


ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัด

1 นางสาว อุไร นุ่นทอง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เทศบาลต าบลเขาพนม กระบ่ี

2 นาย เอกรัตน์ คงมาก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา กระบ่ี

3 นางสาว ศุกร์ฤดี ขวัญกลับ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลแหลมสัก กระบ่ี

4 นาง ประยูรศรี บุญฤทธ์ิ ครู โรงเรียนบ้านช้างตาย กระบ่ี

5 นาง จันทิพย์ ทิพยสิริโชค บ๊ิกเกโลว์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ กระบ่ี

6 นางสาว ณรินทิพย์ ไกรนรา ครู โรงเรียนบ้านช้างตาย กระบ่ี

7 นาย พิทยา กาสังข์ ครู โรงเรียนบ้านช้างตาย กระบ่ี

8 นางสาว สุภาวดี เก้ือหนุน ครู โรงเรียนบ้านช้างตาย กระบ่ี

9 นางสาว เบ็ญจวรรณ แสงเพชร ครู โรงเรียนบ้านช้างตาย กระบ่ี

10 นางสาว พิมพ์นิดา พงศ์วรางค์กูร นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลทับปริก กระบ่ี

11 นาง วาสนา วรรณเพ็ชร์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับปริก กระบ่ี

12 นาย กฤตตฤณ โอกาศพิศาล นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

13 นาย นัฐวุฒิ ชอบแต่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

14 นาย นายบุญฤทธ์ิ ศรีสุขใส นิติกรปฎิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี

15 นางสาว ขวัญชนก หนูรักษา ครู องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน กระบ่ี

16 นางสาว ปุญญิศา มงคล ครู องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน กระบ่ี

17 นางสาว พรรณกมล สวัสดิภิรมย์ คุณครู องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน กระบ่ี

18 นาย ผดุงศักด์ิ สิทธิด ารงค์ นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทอง กระบ่ี

19 นางสาว อมรรัตน์ จันทรปัญญา ครู อบต. เขาดิน กระบ่ี

20 นาย ภูมิพิสุทธ์ิ พงศ์เพียรธรรม นิติกรช านาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรุงเทพ

21 นาง วรรณดี วรรณแมน ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพนมทวน กาญจนบุรี

22 นางสาว อนงค์ทิพย์ ช่ืนเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการ เทศบาลต าบลวังขนาย กาญจนบุรี

23 นางสาว รสมารินทร์ พรหมประเทศ นิติกร เทศบาลต าบลโคกศรี อ าเภอยางตลาด กาฬสินธ์ุ

24 นาย ธนพชร กุลธวัชศิริ นิติกร ปฏิบัติการ เทศบาลต าบลโนนสูง กาฬสินธ์ุ

25 นาย ชัยวิทย์ ประเสริฐสุข ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลภูปอ กาฬสินธ์ุ

26 นาง ปวีณา สันคะนุช นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลหนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ

27 นาย ฉัตรชัย เน่ืองพนอม นักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหนองหิน กาฬสินธ์ุ

ช่ือ - สกุล

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรอบรมหัวข้อ “หลักกฎหมำยและกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”
รูปแบบออนไลน์ ผ่ำนแอปพลิเคชัน Webex ในวันศุกร์ท่ี 28 มกรำคม 2565 เวลำ 08.45 – 16.30 น.
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28 นางสาว ดวงกมล ปักกาเวสา นิติกร เทศบาลต าบลหลุบ กาฬสินธ์ุ

29 นาง เบญจมาภรณ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ ท้องถ่ินอ าเภอร่องค า ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด กาฬสินธ์ุ

30 นาย สรศักด์ิ จันทะดวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด กาฬสินธ์ุ

31 นาย นิสันต์ ศรีเสนพิลา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง กาฬสินธ์ุ

32 นาย ปิยะ ปัญจิต ปลัดอบต.คุ้มเก่า อบต.คุ้มเก่า กาฬสินธ์ุ

33 นาย กัมชัย แสนพวง นักทรัพยากรบุคคล อบต.นาโก กาฬสินธ์ุ

34 นางสาว ธนวรรณ พงษ์เสือ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลต าบลวังยาง ก าแพงเพชร

35 นาย จิรัฏฐ์ ยังสุข นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลสลกบาตร ก าแพงเพชร

36 นาย ชัยพฤกษ์ จันโทสถ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย ก าแพงเพชร

37 นาง นิชานันท์ พงศ์ประยูร นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลทรงธรรม ก าแพงเพชร

38 นางสาว พัทธ์ศุภาลัย อุดค ามี นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า ก าแพงเพชร

39 นาย อนันต์ ยมนา นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร ก าแพงเพชร

40 นาง ปทิตตา ไชยสังกา อบต.ทรงธรรม ก าแพงเพชร

41 นางสาว นิภาพร อยู่สุ่ม หัวหน้าส านักปลัด อบต. อบต.วังไทร ก าแพงเพชร

42 นาย จักรพงศ์ เตชะนอก นิติกรปฎิบัติการ เทศบาลต าบลกุดกว้าง ขอนแก่น

43 นาง พิชญ์ธินันท์ บุญจันทร์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านค้อ ขอนแก่น

44 นาย พิสุทธ์ิ สารบรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

45 นาย สุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

46 นาย จักรี เหลาหอม รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน ขอนแก่น

47 นางสาว นงลักษณ์ พหลทัพ นิติกร อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น

48 นางสาว อารีรักษ์ เอกตาแสง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการฃ อบต.บ้านโนน ขอนแก่น

49 นาง วันทนา เจริญผล นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งระยะ ขุมพร

50 นาย ธิติพล วัตตะกุมาร นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบ้านกลาง เขียงใหม่

51 นางสาว กรณิศา พานิชเกษม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลต าบลเกวียนหัก จันทบุรี

52 นาย ชัชวาลย์ ขุนทดเรืองโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เทศบาลต าบลเกวียนหัก จันทบุรี

53 นางสาว เณริน แสงตา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลชากไทย จันทบุรี

54 นางสาว สุมาลี วงอินตา นิติกร เทศบาลต าบลช้างข้าม จันทบุรี

55 นาย พงศ์ณภัทร วิชัยดิษฐ์ นิติกร เทศบาลต าบลทับช้าง จันทบุรี

56 นางสาว เวณิกา วงษา นิติกร เทศบาลต าบลทับไทร จันทบุรี
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57 นาย ณรงค์ชัย เลาหุไรกุล นิติกร เทศบาลต าบลเนินสูง จันทบุรี

58 นาย ศรุต ไชยด ารงค์กุล นิติกร เทศบาลต าบลบ่อ จันทบุรี

59 นาง แพรวพราว งามระเบียบ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบางกะจะ เทศบาลต าบลบางกะจะ จันทบุรี

60 นาย สราวุธ อินทะพันธ์ุ ปลัดเทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ จันทบุรี

61 นางสาว สิริมาศ กล่ าโภชน์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลแสลง จันทบุรี

62 นาง ภาวนา สายทอง หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองตาคง จันทบุรี

63 นาง ช่ืนจิตต์ ดาวสุขร หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลเมืองจันทนิมิต จันทบุรี

64 นาย ชนสิษฎ์ ชินายศ นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองท่าใหม่ จันทบุรี

65 นาง อติวัณณ์ ภารศิลป์ หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลเมืองท่าใหม่ จันทบุรี

66 นาง จินตานภัส เสาทอง หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต จันทบุรี

67 นาย ปกรณ์ เวชทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต จันทบุรี

68 นางสาว วาริน ทองดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เทศบาลต าบลอ่างคีรี จันทบุรี

69 นาย ส่งศักด์ิ พงษ์พันธ์ พนักงานดับเพลิง เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ จันทบุรี

70 นางสาว สุกานดา กิจขาว นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด จันทบุรี

71 นาง วิภารัตน์ เจริญประมง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบต.วังสรรพรส จันทบุรี

72 นาย กิตติพงษ์ วิเชียรสมุทร นักบริหารงานท่ัวไป เทศบาลตำบ ลพลับพลา นารายณ์ จันทบุรี 

73 นาย สมชาย เพียรพิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลศาลาแดง ฉะเชิงเทรา

74 นาง จีรนันท์ จีรภัทรกุลวงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

75 นางสาว แต้ว ศรีสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

76 นางสาว สุทธิดา ยอดสาย นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

77 นางสาว อรพิชา ศิริวงศ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

78 นาย สาโรช น้อยใจบุญ ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย สถจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

79 นาย ภัทรวีร์ สูญทุกข์ นิติกรปฎิบัติการ สถจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

80 นาย วิศรุต สีหามาตย์ นิติกรปฏิบัติการ สถจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

81 นาย ณฐกร ดอนวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไห ฉะเชิงเทรา

82 นาย วิรัช ปุยเจริญ รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลสิงโตทอง ฉะเชิงเทรา

83 นาง ณัฐมน น้อยลี นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ฉะเชิงเทรา

84 นางสาว อรนุช ทะแพงพันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ฉะเชิงเทรา

85 นางสาว เกศรินทร์ เศรษฐกิจ รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ ชลบุรี
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86 นาย ณธะสิทธ์ิ พัฒน์คุณาพงษ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว ชลบุรี

87 นางสาว เกศรินทร์ เศรษฐกิจ รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ ชลบุรี

88 นางสาว อชิรญา บุญเกิด นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ ชลบุรี

89 นางสาว อัญญาวีร์ เมธีวัชรสมบัติ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ ชลบุรี

90 นาย กฤษดา อาจย่ิง นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลนาป่า ชลบุรี

91 นางสาว ชญานิศ เหลืองอ่อน นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบางทราย ชลบุรี

92 นาย บุญยงค์ แปงสอน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลบางทราย ชลบุรี

93 นาง พิมพากานต์ ช่วยชูทรัพย์ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางทราย ชลบุรี

94 นาย ปนิกพงศ์ มะโนใจ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลบางละมุง ชลบุรี

95 นาย ปุณณรัตน์ วงศ์ยืน ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลต าบลหัวกุญแจ ชลบุรี

96 นางสาว จรีลักษณ์ กิจพิทักษ์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ ชลบุรี

97 นาย ทรรศสรัชฎ์ สุวรรณศรี หัวหน้าส านักปบัดเทศบาล เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ ชลบุรี

98 นางสาว พีระนุช พิมพ์บุตร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี

99 นาย ณัฐพล วระชุน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี

100 นาย พิศุทธ์ิ ดาวเรือง นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ชลบุรี

101 นาย วสันต์ อันทวาปี นิติกร ช านาญการ เมืองพัทยา ชลบุรี

102 นาย จุฬาชัย วรรณศิริ จกง.ปง. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

103 นาย พิมมนต์ อรัญพูล ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเร่ืองร้องทุกข์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

104 นาย ภัทรวิทย์ ขนาบศักด์ิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี ชลบุรี

105 นาง บุษบา ค าภีร์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเซิด ชลบุรี

106 นางสาว นราภรณ์ วงศ์ด้วง นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขยาด ชลบุรี

107 นาย วิชัย เกียนแจ้ง นิติกรปฏิบัติการ อบต.หนองขาม ชลบุรี

108 นาย สุจินต์ สิทธิวิภัทร หัวหน้ายบริหารงานท่ัวไป อบจ.ชลบุรี ชลบุรี 

109 นางสาว กาญจนา อุดมญาติ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสรรพยา ชัยนาท

110 นาย ด ารงค์ สุขสมจิตร์ รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสรรพยา ชัยนาท

111 นางสาว นางสาวพีระวี พุ่มแจ้ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลต าบลหาดอาษา ชัยนาท

112 นาย เศรษฐวุฒิ เพ็งพุ่ม นิติกร ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ชัยนาท

113 นางสาว ชนัญชิตา มีหมู่ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ เทศบาลต าบลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว ชัยภูมิ

114 นาย วรพล พงษ์วิเศษ นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว ชัยภูมิ
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115 นาง นันทิกานต์ ทองทาย นิติกร เทศบาลต าบลบ้านเป้า ชัยภูมิ

116 นาย คมกริช เพชรคมกริช นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ชัยภูมิ

117 นาง ชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ชัยภูมิ

118 นาง เกล้านภา ช่วยหาดยาย ครู เทศบาลต าบลท่ามะพลา ชุมพร

119 นาง จินตนา เล่งระบ า ครู คศ.๒ เทศบาลต าบลท่ามะพลา ชุมพร

120 นางสาว ปนัดดา อ้นเสถียร ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลต าบลท่ามะพลา ชุมพร

121 นางสาว ปรีดาพร มณีนวล ผู้ดูแลเด็ก เทศบาลต าบลท่ามะพลา ชุมพร

122 นางสาว เพ็ญนภา สวนงาม ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เทศบาลต าบลท่ามะพลา ชุมพร

123 นาง วีรียา กาญจนสงคราม นักวิชาการศึกษา เทศบาลต าบลท่ามะพลา ชุมพร

124 นางสาว สุพัทชยา ยอดรัตน์ ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ เทศบาลต าบลท่ามะพลา ชุมพร

125 นางสาว อณัญญา ราชเจริญ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เทศบาลต าบลท่ามะพลา ชุมพร

126 นางสาว พรรณทิพย์ เล่ือนฉวี นักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลพะโต๊ะ ชุมพร

127 นางสาว ศรีรัตน์ จุลพงศ์ หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลพะโต๊ะ ชุมพร

128 นาง สุพัตรา ชูโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เทศบาลต าบลพะโต๊ะ ชุมพร

129 นางสาว เหมพิชญา เหมทานนท์ นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบล ชุมพร

130 นาง ดวงสุดา สุทธิรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องไม้แก้ว ชุมพร

131 นางสาว พนิสา พิจยานนท์ รองปลัด อบต. อบต.ด่านสวี ชุมพร

132 นางสาว ณัฐศิชญา บัวดง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบจ.เชียงราย เชียงราย

133 นางสาว ณัฐชยาพรรณ นันทะศักด์ิ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเมืองชุม เชียงราย

134 นาย จตุรงค์ กระจงกลาง นิติกร อบต.ป่าหุ่ง เชียงราย

135 นาย อัศวิน ดาวเด่น นิติกร ทต.บ้านแม เชียงใหม่

136 นาย กณิศ รัตนธรรม นิติกร ชพ. เทศบาลต าบลช้างเผือก เชียงใหม่

137 นาย ปรเมษฐ์ นิติกร ปลัดเท เทศบาลต าบลไชยปราการ เชียงใหม่

138 นางสาว ปาริชาติ ธรรมธาดากุล นิติกร เทศบาลต าบลท่าเด่ือ-มืดกา เชียงใหม่

139 นางสาว เนตรชนก ประหยัดยอด นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า เชียงใหม่

140 นางสาว ณัฐศิกาน พิวงค์ นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลแม่ข่า เชียงใหม่

141 นางสาว แพรพรรณ จันทรศัพท์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลแม่ริม เชียงใหม่

142 นาย ปฏิยุทธ์ นาคข า นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลแม่แรม เชียงใหม่

143 นางสาว จีราวัจช์ มงคลชีวาพร หัวหน้าฝ่ายธุรการ เทศบาลต าบลสันป่าตอง เชียงใหม่
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144 นางสาว ณงนภัส ส่วนบุญ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เทศบาลต าบลสันป่าเปา เชียงใหม่

145 นาง ปริศนา จอมเรือง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสันป่าเปา เชียงใหม่

146 นาย นิรัตน์ ยารังษี นิติกร เทศบาลต าบลสันผักหวาน เชียงใหม่

147 นางสาว ภัทรภร ดุษฎีพงศ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลต าบลสันผักหวาน เชียงใหม่

148 นางสาว อภิญญา สุขสวัสด์ิ นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลสันผักหวาน เชียงใหม่

149 นางสาว จุฑามาศ ยานะ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลหนองแหย่ง เชียงใหม่

150 นาย เสถียรพงศ์ ก้อนแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลต าบลอมก๋อย เชียงใหม่

151 นาง จุฬารัตน์ ชัยเลิศ นักบริหารงานคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่

152 นางสาว วรรณิดา ธรรมบุญเป็ง นักบริหารงานการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่

153 นาง สุทธิชารัตน์ ณัทสุคันธวงศ์ นิติกร เทศบาลต าบลสันผักหวาน เชียงใหม่

154 นาย สุวัชญ์ศิษฏ์ พุทธเดชากุล นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา เชียงใหม่

155 นาย นรเศรษฐ ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เชียงใหม่

156 นาย สมคิด กรรข า หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทร์ เชียงใหม่

157 นางสาว วรรณระวี แสนสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เชียงใหม่

158 นาย วัจชลณ์ ขุนต๊ิบ นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เชียงใหม่

159 นาย สิทธินนท์ โสกันทัต นิติกรปฏิบัติการ อบต.น าบ่อหลวง เชียงใหม่

160 นางสาว วรัญญา เปาริบุตร หัวหน้าส านักปลัด อบต.ม่อนป่ิน เชียงใหม่

161 นาง แสงเดือน จงไกรจักร หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี อบต.เวียง เชียงใหม่

162 นางสาว พันธ์วิรา กะตะโท นิติดรปฏิบัติการ อบต.สะลวง เชียงใหม่

163 นางสาว พรทิพย์ บุญวิเศษ นักวิชาการศึกษาช านาญการ เทศบาลต าบลควนกุน ตรัง

164 นาย ประจวบ ทองเหลือ นิติกร เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร ตรัง

165 นาง วรรณรัตน์ อาจสมโภช รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวังวิเศษ ตรัง

166 นาย ปิย กิตติ ์ เกลือ มีผล นิติกร ปฏิบัติการ เทศบาลต าบลห้วยยอด ตรัง

167 นาย ฉัตรชัย ชูผอม ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี เทศบาลนครตรัง ตรัง

168 นาง นิตยา แก้วแกมทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลนครตรัง ตรัง

169 นางสาว บุณยวีร์ วัชรโชคชัยพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญ เทศบาลนครตรัง ตรัง

170 นางสาว ปรียกร มีชูวรพงศ์ นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองลุ ตรัง

171 นาง พรพิมล แจ้งชาติ นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโต๊ะหมิง ตรัง

172 นางสาว ข้างแก้ว นิติกร อบต. ตรัง
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173 นางสาว เกียรติสุดา บุญเศษ นักทรัพยากรบุคคล อบต.ท่าสะบ้า ตรัง

174 นาย เทพภากร อ่อนแก้ว นิติกร อบต.ท่าสะบ้า ตรัง

175 นาย อมเรศ นวลศรี นิติกร อบต.ทุ่งค่าย ตรัง

176 นาย ประกาศ โพชสาลี ปลัดอบต. อบต.นาข้าวเสีย ตรัง

177 นางสาว เพียงเพ็ญ ยอสม ปลัด อบต อบต.หนองช้างแล่น ตรัง

178 นางสาว ณัฐณิชา กล่ าแสง รองปลัดเทศบาล เทศบาลค าบลท่าพริกเนินทราย ตราด

179 นาย วรัญญู วนิชพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลเกาะช้าง ตราด

180 นาย ธีรพล ประสงค์นาค ท้องถ่ินอ าเภอแหลมฃอบ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ตราด

181 นาย ธิติพันธ์ เด่นดวง นักทรัพยากรบุคคล ทต.ทุ่งหลวง ตาก

182 นาย ขวัญชัย  พะยอม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เทศบาลต าบลแม่กลอง ตาก

183 นาย สมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครแม่สอด ตาก

184 นาง รุ่งรัตน์ โตทองสุข ท้องถ่ินอ าเภอวังเจ้า สถจ.ตาก ตาก

185 นาง กานต์ติมา เกตุเผือก หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตาก

186 นางสาว วริสา รังษี นิติกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตาก

187 นาย สุดเขต พลพยัคฆ์กุล ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตาก

188 นางสาว สุธาสินี ไทรศรีวัฒนะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตาก

189 นาย สุรินทร์ อินปิกกา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสายลวด ตาก

190 นาง วราภรณ์ ไม้สนธ์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลพบพระ ตาก

191 นางสาว กนกกาญจน์ พุกอูด ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร ตาก

192 นาย ไพรวัลย์ ค าเกิด นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร ตาก

193 นาย สุวิทย์ เครือเค้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.พระธาตุผาแดง ตาก

194 นาย อุเทน ค าตุ้ย นิติกรปฏิบัติการ อบต.พระธาตุผาแดง ตาก

195 นาย เกรียงไกร สาละวินพรพนา นิติกร อบต.พะวอ ตาก

196 นาย ธวัชชัย จอมจันทร์ นิติกร อบต.แม่กาษา ตาก

197 นางสาว นุชนารถ ดวงต้ัง นักบริหารงานท่ัวไป เทศบาลต าบลบ้านนา นครนายก

198 นางสาว รณพร เพชรสุก นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด นครนายก

199 นาย วุฒิศักด์ิ กองวงษา นิติกร ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าช้าง นครนายก

200 นาง พัชราภรณ์ ลีตี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบางอ้อ นครนายก

201 นางสาว สุลาวัลย์ เอ่ียมละออ นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลศรีนาวา นครนายก
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202 นางสาว สุลัดดา ชัยทองดี นิติกรช านาญการ อบจ.นครนายก นครนายก

203 นาย นิติดล โสภาภักด์ิ นิติกรปฏิบัติการ อบต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา นครนายก

204 นางสาว ศุภลักษณ์ เพ็ชรตะคุ ผู้ช่วยนิติกร อบต.สาริกา นครนายก

205 นางสาว ปิยะมาศ เหมือนเสมา นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบางเลน นครปฐม

206 นาง ธิดา กิตติกวางทอง นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลวัดละมุด นครปฐม

207 นาง นิตยา สุนทรศารทูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมบัว นครปฐม

208 นางสาว พรชนัญ พิมพ์พาท นิติกร อบต.ตลาดจินดา นครปฐม

209 นาง จุฑามณี  สืบเสียง หัวหน้าส านักปลัด อบต.บางเตย  อ.สามพราน นครปฐม

210 นาย สมชาย จวงกระโทก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อบจ.นครพนม นครพนม

211 นางสาว กานต์รวี ทรวงโพธ์ิ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ นครรราชสีมา

212 นางสาว นิตยา ศรีสุขา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลต าบลโคกสูง นครราชสีมา

213 นาย พิทักษ์พงศ์ ยางไธสง นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลโคกสูง นครราชสีมา

214 นาย รฐนนท์ สอดโคกสูง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลโคกสูง นครราชสีมา

215 นางสาว ฐิติมา เพ็ชรพะเนา รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลด่านคล้า นครราชสีมา

216 นางสาว ภัทรกันย์ แสวงมี นิติกร เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง นครราชสีมา

217 นาย ภูมิประพันธ์ุ โตชัยภูมิ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง นครราชสีมา

218 นางสาว กรรณิการ์ ช่วยกลาง นิติกร เทศบาลต าบลสูงเนิน นครราชสีมา

219 นาง นิภาพร คร้ามวงษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลสูงเนิน นครราชสีมา

220 นาย ปรีชา กระจ่างโพธ์ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง นครราชสีมา

221 นางสาว ชลธิชา แหมไธสง นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา นครราชสีมา

222 นางสาว อุไรพร คานไธสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.เกษมทรัพย์ นครราชสีมา

223 นาย จรัล ขาวนล นิติกร อบต.นาเคียน นครศ่รีธรรมราข

224 นางสาว ณัฐรดา อนงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส นครศรีธรรมราช

225 นางสาว พนิดา ผลทอง หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก นครศรีธรรมราช

226 นาย มนต์ชัย ศิริโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก นครศรีธรรมราช

227 นาย คณาพันธ์ ชินรักษกุล นิติกรช านาญ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง นครศรีธรรมราช

228 นาย กฤตภาส ปานแก้ว นิติกรปฏิบัติการ อบต.โคกเจริญ นครศรีธรรมราช

229 นาง สุพรรณี เนียมมุณี หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป อบต.ท่าซัก นครศรีธรรมราช

230 นางสาว อุรสา พิมพการ นิติกรช านาญการ อบต.ท่าซัก นครศรีธรรมราช
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231 นางสาว ปาริชาต วงษ์ถวิล หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลหาดอาษา นครสวรรค์

232 นางสาว สุทารัตน์ พุ่มเจริญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลอุดมธัญญา นครสวรรค์

233 นางสาว ฐิติมา ปรางค์วิเศษ พนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์

234 นาง นภัสภรณ์ อาจต้น นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์

235 นางสาว ศิรินภา เนียมสอาด นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ นครสวรรค์

236 นางสาว วัชรี สุวรรณโบสด นักวิเคราะห์นโยยายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหอม นครสวรรค์

237 นางสาว รัตนา บุญยืน ผู้อ านายการกองคลัง อบต.โคกหม่อ นครสวรรค์

238 นาย ณรงค์ศักด์ิ วงรอด นักวิชาการศึกษาช านาญการ อบต.โคกหม้อ นครสวรรค์

239 นางสาว รัตนาภรณ์ โสภายนต์ นิติกร เทศบาลต าบลศาลากลาง นนทบุรี

240 นางสาว สาวิตรี สายนาค นิติกร เทศบาลต าบลเสาธงหิน นนทบุรี

241 นาย สมนึก วัฒนะโชติ นักบริหารงานช่าง เทศบาลเมืองไทรม้า นนทบุรี

242 นาย คมสันต์ มะเล็งลอย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี

243 นาง ซารีนิง เจ๊ะแว นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองตากใบ นราธิวาส

244 นาย วรานนท์ เจะโส๊ะเจะหลี นิติกรปฏิบัติการ สถจ.นราธิวาส นราธิวาส

245 นาย อับดุลการี สาเมาะ นิติกรช านาญการพิเศษ สถจ.นราธิวาส นราธิวาส

246 นาย ธีรวัฒน์ สุว รรณ์โพธ์ิ สุทธ์ิ  นิติกร ช านาญการ องค์การ บริหารส่วนต าบลเกาะสะท้อน นราธิวาส

247 นาง พลอยไพลิน กันธิยะ นักวิชาการพัสดุ เทศบาลต าบลงอบ น่าน

248 นาย สมชาย ภิมาลย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลต าบลท่าวังผา น่าน

249 นาย ปรเมศร์ จ าเริญกิจไพศาล รองปลัดอบต. อบต.ผาทอง น่าน

250 นาย ศิริ ศรีโชติ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลกลางเวียง  ่น่าน

251 นาย ถาวร พินะสา รองปลัด อบต. อบต.นาสวรรค์ บึงกาฬ

252 นาย วิชิต สกุลิมงค์ นิติกร อบต.นาสวรรค์ บึงกาฬ

253 นางสาว ธนพร ขาวสระ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลต าบลทะเมนชัย บุรีรัมย์

254 นางสาว พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เทศบาลต าบลทะเมนชัย บุรีรัมย์

255 นางสาว กุสุมา เรืองสุขสุด พนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลคลองพระอุดม ปทุมธานี

256 นาย ส าภรรณ์ โพธ์ิกระจุย นิติกร เทศบาลต าบลธัญบุรี ปทุมธานี

257 นาง รุ่งนภา โพธ์ิประสิทธ์ิ นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี

258 นาง สุรียพัชญ์ พวงพาณิชสกุล นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ อบต.คลองควาย ปทุมธานี

259 นาง อุบลวรรณ ชารีผาย ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.คลองห้า ปทุมธานี
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260 นางสาว พัชราฎา ไกรค า นักทรัพยากรบุคคล อบต.บึงบอน ปทุมธานี

261 นางสาว สชสนพิศ แพ่งอุทัย หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 

262 นาย ทัศนัย ขาวน้อย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ประจวบคีรีขันธ์

263 นางสาว หน่ึงฤทัย อินทรโชติ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

264 นาย วีระวัฒน์ พัฒโนทัย รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

265 นาย ด ารงเกียรติ ศรีเกษม ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

266 นาย วชิรญาณ์ บัวทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

267 นาง ประอรดิษฐ์ กิตติวิทิตคุณ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

268 นาย ศิลา พีรดาพัฒนพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

269 นางสาว กุหลาบ พลธรรม นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ปราจีนบุรี

270 นางสาว สาวิภา เต็มประสงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อบจ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

271 นาย สุรสิทธ์ิ ศรีช่ืน เลขานุการ นายก อบจ. อบจ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

272 นาง โชติกา ไชยภัทรโสทร ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลพ่อม่ิง ปัตตานี

273 นางสาว มีคุณวิเศษ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

274 นางสาว ณัฏฐปภาณ์ ทศพร หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี เทศบาลต าบลคลองจิก พระนครศรีอยุธยา

275 นาย กฤตานน การสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด พระนครศรีอยุธยา

276 นาย สิทธิชัย วัยบริสุทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ พระนครศรีอยุธยา

277 นาย ชยพัทธ์ ผ่องไสววงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางนมโค พระนครศรีอยุธยา

278 นาย พิลึก ชัชวงษ์ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลอรัญญิก พระนครศรีอยุธยา

279 นาง ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

280 นางสาว เจริญ ภูสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองเสนา พระนครศรีอยุธยา

281 นาย ธัญญพล สุคันธรส นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา

282 นาง อรทัย ธรรมโย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา

283 นาย พิศาล หลังทอง นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง พระนครศรีอยุธยา

284 นาย ธนายุ บุญญพงษ์ ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา

285 นาย ธนายุ บุญญพงษ์ ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา

286 นาย ตระกูล อมรนาถ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลปากจ่ัน พระนครศรีอยุธยา

287 นางสาว นิธิกานต์ ทวีอรุณสิทธ์ิ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปากจ่ัน พระนครศรีอยุธยา

288 นาย วีระวัฒน์ ป่ินทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
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289 นาย กิตติภากร จิตตะ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลท่าวังทอง พะเยา

290 นาง ชนมน อนุศักดิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

291 นางสาว ธิดารัตน์ ธูปเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

292 นาย ธีรศักด์ิ เสาร์จันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

293 นาย นิคม. หม่ันกิจ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

294 นาง เบญจมาศ จ ารัส นักจัดการงานท่ัวไป เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

295 นางสาว ริญญรัตน์ ไชยบุญยเกียรติ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

296 นางสาว วราภรณ์ ไชยอาสา พนักงานจ้างท่ัวไป เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

297 นาย วิเชียร คงนาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

298 นาย วินิจฉัย ฉลาดธัญญกิจ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

299 นางสาว ศรัณยกรณ์ คันธะ พนักงานจ้างท่ัวไป เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

300 นาง ศศิธร ฝาชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลเวียงลอ พะเยา

301 นาง ร าไพ พรหมมา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พะเยา

302 นางสาว ณภัค อัครภาศรณ์  นิติกร องค  ์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ พะเยา

303 นางสาว ณปภัช ชัยสงคราม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ อบจ.พังงา พังงา

304 นางสาว รุ่งทิวา แสนบอโด นิติกรปฏิบัติ การ เทศบาลเมือง พังงา  พังงา

305 นาย สิทธิชัย อินท์ฤทธ์ิ ผอ.กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ  เทศบาลเมือง พังงา  พังงา

306 นาย เสริมศักด์ิ เสนีย์รัตนกร นิติกรช านาญการ เทศบาลเมือง พังงา  พังงา

307 นางสาว คณัสนันท์ บางพระ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า พังงา

308 นาย สุวิมล สุขหนู รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า พังงา

309 นางสาว อุไรวรรณ ไกรสร นิติกร เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า พังงา

310 นาย นนธวัฒน์ โปชะดา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองพังงา พังงา

311 นางสาว ผกามาศ การะเกตุ นิติกรปฏิบัติการ ส านักปลัด พังงา

312 นาย รัชชานนท์ ทิพากร นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ พังงา

313 นางสาว เกศกนก ทุณพัฒน์ นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ พังงา

314 นางสาว ภัทรดานันทน์ บุญมี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล พังงา

315 นางสาว นิตยา สุดชู ปลัด อบต. อบต.โคกเจริญ พังงา

316 นางสาว พิชยา จันทร์มณี นิติกรปฏิบัติการ อบต.ท่าอยู่ พังงา

317 นางสาว สุภาภรณ์ อีมหมัน ปลัด อบต. อบต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง พังงา
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318 นาย วัชรพงษ์ เปรมจิตร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.ป่ากอ พังงา

319 นางสาว เมทิณี ฉีดเกตุ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลดอนทราย พัทลุง

320 นางสาว เบ็ญจวรรณ ทิพย์มณเฑียร นิติกร เทศบาลต าบลแม่ขรี พัทลุง

321 นาย นวพล ณ นคร ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี เทศบาลเมืองพัทลุง พัทลุง

322 นาย มนัส ฉิมมา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ทม.ตะพานหิน พิจิตร

323 นาง อินทิรา รุดทัง หัวหน้าส านักปลัด ระดับกลาง ทม.ตะพานหิน พิจิตร

324 นาย ธนนต์ บัวย้ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแปน เทศบาลเมืองตะพานหิน พิจิตร

325 นาง สุภาภรณ์ ธีระชาติด ารง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองตะพานหิน พิจิตร

326 นาง ธัญญา ดารากุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย พิจิตร

327 นาย คมน อินเครือ นิติกร ช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา พิจิตร

328 นาย วีระยุทธ หลิมศิริวงศ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ กองคลัง เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม พิษณุโลก

329 นางสาว ธัญมน คงสัมฤทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคล ทต.บางกระทุ่ม พิษณุโลก

330 นางสาว เฉลียว โฉมงาม ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม พิษณุโลก

331 นางสาว อัมพร ฉิมเสือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคละง เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม พิษณุโลก

332 นาย สกล เกิดผล นิติกร เทศบาลต าบลบ้านคลอง พิษณุโลก

333 นาย มนทน  ส าราญ นิติกร เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก

334 นางสาว ศรัญญา ฉิมฉาย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางตะบูน เพชรบุรี

335 นาง สุนทรี บ าเพ็ญผล พนักงานส่วนต าบล เทศบาลต าบลบ้านแหลม เพชรบุรี

336 นางสาว โชติรส ทิมหอม นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง เพชรบุรี

337 นางสาว รังสิมา ทองอร่าม นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ เพชรบุรี

338 นาง ธัญญนันท์ อรุณโรจน์รังษี ผอ.สวัสดิการสังคม อบต.ธงชัย เพชรบุรี

339 นางสาว ปุณย์ชนัฐ เจียวย่ี นิติกร อบต.ธงชัย เพชรบุรี

340 นาง วไลพร ป้อมสันเทียะ ท้องถ่ินอ าเภอหล่มสัก สถจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

341 นางสาว กฤษณ์รพี เช้ือกุล นิติกร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพุขาม เพชรบูรณ์

342 นางสาว จตุพร พันธ์ไพบูลย์ รองปลัด อบต. อบต.ช้างตะลูด เพชรบูรณ์

343 นาย พิชิต ช้อยจอหอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อบต.หินฮาว เพชรบูรณ์

344 นาย นรินทร์  พรหม มา นิติกร ปฏิบัติการ  ส านักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

345 นาง จีราวัจน์ จันทสิทธ์ิ ผู้อ านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลเด่นชัย แพร่

346 นางสาว ณัฏฐ์รดา กฤษดาฐิติเศรษฐ์ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง แพร่
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347 นาง วันเพ็ญ สลักจิตร เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน เทศบาลต าบลสอง แพร่

348 นางสาว อ านวยพร ลิมปะพันธ์ุ รองนายกเทศมนตรีต าบลสอง เทศบาลต าบลสอง อ.สอง แพร่

349 นาย นัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อ านวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แพร่

350 นาง กมลทิพย์ ค าวงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง แพร่

351 นางสาว นิตยา กล้าณรงค์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง แพร่

352 นาย สมภพ ดาวแดน หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง แพร่

353 นาง เจนจรินทร์ โปทา นักทรัพยากรบุคคล อบต.แม่เก๋ิง แพร่

354 นาย วรายุทธ หลวงแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลต าบลศรีสุนทร ภูเก็ต

355 นาย สุกัลย์ การวิจิตร์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลศรีสุนทร ภูเก็ต

356 นางสาว สิริสกุล เพ็ชรขัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต

357 นาย บุญญฤทธ์ิ สกลรัตนวงศ์ รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบรบือ มหาสารคาม

358 นาย วิเชียร พรมมงคล นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลบรบือ มหาสารคาม

359 นาย วุฒิศักด์ิ อันทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ มหาสารคาม

360 นางสาว ขนิษฐา ลาสิทธ์ิ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจิก มหาสารคาม

361 นางสาว นัครา พรรณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแข้ มุกดาหาร

362 นาง อาศัยบุญ นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแข้ มุกดาหาร

363 นาย จิตติพล เกียรติมวลมิตร นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

364 นางสาว สุวิชาดา คันทัพไทย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

365 นาย นพรัตน์ ศรีพวก ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

366 นาย สุรศักด์ิ ธรรมทวีสิน หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าลอด แม่ฮ่องสอน

367 นาย ณรงค์เดช อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ แม่ฮ่องสอน

368 นาย ประพันธ์ หวังทวยทิพย์ ปลัด อบต. อบต.ทุ่งยาว แม่ฮ่องสอน

369 นาง เปรมปวีร์ แสนสุด นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร

370 นางสาว สุมัยย๊ะ ดามะยะ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบาลอ ยะลา

371 นางสาว สิริจันทร์ ก้งหว่ัน นิติกร สถจ.ยะลา ยะลา

372 นาย ทนง พงษ์ธีรวัฒน์ นิติกรช านาญการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดยะลา ยะลา

373 นาย วีระศักด์ิ นามสง่า หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าม่วง ร้อยเอ็ด

374 นาย ล าพัน เศรษโฐ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

375 นาง ปิยวรรณ สร้อยบุดดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลหนองผือ ร้อยเอ็ด
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376 นางสาว สุภาพร ประทุมภักด์ิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ร้อยเอ็ด

377 นาย สุรศักด์ิ แพงไธสง นิติกร อบต.หนองแก้ว ร้อยเอ็ด

378 นาย ชโนทัย วัฒนพงษ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เทศบาลต าบลกะเปอร์ ระนอง

379 นาย ชาญวิทย์ เดชาปรัชญา ท้องถ่ินอ าเภอ สถจ.ระนอง ระนอง

380 นาย ธีร์อธิศ ธีรโชติวรธรรม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด ระยอง

381 นาย นิพนธ์ บุญย่ิงเหลือ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด ระยอง

382 นาย จารุวัฒน์ สุทนต์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา ระยอง

383 นาง ศิริพร โชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา ระยอง

384 นาย อุกฤษฏ์ เกิดศักด์ิสิทธ์ิ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลทุ่งควายกิน ระยอง

385 นาย ฉอ้อน สังขาร นิติกร เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา ระยอง

386 นาย รมณ โพธิทัด นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลบ้านฉาง ระยอง

387 นาย ธเนศ เป่ียมสรศักด์ิ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลสุนทรภู่ ระยอง

388 นางสาว จริยา ส าราญร่ืน ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลนครระยอง ระยอง

389 นาย เชาวลิต จันมณี หัวหน้าฝ่ายนิติการ เทศบาลนครระยอง ระยอง

390 นาย ดุรงค์รัตน์ อารีรักษ์ ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลนครระยอง ระยอง

391 นางสาว ปริศนา สิริวัฒน์เจริญ นิติกรช านาญการ เทศบาลนครระยอง ระยอง

392 นางสาว สาวิตรี บรรเทิงสุข นิติกรปฎิบัติการ เทศบาลนครระยอง ระยอง

393 นาย สุรพจน์ บุญน า นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลนครระยอง ระยอง

394 นาย ปรีดา โพธ์ิศรี นิติกรช านาญการพิเศษ เทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยอง

395 นาย เดชาธร ย้ิมแย้ม ผู้ช่วยนิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม ระยอง

396 นางสาว นงนุช อินพุ่ม นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด ระยอง

397 นาย ปรีดา นาบ ารุง นิติกรปฏิบัติการ อบต.ชุมแสง ระยอง

398 นาย ธนากร ทรงศิริ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ อบต.นิคมพัฒนา ระยอง

399 นาย ปุณณัตถ์ ทองทวน นิติกร อบต.พนานิคม ระยอง

400 นาง ปรียานุช จามค าแก้ว นิติกร เทศบาลต าบประสาทสิทธ์ิ ราชบุรี

401 นาย นรเศรษฐ์ เหม่งเวหา นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด ราชบุรี

402 นางสาว อมรา มาตยาคุณ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลเขาพระงาม ลพบุรี

403 นาง ภาวนา ทัพจันทร์ นักวิเคราะห์นโบายและแผน เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี

404 นาง สายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี
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405 นาย ณัชภูมิ มีบัณฑิต นิติกรปฏิบัติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี

406 นางสาว อุมารินทร์ ปักเคเต นิติกรช านาญการ อบจ.ลพบุรี ลพบุรี

407 นางสาว ชญานิษฐ์ บุญมี นิติกร อบต.โพนทอง ลพบุรี

408 นาย ณัฐกร ยะสะกะ นิติกร อบต.ยางโทน อ.หนองม่วง ลพบุรี

409 นางสาว รัศมี พรมค า นิติกร ทต.แม่เมาะ ล าปาง

410 นาย ปิยะพงษ์ ศุภลักษณากร นิติกร เทศบาลต าบลแม่ทะ ล าปาง

411 นาย เอกชัย ค าใส นิติกรช านาญการพิเศษ เทศบาลต าบลแม่เมาะ ล าปาง

412 นาย ศุภวัฒน์ เครือนวล นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลสบปราบ ล าปาง

413 นาย ศุภชัย วงค์บรรใจ หัวหน้าฝ่ายนิติการ เทศบาลนครล าปาง ล าปาง

414 นางสาว มุนินทร์ บริบูรณ์ดี นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง ล าปาง

415 นาง กนิษฐา ซ่ือสัจจพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง ล าปาง

416 นาง วิลาวรรณ ฟูธรรม นักทรัพยากรบุคคลช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดง ล าปาง

417 นางสาว จินตนากานต์ ตาโม๊ะ นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ล าปาง

418 นาง ทิพย์วรรณ ศรีสุมิตร นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ล าปาง

419 นาง สมจิต อูปทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ล าปาง

420 นาง เอ่ียมสี แก้ววงค์ หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ล าปาง

421 นาย ทสพร กิตติพงศ์พิพัฒน์ นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ ล าปาง

422 นาย นภัทร ปันวงค์ นิติกร อบต.ทุ่งฝาย ล าปาง

423 นางสาว กรรนิการ์ ต๊ะเปา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน สถจ.ล าพูน ล าพูน

424 นาย ชานนท์ นักบริหารงานท่ัวไป เทศบาล เลย

425 นาง สุมาลี พันสนิท หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลภูกระดึง เลย

426 นาย ปัญญา แสนสุภา ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลร่องจิก เลย

427 นาง แสนสุภา ปลัด อบต. อบต.โคกงาม เลย

428 นาง แสงมณี โพธ์ิกระสังข์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลไพรบึง ศรีสะเกษ

429 นาย อนนท์ สิงหชาติ หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลศรีสะอาด ศรีสะเกษ

430 นาย พิทักษ์ ไพฑูรย์ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลศรีสะอาด ศรีสะเกษ

431 นาง อรัญญา โพธ์ิสุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ ศรีสะเกษ

432 นาย นิติ ต่อพันธ์ุ รองปลัด อบต. อบต.จาน ศรีสะเกษ

433 นาย ชุมพร ทรการ นิติกร อบต.ดวนใหญ่ ศรีสะเกษ
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434 นางสาว ชณัชภรณ์ คงศรีลา นิติกร ศรีสะเกษ

435 นาง วรรณภา จันทมา ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลค าบ่อ สกลนคร

436 นาย ประเมศร รัตนะ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลไร่ สกลนคร

437 นาย บรรจง เงยไชย ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทอง สกลนคร

438 นางสาว สุภารัตน์ ศิริบุตร นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน สกลนคร

439 นางสาว เพ็ญแข ราชชมภู รองปลัด อบต. อบต.โพนงาม สกลนคร

440 นางสาว นางสาวรัศมี แสนสุด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป อบต.หนองแปน สกลนคร

441 นาย สมบัติ พัฒนาย่ิงเจริญ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลก าแพงเพชร สงขลา

442 นางสาว ฉัตรกุล สินสงวน นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลคลองแงะ สงขลา

443 นางสาว เบ็ญจมารถ ย้ิมเซ่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลคูเต่า สงขลา

444 นางสาว ปวริศา สายบุญ นิติกร เทศบาลต าบลคูเต่า สงขลา

445 นาง สมใจ ล่ิมตระกูล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลคูเต่า สงขลา

446 นาย อภิเดช ชุมชาติ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลคูหาใต้ สงขลา

447 นาย เธียรเมฆ ทัลวัลล์ิ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าช้าง สงขลา

448 นางสาว สันทนา บุตรสงกา นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลปริก สงขลา

449 นางสาว กาญจนา อินทอง หัวหน้าฝ่ายนิติการ เทศบาลนครสงขลา สงขลา

450 นางสาว นิลวรรณ ทองแก้ว นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลเขามีเกียรติ สงขลา

451 นางสาว ศิริพร ฉากพิมาย นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองรี สงขลา

452 นางสาว ศิรินาฏ นวลแก้ว นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลดีหลวง สงขลา

453 นาย ธีรสิทธ์ิ กุลสุวรรณ ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าประดู่ สงขลา

454 นาย ภัสกิตต์ิ ด าช่วย นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ สงขลา

455 นางสาว ศิวณัฐ เพชรขวัญ นิติกรช านาญการ อบต.เกาะยอ สงขลา

456 นางสาว วาทินี ตติยาภรณ์ นิติกรปฏิบัติการ อบต.คลองทราย สงขลา

457 นางสาว ดาลัด รัตนพรหม นิติกร อบต.ทุ่งขม้ิน สงขลา

458 นาย ชนาธิป จิตตกุลเสนา นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด สตูล

459 นางสาว รัชดาภรณ์ น้อยแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด สตูล

460 นาง ฐิติมา ชุมนุม หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลคลองด่าน สมุทรปราการ

461 นางสาว ภูริดา จุลกะรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลนครสมุทรปราการ สมุทรปราการ

462 นางสาว ณฐพร ยมมินทร์ นิติกร เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ
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463 นางสาว อารยา มณีเอ่ียม นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว สมุทรสงคราม

464 นาย ธนัญชัย แก้วพันธ์ุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก สมุทรสงคราม

465 นาย สรรเพชร เฮงสากล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาคร

466 นาย พรชัย เจ้าหน้าท่ี สวนส้ม สมุทรสาคร

467 นาย สุจินต์ บุญเปรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก สมุทรสาคร

468 นางสาว พรวิไล แสนโคตร อบต.โคคลาน สระแก้ว

469 นางสาว ณัฐธภา พรหมรส หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลเมืองเก่า สระบุรี

470 นางสาว ชญาณ์นันท์ ธนโชติจิรชัย หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองแซง สระบุรี

471 นาย วีระชัย ทองนิล นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน สระบุรี

472 นาย สราวุธ กรมขุนทด นิติกร อบต.โคกสว่าง สระบุรี

473 นาง ทิพย์ชรินทร์ พูลเพ่ิม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ดงตะงาว สระบุรี

474 นางสาว สรรศรัณย์ อาญาเมือง หัวหส านักปลัด อบต.บ้านกลับ สระบุรี

475 นางสาว ศิริวรรณ บุญเรือง ผอ.กองการศึกษา อบต.บ้านจ่า สิงห์บุรี

476 นางสาว จงจิตต์ นกแก้ว หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทม.สวรรคโลก สุโขทัย

477 นาย ชัยณรงค์ ทรัพย์เพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลลานหอย สุโขทัย

478 นาย สมเกียรติ คฤหะมาน ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลลานหอย สุโขทัย

479 นาย ชาตรี เขียวภักดี นิติกร ช านาญการพิเศษ เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย

480 นาย อุทัย นวรัตนารมย์ นิติกร ช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก สุโขทัย

481 นาย ยุทธนา สุนทรศารทูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลท่าระหัด สุพรรณบุรี

482 นาย ประกาศิต แปลนพิมาย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ่เทศบาลต าบลบ่อกรุ สุพรรณบุรี

483 นาย ไชยยา แก้วมณี นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ สุพรรณบุรี

484 นาย สมชาติ เจริญผล นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

485 นาง สุคนธ์ทิพย์ อิงคะวะระ นิติกรช านาญการพิเศษ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

486 นางสาว ปรมา เกษดี นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยวังทอง สุพรรณบุรี

487 นาย ไชยสิทธ์ิ ประทุมมาศ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม สุพรรณบุรี

488 นาง สุกัญญา วงษ์ศรีเพ็ง นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลวังคัน สุพรรณบุรี

489 นาง ปรียา ปาลพันธ์ุ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะขามล้ม สุพรรณบุรี

490 นาย พงศ์ศักด์ิ ฃาลีเขียว พนักงานส่วนต าบล อบต.มะขามล้ม สุพรรณบุรี

491 นาย พิษณุ เอมสมบูรณ์ พนักงานส่วนต าบล อบต.มะขามล้ม สุพรรณบุรี
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492 นาง อัชรา พลายละหาร รองปลัด อบต.มะขามล้ม อบต.มะขามล้ม สุพรรณบุรี

493 นางสาว คณัสมน สุขดี นิติกร อบต.สนามชัย สุพรรณบุรี

494 นางสาว เพ็ญศิริ พรหมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

495 นาย สุวิชา จามพัฒน์ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลขุนทะเล สุราษฎร์ธานี

496 นาย เอกภพ ทิพย์ญาณ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น สุราษฎร์ธานี

497 นางสาว รวิพร นาคส่ัว นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด สุราษฎร์ธานี

498 นาย อภินันท์ มีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด สุราษฎร์ธานี

499 นาง จิรวรรณ สอนนอง นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลไทรขึง สุราษฎร์ธานี

500 นางสาว ว ราภรณ์ นุ รักษ์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

501 นาย ถนอม สุขตาม รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลกระหาด สุรินทร์

502 นาย พีรพัฒน์ มิตราช หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล สุรินทร์

503 นาย นพกาญจน์ พุทธตาเต ท้องถ่ินอ าเภอ สถจ.สุรินทร์ สุรินทร์

504 นาย นาคินทร์ ฐานด ารงวงค์ นิติกร เทศบาลเมือง หนองคาย หนองคาย

505 นาย ภาณุวัฒน์ พรมรส นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลต าบลโพธ์ิชัย หนองคาย

506 นาย บุญรัตน์ เพ็งแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก หนองบัวล าภู

507 นาง วนิดา แสงตรง นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลม่วงคัน อ่างทอง

508 นาย กนกศักด์ิ พรหมเมศร์ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลไชโย อ่างทอง

509 นางสาว กัลยกร วิหกเหิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจัก อ่างทอง

510 นาย เฉลิมพล พูลเพ็ชร นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง อ่างทอง

511 นางสาว สุคนธ์ ป้อมสถิตย์ นักทรัพยากรบุคคล อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์ อ่างทอง

512 นาย ณรงค์ ระวังถ้อย นิติกร อบต.อบทม อ่างทอง

513 นางสาว สกาวเดือน เพ็ญแสง นิติกร เทศบาลต าบลเสนางคนิคม อ านาจเจริญ

514 นาย ประสบโชค เพ็ญจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลต าบลอ านาจ อ านาจเจริญ

515 นางสาว เณฏิรัตน์ วิเศษเมธานนท์ นิติกร เทศบาลต าบลทุ่งใหญ่ อุดรธานี

516 นาย ชลิต โชติชัยธนพล นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบะยาว อุดรธานี

517 นางสาว วารุณี ภูมิศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลบ้านธาตุ อุดรธานี

518 นาย คมกริช เอกอภิวงศ์ นิติกร เทศบาลต าบลปะโค อุดรธานี

519 นาย นิสันต์ สะท้านธรนินทร์ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลวังสามหมอ อุดรธานี

520 นาย ราชิต ระพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง อุดรธานี
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521 นางสาว ธัญญลักษณ์ ศรีชัยมูล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี

522 นาย สุทธิศักด์ิ ราชหงษ์ นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า อุดรธานี

523 นางสาว ธารินี ศรีหะ นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองหนองส าโรง อุดรธานี

524 นาย ธีรวัฒน์ สนิทชน ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน สถจ.อุดรธานี อุดรธานี

525 นาง สรัลรัตน์ บึงกาญจนา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สถจ.อุดรธานี อุดรธานี

526 นางสาว ดรุณี จันทาคีรี นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน สถจ.อุดรธานี อุดรธานี

527 นาย ญาณันธร เส้งนนท์ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะอาด อุดรธานี

528 นาย สุรการ ศรีบุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน องค์การ บริหารส่วนต าบลกุมภวาปี อุดรธานี

529 นางสาว อรทัย นุ่นไทย นักทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลบ้านแก่ง อุตรดิตถ์

530 นางสาว กรรณิการ์ จันโส หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เทศบาลต าบลบ้านโคก อุตรดิตถ์

531 นาย จารุวัฒน์ พรหมทัศน์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านโคก อุตรดิตถ์

532 นาง เฌอฟ้า ขัตติ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านโคก อุตรดิตถ์

533 นาย สุรภัฎ วรรณเสริฐ นิติกรปฏิบัติการ สถจ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

534 นาย เทพฤทธ์ิ ปาเวียง นิติกร ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด อุตรดิตถ์

535 นาง ศรัณย์ลักษณ์ ภูลวรรณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

536 นาย โกมิฬ  ยาธรรม นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล อุตรดิตถ์

537 นาง ภคินี ค าสวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน อุตรดิตถ์

538 นางสาว ภาลิศษ หงษาวดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน อุตรดิตถ์

539 นาง รพีพรรณ อินทิม หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน อุตรดิตถ์

540 นาย ศุภกร รินพล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน อุตรดิตถ์

541 นาง มัลลิกา ชมภูน้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต.นางพญา อุตรดิตถ์

542 นาย สุระชัย มูลเงิน ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.นางพญา อุตรดิตถ์

543 นาย จรินทร์ เช้ือเดช นิติกร อบต.บ้านแก่ง อุตรดิตถ์

544 นางสาว อัจฉรา เกษศิลป์ นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า อุทัยธานี

545 นาย ประเสริฐ เทียนล า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ อุทัยธานี

546 นางสาว ดุษฎี ศรีกรด หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า อุทัยธานี

547 นางสาว ช่ืนนภา ค าแน่น หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ทต.ค าน้ าแซบ อุบลราชธานี

548 นางสาว อุมาพร มุสิกสาร ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลต าบลอุบล อุบลราชธานี

549 นาง ทิพวัน เกตุสิริ ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลเมืองวารินช าราบ อุบลราชธานี
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550 นาย พีรพล ศรีสุข นิติกร อบต.ท่าไห อุบลราชธานี

551 นาย เรืองกิตต์ิ อังกรรัมย์ ปลัด อบต. อบต.บุเปือย อุบลราชธานี



คิวอาร์โค้ดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การอบรม เรื่อง “หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัย 
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