


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

1 นาย เลอไทย จุลลางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี
2 นาย ชาตรี  น้อยหมอ ปลัดเทศบาลต าบลนาขาม เทศบาลต าบลนาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
3 นาย ประกิจน์  อุทโท ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
4 นาย ชัยวิทย์  ประเสริฐสุข ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลไผ่ เมืองฯ กาฬสินธ์ุ
5 นาย ณรงค์กร   บุญเรือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดกาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
6 นาย พิเชษฐ์ นาชัยฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลหลุบ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
7 นาง เบญจมาภรณ์ วงศ์กาฬสินธ์ุ ท้องถ่ินอ าเภอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดกาฬสินธ์ุ ร่องค า กาฬสินธ์ุ
8 นาย วีรยุทธ  สายยาพัฒน์ นิติกร เทศบาลต าบลหนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
9 นาย อภิรัฐ  อินทชัย นิติกร เทศบาลต าบลล าคลอง เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

10 นางสาว ปวรรัตน์ ศรีค า เจ้าพนักงานธุรการ อบต.หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
11 นาย เพชรรัตน์  ตะธง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เทศบาลต าบลสงเปลือย นามน กาฬสินธ์ุ
12 นาย โกมินทร์ ไชโยธา ผู้ช่วยนิติกร ส านักปลัดฯ ค าม่วง กาฬสินธ์ุ
13 นางสาว นิตยา ศรีชะตา หน.สป.(นักบริหารงานท่ัวไป)อ านวยการท้องถ่ินระดับต้น ส านักปลัดฯ ค าม่วง กาฬสินธ์ุ
14 นางสาว ศิริรัตน์ แสงภา อบต.สระแก้ว เมือง ก าแพงเพชร
15 นาย พิรุฬห์ สุภาพ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลพรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
16 นาย เจษฎา  ชาวปลายนา รองปลัด อบต. อบต.ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น
17 นาย คชาวุฒิ  นาสูงชน นิติกร เทศบาลต าบลโคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
18 นางสาว ลลันตรา มูลสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขส าราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
19 นาย เชิดศักด์ิ  ค ามูลแสน หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลซ าสูง ซ าสูง ขอนแก่น
20 นางสาว วิไลวรรณ  ชิดทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
21 นาย ไกรสิทธิ จ าปามี ปลัด อบต อบต.สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
22 นาย นภัทร นนทรัตน์ คนงานท่ัว องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต โป่งน  าร้อน จันทบุ
23 นางสาว ปณัธภรณ์   ศรีมงคล นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลปัถวี มะขาม จันทบุรี
24 นางสาว ชลธิชา พูลพลา นิติกร อบต.ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
25 นาย กรินทร์ กลมกลาง ท้องถ่ินอ าเภอ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอสอยดาว สอยดาว จันทบุรี
26 นาย ด ารงศักด์ิ  สุดเส้นผม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
27 นาย มานิจ จันทพัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี
28 นางสาว ทัศนีย์วรรณ ดีเพ่ิมพูล รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสรามไชย อ าเภอนานายอาม จันทบุรี
29 นาย จรูญ เล่าเป่ียม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน  าร้อน โป่งน  าร้อน จันทบุรี
30 นาย นิธิโรจน์ นิติธรรมารัตน์ นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองท่าช้าง เมือง จันทบุรี
31 นาย โสฬส ผลบ ารุง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต โป่งน  าร้อน จันทบุรี
32 นาย ศุภวิชญ์ มงคลสุข นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี
33 นาย บุดดี มะเทศ เทศบาลต าบลเกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
34 นางสาว อุษา  ผลเจริญ นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าช้าง เมือง จันทบุรี
35 นางสาว จุฑามาศ  โกศล นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าช้าง เมือง จันทบุรี
36 นางสาว สิริพร  ตั งพิสิฐโยธิน นิติกร เทศบาลต าบลมะขาม มะขาม จันทบุรี
37 นางสาว ฤกษ์วริศ วรฉัตร นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด จันทบุรี เมือง จันทบุรี
38 นาย พงศ์ณภัทร วิชัยดิษฐ์ นิติกร เทศบาลต าบลทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
39 นาย บุรินทร์ นาวารัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน ขลุง จันทบุรี
40 นาย ค านวณ แสร์สินธ์ุ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดจันทบุรี แหลมสิงห์ จันทบุรี
41 นาย ธรรมนูญ รักมิตร ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี
42 นาย วิรัตน์ งามกลาง ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลฉมัน มะขาม จันทบุรี
43 นาย ธนภัทร ทวยจัด ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ นายายอาม จันทบุรี
44 นาย สุรวุฒิ วุฒิสมบูรณ์ ท้องถ่ินอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดจันทบุรี เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
45 นางสาว สุดารัตน์ ชูเกตุ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ นายายอาม จันทบุรี
46 นาย นิชวัฒน์ ขวัญแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี
47 นางสาว โสรญา โพธ์ิเขียว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
48 นางสาว วรรลี เล่ือมศัทธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
49 นาย จ่าเอกสมโภชน์ ทดแทน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทนิมิต เมือง จันทบุรี

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมอบรม
 เร่ือง คดีพิพำทเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม กำรควบคุมอำคำร และกำรผังเมืองของ อปท. ในรูปแบบออนไลน์ระบบ Webex

วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนำยน 2565 เวลำ 08.45 - 16.30 น.
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50 นาย อมรินทร์ กิจศิริรัตน์ นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองจันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
51 นาย จิรัฐติกาล ป่ีทอง ลูกจ้าง เทศบาลเมืองจันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
52 นางสาว พัชรินทร์  กอบตระกูล รองปลัด อบต. อบต.เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
53 นางสาว ธนพร  สุขบวรวัฒน์ หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
54 นางสาว สุกัญญา รักษากิจ นายช่างโยธา เทศบาลต าบลสองพ่ีน้อ ท่าใหม่ จันทบุรี
55 นาง ลักษณา  โพธิพงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลตกพรม ขลุง จันทบุรี
56 นางสาว มณฑิรา  นิลโกศล ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เทศบาลต าบลตกพรม ขลุง จันทบุรี
57 นางสาว บุญช่วย  แซ่เจีย ผช.นายช่าง เทศบาลต าบลแสลง เมือง จันทบุรี
58 นางสาว จรรยา คีรีชล นิติกร ทต.ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ  จันทบุรี
59 นางสาว ธัญชนก ลานะรินทร์ วิศวกรโยธา เทศบาลเมืองจันทนิมิต เมือง จันทบุรี
60 นางสาว ธันยพร  ประนัตนัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
61 นางสาว อริสา เลิศมณี ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
62 นางสาว  กมลวัทน์  เรืองทับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
63 นาย ศรชัย  สน่ันรัมย์ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
64 นาย บันเทิง เศรษฐสิโรตม์ นายช่างโยธาช านาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
65 นางสาว พันธิภา จันทร์ชู นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
66 นางสาว วนิดา บุญประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถจ.ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
67 นาย สมชาย  เพียรพิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลศาลาแดง บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา
68 นาง จิตติญา  ไทยล าภู ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต.บางพระ ต.บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
69 นางสาว อนุสรา นาทะพันธ์ุ พนักงานจ้างท่ัวไป องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
70 นาง นิตดา สุนทรตรึก นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพระ ศรีราชา ชลบุรี
71 นาย พิชญุตม์ เสริมพงษ์ ผอ.กองช่าง อบต.บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
72 นางสาว ลัลณาภา ศรารวินท์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
73 นาย วรรธนะ เฮียงเสถียร นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
74 นาย วรพรต  ไผ่สม ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
75 นาย ชัยวัฒน์  กิตติวงศ์สุนทร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาบเมืองขัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
76 นาย สมบัติ    ไหล่แท้ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลดอนก า สรรคบุรี ชัยนาท
77 นาย ปวินท์วัฒน์ สุขขี นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลโคกสูง เมือง ชัยภูมิ
78 นาย นฤพน ดามพ์สุกรี นายช่างโยธาช านาญงาน อบต ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
79 นาง สุพัตรา  จันปุ่ม ท้องถ่ินอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
80 นาง สุพัตรา จันปุ่ม ท้องถ่ินอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
81 นาย เสนีย์  อาจศิริ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
82 นางสาว สุภาวดี นาเวียง นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
83 นาง ธันนิดา กงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
84 นางสาว ชุติมา หล้าหา ผู้ช่วยนักวิชาการส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
85 นาง จันทร์เพ็ญ มะลัยขวัญ นิติกร เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
86 นาย สมาน  กุศลช่วย ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
87 นางสาว สุพัตรา จ าปาน้อย นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
88 นางสาว จริยา บุญเกิด นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัตุรัส ชัยภูมิ
89 นาย ศักด์ิดา เพียงใจ นายช่างโยธา อบต.ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
90 นางสาว พนิสา  พิจยานนท์ รองปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านสวี สวี ชุมพร
91 นางสาว ศิริพร ฉากพิมาย นิติกร อบต.คลองรี สทิงพระ ชุมพร
92 นาย กางี ปลัด อบต. อบต.เมืแงพาน พาน เชียงราย
93 นางสาว เยาวรักษ์ มาสม นิติกร เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย
94 นาย ชูศักด์ิ  ค าแปง นิติกร เทศบาลต าบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
95 นางสาว พิมพ์ทิพย์ พิชัย นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
96 นาย กฤตธัช อุทัยศิลป์ วิศวกรโยธา เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย
97 นาย โกวิทย์ คุณรัตน์ เทศบาลต าบลสายน  าค า แม่จัน เชียงราย
98 นาย พนมไพล์ จันทะมา นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
99 นางสาว นันทนา มรกต นิติกร เทศบาลต าบลยางฮอม ขุนตาล เชียงราย

100 นางสาว กัญญ์ณัชชา วงค์ป่ินแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
101 นางสาว กมลทิพย์ หลักม่ัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
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102 นางสาว ณัฎฐกมล ภูกองไชย นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
103 นาง สุภาสินี กาวิละ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลเวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย
104 นาย กณิศ รัตนธรรม นิติกร ชพ. เทศบาลต าบลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
105 นาย ธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์ รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่
106 นาง สุพรรณ จีแดง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
107 นางสาว สุธีพร ไชยนาวา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เทศบาลต าบลแม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
108 นาย ประพันธ์  หวังทวยทิพย์ ปลัด อบต. อบต.สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
109 นาย พิสิษฐ์พล สิทธิวงค์ นิติกร เทศบาลต าบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่
110 นาย ณัฐพงศ์ มหายศ นิติกร เทศบาลต าบลยางเนิ ง สารภี เชียงใหม่
111 นาย คัชเชล  จีนวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลน  าพัฒนา หางดง เชียงใหม่
112 นาย ปัญญาพล  ใจสุดา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
113 นางสาว สุริศรี สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
114 นางสาว ชญาดา น้อยอ่ า นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
115 นาย ณัฐวุฒิ บุตรต๊ะ หัวหน้าส านักปลัด อบต.หางดง ฮอด เชียงใหม่
116 นาย ภาณุพงศ์  มะณีทอง นายช่างโยธา อบต.ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
117 นางสาว วันทอง  สายเคร่ือง นิติกร อบต.ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
118 นาย ยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
119 นาย สนธยา เผ่าพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.น  าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
120 นาย ภานุมาศ บัวเนียม รองปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
121 นางสาว พลอยปภัส  วัชรโชคชัยพงษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
122 นาย สนิท ตูลเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
123 นาย ศุภวิชญ์ ดารารัตน์ วิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
124 นาย อัฐนัยพร พักตร์จันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.หนองบัว รัษฎา ตรัง
125 นาย ธัชชัย  สุขยัง นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
126 นาย ประจวบ ทองเหลือ นิติกร ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
127 นาง ชนิกานต์  อุไรรัตน์ ท้องถ่ินอ าเภอย่านตาขาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิาน ย่านตาขาว ตรัง
128 นาย อมเรศ นวลศรี นิติกร อบต.ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
129 นางสาว พิมพ์พิชชาญ์  ชัยแก้ว นิติกรปฏิบัติการ อบต.นาหม่ืนศรี นาโยง ตรัง
130 นาง สุชิรา  ปานมาศ หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
131 นาง สุขิรา  ปานมาศ หัวหน้าส านักปลัด ทต.นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
132 นาย กิตติ  สีสุข ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.นาหม่ืนศรี นาโยง ตรัง
133 นางสาว นุชรีย์ เทพรัตน์ ปลัดอบต.หนองบัว อบต.หนองบัว รัษฎา ตรัง
134 นางสาว ณิชนันทน์  เขียวสุวรรณ รองปลัด อบต.หนองบัว รัษฎา ตรัง
135 นาย ไกรสิงห์  ศิริกุล ผอ.กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
136 นางสาว สุภาพร มากขาว นายช่างโยธาช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลา อ าเภอเมืองตรัง ตรัง
137 นาย ไชยณรงค์ ทองหุ้ย นายช่างโยธาช านาญงาน อบต.วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
138 นาย เทพภากร อ่อนแก้ว นิติกร อบต.ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
139 นางสาว อนิชจิรา สิสม นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
140 นางสาว วิไล เกื อมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก กันตัง ตรัง
141 นางสาว สุกัญญา หาบสา ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก กันตัง ตรัง
142 นาย นายสัมพันธ์  ตาเตะ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.คลองชีล้อม กันตัง ตรัง
143 นางสาว กันยารัตน์ บัวศรี นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสัก กันตัง ตรัง
144 นาย ปรีชา หะสัง นายช่างโยธา ช านาญงาน อบต.บ่อหิน สิเกา ตรัง
145 นางสาว ปรียกร มีชูวรพงศ์ นิติกรปฎิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองลุ กันตัง ตรัง
146 นาง อนิษา  แก้วมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลคลองปาง รัษฎา ตรัง
147 นางสาว ชวัลรัตน์ จันทรักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลต าบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
148 นาย อลงกรณ์ ไชยเสนีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง เมืองตรัง ตรัง
149 นาย ภูมิภัทร กล่ินหอม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง ตรัง
150 นาย ประยงค์  ก่ึงเล่ียน ผอ.กองช่างเทศบาลต าบลควนโพธ์ิ เทศบาลต าบลควนโพธ์ิ ย่านตาขาว ตรัง
151 นาย สุชาติ  สุวรรณรัตน์ นิติกร ทต.สิเกา สิเกา ตรัง
152 นาย วิทยา แก้วเพ็ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
153 นาย สุริยะ  แก้วทองประค า ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
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154 นาย นายจิรทีปต์  ชูแสง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
155 นาย ภูสิทธ์ิ  สิทธิชัย ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง กันตัง ตรัง
156 นาย ธัชสถิตย์  ศุภสุนทรศิริ นายช่างโยธาช านาญงาน อบต.ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
157 นาย เฉลิม สีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง รัษฎา ตรัง
158 นาย เอกลักษณ์  อินทรักเดช นายช่างโยธารักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง อบต.โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
159 นาย วิระชาติ วิประกษิต นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
160 นางสาว นิตยา พุทธชาติ ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.คลองปาง รัษฎา ตรัง
161 นาย เจษฎา เจริญวรนนท์ นิติกรปฏิบัติการ อบต.หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง
162 นางสาว วจิรา ทองย้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต.นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
163 นาย ภานุวัฒน์ สูงสุทธ์ิ นายช่างโยธาช านาญงาน อบต.นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
164 นาย นายมาโนช ก่ึงเล่ียน ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
165 นาย สุนธิกานต์ คงสง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
166 นาย เอกศักด์ิ ชุมแก้ว นิติกร อบต.ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
167 นาย เชิดชาย  สุขอนันต์ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง 
168 นาง วรภร จันทร์เทศ นิติกร เทศบาลเมืองตาก เมืองตาก ตาก
169 นางสาว ปาริชาติ  ด าดี นักบริหารสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต.แม่ปะ แม่สอด ตาก
170 นาง เจษฎาภรณ์ เลียงสมบัติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการพิเศษ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดตาก เมืองตาก ตาก
171 นาง รุ่งรัตน์ โตทองสุข นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดตาก วังเจ้า ตาก
172 นาย พิษณุ อ่วมทิพย์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.น  ารึม เมืองตาก ตาก
173 นางสาว รวี  บุญทอ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.น  ารึม เมืองตาก ตาก
174 นาย จิรศักด์ิ   สอนคุ้ม นายช่างโยธาช านาญงาน อบต.น  ารึม เมืองตาก ตาก
175 นาย เอกบุรุษ สมสุข หัวหน้าฝ่ายออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เมืองตาก ตาก
176 นาง ธันชนก  ปาหลวง นายช่างโยธาช านาญงาน อบต.ตากออก บ้านตาก ตาก
177 นาง ณัฐมน พรมวงษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน สถอ.บ้านตาก บ้านตาก ตาก
178 นางสาว ปาริชาติ ด าดี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ แม่สอด ตาก
179 นาย ส าเรียง ปันแสน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลสามเงา สามเงา ตาก
180 นาย วชิระพงศ์ ทองหาญ ผู้อ านวยการกองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลนครไทย นครไทย นครไทย
181 นางสาว รณพร เพชรสุก นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครนายก เมืองนครนายก นครนายก
182 นางสาว วราภรณ์ ชัยถาวรกิจ คนงาน ส านักผลั บ้านนา นครนายก
183 นางสาว ภคินี ชาลีนิวัฒน์ นิติกรปฎิบัติการ อบต บ้านนา บ้านนา นครนายก
184 นาย นรเศรษฐ์ ชูทรัพย์ นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนต าบลป่าขะ บ้านนา นครนายก
185 นางสาว เขมรัตน์ วงษ์มะณี ปลัด อบต. อบต.ขุมพล องครักษ์ นครนายก
186 นาย จักรี ดาวเรือง นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครนายก เมือง นครนายก
187 นางสาว กมลพรพรรณ ทีกา หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
188 นาย สุพจน์ สุขชม ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
189 นางสาว ชนัญชิดา กาญจนสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว บ้านนา นครนายก
190 นางสาว สุวรรณี กฤษฎารักษ์ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
191 นาย ณรงค์ การนา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
192 นางสาว เบญจวรรณ เงินเต็มเป่ียม นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
193 นาย ชัยสิทธ์ิ พลวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
194 นาย จิรวิชญ์  ฉิมมานุกูล นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลกุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
195 นาย รณกฤต  เสโนฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
196 นาย เขต  สอนนอก นสถ.ช านาญการ สถจ.นครราชสีมา บัวใหญ่ นครราชสีมา
197 นาง ดาวเรือง ยางไธสง นิติกร อบต.จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
198 นางสาว จินตนา  หนูไพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ สีคิ ว นครราชสีมา
199 นาย ณัฐวุฒิ  บัวเล็ก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลต าบลลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา
200 นาง ชนัดดา แช่มสูงเนิน ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา
201 นาง อรุณี มนัสสา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อบต.สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
202 นาย ธวัช  รักสกุล นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับ ต้น อบต.บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
203 นางสาว วรัญญา นิยมเดชา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
204 นาย ไกรวิทย์ ไกรนรา ผอ.กองช่าง ระดับกลาง เทศบาลต าบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
205 นาย สุรเชษฐ์ เพชรอาวุธ นายช่างโยธาปฎิบัติงาน เทศบาลต าบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

206 นางสาว นิตยา สุริยนต์ ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลต าบลชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
207 นาย สถิตย์  แก้วมรกต นิติกร เทศบาลต าบลชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
208 นาย โกศัลย์  อุทัยมงคล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ เก้าเลี ยว นครสวรรค์
209 นาย ณวัสพล  รุ่งโต หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางมูลนาก เมือง นครสวรรค์
210 นาย สุรสิทธ์ิ มากบุญ นิติกร อบต.วังน  าลัด ไพศาลี นครสวรรค์
211 นาย บรรณพัฒ   เรืองข า ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
212 นาย วิสุทธ์ิ เป่ียมสันติกุล นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
213 นาย อานนท์ คร่ าครวญ นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
214 นาย นิรันดร์ ทองคุปต์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนราธวาส เมือง นราธิวาส
215 นาย นายอุสมาน  ไซดี นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง แว้ง นราธิวาส
216 นางสาว ปรางค์สุดา หยดย้อย นักผังเมือง เทศบาลเมืองสุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส
217 นางสาว สิริพิริดา สุวรรณรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
218 นาย ธนะกิต  อินปาว นายช่างโยธาอาวุโส กองช่าง เวียงสา น่าน
219 นาง ทัศนีย์ ชิดสูงเนิน ท้องถ่ินอ าเภอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
220 นาย นคเรศ  ศรีโท ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองล าสามแก้ว ล าลูกกา ปทุมธานี
221 นาย ทวิช บุญญจักร์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
222 นาย สมรักษ์  แหยมเกตุ หัวหน้าฝ่ายควบคุม อาคาร เทศบาลเมืองลาดสวาย ล าลูกกา  ปทุมธานี
223 นางสาว นิดา ตโมพุทศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
224 นาย อนุศักด์ิ วิเศษสังข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์
225 นางสาว ลักขณา  เรืองทับ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
226 นาย ปุญญาธร เกษมกุลพณิช ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
227 นางสาว ธนธีรา ชัยรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อบต.ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
228 นาย ศิลา พีรดาพัฒนพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
229 นางสาว นัฐวีณ์. มีคุณวิเศษ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องภ่ินจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
230 นาย ธรีเดช ตาแก้ว นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลบ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
231 นาย พิลึก ชัชวงษ์ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลอรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
232 นาย เสฏฐวุฒิ  เลิศแก้ว นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลสามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
233 นาย วุฒิชัย  ไตรคีรีสถิต นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลสามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
234 นาง ธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
235 นาย มนต์ชัย สุขจิตต์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลสามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
236 นาย ไพโรจน์  พจน์ด้วง นายกเทศมนตรีต าบลอรัญญิก เทศบาลต าบลอรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
237 นาย สุรพล รักพันธ์ ผอ.กงสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต.แม่กา เมือง พะเยา
238 นาย สมบูรณ์   ธนะสิทธ์ิ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านถ  า ดอกค าใต้ พะเยา
239 นางสาว บุญสิตา บุญนาม หัวหน้าส านักปลัด อบต.เหมาะ กะปง พังงา
240 นาย ภูรินท์  พูลศิริ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลกระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา
241 นาย ทนง  จิตตะพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลกระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา
242 นางสาว ขนิษฐา นาคสุวรรณ์ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเหล กะปง พังงา
243 นาย คภัสดี ศรีเปารยะ ผอ.กองช่าง อบต.บางไทร ตะก่ัวป่า พังงา
244 นาย นวพล ณ นคร ผอ.กองการเจ้าหน้าท่ี เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
245 นางสาว สุภา  คงทอง รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
246 นาย จิรศักด์ิ หนูช่วย นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
247 นาง นริศรา. บุญพันธ์ นิติกร อบต.โคกทราย ป่าบอน พัทลุง
248 นางสาว ฉันทริยา นะช้อย นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
249 นางสาว เมทิณี  ฉีดเกตุ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
250 นางสาว วรรณภรณ์  จิตรักษ์ นิติกร เทศบาลต าบลกงหรา กงหรา พัทลุง
251 นางสาว นางสาวสุนิดา จันทร์เต็ม นิติกรปฏิบัติการ อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
252 นางสาว สุนิดา จันทร์เต็ม นิติกรปฏิบัติการ อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
253 นางสาว วิมลมาศ  สังข์ทอง นักวิชาการสาธารณสุข อบต.นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
254 นางสาว ปราณี  เนียมช่วย นิติกร เทศบาลต าบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง
255 นาย อานุวัฒน์  วัฒนรัตน์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง
256 นางสาว ปิย์วรา  เมธาโรจนวัชร์ นิติกร เทศบาลต าบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
257 นางสาว ธมล  มงคลศิลป์ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลท่ามิหร า เมืองพัทลุง พัทลุง
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258 นางสาว เบ็ญจวรรณ ทิพย์มณเฑียร นิติกร เทศบาลต าบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
259 นางสาว ปาณิสรา หลีวิจิตร นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
260 นางสาว อาทิตยา  สังเพ็ชร นิติกรปฏิบัติการ อบต.เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
261 นาย เจน คงแก้วขาว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
262 นาย คุณากร คงยก นายช่างเขียนแบบ ทต.ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
263 นางสาว จอมขวัญ แนบเนียด นักวิชาการ สาธารณสุข อบต.เขาชัยสน  เขาชัยสน  พัทลุง
264 นาง ธัญญา  ดารากุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลงิ วราย ตะพานหิน พิจิตร
265 นาย ณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาล ทต.โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
266 นาง อินทิรา รุดทัง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
267 นาย สมเจต  ค าหงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม เพชรบุรี
268 นาย สมเจต  ค าหงษ์ ปลัด อบต. อบต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม เพชรบุรี
269 นางสาว รังสิมา  ทองอร่าม นิติกร อบต.บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
270 นาง สุนทรี บ าเพ็ญผล ผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลต าบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
271 นางสาว วารดี    ปราเวช พยาบาลวิชาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
272 นางสาว อัญชลี พรประเสริฐนัก นิติกร อบต.ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
273 นาย ปรัชญา เครือวัลย์ นักผังเมืองปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี
274 นางสาว สุกัญญา. ทรัพย์ประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
275 นาย ชวลิต หิรัญเดชารักษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
276 นาย ปรนันทน์  ทองสัมฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร เทศบาลเมืองชะอ า ชะอ า เพชรบุรี
277 นาย ธนาธิป   หิรัญวงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
278 นาง จริยา ศรีแจ้ เทศบาลต าบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี
279 นาง จริยา ศรีแจ้ เทศบาลต าบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี
280 นางสาว น  าผึ ง  แซ่เอ็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
281 นางสาว ปัญจารีย์ ทองลอย นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
282 นาย นิรันดร์  คชพงษ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
283 นาย บุญฤทธ์ิ  กุศลสวัสด์ิ นิติกรปฏิบัติการ อบต.ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
284 นาย สุรศักด์ิ  ชิ นเขมจารี นักวิชาการ สาธารณสุข ปฏิบัติการ เทศบาลต า บลท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี
285 นาย สุกัลย์ การวิจิตร์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
286 นาย วรายุทธ หลวงแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลต าบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
287 นาย สุกัลย์ การวิจิตร์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
288 นาย สามารถ อัยสุวรรณ์ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
289 นางสาว สุมณฑา พีรพัฒนกุล นิติกรช านาญการ เทศบาลนครภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
290 นาย ขจร ฮวบเจริญ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลกะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
291 นางสาว ภาริฏฐา โกรณ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
292 นาย นพวุธ  บุญบุตร รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลราไวย์ เมือง ภูเก็ต
293 นางสาว น.ส.สนธิชา  ชาลง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เมือง มหาสารคาม
294 นาย ทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล นสถ.ชก. สถจ.มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
295 นาย สิทธิชัย กางโหลน ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
296 นาย จักรี จันต๊ะคาด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
297 นางสาว สุวิชาดา คันทัพไทย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สถจ.แม่ฮ่องสอน เมือง แม่ฮ่องสอน
298 นาย ฉัตรชัย ชมพนา นิติกรปฏิบัติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
299 นาย แวอับดุลรอแม  มะยีแต ปลัด อบต อบต.บ้านแหร ธารโต ยะลา
300 นาย ปรีชา แซ่เล่ือง นิติกร เทศบาลเมืองเบตง เบตง ยะลา
301 นางสาว สิริจันทร์ ก้งหว่ัน นิติกร สถจ.ยะลา เมือง ยะลา
302 นาย วุฒิชัย แก้วเกาะสะบ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าทะลุ บันนังสตา ยะลา
303 นางสาว สุนิสา ย่ีสุนทรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน อบต.อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
304 นาย สักขี  ผ่านจังหาร ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลวังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 
305 นาย สมชาย รุ่งเรือง ท้องถ่ินจังหวัดระยอง สถจ.ระยอง เมืองระยอง ระยอง
306 นาย ไนรุชย์ โปธาเก๋ียง นิติกร ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดระยอง เมือง ระยอง
307 นาย ธนากร  ทรงศิริ หัวหน้าส านักปลัด อบต.ส านักทอง เมือง ระยอง
308 นาย สมพร  นารี หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลต าบลพลา บ้านฉาง ระยอง
309 นางสาว นงนุช อินพุ่ม นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด แกลง ระยอง
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310 นาง สุรจิต รุทธ์รวี นิติกร อบต ทางเกวียน แกลง ระยอง
311 นาย พชรกฤต ฤทธ์ิมหา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลต าบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง
312 นาย สมพงษ์ ประจิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อบต.บางบุตร บ้านค่าย ระยอง
313 นาย จักราว  สาครเสถียร นายช่างโยธา อบต.พังราด แกลง ระยอง
314 นาย สาคร อินดี หัวหน้าฝ่ายการโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง
315 นาย ธีทัต ปรีชาญานพานิช นิติกร ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดระยอง เมืองระยอง ระยอง
316 นาย สุริช วงษ์เสง่ียม ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง เมือง ระยอง
317 นาย วีรศักด์ิ ประสุวรรณ นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง เมือง ระยอง
318 นาย พงศกร ผางน  าค า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง
319 นางสาว มรรษวีร์ บุญเจริญ นักผังเมืองปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองระยอง ระยอง
320 นางสาว สุรารักษ์  สุบิน นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลมะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
321 นาง นริศรา ชิตตันสกุล ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองแก่งคอย แก่งคอย ระยุรี
322 นาย คเณชา ดวงจันทร์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลหลุมดิน เมือง ราชบุรี
323 นาย ชัยพร  สีชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ทต.ป่าตันนาครัว แม่ทะ ล าปาง
324 นาง ล าดวน ทองเงิน ท้องถ่ินอ าเภอแม่ทะ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอแม่ทะ แม่ทะ ล าปาง
325 นาย ธีรยุทธ  ขัดทา นิติกร เทศบาลต าบลวังพร้าว เกาะคา ล าปาง
326 นางสาว อุฬาริกา โยสิทธืิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เทศบาลต าบลวังพร้าว เกาะคา ล าปาง
327 นาย ศักรินทร์ กอขันธ์ นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมือง ล าปาง
328 นาง อรุณี เครือระยา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ เทศบาลต าบลหลวงใต้ งาว ล าปาง
329 นาย กฤตชัย สุวรรณโน ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโป่ง งาว ล าปาง
330 นางสาว อารีรัตน์ ฟองศักด์ิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สถจ.ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน
331 นาง ณัฎฐาพร ปัทถาพงษ์ ปลัด อบต. อบต.ท่าล่ี ท่าล่ี เลย
332 นางสาว สุดาพร ทอพิมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อบต.หนองผือ ท่าล่ี เลย
333 นางสาว พรนภา  นครภักดี นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเลย เอราวัณ เลย
334 นาง บุบผา  ศรีดงพลับ ท้องถ่ินอ าเภอนาด้วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน นาด้วง เลย
335 นาย ปฏิวัติ พลายน้อย ท้องถ่ินอ าเภอภูกระดึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเลย ภูกระดึง เลย
336 นาย ทิชากร  เป๊ะชาน นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
337 นางสาว รุ่งนภา ปินะเต ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง เมืองเลย เลย
338 นาย กฤตชัย โสดาปัดชา นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง ด่านซ้าย เลย
339 นาย ธีรยุทธ ชาจันทร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
340 นางสาว วาสนา  มะโนรมย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
341 นาย สรรพสิทธ์ิ  วิทยายนต์ นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
342 นาย บัณฑิต เจตนา นายช่างโยธา อบต.โพธ์ิวงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
343 นาย พิทักษ์  ไพฑูรย์ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
344 นาย วีรภัทร์  จันทมาศ นิติกร เทศบาลต าบลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
345 นางสาว กรรณิการ์   ตะเคียนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง เทศบาลต าบลศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
346 นาย ณรงค์ชัย สมร ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ เทศบาลต าบลศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
347 นาง สรินนา กฤษณะคุปต์ นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
348 นาย จิตรกร อยู่หนูพะเนาว์ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
349 นาย ณฐกานต์  พรมแก้ว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักช่าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
350 นาง สุวนัส บัวมาศ หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ส านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
351 นาง ปัทมาภรณ์ ค าภูแสน หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
352 นาย สุวิทยา ตองตาสี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบะหว้า อากาศอ านวย สกลนคร
353 นางสาว สิตา จันทราศรี นิติกรช านาญการ อบต.โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
354 นาย ตรัย เจริญศักด์ิ นิติกรช านาญการ เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
355 นาย ญาณันธร เส้งนนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลฉาง นาทวี สงขลา
356 นาย พิชัย  ศรีนวลขาว นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา
357 นาย ฐิติโชค  สุขศรีเพ็ง นิติกร อบต.คูหา สะบ้าย้อย สงขลา
358 นาย นพดล หมัดเลียด ผอ.กองช่าง อบต.ประกอย นาทวี สงขลา
359 นาย วัฒนะ ชูสิงแค นายช่างโยธา เทซบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
360 นาย ณรงค์ โชติมณี ผอ กองช่าง อบต.ชุมพล สทิงพระ สงขลา
361 นางสาว ณิชาภา ฆังคะมโณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
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362 นางสาว ปาณิศา  สุวรรณมณี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลวัดขนุน สิงหนคร สงขลา
363 นาง สุภาภรณ์ ธิมาบุตร หัวหน้าส านักปลัด อบต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา
364 นาย อาบีดีน รามันเจะ ผช.จพงธุรการ อบต.จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา
365 นางสาว ศิรินาฏ นวลแก้ว นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลดีหลวง สทิงพระ สงขลา
366 นางสาว ฉัตรกุล  สินสงวน นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลคลองแงะ สะเดา สงขลา
367 นางสาว ศศิวรรณ แก้วเสน นักวิชาการสาธารณสุข ส านักปลัด อบต.ตะเครียะ ระโนด สงขลา
368 นางสาว เพ็ญทิพา ผาสุข หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
369 นางสาว ภาวดี ชุตินธร นิติกร เทศบาลต าบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา
370 นาย คมสัน สินสงวน ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลต าบลท่าช้าง อ.บางกล่ า สงขลา
371 นาย วีรชัย ช่างสาร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา
372 นาย ธีระพล ชุลี วิศวกรโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา
373 นางสาว พรหมพร พรหมนายก นายช่างโยธา เทศบาลต าบลท่าพระยา สะบ้าย้อย สงขลา
374 นางสาว ศุภราภรณ์  จรูญพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง อบต.คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
375 นาย จักรกฤช มุสิกชาติ นิติกร เทศบาลต าบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา
376 นาย ภาณุ  จันทร์เมือง ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา
377 นาย สุเชษฐ์  ตุ่นหนู นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนต าบลตะเครียะ ระโนด สงขลา
378 นางสาว ฮุสนา  ยีสมัน นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลท่าช้าง บางกล่ า สงขลา
379 นาย  ทรงศักด์ิ  บุญท่ีสุด หัวหน้าส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม บางกล่ า สงขลา
380 นาง อุษณีย์  มากหนู ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม บางกล่ า สงขลา
381 นาง ณัฐธิดา  ศิวิไลย ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม บางกล่ า สงขลา
382 นาย สุรศักด์ิ  นิลเชื อวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา
383 นาย ธนกร  สุวรรณะ นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา
384 นางสาว อันอัม  เจ๊ะอาแซ พนักงานจ้างท่ัวไป เทศบาลต าบลสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
385 นาย มโนช มีปิด นายช่างโยธาช านาญงาน ทต.เชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา
386 นางสาว ถิรนันท์ ศรีสงค์ นิติกร เทศบาลต าบลกระแสสินธ์ุ กระแสสินธ์ุ สงขลา
387 นาย อภิเดช ชุมชาติ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลต าบลคูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 
388 นาย สัมพันธ์ สังดวง นิติกร อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
389 นาย สมมาตร มาสมาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
390 นาย อานัส มรรคาเขต นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
391 นาย วินิต  ไชยสงคราม ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
392 นาย สุกล พรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง ละงู สตูล
393 นาง อมรทิพย์  มีแสง นิติกร ช านาญ การ เทศบาลตำบลควนโดน ควนโดน สตูล
394 นางสาว ผ่องนภา เผือกนวม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง เทศบาลต าบลบางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
395 นาย พรเลิศ ทักษิณาพิทักษ์ ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลเมืองพระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ
396 นาย ประทิน ปานอุทัย ปลัดอบต.บางพรม กรมส่งเสิมการปกครองท้องถ่ิน บางคนที สมุทรสงคราม
397 นาย อยุทธพล แก้วมูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
398 นาง พรทิพย์  ม่ิงมณเฑียร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
399 นางสาว นุชนาฎ  เจียมพลายจิตร์ นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
400 นางสาว วิภารัตน์ ผาลาด นักวิชาการสุขาภิบาล อบต.บ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม
401 นางสาว สุจินดา  ดุลยะสิทธ์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
402 นาย สานิตย์ จันทร์แย้ม นิติกร อบต.ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
403 นาย ณรงค์ชัย ภัทรศาศวัต นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลวัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
404 นางสาว พรศรี วิไล รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
405 นาง ชลธิชา  ฆ้องเกิด นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว
406 นางสาว จิรัชยา จิ นสุริวงษ์ นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
407 นาย วสันต์ ปัญญา นิติกร องค์การบรืหารส่วนต าบลโคกป่ีฆ้อง เมือง สระแก้ว
408 นาย ชยุต  จ านงค์ศร ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว
409 นาย เกรียงไกร ไชยประภา ปลัด อบต.หนองแวง อบต.หนองแวง โคกสูง สระแก้ว
410 นางสาว เกศินี วงศ์พระจันทร์ นิติกร เทศบาลต าบลคลองหาด คลองหาด สระแก้ว
411 นาย สมปอง  กันอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง สระแก้ว
412 นาย สิทธิณัฐ  อัตภูมิ นิติกรช านาญการพิเศษ เทศบาลเมืองแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
413 นาย พสิษฐ์ จ านงค์ทัย ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไข่น  า หนองแค สระบุรี
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414 นางสาว ชิตาพร เนาว์นิเวศน์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลป๊อกแป๊ก เมือง สระบุรี
415 นาย ชานนท์ วงษ์พจนี ท้องถ่ินอ าเภอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
416 นาย วิจิต ว่องพรรณงาม นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
417 นาย ประเสริฐ  กาฝาก นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโ
418 นาย ชัยสิทธ์ิ พันธงชัย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
419 นางสาว จารุวรรณ  บูลย์ประมุข นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เมือง สุโขทัย
420 นางสาว วารี  หลวงนา หัวหส านักปลัด อบต.บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
421 นางสาว อนิญชิตา หนูเมือง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
422 นาย กัมพล คุ้มคชสีห์ นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เมือง สุโขทัย
423 นาย สุรศักด์ิ  เนียมเกิด นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลเมือเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
424 นาย อดิศักด์ิ ชมช่ืน ผอ.กองช่าง อบต.บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
425 นาย มานพ  เกษประทุม ปลัด อบต. อบต.หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
426 นาย สมชาติ เจริญผล นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
427 นางสาว สิริกร บุษดี นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
428 นาย อิทธิพร  โรจน์ธนะธัญญา ท้องถ่ินอ าเภอเดิมบางนางบวช ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
429 นาย สุวิชา จามพัฒน์ นิติกรช านาญการ เทศบาลต าบลขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
430 นางสาว จันทิมา  อู่พยัคฆ์ นายช่างโยธา อบต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
431 นาย วัชรินทร์  เมืองด้วง ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
432 นาย อรรตนันท์ ไพบูลย์ อบต.หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
433 นาย นายสมัชชา  นิจอาคม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
434 นางสาว ประยูร วงศ์แดง นิติกรข านาญการ เทศบาลต าบลเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
435 นาย เสาวพงศ์ ศรีมุกข์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอบ้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
436 นาง นัชรี คงเกิด ปลัด อบต. อบต.ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
437 นาย อมรเทพ ชูขาว ผื้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านเช่ียวหลาน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
438 นาย วีระชัย ปวีณพงศ์ ผื้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
439 นางสาว ขวัญจิตต์  เพชรอนันตกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
440 นางสาว สุนิษา  พรหมสวาสด์ิ รองปลัด อบต อบต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
441 นาย ณัฐพล ศรีแก้ว นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าท่ี เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
442 นางสาว กรรณิการ์ อ าไพรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักปลัด ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
443 นางสาว วิลาศินี  มณีเจริญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
444 นาย นราพงษ์ คมบาง ท้องถ่ินอ าเภอ สถจ.สุราษฎร์ธานี พนม สุราษฎร์ธานี
445 นาย นรินทร์  นิยมแก้ว นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
446 นาง ม่วงงาม บุญเสริมสุข นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
447 นาง ม่วงงาม บุญเสริมสุข นิติกรช านาญการ เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
448 นางสาว นันทพร เจ๊กจันทึก หัวหน้าส านักปลัด อบต.สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
449 นาย อรรตนันท์   ไพบูลย์ นิติกร อบต.หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
450 นาย ส าราญ ทองสิงห์คลี ปลัด อบต อบต.สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
451 นาง สุวรรณา  ด้วงโยธา นักทรัพยากรบุคคล ทต.บ้านนา  บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
452 นางสาว สมาพร บัวศรี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลบ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
453 นางสาว รุ่งตะวัน นันทะยานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี สถจ.สุราษฎร์ธานี เมือง สุราษฎร์ธานี
454 นาย ศุภฤกษ์ ศรชนะ นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลพนม พนม สุราษฎร์ธานี
455 นางสาว ณัฐติยา ฤทธิชัย นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
456 นาย นัฐพล โยธาทัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
457 นางสาว ดวงพร เดชสุด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง เทศบาลต าบลท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
458 นาย ประยูร  สิขิวัฒน์ นิติกร  ช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
459 นาย ส าเนียง  เป็นวัน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ สุรินทร์
460 นางสาว เตือนใจ  ปัญญาไว นายช่างโยธา อบต.ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์
461 นาย อภิชาติ ชาญธีระวัฒนา ผอ ส านักช่าง เทศบาลเมืองหนองคาย เมือง หนองคาย
462 นาย วุฒิคุณ ไชยแสง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ องค์บริหารส่วนต าบลบ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย
463 นาย วรวัฒน์  เอื อพงศ์การุณ สถาปนิกปฎการ เทศบาลเมืองหนองคาย เมือง หนองคาย
464 นางสาว รับขวัญ ฤกษ์รุจิพิมล สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักช่าง เทศบาลเมืองหนองคาย เมือง หนองคาย
465 นางสาว รับขวัญ ฤกษ์รุจิพิมล สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักช่าง เทศบาลเมืองหนองคาย เมือง หนองคาย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

466 นาย เอกศาสตร์ หนันต๊ะ นักจัดการงาช่างปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล โพนพิสัย หนองคาย
467 นาย นายสาธิต  เสติ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลนาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู
468 นาย ชินโชติ บุญฤทธ์ิ นิติกร ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพังงา เมือง หวัดพังงา
469 นางสาว นุศรา  จ่ันวงศ์แก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
470 นาย รัชชานนท์ สิงห์ค า หัวหน้าส านักปลัด ทต.กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
471 นางสาว นันทกานต์ อุทะมาลา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน อบต.นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
472 นาย ธีรวัฒน์ สนิทชน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน สถจ.อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
473 นาย วินัย มูลป้อม ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลหนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
474 นางสาว สุปราณี แก้วสีขาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง หนองแสง อุดรธานี
475 นาย วิบูลย์ เพียงพรทิพย์ นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง หนองแสง อุดรธานี
476 นาง พิลาวัลย์ ทองเพ็ญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบต.บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
477 นาย พงศธร ธัญนนทิวรรธน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
478 นาย รัชชานนท์  สิงห์ค า หัวหน้าส านักปลัด เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
479 นางสาว สุภาภรณ์ ชัยประสานสินธื์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กุดจับ อุดรธานี
480 นาย โอภาส  บุญภาตระกูล นิติกร เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
481 นาย นิรุกข์ สิงห์ทอง ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
482 นาย ณัฐพร ไชยจักร หัวหน้าฝ่ายผังเมือง เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
483 นาย อุดมศักด์ิ  ธรรมน าศีล หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ส านักงานเทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
484 นาง จริยา รักเสน่หา พนักงานจ้างท่ัวไป องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง หนองแสง อุดรธานี
485 นาย สถิตพงษ์  ดวงศรี ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
486 นาย เสฏฐวุฒิ  หวันธรรมา นิติกร อบต.น  าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
487 นาย ประจักษ์ ประภาการ นายก อบต. อบต.ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
488 นาง ธนิดา  สิงหกุลศิริ ผอ.กองคลัง อบต.ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาม อุดรธานี
489 นาย ปราโมทย์  ไกรหาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวยสามพาด (ส านักปลัด) ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
490 นางสาว จีระวัตร เจียรวาปี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
491 นาย สุริยะ สีปา เจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
492 นาย ชาตรี  ค าจ าปี นิติกรช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
493 นางสาว กุนทินี  ภูค าแสน นิติกรปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม หนองหาน อุดรธานี
494 นาย ประดิษฐ์    เหมุทัย นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
495 นาย สันติ จุระ นายช่างโยธา เทศบาลต าบลหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
496 นางสาว ศิริพร พรมลา นิติกร อบต.บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
497 นาย ทวีป เหลือจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
498 นางสาว ปารมี สายพัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
499 นาย ชาญชัย  น าสุย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี
500 นาย โกมิฬ ยาธรรม นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
501 นาย ถิรวัสส์ โสภา นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
502 นาย พยุงศักด์ิ เดชก าจร นิติกรปฏิบัติการ อบจ.อุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
503 นาย ศักด์ิดา  วงษ์นามใหม่ ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
504 นาย เชษฐา พวงดอกไม้ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
505 นาย สมนึก เมฆธูป ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
506 นาย ปฏิภาค กอบแก้ว วิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
507 นาย ระพีพันธ์ จุ้ยแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
508 นาย ธิตติวุฒิฌ์  พุฒลา ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
509 นาย ธณัฐพล เมตตา ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
510 นาย ประสงค์  สุวรรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
511 นางสาว อัจฉรา เกษศิลป์ นิติกร องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า ลานสัก อุทัยธานี
512 นาย อ านาจ ไชยคิรินทร์ นิติกรช านาญการ อบต.หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
513 นางสาว เบญจา จิตรสบาย ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
514 นาย ครรชิต  ปุสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
515 นางสาว นาฎอนงค์ เสนาพันธ์ุ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลต าบลศีขรภูมิ ศีขรภูมิ อุบลราชธานี
516 นาย คมกฤษ  ไชยชนะ ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบอน ส าโรง อุบลราชธานี
517 นาง ก่นตสินี ชาตรี พยาบาลวิชาชีพ อบต.พังเคน นาตาล อุบลราชธานี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

518 นาย มงคล สิงห์ชาติ หัวหน้าส านักปลัด อบต.หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
519 นาย สันติภพ บุดดีสิงห์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบต.หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
520 นางสาว นิธินันท์  พีระชัยศักด์ิ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลปทุม เมือง อุบลราชธานี
521 นาย อรรถกรณ์  สีทา ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลโพธ์ิไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
522 นางสาว จิรัชญา คงบวรทิพย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี



คิวอาร์โค้ดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การอบรม เรื่อง “คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผัง

เมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. 
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference) โปรแกรม Cisco Webex Meetings 
 

เอกสาร คิวอาร์โค้ด 

1. เอกสารประกอบการอบรมเร่ือง  

“คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผัง
เมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

(แบบรูปเล่ม) 

 
 
 
 
 
 

https://qr.page/g/1CxE821XNDo 

2. ส่งประเด็นคำถามให้วทิยากร 

 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/r5qSXjxBe5WYvTnp7 

3. แบบทดสอบหลังการอบรม  

และแบบประเมินการจัดอบรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/WcwH5PgZa6LD9VqM7 
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