




1 นาย กมล ประทุม นายชางโยธา 2 อบต. หางดง หางดง เชียงใหม
2 นาย กรฤทธิ์ สุทธิ นายชางสํารวจ 2 อบต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
3 นาย กรีฑา เสาโร หน.สวนโยธา 5 อบต. บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย
4 นาย กฤษฎา สิงหเสริมวงษ นายชางโยธา 5 ทต. โครกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี
5 น.ส. กฤษณา ชางทุงใหญ นายชางโยธา 3 อบต. ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
6 น.ส. กาญจนา วิรัชต้ังสกุล ชางโยธา 1 อบต. ยะตะ รามัน ยะลา
7 นาย กิตติพงศ มาทอง ชางโยธา 1 อบต. โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
8 นาย กุศล สาวงษา นายชางโยธา 2 อบต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
9 นาย เกชา เอี่ยมเกิด นักบริหารงานชาง 6 อบต. พักทัน บางระจัน สิงหบุรี
10 นาย เกรียงศักดิ์ ยศปญญา หน.สวนโยธา 5 อบต. ดานซาย ดานซาย เลย
11 นาย เกรียงศักดิ์ วงศสุกฤต หน.สวนโยธา 4 อบต. ลานตากฟา นครชัยศรี นครปฐม
12 น.ส. ขวัญเรือน แยมทะเล นายชางโยธา 2 อบต. วังโรงใหญ สีคิ้ว นครราชสีมา
13 นาย คมศร อนุปญญวัฒน ชางโยธา 1 อบต. อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง
14 นาย คุณาวุฒิ ตามา ชางโยธา 1 อบต. กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ
15 นาย จักพงศ ดอนพุดซา นายชางโยธา 2 อบต. หลักเขต เมือง บุรีรัมย
16 นาย จักรวุฒิ ปองคําสิงห วิศวกรโยธา 4 ทต. ดอนเขือง สวางแดนดิน สกลนคร
17 นาย จีรศักดิ์ แสงดี ชางโยธา 1 อบต. ส่ีเหลียม ประโคนชัย บุรีรัมย
18 นาย ฉัจตรา เคารพธรรม ชางโยธา 1 อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
19 นาย ฉัตรชัย ทองคํา นายชางโยธา 3 อบต. กานเหลือง นางรอง บุรีรัมย
20 นาย ชโนทัย แกวอําไพ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย
21 นาย ชมภู ชัยจันทร นักบริหารงานชาง 3 อบต. วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
22 นาย ชาติชาย สุสิลา จนท.บริหารงานชาง 5 ทต. ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
23 นาย ชํานาญ จงกลลาบาน นายชางโยธา 3 ทต. จะนะ จะนะ สงขลา
24 นาย ณรงค อุปชัย ชางโยธา 2 อบต. นาโส กุดชุม ยโสธร
25 นาย ณัฐวุฒิ เพชรดี ชางโยธา 1 อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพรชบูรณ
26 น.ส. ดวงใจ ปาละจะเร ชางเขียนแบบ 1 ทต. เสริมงาม เสริมงาม ลําปาง
27 นาย ตระกูล อมรนาค นายชางโยธา 2 อบต. หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
28 นาย ทวีลาภ นาคบุตรศรี วิศวกรโยธา 3 อบต. อรัญญิก เมือง พิษณุโลก
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29 นาย ทองมวน นามบานคอ หน.สวนโยธา 6 อบต. บานคอ เมือง ขอนแกน
30 นาย ธนภัทร นวลมะ นายชางโยธา 2 อบต. ทาแฝก ทาปลา อุตรดิตถ
31 นาย ธรรมรักษ สิงหคะสะ นายชางโยธา 3 ทต. สอง สอง แพร
32 นาย นพดล เดชพรม นายชางโยธา 5 ทต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน
33 นาย นพดล บุตรเชื้อ นายชางโยธา 2 อบต. วังซาย วังเหนือ ลําปาง
34 นาย นภดล ธีรภัทรางกูร ชางโยธา 2 อบต. นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
35 นาย นลนเรศ ดัดอรุณตระกูล หน.สวนโยธา 6 อบต. หนองน้ําใส สีคิ้ว นครราชสีมา
36 นาย นัฐพงษ ลุนพุฒ นายชางโยธา 6 อบต. บานคอ เมือง ขอนแกน
37 นาย นัฐพงษ รักดี ชางโยธา 2 อบต. สระ เชียงมวน พะเยา
38 นาง นิภาพร เทพทองมูล นายชางเขียนแบบ 2 อบต. เหนือเมือง เมือง รอยเอ็ด
39 นาย นิมิต ลวนหิรัญ หน.สวนโยธา 4 อบต. หันหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
40 นาย นิรุตต์ิ อินธิโส ชางโยธา 2 ทต. ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
41 นาย บรรจง แพรชัยภูมิ นักบริหารงานชาง 6 อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
42 นาย บุญบารมี อุตสาห นายชางโยธา 2 อบต. สวนกลวย กันทรลักษ ศรีสะเกษ
43 นาย ปฐมยาม เจือจันทร จนท.การประปา 1 อบต. สวาย ปรางคกู ศรีสะเกษ
44 นาย ปรีชา จันทโร หน.สวนโยธา 5 อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี
45 นาย ปรีชา ปญญาเทพ นายชางโยธา 3 อบต. ล้ี ล้ี ลําพูน
46 นาย พรเทพ ปานคล้ํา ผช.ชางโยธา - ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
47 น.ส. พรนภา จิวาลักษณ นายชางโยธา 3 อบต. คลองหินปูน วังน้ําเย็น สระแกว
48 นาง พัชรีภรณ พรหมจรรย นายชางโยธา 3 ทต. เกาะคา เกาะคา ลําปาง
49 นาย พิเชฐ พรหมจรรย นายชางโยธา 3 ทม. เขลางคนคร เมือง ลําปาง
50 นาย พิชัยยุทธ คนไว นายชางโยธา 3 อบต. ทุงฮั้ว วังเหนือ ลําปาง
51 นาย พิริยพงษ พิเรนทร นายชางโยธา 6 ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ
52 นาย ภัคพงศ บุพศิริ นายชางโยธา 5 ทต. ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
53 นาย มงคลรัตน มูลเสนา หน.สวนโยธา 6 อบต. สวนโยธา เมือง ศรีสะเกษ
54 นาย มนตรี บุญคง จพง.พัสดุ 2 อบต. คลองนครเนื่องเขต เมือง ฉะเชิงเทรา
55 นาย มังกร ศรีทอง ชางโยธา 1 อบต. บานอิฐ เมือง อางทอง
56 นาย มาโนช สัมฤทธิ์ออน นายชางเขียนแบบ 2 อบต. ชอนไพร เมือง เพชรบูรณ
57 นาย ยุทธชัย ก่ิงมณี หน.สวนโยธา 6 อบต. ปทุมธานี ปราสาท สุรินทร
58 นาย ราชัน เจิมเฉลิม ชางโยธา 1 อบต. เขาหลวง วังสะพุง เลย
59 นาย รุจจิระ ตาแวน ชางโยธา 1 อบต. ทุงแลง ลอง แพร
60 นาย เลิศศักดิ์ พรมมา ชางโยธา 1 ทต. น้ําโจ แมทะ ลําปาง
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61 นาย วชิรนนท คําแหง นายชางโยธา 2 อบต. บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี
62 นาย วรกฤตย เพียรพิทักษ ชางโยธา 1 อบต. บานใหญ เมือง นครนายก
63 นาย วัชรพันธ อังคนาดินทร ชางโยธา 1 อบต. ปุโรง กรงปนัง ยะลา
64 นาย วัชระ เชิงฉลาด หน.สวนโยธา 5 อบต. ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี
65 นาย วันชาติ สมัครพันธ นายชางโยธา 2 ทต. เนินสูง ทาใหม จันทบุรี
66 นาย วิโรจน ไชยชุมภู นายชางโยธา 2 อบต. น้ําโจ แมทะ ลําปาง
67 นาย วิชิต คงกะพันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. วังตะกู เมือง นครปฐม
68 นาย วิทยาวุฒิ มวงออน นายชางโยธา 2 อบต. สวาย ปรางคกู ศรีสะเกษ
69 น.ส. วิภาวี พรหมสะอาด นายชางเขียนแบบ 3 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
70 นาย วีระศักดิ์ จันทรเต้ีย หน.สวนโยธา 4 อบต. ขี้เหล็ก ปทุมรัตต รอยเอ็ด
71 นาย วุฒิพันธ เจริญลอย หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาชาง ก่ิง อ.สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
72 นาย ศุภกร มีแกว ชางผังเมือง 5 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
73 นาย สถาปนะ แกนสน หน.สวนโยธา 5 อบต. ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
74 นาย สมชาย ชวยบรรจง ชางโยธา 1 อบต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
75 นาย สมชาย ชัยภิวงศ ชางโยธา 1 อบต. หัวฝาย สูงเมน แพร
76 นาย สมพงษ ปกเขตานัง หน.สวนโยธา 6 อบต. ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
77 นาย สมพร โมรานอก นายชางโยธา 2 อบต. หนองแจงใหญ บัวใหญ นครราชสีมา
78 นาย สมพล ขวัญยืน หน.ฝายแบบแผนฯ 7 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
79 น.ส. สมร ธงชัย นายชางโยธา 2 อบต. ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
80 นาย สมศักดิ์ เก้ือกูล นายชางโยธา 2 อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี
81 นาย สยาม กุลเสน ชางโยธา 1 อบต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ
82 นาย สรพงค สุดโต นักบริหารงานชาง 6 อบต. แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
83 นาย สรพงษ ตระกรุดแกว นายชางโยธา 2 ทต. ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
84 นาย สสิกร ยีเส็น นายชางโยธา 3 อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
85 นาย สัญญา เทียงคํา นายชางโยธา 2 อบต. ราษฎรพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
86 นาย สันติชัย รัตนวิเชียร ชางเขียนแบบ 1 อบต. ปุโรง กรงปนัง ยะลา
87 นาย สาทิต บุญประดิษฐ นายชางโยธา 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
88 นาย สายันห ครุฑจอน ชางโยธา 1 อบต. บางแกว ละอุน ระนอง
89 นาย สุเมธ กุศลการณ นายชางโยธา 6 อบต. ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุรี
90 นาย สุเวช ศรีเนตร นายชางโยธา 2 อบต. วังมวง เปอยนอย ขอนแกน
91 นาย สุกิจ ปนตาสุข ชางโยธา 1 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
92 นาย สุขสันต บํารุงวงษ นายชางโยธา 2 อบต. ตกพรม ขลุง จันทบุรี
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93 นาย สุทิน มหันตะ นายชางโยธา 2 อบต. บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย
94 วาที่ร.ต. สุธาพงษ คอชากุล หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
95 นาย สุธีรวัฒน รังสิมันตุชาติ นายชางโยธา 2 อบต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
96 นาย สุนทร เขตบํารุง นายชางโยธา 2 อบต. หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย
97 นาย สุนันท จันทรมโนวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ
98 นาย สุรวุฒิ นุราช นายชางโยธา 3 อบต. โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
99 นาย สุรสิทธิ์ เรืองทอง ผช.ชางเขียนแบบ  - ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี
100 นาย สุวนนท สุทธิเกิด หน.สวนโยธา 5 อบต. เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
101 นาย สุวรรณชนะ อินนวน ชางโยธา 1 อบต. บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค
102 นาย เสกศักดิ์ ยาตาแสง นายชางโยธา 2 อบต. บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
103 นาย อธิชัย ธรรมมุสา ผช.นักพัฒนาชุมชน 3 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
104 นาย อภินันท โสรกนิษฐ ชางโยธา 2 อบต. ทาสวาง เมือง สุรินทร
105 นาย อภิเษก พุมอรัญ หน.สวนโยธา 4 อบต. น้ําพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ
106 นาย อิทธิพล จัตุนโพธิ์ นายชางโยธา 3 อบต. เหลา ก่ิง อ.ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
107 นาย อุเทน ตะอาย นายชางโยธา 3 อบต. พบพระ พบพระ ตาก
108 นาย อุทัย สังกุลนะ ชางโยธา 1 อบต. นาสัก แมเมาะ ลําปาง
109 นาย เอกชัย สัมปนนานนท หน.สวนโยธา 5 อบต. บางมัญ เมือง สิงหบุรี
110 นาย เอกราช ชุปวา นายชางโยธา 3 อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
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1 นาง กัญจพร กาใจ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
2 น.ส. ก่ิงแกว จรจังหรีด จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ภูหลวง ปกธงชัย นครราชสีมา
3 นาย กิตติพงษ ฝายดี จพง.ธุรการ 2 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
4 น.ส. เกา นิวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
5 น.ส. ครองสุข วาจาดี ผช.จนท.งานการเงินฯ  - อบต. ขุมเงิน เมือง ยโสธร
6 นาย คํารณ ทองสุข ชางโยธา 1 อบต. ยางงาม หนองไผ เพชรบูรณ
7 น.ส. จตุพร หนองอุดม ชางสํารวจ 1 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
8 น.ส. จารุวรรณ คําผาย จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. โนนทัน ชุมแพ ขอนแกน
9 นาย จําเริญฤทธิ์ เทินกระโทก ชางเขียนแบบ 2 อบต. กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
10 น.ส. จิตรลดา บัวกล่ิน จนท.บริหารงานทะเบียน 4 ทต. พานทอง พานทอง ชลบุรี
11 นาง จุไรภรณ ราชฉวาง จนท.บริหารงานทะเบียน 5 ทต. เหนือคลอง ปลายพระยา กระบี่
12 น.ส. เจณิตา สวางมนต จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นานอย นานอย นาน
13 น.ส. เจนจิรา สัมพันธพงษ จนท.บริหารงานทะเบียน 3 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
14 นาย เฉลิมศักด พยม นายชางสํารวจ 2 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
15 น.ส. ชฎาพร เสารเจริญ จนท.สันทนาการ 6 ทต. ชางเผือก เมือง เชียงใหม
16 น.ส. ชนิฎา เพชรรัตน ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
17 น.ส. ชุติมา ภัทรกรรม จนท.บริหารงานทะเบียน 3 ทต. ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี
18 น.ส. ชุติมาภรณ สุวรรณโณ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
19 นาย ไชยโย ควินรัมย นายชางสํารวจ 6 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
20 น.ส. ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี
21 นาง ณัฐนรี ประกอบกิจ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บานใหญ เมือง นครนายก
22 นาย ทรงยศ พงษเพ็ง หน.สวนโยธา 5 อบต. วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบุรี
23 นาย เทพนรินทร ทองสัมฤทธิ์ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
24 นาย ธนกฤต ทองพูน นายชางโยธา 2 อบต. หวยกระทิง กรงปนัง ยะลา
25 นาย ธรณินทร วงศสุรศิลป นายชางสํารวจ 2 อบต. นครชุม เมือง กําแพงพชร
26 นาง ธัญจิรา โทนมี หน.สวนการคลัง 5 อบต. เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

27 น.ส. ธัญวรัตน ปรีชา ผช.จพง.ธุรการ  - อบต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
28 น.ส. นพรัตน เอี่ยมสะอาด จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
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29 นาง นรรณิการณ กัลยาประสิทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
30 นาย นวพฤทธิ์ พรหมทอง นายชางโยธา 2 อบต. เมืองยาง ก่ิง อ.เมืองยาง นครราชสีมา
31 นาง นัทมินี พรมโคตร จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. เสมาใหญ บัวใหญ นครราชสีมา
32 นาย นันทเทพ พลเยี่ยม นายชางโยธา 2 อบต. หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
33 น.ส. น้ําฝน คงคาเดือด จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ฉมัน มะขาม จันทบุรี
34 น.ส. นิลุบล คงไมตรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. นิคมหวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
35 น.ส. นิษกนิภา สุทธิแกว พง.จางตามภารกิจ - ทต. หวยขาวกํ่า จุน พะเยา
36 นาย แน็น ลาหมีด นายชางโยธา 2 อบต. ทุงบุหลัง ทุงหวา สตูล
37 น.ส. บังอร ภูมิไสล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ สระแกว
38 น.ส. บุญชนก นาคปน จนท.บริหารงานทะเบียน 5 ทต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
39 นาย บุญยง มั่นอน จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย
40 นาย ปกรณ เกิดศิริ นายชางโยธา 5 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
41 น.ส. ปทุม บัวผสม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ
42 น.ส. ปนัดดา เหมืองทอง หน.สวนโยธา 1 อบต. บานหนุน สอง แพร
43 น.ส. ประนอม รั่งสันเทียะ นักวิชาการคลัง 5 ทต. โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
44 นาง ประภาศรี ทะนุกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. คูบัว เมือง ราชบุรี
45 นาง ประวีณา หลักดี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาฉนวน กงไกลาศ สุโขทัย
46 นาย ประสิทธิ์ ทศดร นายชางโยธา 2 อบต. หนองเทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
47 น.ส. ปราณีย กระสินธ จพง.ทะเบียน 4 ทต. ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง
48 วาท่ีร.ต. ปรีชา เจริญศิริ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
49 น.ส. ปทวรรธน วันเต็ม จนท.บริหารงานทะเบียน 3 ทต. ไรเกา กิ่ง อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
50 น.ส. ปนมณี วิฑูรธัญญผล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางพลวง บานสราง ปราจีนบุรี
51 นาย ปยะพงษ จันทรจูน ชางโยธา 1 อบต. ระวิง เมือง เพชรบูรณ
52 นาย ผดุงศักดิ์ เสนา นายชางโยธา 3 อบต. ดอกลํ้า ปทุมรัตต รอยเอ็ด
53 น.ส. ผุสดี ทัดเท่ียง จนท.ธุรการ 1 อบจ. เลย เมือง เลย
54 นาย พงษศักดิ์ เลิศวณิชยจินดา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรธานี
55 นาง พัชรัตน ตุกพริก จนท.บริหารงานทะเบียน 5 ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่
56 นาย พิเชฐ เนตรวิศิษฐ ชางโยธา 3 อบต. วังใหญ ทาตะโก นครสวรรค
57 นาย พิพัฒน วรสิทธิดํารง ปลัด อบต. 6 อบต. ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
58 นาย ไพสน ชิดปรางค หน.สวนโยธา 4 อบต. ดอนปรู ศรีประจันต สุพรรณบุรี
59 นาง ภัทรา ชาญประโคน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย
60 นาย ภูสิทธิ์ รัดเสนสี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 2 อบต. โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
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61 นาย มนัส ไชยมงคล ลูกจางประจํา - ทต. หวยขาวกํ่า จุน พะเยา
62 นาง เยาวลักษณ อินทรเกตุ นักบริหารงานคลัง 6 อบต. คุงกระถิน เมือง ราชบุรี
63 นาง รจนา ศรีรุวัฒน หน.สวนการคลัง 6 อบต. หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

64 นาง รักชนก คําภักดี จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ขุมเงิน เมือง ยโสธร
65 นาง รัตนาพร ขุยคํามี หน.สวนการคลัง 4 อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
66 น.ส. รุจรดา เปสุยะ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองหวา กุมภวาป อุดรธานี
67 นาง ลัดดาวัลย มัสเยาะ จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
68 นาง วไลลักษณ แตงสุวรรณ ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
69 นาย วนาภรณ ดวงประทุม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
70 นาง วรรณนภาพร จันทมิฬ จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
71 น.ส. วรรณิดา ศรีเมือง ผช.จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. นาสัก แมเมาะ ลําปาง
72 นาย วราวุฒิ ปนงาม ชางโยธา 2 อบต. ดอนปรู ศรีประจันต สุพรรณบุรี
73 นาง วรินทร ปานนิล นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
74 นาง วิไรพร ศรีนพนิคม หน.สวนการคลัง 4 อบต. คูสลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

75 นาย วินัย วงคศิลา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. หนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ
76 นาย วิสัย สิทธิการ นายชางโยธา 2 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
77 นาย ศราวุธ เขียนวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
78 น.ส. ศรีสุดา จันทรอักษร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
79 น.ส. ศิริพรรณ สถาวรสมิต จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาทราย เมือง สมุทรสาคร
80 นาย ศุภชัย พุกปล่ัง นายชางโยธา 5 ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
81 น.ส. ศุภลักษณ อนเกษม ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
82 น.ส. สมหวัง อภัย ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - ทต. ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร
83 น.ส. สรอยฟา พันธุจุย จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. รองกาศ สูงเมน แพร
84 นาย สาคร มีศิลป ชางโยธา 1 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
85 น.ส. สารภี เสียงเจริญ จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม
86 นาง สุปราณี พันธะรี นักวิชาการคลัง 3 ทต. โพน คํามวง กาฬสินธุ
87 นาง สุปราณี ยอดธรรม จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
88 น.ส. สุพรรณี เล่ียมดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกยาง ปราสาท สุรินทร
89 น.ส. สุภาภรณ หวังพิทักษ บุคลากร 3 ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี
90 นาง สุมิตรา ไพราม จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ
91 นาง สุรางค ศิริรังษี จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
92 นาย สุวรรณ ซอนกล่ิน หน.สวนโยธา 5 อบต. คูสลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
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93 นาย อธิพงษ ชาญประโคน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตาวัง บัวเฉด สุรินทร
94 นาง อรอุมา รถทิพย จพง.ทะเบียน 4 ทต. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี
95 น.ส. อัจฉรา บัวจันทร จพง.ธุรการ 2 อบต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
96 น.ส. อัญชลี เล็บขาว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
97 นาง อัญชุลีกร โพธิ์มะฮาด จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
98 น.ส. อาญาตี กูนา จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
99 นาย อิศรางกูร พรหมสาขา ณ สกลนคร นายชางโยธา 3 อบต. โนนสมบูรณ บึงกาฬ หนองคาย
100 นาย เอกรัตน มานอย ชางโยธา 1 อบต. น้ําพุ คีรีมาศ สุโขทัย
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1 นาง กฤติกา คําทอง จพง.ธุรการ 2 ทต. สังขะ สังขะ สุรินทร
2 น.ส. ขวัญนิภา เลขากุล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
3 น.ส. จริยาพร ตะโพธิ์ นักวิชาการศึกษา 4 อบต. นานอย นานอย นาน
4 นาย จิรายุทธ ทาแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
5 น.ส. เจริญศรี จับกลาง นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
6 นาย ชัชวาล สิงหแกว จนท.ระบบงานคอมฯ 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
7 นาย ชูศักดิ์ จงจัดกลาง หน.งานประชาสัมพันธ 5 ทม. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
8 นาย ทรงวุฒิ สุเสนา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. พิมาย ปรางคกู ศรีสะเกษ
9 น.ส. ทิฆัมพร มานะรักษ จนท.ระบบงานคอมฯ 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
10 น.ส. ธีรานิตย ชาวดร จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค
11 นาย นพประทีป เพชรกอง นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. โนนกุง ตระการพืชการ อุบลราชธานี
12 น.ส. นุชนภางค ขัณวิจิตร ผช.จนท.ระบบงานคอมฯ - ทน. ตรัง เมือง ตรัง
13 น.ส. นุชนาฎ ราชภักดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
14 นาย บุญย่ิง แรกุล ผช.จนท.ประชาสัมพันธ  - ทต. ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ
15 นาย ปรเมศวร ราชพรหมมินทร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ
16 น.ส. ปรวัน บํารุงทรัพย จพง.ธุรการ 2 อบต. คลองใหญ โปงน้ํารอน จันทบุรี
17 น.ส. ประกายวรรณ มีสมบูรณ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี
18 น.ส. ผลิดา คงสกุล นักวิชาการศึกษา คศ.1 อบต. งอบ ทุงชาง นาน
19 น.ส. พนิตา เกิดภู นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ถนนขาด เมือง นครปฐม
20 นาย พศวัต วรวัฒนติวงษ ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ  - ทต. ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค
21 นาง พิชญดนู จารุนัย จพง.จัดเก็บรายได 3 อบต. ชางทอง เฉิมพระเกียรติ นครราชสีมา
22 นาง เพ็ญประภา สุภชาติ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. พระธาตุ เชียงกลาง นาน
23 นาย ไพวิทย ศรีศกุน จพง.ธุรการ 2 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
24 นาง ภัชรินทร พุมอรัญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ
25 นาย มนตรี โพธิ์ศรี จนท.ธุรการ 1 อบต. พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
26 นาย เมตไตร วาลศิลป จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ทาชาง กิ่ง อ.สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
27 นาง ไมตรี สนองคุณ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. สมปอย จัตุรัส ชัยภูมิ
28 นาง รุงทิวา จันทะประภา นักพัฒนาชุมชน 4 อบต. เพชรชมภู ก่ิง อ.โกสัมพีนคร กําแพงเพชร

จังหวัด
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29 น.ส. เลอลักษณ คงสิทธิ์ ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - ทต เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี
30 น.ส. ฤดีวรรณ แสงกระจาง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาง้ิว เมือง นครศรีธรรมราช
31 น.ส. วราพร ธาวงค นักวิชาการศึกษา 4 อบต. มะขุนหวาน สันปาตอง เชียงใหม
32 น.ส. วราภรณ เกิดจันทึก ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  - อบต. คลองไผ สีคิ้ว นครราชสีมา
33 นาย วสันต ดาตูมะดา นักวิชาการศึกษา คศ.1 ทต. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส
34 น.ส. วิไลรัตน ขาวมรดก จนท.ธุรการ  - อบต. หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
35 นาย วิวัติ มีวงษี จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองโพธิ์ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
36 นาย วิสันต ปนสุวรรณ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
37 นาย วีระ ซนห้ัว นักพัฒนาชุมชน 6 อบต. จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
38 นาย ศราวุธ เนาวชมภู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. หวยไคร แมสาย เชียงราย
39 นาย ศักดิ์รินา แดงเอียด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. มะนังตายอ เมือง นราธิวาส
40 นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทะหาส จพง.ธุรการ 4 ทต. พนา พนา อํานาจเจริญ
41 นาย ศิรภัษญ คํามงคล นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. หนองแดง แมจริม นาน
42 น.ส. ศิริพร ดุษฎีพงษ จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. อรัญญิก เมือง พิษณุโลก
43 นาง ศิริพร ดวงประเสริฐ ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ - อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
44 น.ส. ศิริพร โภคาพานนณิชณ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ปะโค กุมภวาป อุดรธานี
45 นาง ศิริวรรณ ขันกสิกรรม จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
46 น.ส. ศุภรัตน เมืองงาว นักวิชาการพัฒนาการทองเที่ยว 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
47 นาย สมศักดิ์ สุทธิพงคเกียรติ ครูผูชวย - ทม. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
48 นาย สุนทร ชวยรัมย จนท.บริหารงานทะเบียน 4 ทต. แกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี
49 นาย สมุทร ปนตาแกว จนท.จัดเก็บรายได 2 อบต. ทากอ แมสรวย เชียงราย
50 นาย สัญญา เวียงคํา นิติกร 3 อบต. นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
51 น.ส. สันทนี วรนาม นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
52 นาย สายชล สุทธิสาคร ผช.จนท.บันทึกขอมูล - ทต. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
53 นาย สิทธิศักดิ์ กวางวงษ วิศวกรโยธา 3 อบต. วัดหลวง โพนพสัย หนองคาย
54 นาง สุจิราพร วะนา ปลัด อบต 6 อบต. เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
55 นาย สุเชษฐ แวงโสธรณ นักพัฒนาชุมชน 4 ทต. ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบุรี
56 น.ส. สุพรรณี นามโคตร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. กระแชง กันทรลักษ ศรีสะเกษ
57 นาย สุรยุทธ จํานงคศร หน.สวนโยธา 5 อบต. จักราช จักราช นครราชสีมา
58 น.ส. สุรียพร บัวผัน จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
59 นาย เสกสรรค อดทน ปลัด อบต. 6 อบต. กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
60 นาย อธิชัย ธรรมมุสา ผช.นักพัฒนาชุมชน 3 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
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61 นาย อนันต ทิพยญาณ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. คลองเส ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช
62 น.ส. อภิญญา เห็นดีน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ลําไพล เทพา สงขลา
63 น.ส. อรสา หลวงหลาย นักวิชาการศึกษา 3 ทต. ทาสายลวด แมสอด ตาก
64 นาย อัครพงษ อบสุข จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. พลกรัง เมือง นครราชสีมา
65 น.ส. อังคณา อุตรอินทร นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. สอง สอง แพร
66 นาง อัญชิสา ศรีวิชา จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. เลย เมือง เลย
67 พ.จ.ท. อิสริยะ อินทะแสง ปลัดเทศบาล 6 ทต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
68 นาย อาทิตย เนตรโสภา นักวิชาการศึกษา  - อบต. เขาเพ่ิม บานนา นครนายก
69 นาย อํานาจ ละออ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หวยรวม ก่ิง อ.ดงเจริญ พิจิตร
70 น.ส. อุทัยวรรณ ไชยโย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  - อบต. เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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