔๕ นนทบุรี นางสาววรางคณา จวงงู นิติกร ๔ อบต.ขุนศรี ๑/๕๗
๔๖ นราธิวาส นายเพียรชัย เสวตโสธร ปลัดเทศบาล ๘ ทต.แว้ง ๔/๕๖
๔๗ บึงกาฬ นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาล ๘ ทต.ซาง ๓/๕๔
๔๘ บึงกาฬ นายจิรพัฒน์ หงษ์ทอง เจ้าพนักงานเทศกิจ ๕ ทต.บึงโขงหลง ๓/๕๗
๔๙ บึงกาฬ นางสาวปัทมา สุขบรม รองปลัด อบต.๖ อบต.หนองหัวช้าง ๑/๕๖
๕๐ บุรีรัมย์ นายสุระชัย ทองแสง ปลัด อบต.๗ อบต.หูท านบ ๔/๕๖
๕๑ ปทุมธานี นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ นักบริหารงานทัว่ไป ๗ ทน.รังสิต ๑/๕๖
๕๒ ปทุมธานี นางอรอนงค์ สมสวย รองปลัด อบต.๖ อบต.คลองเจ็ด  ๒/๕๔
๕๓ ประจวบคีรีขันธ์ นายบุญทวี วัฒนชัย หัวหน้าส านักปลัด ทต.ปากน  าปราณ  ๓/๕๔
๕๔ ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี ปลัด อบต. อบต.ดอนยายหนู ๒/๕๗
๕๕ ปราจีนบุรี นางสาวสุลีพร สังข์เทพ นิติกร ๓ อบจ.ปราจีนบุรี ๔/๕๖
๕๖ ปราจีนบุรี นางสาวปิยะกาญจน์ บุญกาวิน นิติกร ๓ อบต.บ้านสร้าง ๔/๕๖
๕๗ ปัตตานี ว่าทีร้่อยโทชูชาติ จันทร์แก้ว ปลัด อบต.๖ อบต.คลองใหม่  ครู ๕/๔๘
๕๘ ปัตตานี นายวรเทพ ปะดุกา นิติกร ๕ อบต.คอลอตันหยง ๑/๕๖
๕๙ ปัตตานี นายยุทธพงศ์ นิคม ปลัด อบต.๗ อบต.ทรายขาว  ๔/๔๘
๖๐ ปัตตานี นายรุ่งอรุณ มณีรัตน์ นิติกร ๓ อบต.มะนังดาล า  ๒/๕๕
๖๑ พระนครศรีอยุธยา นางณภัสวรรณ์ ประดับเพ็ชร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ๗ ทต.บางบาล ๒/๕๗

๓



ล ำดบั จังหวัด ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อบรม ๕ วัน รุ่น
๖๒ พระนครศรีอยุธยา ว่าทีร้่อยโททวีพงษ์ รินนาศักด์ิ นิติกร ๓ ทต.ปราสาททอง ๓/๕๕
๖๓ พระนครศรีอยุธยา นายสุบัน สีมา รองปลัด อบต.๗ อบต.บ้านป้อม ๓/๕๗
๖๔ พระนครศรีอยุธยา นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ * ไม่แจ้งข้อมูล อบต.ปากท่า ไม่แจ้งข้อมูล
๖๕ พระนครศรีอยุธยา นางพัชราภรณ์ โรจนบุรานนท์ ปลัด อบต.๘ อบต.พุทเลา ๔/๕๔
๖๖ พระนครศรีอยุธยา นางสาวดรุณี คงมาก รองปลัด อบต.๖ อบต.โพธิเ์อน ๑/๕๓
๖๗ พะเยา นายนิวัติ ชัยวร นิติกร ๕ ทต.ห้วยลาน ๓/๕๖
๖๘ พะเยา นางนวลจันทร์ กุดป่อง ปลัด อบต.๗ อบต.งิม ๔/๔๘
๖๙ พะเยา นางสาวปรานี โภชน์เจริญ ปลัด อบต.๗ อบต.แม่อิง  ๗/๕๐
๗๐ พังงา นางอรทัย เจี่ยสกุล ปลัด อบต. อบต.ท้ายเหมือง  ๑/๕๐
๗๑ พัทลุง นางนริศรา ค าสุวรรณโณ นิติกร ๖ว อบต.โคกทราย  ๖/๕๔
๗๒ พัทลุง นายประสิทธิ ์ฝ้ายเส็ม * นิติกร ๔ อบต.โคกสัก ไม่แจ้งข้อมูล
๗๓ พัทลุง นางสาวอัจจิมา ฝ้ายเส็ม นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ อบต.หนองธง พท ๑/๒๕๕๕
๗๔ พัทลุง นายสมชาย ศรีเกตุ นิติกร ๕ อบต.อัยเยอร์เวง ๔/๕๖
๗๕ พิจิตร นายณรงค์ฤทธิ ์สายสุจริต นิติกร ๕ ทต.วังทรายพูน ๔/๕๖
๗๖ พิจิตร นางธัญญา เจียมศรีชัย รองปลัด อบต.๗ อบต.วังหลุม  ๒/๕๕
๗๗ เพชรบุรี นางสาวชมนาด ส ารวย รองปลัด อบต.๖ อบต.แก่งกระจาน  ๒/๕๐
๗๘ เพชรบุรี นางลาวัลย์ ลิ นจี่ หัวหน้าส านักปลัด ๖ อบต.ห้วยแม่เพรียง ๑/๕๗
๗๙ ภูเก็ต นางสาวชญาภา ธานีรัตน์ ผู้ช่วยนิติกร ทต.รัษฎา ๓/๕๖
๘๐ มหาสารคาม นายฉัตรธนัตถ์ เจตน์รัชตโยธิน นิติกร ๓ ทต.โพนทอง ๔/๕๗
๘๑ มหาสารคาม นายณัฏฐ์ชรัตน์ วงผักเบี ย นิติกร ๕ อบต.โคกพระ ๑/๕๖
๘๒ มหาสารคาม นายสุรศักด์ิ บุรีนอก ปลัด อบต. อบต.งัวบา ๒/๕๖
๘๓ มหาสารคาม นายยอดชาย ดีมั่น                                นิติกร ๔ อบต.ชื่นชม ๑/๕๖

๔
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๘๔ มุกดาหาร นายพิพัฒน์ บัวชื่น นิติกร ๓ ทต.มุก ๒/๕๖
๘๕ ยโสธร นางสาวสุกุมา ทองข า นิติกร ๕ ทต.ค้อวัง ๓/๕๖
๘๖ ยะลา นายภัทพงษ์ กาญจนบุษย์ ผู้ช่วยนิติกร ทน.ยะลา ๓/๕๖
๘๗ ยะลา นางสาวพรรณนิภา พรพระสงฆ์ นิติกร ๔ อบจ.ยะลา ๒/๕๖
๘๘ ร้อยเอ็ด นายชินชนะ พิริยะธนกุล หัวหน้าส านักปลัด ๖ ทต.ผักแว่น ๒/๕๖
๘๙ ร้อยเอ็ด นายประทีป สีลาแสง นิติกร ๕ อบต.พนมไพร ๒/๕๗
๙๐ ระยอง ว่าทีร้่อยตรีหญิงนราธิป ราชาเดช นิติกร ๓ ทต.ส านักท้อน ๔/๕๖
๙๑ ระยอง นายนรา ศิริพัฒน์พงศธร รองปลัด อบต.๖ อบต.คลองปูน ๔/๕๖
๙๒ ราชบุรี นางปาริชาต สุขกรณ์ รองปลัด อบต.๗ อบต.ปากช่อง  ๒/๕๑
๙๓ ล าปาง นางชวนคนึง ณ ล าปาง ศักรภพน์ รองปลัดเทศบาล ๗ ทต.เถินบุรี  ๙/๕๐
๙๔ ล าปาง นางสาวชาครีย์ ณ ล าปาง ปลัดเทศบาล ๘ ทต.หลวงเหนือ  ๑๒/๕๐
๙๕ ล าปาง นายอนุสรณ์ ปันธิ ปลัด อบต.๗ อบต.วังเหนือ  ๒/๕๕
๙๖ ล าพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาล ทต.บ้านกลาง ลพ ๑/๒๕๕๖
๙๗ เลย นายวิเศษ โสนะชัย หัวหน้าส านักงานปลัด ๗ อบต.ศรีสองรัก  ๓/๕๕
๙๘ ศรีสะเกษ นางสาววาณี พันธมี หัวหน้าส านักปลัด ๗ ทต.กระหวัน ๒/๕๖
๙๙ ศรีสะเกษ นางศุทธิพนิต จันทะเสน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๖ ทต.ไพรบึง ๔/๕๖

๑๐๐ ศรีสะเกษ นางณัฐิดา พรจิรกรกุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง ๖ ทต.ไพรบึง ๔/๕๖
๑๐๑ ศรีสะเกษ นางรัตนาภรณ์ ชัยชาญ นักบริหารงานคลัง ๖ อบจ.ศรีสะเกษ ศก ๑/๕๕
๑๐๒ ศรีสะเกษ นายบุญเยี่ยม ค าทองหลาง นิติกร ๕ อบต.ปราสาทเยอ ๓/๕๖
๑๐๓ ศรีสะเกษ นางสาวจันทกานต์ แสวงบุญ หัวหน้าส านักปลัด ๖ อบต.หนองแก้ว ศก ๑/๕๕
๑๐๔ ศรีสะเกษ นางสาวภัควรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์ ปลัด อบต.๘ อบต.หนองหัวช้าง ๕/๔๘
๑๐๕ สกลนคร นายช านาญ จันฤาไชย ปลัดเทศบาล ๗ ทต.ธาตุนาเวง ๓/๕๖

๕



ล ำดบั จังหวัด ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อบรม ๕ วัน รุ่น
๑๐๖ สกลนคร นายวุฒิภัทร สุขภาค นิติกร ๕ ทต.ส่องดาว ๒/๕๖
๑๐๗ สกลนคร นางพูนทรัพย์ อินทร์งาม ปลัดเทศบาล ๗ อบต.หนองแวง ๕/๕๓
๑๐๘ สกลนคร นางสาวณิชพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์ ปลัด อบต.๗ อบต.หลุบเลา  ๘/๕๔
๑๐๙ สตูล นายอับดลรอสัก รอเกต เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ อบต.สาคร  ๔/๕๑
๑๑๐ สมุทรปราการ นางสาวสุธาสินี ดาวเรือง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ ๖ อบต.บางกะเจ้า ๓/๕๖
๑๑๑ สมุทรสงคราม นางจุฬารัตน์ ฉ่ าทรัพย์ ปลัดเทศบาล ๗ ทต.เหมืองใหม่ ๑/๕๖
๑๑๒ สมุทรสาคร นางกนกวรรณ ปัจจันตโชติ รองปลัดเทศบาล ๘ ทต.หลักห้า ๒/๕๖
๑๑๓ สมุทรสาคร นางภัคจุฬาลักษณ์ ปึกขาว บุคลากร ๖ว อบจ.สมุทรสาคร ๑/๕๗
๑๑๔ สระบุรี นางสาวสุรีย์พร ศรีพลอย เจ้าพนักงานพัสดุ ๔ อบต.หนองยาว ๔/๕๖
๑๑๕ สิงห์บุรี นายสุรสีห์ ศุภเสถียร บุคลากร ๔ อบต.ท่างาม  ๗/๔๙
๑๑๖ สิงห์บุรี นางอินทิรา รุดทัง นักบริหารงานทัว่ไป ๖ อบต.แม่ลา ๑/๕๖
๑๑๗ สุโขทัย จ่าเอกเกรียงศักด์ิ สิงห์กวาง รองปลัด อบต.๗ อบต.บ้านหลุม ๓/๕๖
๑๑๘ สุโขทัย สิบเอกวุฒิพงษ์ ขันผง นิติกร ๔ อบต.ยางซ้าย ๑/๕๗
๑๑๙ สุราษฎร์ธานี พันจ่าตรีอรรนพ พฤกษวานิช รองปลัดเทศบาล ๘ ทม.ดอนสัก ๑/๕๓
๑๒๐ สุราษฎร์ธานี นางสาวศันสนีย์ ลีห์วรางกูร นิติกร ๕ ทม.ท่าข้าม  ๕/๕๓
๑๒๑ สุราษฎร์ธานี นายภูดิท ตันติยวุฒิ ผู้อ านวยการกองช่าง ๗ อบต.ท่าทอง  ๒/๕๕
๑๒๒ สุราษฎร์ธานี นายธนรัตน์ ณ ตะกั่วทุง่ ผู้อ านวยการกองช่าง ๗ อบต.ท่าสะท้อน  ๒/๕๕
๑๒๓ สุรินทร์ นางราตรี พลโยธิน หัวหน้าส่วนการคลัง ๖ อบต.แจนแวน ๒/๕๗
๑๒๔ สุรินทร์ นายบรรจง คงถือมั่น ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.แจนแวน ๒/๕๗
๑๒๕ สุรินทร์ นายเกียรติธวัช มีสิทธิ์ ปลัด อบต.๗ อบต.โนน  ๒/๕๐
๑๒๖ สุรินทร์ นางสาววิรัลพัชร จันทร์ไผ่ นักบริหารงาน อบต.๖ อบต.โนน ๒/๕๖
๑๒๗ สุรินทร์ นางสาวปัณฑิตา ถิ่นทัพไทย นักวิชาการ อบต.โนน ๒/๕๖

๖



ล ำดบั จังหวัด ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อบรม ๕ วัน รุ่น
๑๒๘ สุรินทร์ นายปรัชญา สายทอง นิติกร ๔ อบต.โนน  ๑/๕๕
๑๒๙ สุรินทร์ นางอุดมรัตน์ สุพลัม หัวหน้าส่วนการคลัง ๖ อบต.โพนครก ๒/๕๗
๑๓๐ สุรินทร์ นางสาวไสว น  าค า หัวหน้าส านักงานปลัด ๖ อบต.โพนครก ๒/๕๗
๑๓๑ หนองคาย นางวิภาวรรณ หูกทอง หัวหน้าส านักปลัด ๖ อบต.ท่าบ่อ ๑/๕๕
๑๓๒ หนองคาย นายวิทธวัช ลอยเมืองกลาง นายช่างโยธา ๕ อบต.โพนทอง  ๑/๕๕
๑๓๓ อ านาจเจริญ นายนพคุณ เดชเสน หัวหน้าส่วนโยธา ๖ อบต.ดอนเมย  ๘/๕๔
๑๓๔ อ านาจเจริญ สิบต ารวจเอกอารมย์ วิชิต นิติกร ๕ อบต.ป่าก่อ ๔/๕๖
๑๓๕ อุดรธานี นางสาวกฤตยา กาโยดม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๖ ทต.สร้างคอม ๔/๕๖
๑๓๖ อุดรธานี นายพุทธรัตน์ พวงสมบัติ ปลัด อบต.๗ อบต.ค าเลาะ  ๑/๕๔
๑๓๗ อุดรธานี นางพัชรดา เหมือนแก้ว หัวหน้าส่วนการคลัง ๖ อบต.นาสะอาด ๒/๕๗
๑๓๘ อุดรธานี นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร หัวหน้าส านักปลัด ๖ อบต.บ้านเชียง ๓/๕๗
๑๓๙ อุดรธานี นางกัญญาณัฐ ไชยราช รองปลัด อบต.๖ อบต.หนองอ้อ ๓/๕๖
๑๔๐ อุตรดิตถ์ นายชาติชาย อินทรชัยศรี ปลัดเทศบาล ๘ ทต.บ้านโคก ๔/๕๗
๑๔๑ อุตรดิตถ์ นายเศรษฐรัตน์ ยงพานิช เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน ๕ อบต.วังแดง ๓/๕๖
๑๔๒ อุทัยธานี นางประโลมจิต จินตนาการวิไล รองปลัดเทศบาล ๖ ทต.ตลุกดู่  ๗/๕๔
๑๔๓ อุบลราชธานี นางปุณยนุช บุญเลิศ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ อบต.กระเดียน  ๔/๕๔
๑๔๔ อุบลราชธานี นายบุญเพ็ง หลักพรม ผู้อ านวยการกองช่าง ๗ อบต.กระเดียน ๓/๕๖
๑๔๕ อุบลราชธานี นายไมตรี หาญจิตร นิติกร ๕ อบต.หนองสิม ๔/๕๖

๗


