
ที่ ช่ือ สกุล ตําแหนง ระดับ สังกัด อําเภอ หมายเหตุ
5 วัน 7 วัน 15 วัน ที่ทํางาน มือถือ

1 นายเจตณรงค อินกัน หัวหนากลุมงานกฎหมาย สถจ.แพร เมือง 1/46 054-534-504 081-796-0618 ผูประสานงาน
2 นายมนตรี ดุลยเภรี นิติกรปฏิบัติการ สถจ.แพร เมือง 1/46 2/50 054-534-504 081-748-1134 ผูชวยผูประสานงาน
3 นายนาวิน กันนา ปลัดเทศบาล(วิทยากร) 8 ทต.รองกวาง รองกวาง 1/46 2/50 054-597-366 089-956-1457 ประธานเครือขาย
4 จ.ส.ต.นภดล เวียงนาค นิติกร 6ว อบจ.แพร เมือง 1/46 2/50 1/53 054-511-621 087-610-6782 รองประธานเครือขาย(1)
5 วาที่รอยตรีปนาท ตนาวรรณ ปลัด อบต. 7 อบต.หัวเมือง สอง 4/49 9/51 054-523-862 084-047-6442 รองประธานเครือขาย(2)
6 นางอรอนงค นันทะเดช ปลัดเทศบาล(วิทยากร) 7 ทต.สอง สอง 1/47 2/50 054-591-712 081-882-7233 นายทะเบียน
7 จาสิบเอกปฏิพล จอมดวง ปลัดเทศบาล(วิทยากร) 7 ทต.วังช้ิน วังช้ิน 5/49 4/51 054-589-116 081-783-7388 ประชาสัมพันธ
8 นางชมบุญ หมดมลทิน ปลัด อบต.(วิทยากร) 7 อบต.ทุงกวาว เมือง 1/49 2/50 054-624-257 089-956-9133 เลขานุการ
9 นางสาวดวงสมร ตั้งประเสริฐ รองปลัด อบต. 6 อบต.ทุงแลง ลอง 6/49 4/51 3/53 054-556-769 084-611-1030 ผูชวยเลขานุการ(1)
10 นางสาวเทพสรินทร เบี้ยจรัส หัวหนาสวนการคลัง 7 อบต.หัวฝาย สูงเมน 6/50 8/51 3/53 054-660-656 086-920-8677 ผูชวยเลขานุการ(2)
11 นางสาวโสภา ทะนันไชย ปลัด อบต. 6 อบต.ตําหนักธรรม หนองมวงไข 4/48 3/51 054-646-650 089-437-5862 ผูชวยนายทะเบียน
12 ส.ต.ท.ทวีสิทธ์ิ พัฒนชัยวัฒน ปลัดเทศบาล 7 ทต.แมคํามี เมือง 11/50 8/51 054-635-943 085-040-5086 ผูชวยประชาสัมพันธ(1)
13 นางสายสุนีย พันธุพานิช ผอ.กองสาธารณสุขฯ 7 ทต.เดนชัย เดนชัย 9/50 19/52 ผูชวยประชาสัมพันธ(2)
14 นายประเสริฐ มุงทอง ทองถ่ินอําเภอเมืองแพร สถจ.แพร เมือง ครู2/50 086-115-7840
15 นายปรีชา อินวรณ ทองถ่ินอําเภอรองกวาง สถจ.แพร รองกวาง ครู2/50 082-033-7206
16 นายประเทศ ทรวงอนุรักษ ทองถ่ินอําเภอเดนชัย สถจ.แพร เดนชัย ครู2/50
17 วาที่รอยตรีนพดล คําสม หน.กลุมบริหารงานบุคคล สถจ.แพร เมือง ครู2/50 086-182-0188
18 นายสมศักดิ์ อุตมา ผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ.แพร เมือง ครู2/51 054-532-485
19 นายสมาน อุตเสน ผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ.แพร เมือง ครู2/51
20 นางทิตตยา สุกใส หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 7 อบจ.แพร เมือง 3/49 081-885-3018
21 วาที่รอยตรีวิษณุ รอดสี หัวหนาฝายการประชุม 7 อบจ.แพร เมือง 4/50 6/51

หลักสูตร โทรศัพท

ทะเบียนบัญชีรายช่ือพนักงานสวนทองถ่ินที่ไดผานการฝกอบรมการดําเนินการทางวินัย
จังหวัดแพร
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22 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ หัวหนาฝายนิติการ 7 อบจ.แพร เมือง 10/50
23 นางธมกร วงศนอย หัวหนาสํานักปลัด 8 อบจ.แพร เมือง 10/50 8/51
24 นางสาวณัฐมน สุดแดน นักวิชาการศึกษา 5 อบจ.แพร เมือง ครู2/51
25 นายรณกร อภิญญาลังกร วิศวกร 5 อบจ.แพร เมือง 1/49 10/51
26 นายฤทธิพงษ ถนอม นิติกร 4 อบจ.แพร เมือง 6/51
27 นายบุญมี กาชาติ ครู คศ.3 อบจ.แพร เมือง ครู2/51
28 นายดัด ใจปญญา ครู อบจ.แพร เมือง ครู2/51
29 นางชวนพิศ สงชู ครู อบจ.แพร เมือง ครู2/51
30 นางนพมาศ อินจันทร หัวหนาฝายปองกันฯ 7 ทม.แพร เมือง 6/50 054-511-060 081-472-7740
31 นางสุภา นาจักร หัวหนาฝายบริหาร 7 ทม.แพร เมือง 9/50 20/52
32 นายหนูไกร โปรงมณี นิติกร 7 ว ทม.แพร เมือง 4/47 2/50 4/53
33 นายเผาพันธ รัตนภาค นิติกร 7วช ทม.แพร เมือง 7/49 4/51 1/53
34 นายวัฒนา ศิลปสนธยานนท รอง ผอ.รร.สาธิตเชตวัน ทม.แพร เมือง ครู1/50
35 นายทรงศักดิ์ ศิริขวง รอง ผอ.รร.เหมืองแดง ทม.แพร เมือง ครู1/50
36 นายสุรพันธ วิชาวุฒิพงษ รอง ผอ.รร.สวรรคนิเวศ ทม.แพร เมือง ครู1/50
37 สิบเอกอนันต เช้ือทอง ผอ.รร.สวรรคนิเวศ ทม.แพร เมือง ครู1/50
38 นายนพดล เวียงชัย ผอ.รร.ชัยมงคล ทม.แพร เมือง ครู1/50
39 นายเอกชัย สวัสดี ผอ.รร.เหมืองแดง ทม.แพร เมือง ครู1/50
40 นางภัทราพันธุ รูปโฉม ครูชํานาญการ ทม.แพร เมือง ครู2/51 วัดหัวขวง
41 นายวัชรินทร มารตอม ครูชํานาญการ ทม.แพร เมือง ครู2/51 สาธิตเชตวัน
42 นางเพียรทอง เมธะพันธุ ครู ค.ศ.3 ทม.แพร เมือง ครู2/51 วัดเหมืองแดง
43 นายบุญครอง ดอกเก๋ียง ปลัดเทศบาล 7 ทต.ชอแฮ เมือง 4/48 084-807-7011
44 นายบัญญัติ ใยดี หัวหนากองชาง 7 ทต.ชอแฮ เมือง ครู3/48
45 นายโชติ เพ็งแสงทอง นิติกร 7ว ทต.ชอแฮ เมือง 1/46 3/51 1/53
46 นายธนกฤต สิงหศิริ บุคลากร 6ว ทต.ชอแฮ เมือง ครู1/48
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47 นายชัยธัช สมใจแสน จนท.วิเคราะหฯ 5 ทต.ชอแฮ เมือง ครู3/48 20/52
48 นายเกรียงไกร ทิศา นิติกร 7ว ทต.ทุงโฮง เมือง 13/50 3/51 1/53
49 นางศศิธร ยอดเมือง จพง.ธุรการ 6ว ทต.ทุงโฮง เมือง ครู2/48
50 นางสาวฉวีวรรณ จันทรกา หัวหนาสํานักปลัด 7 ทต.แมหลาย เมือง 12/50
51 นายโรจนอนันต ใจนวล นิติกร 4 ทต.แมหลาย เมือง 7/50 4/51 082-035-1161
52 นางสาวภิญญดา มีเสาเรือน นักพัฒนาชุมชน 5 ทต.แมหลาย เมือง 2/53
53 นางธัญวรัตน ขันวงศ หัวหนาสํานักปลัด 6 ทต.แมคํามี เมือง 4/50
54 นางสาวทัชมล เสารแดน หัวหนากองสาธารณสุขฯ 6 ทต.แมคํามี เมือง 2/53
55 นางณิชนันทน ศรีใจ จนท.วิเคราะหฯ 5 ทต.แมคํามี เมือง 12/50
56 นางสาวนนทิชา ศรีใจอินทร บุคลากร 5 ทต.แมคํามี เมือง 2/53
57 นางทัศนียา กันยะมี นิติกร 3 ทต.แมคํามี เมือง 1/52 20/52
58 นายสุนทร แผนทอง ปลัดเทศบาล 7 ทต.สวนเขื่อน เมือง 1/47 8/51 089-956-1440
59 นางธนพร เปนใจ หัวหนาสวนการคลัง 6 ทต.สวนเขื่อน เมือง 8/50
60 นายศุภชัย แนววงศ จนท.วิเคราะหฯ 5 ทต.สวนเขื่อน เมือง 1/53
61 นายโสรัส คชปญญา นักพัฒนาชุมชน 4 ทต.สวนเขื่อน เมือง 1/53
62 นายมัธยันต กันทะวงศ จนท.วิเคราะหฯ 5 ทต.สวนเขื่อน เมือง 2/50
63 นายพนม วิใจคํา หัวหนากองคลัง 6 ทต.บานถ่ิน เมือง 2/50
64 นางศุภวัลย แตงราน จนท.วิเคราะหฯ 5 ทต.บานถ่ิน เมือง 3/51
65 นายธีรศักดิ์ เหมืองหมอ ปลัดเทศบาล 6 ทต.วังหงษ เมือง 4/50 086-187-1253
66 นายปรัชญา อินทราวุธ บุคลากร 4 ทต.วังหงษ เมือง 12/50
67 นายโสภณ กิติสาร ชางโยธา 3 ทต.วังหงษ เมือง 4/50
68 นางดวงพร รองเดช หัวหนาสํานักปลัด 6 ทต.ปาแมต เมือง 9/50 19/52
69 นายจงรักษ โศภิษฐชล ปลัด อบต. 7 อบต.เหมืองหมอ เมือง 1/49 10/51 081-765-3384
70 นางพิกุล เมืองฟา หัวหนาสํานักปลัด 7 อบต.เหมืองหมอ เมือง 8/50
71 นางสาวศิวพร ขอนกลาย นิติกร 5 อบต.เหมืองหมอ เมือง 1/51 12/52 3/53
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72 นายรวิฉัตร ชรากาหมุด ปลัด อบต. 7 อบต.รองฟอง เมือง 11/50 081-952-2652
73 นางสาววลีรัตน ชมภูม่ิง หัวหนาสวนการคลัง 7 อบต.นาจักร เมือง 3/50 9/51
74 นายวินัย สุตา บุคลากร 5 อบต.นาจักร เมือง 10/50 21/53 084-948-9695
75 นายกฤตนัน ธนโชคคุณาสิน จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.นาจักร เมือง 2/49
76 นายณัฐชาต นามวงคกา นักสังคมสงเคราะห 4 อบต.นาจักร เมือง 10/50
77 นางจุฑามาศ กาศวิเศษ ปลัด อบต. 7 อบต.หวยมา เมือง 6/49 7/51 081-884-0701
78 นายประสิทธ์ิ อุนศิริ นิติกร 5 อบต.หวยมา เมือง 2/49
79 นางอุสา ใจเฉลียว ปลัด อบต. 6 อบต.วังธง เมือง 8/49 089-634-2412
80 นางสาวทิพยวรรณ ทาวัน หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.วังธง เมือง 3/50 9/51
81 วาที่รอยตรีนิเวช แกนเรณู ปลัด อบต. 6 อบต.ทาขาม เมือง 6/49 7/51
82 นายณัฐพล ปาดอน หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.ทาขาม เมือง 4/50
83 นางสาวกุลยา โยธาภักดี จนท.วิเคราะหฯ 6ว อบต.ทุงกวาว เมือง ครู2/48
84 นายเจน ลือโฮง จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.กาญจนา เมือง 11/50
85 นายวิชาญ มีศรี ปลัด อบต. 6 อบต.ปาแดง เมือง 3/51
86 นายอดุลย เพ่ิมขึ้น รองปลัดเทศบาล 7 ทต.รองกวาง รองกวาง 3/49 12/52 086-421-6774
87 นายนิทัศน กตัญูคุณานนท ผอ.กองการศึกษา 7 ทต.รองกวาง รองกวาง ครู2/49 086-420-8818
88 นางปรียา บุตรชา ผอ.กองคลัง 7 ทต.รองกวาง รองกวาง 3/49 13/52 081-287-6507
89 นายนนตรี ขันคํานันตะ ผอ.กองชาง 7 ทต.รองกวาง รองกวาง 6/50
90 นายไพรัตน รัตนชมภู ผอ.กองสาธารณสุขฯ 7 ทต.รองกวาง รองกวาง ครู3/48 081-854-8306
91 นางสาวสุภัทรียา แจมรอด จบห.งานทะเบียนฯ 6ว ทต.รองกวาง รองกวาง 5/50 13/52 089-632-9809
92 นางสาวพรปวีณ มูลศิริ บุคลากร 5 ทต.รองกวาง รองกวาง 8/50 10/51 085-711-1543
93 นายวิทธวัส สิริพงศพันธุ นักพัฒนาชุมชน 5 ทต.รองกวาง รองกวาง 8/50 083-869-1179
94 นางชินารักษ ทิศปอง นักวิชาการเกษตร 5 ทต.รองกวาง รองกวาง 9/50
95 นายสันติ วะรินทร วิศวกร 5 ทต.รองกวาง รองกวาง 7/50
96 นายสมศักดิ์ จิตประจง นายชางโยธา 7ว ทต.รองกวาง รองกวาง 5/50 13/52
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97 นายณัฐพงษ หงษกิจเจริญ นายชางโยธา 5 ทต.รองกวาง รองกวาง 5/50
98 นายนพรัตน ปาดอน นายชางโยธา 3 ทต.รองกวาง รองกวาง 12/50
99 นางฑีรกานต ยอดสอน จพง.ประชาสัมพันธ 4 ทต.รองกวาง รองกวาง 5/50 13/52 089-557-0702

100 พันจาเอกนพดล พรมรักษา จพง.สาธารณสุข 5 ทต.รองกวาง รองกวาง 7/50 12/52 080-501-9740
101 นางรวิษฎา มูลศิริ จพง.ธุรการ 3 ทต.รองกวาง รองกวาง 5/50 089-636-7799
102 นางพัชรินทร อัฐวงศ จพง.ธุรการ 5 ทต.รองกวาง รองกวาง 9/50
103 นายนภดล ใจนันท ปลัด อบต. 6 อบต.รองกวาง รองกวาง 4/48 089-956-1458
104 นายฉัตรชัย ถนอม ปลัด อบต. 7 อบต.แมทราย รองกวาง 1/47 2/50 081-883-1187
105 นางสาวดารกา เชาวแลน บุคลากร 4 อบต.แมทราย รองกวาง 3/51
106 นายณฐภณ ปราบโรค ปลัด อบต. 7 อบต.น้ําเลา รองกวาง 4/47 2/50 089-758-8181
107 นางเจนจิรารภัส สิริวราพงศ หัวหนาสํานักปลัด 6 อบต.น้ําเลา รองกวาง 1/53 085-653-2628
108 นางรัสรินทร หลีเพ่ิมสุข จพง.การเงิน/บัญชี 3 อบต.น้ําเลา รองกวาง 1/53
109 นายสมสิทธ์ิ จาคํามา ปลัด อบต. 7 อบต.ไผโทน รองกวาง 1/47 8/51 089-755-4854
110 นายอนุพงษ ปนตะรังษี หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.ไผโทน รองกวาง 4/50 9/51
111 นายสมศักดิ์ อินทนะ ปลัด อบต. 6 อบต.หวยโรง รองกวาง 4/47 9/51 084-949-2508
112 นายเกียรติศักดิ์ บุญปน หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.หวยโรง รองกวาง 2/50
113 นางพัลลภา ปรีชา ปลัด อบต. 6 อบต.แมยางตาล รองกวาง 6/49 7/51 087-173-2533
114 ส.ต.อ.กิตติพงษ เสารแดน ปลัด อบต. 7 อบต.แมยางรอง รองกวาง 1/47 12/52 081-765-4453
115 นางสุดาลักษณ ใจทา ปลัด อบต. 7 อบต.แมยางฮอ รองกวาง 7/49 12/52 089-950-4358
116 นายสมยศ ยอดสอน บุคลากร 6ว ทต.สอง สอง 8/49 13/52 081-034-3477
117 นายดนุพงษ ยอดสาร นิติกร 5 ทต.สอง สอง 6/49 2/50 3/53 084-101-7949
118 นางสาวชนิตา ธงสิบสาม ปลัดเทศบาล 7 ทต.หวยหมาย สอง 4/49 9/51 081-885-0014
119 สิบเอกสุดใจ ศรีชุม หัวหนาสํานักปลัด 6 ทต.หวยหมาย สอง 5/49 088-413-2816
120 นางสาววรดนู สุตานันต บุคลากร 4 ทต.หวยหมาย สอง 12/50
121 นายไพโรจน สุจินดา นักวิชาการศึกษา 4 ทต.หวยหมาย สอง 10/50 087-193-4001
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122 นางชมภัค เหมืองทอง นักพัฒนาชุมชน 5 ทต.หวยหมาย สอง 12/50
123 นายอําพล โสภา นักวิชาการศึกษา 5 อบต.หัวเมือง สอง 10/50
124 นางศศิธร อินทรโกศล นักพัฒนาชุมชน 5 อบต.หัวเมือง สอง 12/50
125 นายวัฒนชัย รัตนกมลวรรณ นายชางโยธา 3 อบต.หัวเมือง สอง 10/50
126 นายสงคราม แกวโมลี จพง.ธุรการ 4 อบต.หัวเมือง สอง 10/50
127 นางกันธิกา วิใจคํา จนท.การเงิน/บัญชี 3 อบต.หัวเมือง สอง 12/50
128 นางนพวรรณ สัทธรรมนุวงศ ปลัด อบต. 6 อบต.บานกลาง สอง 5/49 081-287-7668
129 นางทรรศนีย ใจนวล หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.บานกลาง สอง 5/50
130 นายศักดิ์ชัย เนตรวงศ จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.บานกลาง สอง 1/50
131 นางปาริชาติ เพชรหาญ จพง.การเงิน/บัญชี 4 อบต.บานกลาง สอง 3/51
132 ส.ต.อ.ทองอินทร แมตเมือง ปลัด อบต. 7 อบต.บานหนุน สอง 1/47 089-851-5584
133 นายสฤษฎ เพชรหาญ หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.บานหนุน สอง 10/50
134 นางอารีรัก วังสิงห หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.บานหนุน สอง 12/50
135 นายกิตติพงษ วงศพระถาง ปลัด อบต. 7 อบต.เตาปูน สอง 2/50 9/51 086-190-4807
136 นายสมพจน หม่ืนโฮง หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.เตาปูน สอง 6/50
137 นายสุวิทย ออมแอม บุคลากร 5 อบต.เตาปูน สอง 1/50 10/51 083-319-0561
138 นายศิริพงษ ใจนนถี ปลัด อบต. 7 อบต.ทุงนาว สอง 12/50 10/51 4/53
139 นางรัชนี ธรรมใจ จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.แดนชุมพล สอง 9/50
140 นายประยูร รัตนะ นิติกร 5 ทต.หนองมวงไข หนองมวงไข 3/51 12/52 3/53
141 นายพงศธร ผาสิงห บุคลากร 5 ทต.หนองมวงไข หนองมวงไข 3/49 12/52 3/53
142 นายพีรพงษ แสนทิพย หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.ตําหนักธรรม หนองมวงไข 1/51
143 นางธิดารัตน ใจกลม หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.ตําหนักธรรม หนองมวงไข 9/50
144 นางสาวลักษฤทัย โชติมูล จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.ตําหนักธรรม หนองมวงไข 7/50
145 นายโชติกิตติ์ ศรีใจ นักวิชาการศึกษา 5 อบต.ตําหนักธรรม หนองมวงไข 12/50
146 นายปริญญา เทียมแสน ปลัด อบต. 6 อบต.ทุงแคว หนองมวงไข 1/50 081-021-0395
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147 นางปยพร ปนตะรังษี หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.ทุงแคว หนองมวงไข 3/51 12/52
148 นางสาวสายสมร ศักดิ์สิทธ์ิ จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.ทุงแคว หนองมวงไข 7/50 087-180-4725
149 นางสาวพัชรพร อุดคํามี นักพัฒนาชุมชน 4 อบต.ทุงแคว หนองมวงไข 3/51
150 นายชัยชาญ ปะละใจ ปลัด อบต. 7 อบต.วังหลวง หนองมวงไข 5/49 089-956-1466
151 นายกิตติพงศ กาลัง จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.วังหลวง หนองมวงไข 13/50
152 นางมณฑา สิทธิชยาพรกุล ปลัด อบต. 7 อบต.แมคํามี หนองมวงไข 4/48 089-854-3998
153 นางสาวณัฐชยา เวียงนาค จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.แมคํามี หนองมวงไข 7/50
154 นางแสงจันทร ปานแกว ปลัด อบต. 6 อบต.น้ํารัด หนองมวงไข 4/48 087-919-2203
155 นางสาวนันทภรณ จันทรเพ็ญ จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.น้ํารัด หนองมวงไข 7/50
156 นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศบาล 7 ทต.สูงเมน สูงเมน 4/47 9/51 089-956-1465
157 นายประชัน ใจวงศ ผอ.กองการศึกษา 7 ทต.สูงเมน สูงเมน ครู1/48 9/51
158 นางวราภรณ สิทธิวุฒิ หัวหนาสํานักปลัด 7 ทต.สูงเมน สูงเมน 5/50
159 นายสมบูรณ ขุนจันทร นิติกร 5 ทต.สูงเมน สูงเมน ครู1/48 3/51 2/53
160 นางสาวสมจินตนา สิทธิชยาพรกุล บุคลากร 5 ทต.สูงเมน สูงเมน 3/49
161 จสอ.บุญมี สังวาลไชย ปลัด อบต. 7 อบต.สูงเมน สูงเมน 8/50 081-473-6447
162 นางพัชรักษ โศภิษฐชล หัวหนาสํานักปลัด 7 อบต.สูงเมน สูงเมน 8/50 10/51
163 นายอภิมุข เวียงนาค ปลัด อบต. 7 อบต.น้ําชํา สูงเมน 7/49 17/52 081-031-9809
164 นายเอนก สบายสุข หัวหนาสํานักปลัด 6 อบต.น้ําชํา สูงเมน 10/50
165 นางสกุณา ผาสุข หัวหนาสวนโยธา 7 อบต.น้ําชํา สูงเมน 4/50 10/51 081-885-1559
166 นางรินรดา เวียงนาค หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.น้ําชํา สูงเมน 4/50
167 นางสาวสายพิณ พุมกลัด จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.น้ําชํา สูงเมน 10/50
168 จาสิบโทคิด ดวงโฮง นิติกร 4 อบต.น้ําชํา สูงเมน 1/52 20/52
169 นางอิสริยา กวางอุเสน ปลัด อบต. 7 อบต.หัวฝาย สูงเมน 8/49 084-808-0740
170 นายวีรยุทธ สุขเจริญ หัวหนาสวนโยธา 7 อบต.หัวฝาย สูงเมน 4/50 8/51
171 นางนพมาศ กาศเกษม ปลัด อบต. 7 อบต.บานเหลา สูงเมน 8/49 083-517-8595
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172 นายดิลกธรรม สารดี หัวหนาสํานักปลัด 6 อบต.บานเหลา สูงเมน 2/53
173 นางอนงค ขันคํานันตะ หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.บานเหลา สูงเมน 10/50
174 นางสาวดวงนภา สุขสําราญ จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.บานเหลา สูงเมน 10/50
175 นายชนวุฒิ พุฒิธนนนท ปลัด อบต. 7 อบต.สบสาย สูงเมน 1/48 7/51 081-167-2233
176 นางชุติมา เอี่ยมเจริญ หัวหนาสวนการคลัง 7 อบต.สบสาย สูงเมน 8/50 15/52
177 นางสาววนิดา กาวีวน จพง.การเงิน/บัญชี 4 อบต.สบสาย สูงเมน 2/51 12/52
178 ส.อ.เสกสรร กาศเจริญ ปลัด อบต. 7 อบต.พระหลวง สูงเมน 1/48 20/52 081-885-2395
179 นางอินทุกานต กุลนา หัวหนาสวนการคลัง 7 อบต.พระหลวง สูงเมน 2/51
180 นางณัฐวรรณ วังซาย จนท.การเงิน/บัญชี 3 อบต.พระหลวง สูงเมน 2/51 12/52
181 จาเอกกฤษดา โสตถิกุล ปลัด อบต. 7 อบต.บานปง สูงเมน 1/47 2/50 086-197-6319
182 นางสาวดวงฤทัย ศิริพิบูลยผล หัวหนาสวนการคลัง 7 อบต.บานปง สูงเมน 8/50 10/51
183 นางนฤมล ทรัพยไพศาลสุข หัวหนาสวนการคลัง 7 อบต.เวียงทอง สูงเมน 9/50
184 นางเขมพร บุญสูง ปลัด อบต. 7 อบต.ดอนมูล สูงเมน 6/49
185 นางสมศรี หนูสลัด หัวหนาสวนการคลัง 7 อบต.ดอนมูล สูงเมน 1/50
186 นางชนิดา อุดคํามี หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.รองกาศ สูงเมน 5/50
187 นายไพสิฐ พลปถพี ปลัด อบต. 7 อบต.บานกาศ สูงเมน 4/48 10/51 4/53 081-823-3384
188 จ.ส.อ.สมศักดิ์ คํามา ปลัด อบต. 7 อบต.บานกวาง สูงเมน 4/47 084-047-1650
189 นางจีราวัจน จันทสิทธ์ิ ผอ.กองการศึกษา 8 ทต.เดนชัย เดนชัย ครู1/48
190 นายอนันต ออนสนิส นิติกร 5 ทต.เดนชัย เดนชัย ครู5/48 2/50 2/53
191 นางสาวปริชาติ บุญชวย นักวิชาการศึกษา 5 ทต.เดนชัย เดนชัย ครู4/48
192 นางสงกรานต วงคอินทร หัวหนาสํานักปลัด 6 ทต.แมจั๊วะ เดนชัย 2/49
193 นายอนุสิทธ์ิ คงเชย หัวหนากองชาง 6 ทต.แมจั๊วะ เดนชัย 6/50
194 นางลาวัล กาวิน จบห.งานทะเบียนฯ 4 ทต.แมจั๊วะ เดนชัย 6/50
195 นายบันวิสุทธ์ิ ประมูลสิน นิติกร 4 ทต.แมจั๊วะ เดนชัย 1/53 21/53
196 จาเอกเอกชัย ชนะใหญ จพง.ปองกันฯ 4 ทต.แมจั๊วะ เดนชัย 4/50
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197 นางจารุนันท แสงสวาง ปลัดเทศบาล 7 ทต.ปงปาหวาย เดนชัย 8/49
198 นางสาวจุฑามาศ กํายาน หัวหนาสวนการคลัง 7 ทต.ปงปาหวาย เดนชัย 2/51
199 นางสาวโสภา สุขทรัพย จพง.การเงิน/บัญชี 4 ทต.ปงปาหวาย เดนชัย 2/51
200 นางสาวสุพรรณ กาวิน ปลัด อบต. 6 อบต.เดนชัย เดนชัย 4/49 089-956-1462
201 นายศิริวัฒน กาศเจริญ จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.เดนชัย เดนชัย 1/53
202 นายปกรณ ศิริพันธุ ปลัด อบต. 6 อบต.หวยไร เดนชัย 5/47 084-096-4699
203 นางสุจินต จี้อาทิตย หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.หวยไร เดนชัย 9/50
204 นายยุทธพันธุ โสภารัตน บุคลากร 5 อบต.หวยไร เดนชัย 5/47
205 นางสาวณัฐนันท รอดสี จนท.วิเคราะหฯ 6ว อบต.หวยไร เดนชัย ครู3/48
206 นายไตรเทพ แสนวงค นายชางโยธา 3 อบต.หวยไร เดนชัย 12/50
207 นายมนู ทิพยวงศ ปลัด อบต. 7 อบต.แมจั๊วะ เดนชัย 7/50 086-191-3725
208 นางอรณิชชา แฝงจันทร จนท.วิเคราะหฯ 6ว อบต.แมจั๊วะ เดนชัย 10/50
209 นางปริยลักษณ เผาพงษ ปลัด อบต. 7 อบต.ไทรยอย เดนชัย 4/49 086-430-8817
210 พ.จ.อ.กิตติ พลติ๊บ ปลัดเทศบาล 7 ทต.หวยออ ลอง 4/48 089-559-2155
211 นายพันธมิตร สันปาแกว ผอ.กองชาง 7 ทต.หวยออ ลอง 10/50
212 นางสุนันทา กรมกอง ปลัดเทศบาล 7 ทต.บานปน ลอง 2/49 081-960-1358
213 นายจักรภัทร ศรีสุริยะธาดา รองปลัดเทศบาล 7 ทต.บานปน ลอง 1/51 11/52 4/53 081-992-0103
214 นางชนิตา สนโต หัวหนาสํานักปลัด 6 ทต.บานปน ลอง 12/50
215 นายสุริยัน คําสม บุคลากร 4 ทต.บานปน ลอง 12/50
216 นางกมลทิพย สมนึก ปลัดเทศบาล 6 ทต.แมลานนา ลอง 13/50 081-764-9209
217 นางอลงกรณ สิงอุด หัวหนาสวนการคลัง 6 ทต.แมลานนา ลอง 3/51
218 นายเพชรายุทธ วิจาราณ ปลัดเทศบาล 6 ทต.แมปาน ลอง 1/50 081-961-0262
219 นายอาทิตย ศรีมงคล จนท.วิเคราะหฯ 5 ทต.แมปาน ลอง 10/50
220 ส.ต.อ.สนั่น จิณะไชย ปลัดเทศบาล 7 ทต.เวียงตา ลอง 5/47 9/51 081-289-2999
221 นายศฤงคาร ใจทา ปลัด อบต. 7 อบต.บานปน ลอง 1/48 8/51 081-783-9392
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222 นายณรงคฤทธ์ิ วงศโสภณวัฒน หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.บานปน ลอง 5/50
223 นายวีระศักดิ์ ทองพลาย ปลัด อบต. 7 อบต.ตาผามอก ลอง 4/48
224 นายจรูญพันธ ศุขะพันธุ หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.ตาผามอก ลอง 3/51
225 นายบุญโชด ดวงจันทร หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.ตาผามอก ลอง 3/51
226 นายสยาม ปญญาทา นักวิชาการศึกษา 4 อบต.ตาผามอก ลอง 1/51
227 นายเฉลิมพล ลายวิจิตรเจริญ นายชางโยธา 4 อบต.ตาผามอก ลอง 1/51
228 นางวิไลพร นาแกว ปลัด อบต. 7 อบต.ปากกาง ลอง 7/49 081-882-3756
229 นายวรวัชร สองสี จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.ปากกาง ลอง 6/50
230 นางองอาจ เอี่ยมเจริญ ปลัด อบต. 7 อบต.ทุงแลง ลอง 8/50 15/52 089-956-1451
231 นางกรรณิการ วงศอรินทร หัวหนาสวนการคลัง 6 อบต.ทุงแลง ลอง 3/51 12/52
232 นางจันทนา ใยดี จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.ทุงแลง ลอง 9/50
233 นายเจษฎา สอนแกว ปลัด อบต. 7 อบต.หัวทุง ลอง 6/49 087-174-1297
234 นางสาวผองศรี วันแกว หัวหนาสํานักปลัด 6 อบต.หัวทุง ลอง 2/49
235 นางสุนทรี บุญกาวิน หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต.หัวทุง ลอง 3/51 12/52
236 นายประกอบ อินสุริยา ปลัด อบต. 7 อบต.วังช้ิน วังช้ิน 5/49 089-953-0289
237 นางสาวนงลักษณ จินดาเสน หัวหนาสวนการคลัง 7 อบต.วังช้ิน วังช้ิน 6/50 8/51 3/53
238 นายณรงคฤทธ์ิ วงศโสภณวัฒน หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.วังช้ิน วังช้ิน 5/50
239 นางณัฐพร เวียงจันทร นักพัฒนาชุมชน 4 อบต.วังช้ิน วังช้ิน 9/50
240 นายประทีป กาศโอสถ ปลัด อบต. 7 อบต.นาพูน วังช้ิน 6/50 7/51 086-190-6087
241 นายบดินทร งามประภาสม หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.นาพูน วังช้ิน 6/50 6/51
242 นายชาญณรงค กาญจนะ นักวิชาการศึกษา 5 อบต.นาพูน วังช้ิน ครู2/49 19/52
243 นางสาวสุภาพร กันทะวงศ ปลัด อบต. 7 อบต.แมปาก วังช้ิน 2/50 086-190-3400
244 นายเธียรชัย คํามณี หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.แมปาก วังช้ิน 6/50
245 นายจํานงคศักดิ์ ทิพยเนตร จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.แมปาก วังช้ิน 2/50
246 นายประเสริฐ ฝายมูล หัวหนาสวนโยธา 6 อบต.ปาสัก วังช้ิน 7/50 18/52
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247 นายอัครพงศ สืบตางใจ จนท.วิเคราะหฯ 5 อบต.ปาสัก วังช้ิน 1/51 18/52
248 นางสาวนิภาพร จิตมณีธรรม นักวิชาการศึกษา 4 อบต.ปาสัก วังช้ิน 10/50
249 ส.ต.ท.สุรชัย ศรีเจริญ ปลัด อบต. 7 อบต.แมพุง วังช้ิน 4/50


