
ลําดับ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นาง เพ็ญศรี สรอยนาค จพง.ธก5 ทต.สํานักขุณาณร กิ่งอ.ดงเจริญ พิจิตร
2 นาง ณัฐนนตรา บัวออน จพง.ธุรการ5 ทม.บานพรุ หาดใหญ สงขลา
3 นาง นุชรัตน เยาวรัตน จพง.ธก5 อบต.ตนธงชัย เมือง ลําปาง
4 นาง จิราภา คงวัฒนะ จพง.ธก5 ทต.พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
5 นาง ศศิธร ใจโปรง จพง.ธก4 อบต.แกงเสี้ยน เมือง กาญจนบุรี
6 นาง วาสนา ลักขณาธร จพง.ธก4 อบต.บอแฮว เมือง ลําปาง
7 นาย วินัย ฉัตรวงศตระกูล จนท.บันทึก3 อบต.วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
8 นาง วิลาวัลย โวททวี จพง.ธุรการ4 อบต.วังคพง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
9 นางสาว นิดา สินประเสริฐรัตน จพง.ธุรการ3 อบต.บานหลุม เมือง สุโขทัย
10 นาง ชวนพิศ บุญโพธิ์ทอง จพง.ธุรการ3 อบต.บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11 นางสาว อุมาพร พึ่งสุข จพง.ธุรการ4 ทต.แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
12 นางสาว สุภาภรณ ถนอมนิ่ม จนท.ธก4 อบต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
13 นาง ยุพา คุณสมบัติ จพง.ธุรการ3 ทม.รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
14 นางสาว ปยะมาศ วามล จพง.ธุรการ3 อบต.ตาแกะ ยะหริ่ง ปตตานี
15 นางสาว สกาวพรรณ ธรรมคูณ จพง.ธก6ว ทน.เชยีงใหม เมือง เชียงใหม
16 จาเอก สุภัค บุตรคอนบุรี จพง.ธุรการ3 ทต.ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ
17 นางสาว อรชา ไชยพันธ จพง.ธุรการ4 ทต.น้ําปลีก เมือง อํานาจเจริญ
18 นางสาว อุษา มวงสุข จพง.ธก6 อบต.คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร
19 นางสาว รุงเรืองทรัพย ทรัพยมาก จนท.ธก5 อบต.วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
20 นาง ณัฐชยา มาลัย จพง.ธก4 อบต.ปาออดอนชัย เมือง เชียงราย
21 นาง พรทิพย มวงทอง จพง.ธุรการ4 อบต.ลาดใหญ เมือง สมุทรสงคราม
22 นางสาว ศิวพร ฉิมจินดา จนท.ธก4 อบต.โคกขาม เมือง สมุทรสงคราม
23 นาย กิตติณัฐ บุษปฤกษ จพง.ธุรการ4 อบต.พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
24 นางสาว พิมพใจ เจริญประโยชน จพง.กง.4 อบต.พลา บานฉาง ระยอง
25 นาง ณัฐพร วรรณบุตร จพง.กง.5 อบต.เขาสามยอด เมือง ลพบุรี
26 นางสาว กัญญา นาคปาน จพง.ธุรการ3 อบต.บานคาย บานคาย ระยอง
27 นางสาว ปยะธิดา ชมภูแกว จพง.กง.3 อบต.ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
28 นางสาว จุฑามาศ ปานกลาง จพง.พัสดุ3 ทต.คอวัง คอวัง ยโสธร
29 นางสาว มุครินทร สงคง จพง.พัสดุ3 อบต.ตอหลัง ยะหริ่ง ปตตานี
30 นาง สุชาวดี อินทรักษ จพง.ธก6ว อบจ.สุราษฎรธานี เมือง สรุาษฎรธานี
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31 นางสาว สุดารัตน ย่ิงคํานึง จพง.ธก3 ทต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี
32 นาง ยุพดี พันธนิตย จพง.ธก3 อบต.คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่
33 พ.จ.อ. พรเทพ คันทะพรม จพง.ธก.6 อบต.ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
34 นาย มนูญ บุญมา จพง.ธุรการ5 ทต.เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
35 นาง เอกจิตรา นวลประเสริฐ จพง.การคลัง5 อบจ.นนทบุรี เมือง นนทบุรี
36 นาย นิสิต ศิลปศาสตร จนท.ธก4 อบต.หนองขางคอก เมือง ชลบุรี
37 พ.จ.อ. พิสิษฐสรรค คงสิทธิ์ จพง.สธ4 ทต.หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี
38 นาง จีรพรรณ ภูกลั่น จพง.ธก5 อบต.บัวสลี แมลาว เชียงราย
39 นางสาว สุทธดา ภักขํา จพง.ธก.3 อบต.สามพระยา ชะอํา เพชรบุรี
40 นางสาว อุบล หลําขุน จพง.พัสดุ3 อบต.ตาลีอายร ยะหริ่ง ปตตานี
41 นาย ปฏิภาณ มิตรอุดม นายชางโยธา ทต.พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
42 นางสาว กูอารีนี กุโน จพง.ธุรการ3 อบจ.ยะลา เมือง ยะลา
43 นาย สาลูดีน หะหนัง จพง.ธุรการ3 อบต.ปาชิง จะนะ สงขลา
44 นาง อัญชิษฐา ลองสุวรรณ จพง.จัดเก็บ3 ทม.สิงหนคร สงิหนคร สงขลา
45 ส.ท. รัฐศาสตร สีอินทร จพง.ธก3 ทต.บานดู เมือง เชียงราย
46 นาย วันขัย มะเสนา จพง.ธก.3 อบต.ลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม
47 นาง ศศิวิมล นําผล จพง.ธก3 อบต.หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
48 นางสาว ณิชาภัทร การะเกต จพง.ธก.3 อบต.ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
49 นางสาว พัชชานันท ผลทิม จพง.จัดเก็บ3 อบต.หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี
50 นาง วรรณภา แกวชนะ จพง.ธก.5 ทต.บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
51 นาง จิราภรณ จันทรานนท จพง.ธก.3 อบต.ทาชาง เมือง นครนายก
52 นาย ภานุมาศ สมเขียวหวาน จพง.ธก.4 อบต.ชางกลาง กิ่ง อ.ชางกลาง นครศรีธรรมราช
53 น.ส. นิดา สินประเสริฐรัตน จพง.ธก.3 อบต.บานหลุม เมือง สุโขทัย
54 น.ส. ผองพรรณ สุโพธิ์ จพง.ธก.3 อบต.แมปม เมือง พะเยา
55 น.ส. วลัยรักษ ทิพยสุภา จพง.ธก.4 อบต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
56 นาง นีรนุช หลงสอน จพง.ธก.4 ทม.นางรอง นางรอง บุรีรัมย
57 น.ส. ชฎาภรณ หนอโอย จพง.ธก.3 อบต.หงสหิน จุน พะเยา
58 นาง ชนกพร ยินดี จพง.กง.บช.6 ทต.หนองสําโรง เมือง อุดรธานี
59 นาย มานิต พรพิมาน จพง.ธก.5 อบต.ตะพง เมือง ระยอง
60 นาง น้ําผึ้ง นุชนาฏ จนท.ธก.4 ทต.ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
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61 นาง สรัญญา จวนเจริญ จพง.ทะเบียน.5 ทต.เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
62 พ.จ.ต. ประมวล มีหา จพง.ปองกันฯ.3 ทต.พลับพลานารายณ เมือง จันทบุรี
63 น.ส. รวิสรา ศรีเมือง จพง.ธก.3 ทม.นครพนม เมือง นครพนม
64 น.ส. อรจิรา เรืองทัน จพง.ธก.3 ทต.ปากน้ําแหลมสิงห แหลมสิงห จันทบุรี
65 นาย กิตติศักดิ์ ทองเกตุ จพง.จัดเก็บ.3 ทต.จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
66 น.ส. สุทิรา ปานเจริญ จพง.ธก.5 ทต.ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
67 จ.ส.อ. ณฐนง แกวหอทอง จนท.ปองกันฯ.3 ทต.สํานักขาม สะเดา สงขลา
68 นาย จิตติกร สันแหลม จนท.ธก.5 อบจ.ชัยนาท เมือง ชัยนาท
69 น.ส. นันทรัต ศรีอินทรสุทธิ์ จพง.จัดเก็บ.5 อบต.หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
70 นาง ธีมาพร ภูมิเจริญ จพง.พัสดุ.3 อบต.วันยาว ขลุง จันทบุรี
71 นาง จิดาภา อินทะกนก จนท.ธก.4 อบต.บานโคก เมือง เพชรบูรณ
72 นาง ลาวัลย ธรรมโรจน จพง.พัสดุ.4 ทต.ศาลาแดง เมือง อางทอง
73 นาง กุลชุลี เริงจักร จพง.ธก.3 อบต.บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
74 น.ส. นิตยา วะชุม จพง.ทะเบียน.4 ทต.นาหวา นาหวา นครพนม
75 น.ส. ชุลีกร ฉายะกูล จพง.ธก.3 อบต.ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
76 นาย ชัยณิวัฒน สายสุวรรณ จพง.ธก.3 อบต.ยูบอเกาะ รามัน ยะลา
77 นาง อรอนงค สุขดําเกิง จพง.ธก.3 อบต.รมไทร สุคิริน นราธิวาส
78 น.ส. คอดียะ บิลลาติปชา จพง.พัสดุ.3 อบต.ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
79 นาง เพ็ญพักตร เครือวาระ จพง.ธก.3 อบต.สันติสุข พาน เชียงราย
80 จ.อ. พรศักดิ์ ทับทิม จพง.ธก.3 อบต.ไผขอนดอน เมือง พิษณุโลก
81 น.ส. ปนัดดา แกวเชือกหนัง จพง.ทะเบียน.4 ทม.คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
82 น.ส. รัตดาวรรณ สารจันทร จพง.ธก.3 อบต.สามัคคี รองคํา กาฬสินธุ
83 น.ส. ดวงกมล ใจเร็ว จพง.ธก.3 อบต.หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
84 น.ส. กรกานต ง้ิวราย จพง.ธก.3 อบต.หนองรี เมือง ชลบุรี
85 นาง ณัฐวรรธน พิทักษศิลป จพง.ธก.3 อบต.ลาดขวาง บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
86 น.ส. กุลจิรา สมานสินธุ จพง.ธก.3 อบต.บานแลง เมือง ระยอง
87 น.ส. ปรัชมิญช เหลาคํา จพง.ธก.3 อบต.สองหอง เมือง บุรีรัมย
88 น.ส. วรินทร พัชนี จพง.กง.บช.3 อบต.โกรกแกว โนนสุวรรณ บุรีรัมย
89 จ.อ. มานพ เกษประทุม จพง.ธก.5 อบต.หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
90 นาง ประวีรวัณณ จิตตรง จพง.ธก.5 อบต.แกลง เมือง ระยอง




