


1 นาย กฤษณะ แกวเนตร หน.สวนโยธา 4 อบต. ผาสิงห เมือง นาน
2 นาย กองเกียรติ คําแสงทอง ชางโยธา - อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
3 นาย กิตติคณา คําบุญมา นายชางโยธา 5 ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน
4 นาย เกรียงไกร เดชพันธ ชางโยธา 1 อบต. หวยแกง กุดชุม ยโสธร
5 นาย ครามินทร เกษงาม ผช.นายชางโยธา - ทต. หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ
6 นาย จักราวุธ แสงสุรินทร นายชางโยธา 2 อบต. กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
7 นาย เจะอารง เจะอุมา หน.สวนโยธา 4 อบต. ปุยุด เมือง ปตตานี
8 นาย ชัยสิทธิ์ เฉลิมนัย จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี
9 นาย ชูชาติ ตอนไตร หน.สวนโยธา 4 อบต. ดงหลอง แดนดง บุรีรัมย
10 นาย ชูยศ กุลสุวรรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
11 นาย ณรงค วงศคําเหลา นายชางโยธา 5 อบต. เปา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
12 นาย ณรงศักดิ์ แยมเกษร หน.สวนโยธา - อบต. ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม
13 นาย ณัฐกิตต์ิ พรหมมา หน.สวนโยธา 4 อบต. ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
14 นาง ณัฐชา อภิชาติพงศปรีชา ชางโยธา 5 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
15 นาย ตระกูล บุญชู นายชางโยธา 6 ทต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
16 นาย ทรงยศ ขวัญเมือง หน.สวนโยธา 4 อบต. ปากพระ เมือง สุโขทัย
17 นาย ทักษณิ ขาวทอง นายชางโยธา 2 อบต. ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
18 นาย เทอดศักดิ์ เจริญสุข หน.สวนโยธา 4 อบต. บานหลุม เมือง สุโขทัย
19 นาย ธรรมเนียม อุณวงค หน.สวนโยธา 4 อบต. ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
20 นาย ธํารง จอมบัญชา ชางโยธา 5 อบต. สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี
21 นาย นราเดช มีวงศ นายชางโยธา 5 ทต. หวยยอด หวยยอด ตรัง
22 นาย นวพล ยศเลิศ ชางโยธา 1 อบต. น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถ
23 นาย นิรัน อุปรีย จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. นาดาน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู
24 นาย เนตร ใจธรรม นายชางโยธา 4 ทต. สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
25 นาย ปฐมพงษ รุงเรือง หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
26 นาย ประดิษฐ นาวี นายชางโยธา 3 ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร
27 นาย ประพัฒน สีธิ นายชางโยธา 2 อบต. แมกรณ เมือง เชียงราย
28 นาย ประพันธ ยุวดีรักษา นายชางโยธา 5 ทต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี
29 นาย ปรีชา เส็งหะพันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
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30 นาย ปญญา วัฒนาพร หน.สวนโยธา 5 อบต. วังเย็น เมือง กาญจนบุรี
31 นาย ปานศิริ สุมมาตย หน.สวนโยธา 3 อบต. หนองไผ ธวัชบุรี รอยเอ็ด
32 นาย ผิวะพงศ ทองอินตา หน.สวนโยธา 4 อบต. มหาสอน บานหมี่ ลพบุรี
33 นาย พงษธร ธรรมานุวงศ หน.สวนโยธา 4 อบต. สางยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34 นาย ภาณุวัฒน กตงรัตน ชางโยธา 1 อบต. โนนเปอย กุดชุม ยโสธร
35 นาย มานิตย กอปรกิจงาม จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ทมอ ปราสาท สุรินทร
36 นาย มุลี บุญวัฒน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หนองโสน สามงาม พิจิตร
37 นาย รพีพงษ คนไทย หน.สวนโยธา 4 อบต. โพนเมืองนอย หัวตะพาน อํานาจเจริญ
38 นาย รัตนชัย สหวรรักษ นายชางสํารวจ 6 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
39 นาย รันดร สาชํานาญ หน.สวนโยธา 4 อบต. ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40 นาย เรืองวิทย หอมวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
41 นาย ฤทธิ์ คุณสวัสดิ์ ชางโยธา 4 อบต. บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี
42 นาย ฤทธิชัย เดชพิชัย หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
43 นาย ลํ้าเลิศ ลีกระจาง หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาสะอาด นาดวง เลย
44 นาย วชิระ บุญศรี จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ดงบัว ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
45 นาย วรินทร กฤชกาญจนพันธ วิศวกรโยธา 3 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
46 นาย วิชาญ ไชยเสน ชางโยธา 4 อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
47 นาย วิชิต โพธิ์สัย หน.สวนโยธา 4 อบต. พุคําจาน พระพุทธบาท สระบุรี
48 นาย วิรัตน ทันเขิม หน.สวนโยธา 4 อบต. ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน
49 นาย วิรัตน ชอบจิตต จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ปาซาง ดอกคําใต พะเยา
50 นาย วีระ ชูเก้ือ หน.สวนโยธา 5 อบต. ปนแต ควนขนุน พัทลุง
51 นาย วุฒิไกร ทวยศิริ หน.สวนโยธา 4 อบต. ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
52 นาย วุธเนตร รัตนมณี หน.สวนโยธา 4 อบต. โพนสูง ดานซาย เลย
53 นาย ศิริรัตน ชูอํานาจ หน.สวนโยธา - อบต. บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
54 นาย ศุภชัย คชวงษ นายชางโยธา 4 ทต. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
55 นาย สมนึก นวลมี หน.สวนโยธา 5 อบต. จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
56 นาย สมศักดิ์ พรหมจันทร นายชางโยธา 4 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
57 นาย สมัครชัย จันทรนุม ชางโยธา 3 อบต. เพนียด โคกลําปาง ลพบุรี
58 นาย สันติ ศรีสุทัศน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ
59 นาย สินไชย บุญวิสูตร หน.สวนโยธา 5 อบต. บานนา กิ่ง อ.ศรีนครินทร พัทลุง
60 นาย สุพจน กุลชล นายชางโยธา 6 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
61 นาย สุราช จําปา หน.สวนโยธา 5 อบต. พิมาน นาแก นครพนม
62 นาย สุวิสุทธิ์ ธรรมศรี นายชางโยธา 6 อบจ. ระยอง เมือง ระยอง
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63 นาย อนันต ไชยภักดี หน.สวนโยธา 3 อบต. โนนทองอินทร กูแกว อุดรธานี
64 นาย อนุชา ขัติยนนท หน.สวนโยธา 4 อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
65 นาย อนุสิทธิ์ คงเชย นายชางโยธา 6 ทต. แมจั๊วะ เดนชัย แพร
66 นาย อภิชาติ ปกาสิทธิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
67 นาย อรรณพ จิตมโนวรรณ นายชางโยธา 3 ทต. แมขา ฝาง เชียงใหม
68 นาย เอกวิทย จิโน หน.สวนโยธา 5 อบต. ยางซาย เมือง สุโขทัย

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 นาย กฤษฎา พลชํานาญ ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค
2 น.ส. ก่ิงกมล รักวงศ จนท.ธุรการ 3 อบต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
3 นาง ขวัญเดือน ทินวัง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
4 นาย คงศักดิ์ โตจั่น จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ศาลาแดง เมือง อางทอง
5 น.ส. จามจุรีย ใจสง ผช.จนท.วิเคราะหนโยบาย  - ทต. สบเสา แมทา ลําพูน
6 น.ส. จําปา กุลภา ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
7 นาย จิตกร แกวนุย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
8 นาง เจียมจิตร แกวเพ็ง จนท.ธุรการ - อบต. ควนเมา รัษฎา ตรัง
9 นาย เฉลิมชัย ขจรพุทธภาษา จนท.ธุรการ - อบต. บานกลาง เมือง ปทุมธานี
10 น.ส. ชนิตา มานิตากูล ปลัด อบต. 6 อบต. วังกพง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
11 น.ส. ชยานันท แพรขาว บุคลากร 4 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
12 นาย ชลิต สมรูป จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมกรณ เมือง เชียงราย
13 น.ส. ชัชฎา สงวนจิตร นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
14 นาย ชาญชัย สีดาแกว ปลัด อบต. 5 อบต. คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุ
15 น.ส. ณัฎฐพิชชา บุญมา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค
16 นาย ณัฐนนท ภูอวด ปลัด อบต. 5 อบต. รองจิก ภูเรือ เลย
17 นาย ณัฐพงศ เสรีพาณิชยการ หน.กองสาธารณสุข 6 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
18 น.ส. ณัฐริการ เศษจันทร จนท.วิเคราะหนโยบาย 3 อบต. หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
19 น.ส. ดรุณี บุญฮวด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. คุระบุรี คุระบุรี พังงา
20 นาง ดวงจันทร พระนคร จพง.ธุรการ 5 ทต. เวียงคุก เมือง หนองคาย
21 น.ส. ดวงฤดี ราชคํา ปลัด อบต. 5 อบต. สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
22 น.ส. ดุจดาว อินทรลักษณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
23 นาย ถนอมศักดิ์ กมลเพชร ปลัด อบต. 6 อบต. สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
24 นาย ทรงพล ศรีแกว ปลัด อบต. 6 อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
25 น.ส. ทัศนีย ดวงทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย
26 น.ส. ทิพยมาส เสมานาถ ปลัด อบต. 6 อบต. หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
27 น.ส. ทิพวรรณ จุลวงศ จพง.ธุรการ 2 ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู
28 นาย ธวัชชัย เพียลา จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบต. ดงบัว ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
29 นาย ธัญพิสิษฐ เทียงปา ปลัด อบต. 6 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
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30 น.ส. ธิดารัตน ยศปญญา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. คําเตย เมือง นครพนม
31 นาง ธีรนันท รัตนมาลี งบประมาณ 7 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
32 นาย ธีระพล กลางประพันธ ปลัด อบต. 6 อบต. พิมาน นาแก นครพนม
33 พ.อ.อ.นรชัย บุตรศรีชา ปลัด อบต. 5 อบต. โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
34 น.ส. นวลมณี แกวกอง จพง.พัสดุ 2 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
35 น.ส. นวลฤดี โสดบง จพง.การเงินและบัญชี 4 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
36 นาง นิรมล วงศธนาพัฒน จพง.ธุรการ 5 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
37 นาง นุจรี แตงออน จพง.ธุรการ 3 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
38 นาง เนาวรัตน ขํานุย จนท.ธุรการ - อบต. หนองปรือ รัษฎา ตรัง
39 นาย บุญเรือง โพธิ์นิล วิศวกรเครื่องกล 5 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
40 นาง ประภัสสร บุญชู จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
41 นาย ประสงค ศรีแจม จนท.ธุรการ 1 อบต. เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
42 นาย ปรีชา ลีคา จนท.ธุรการ  - อบต. ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย
43 น.ส. ปาริชาต ชาญประเสริฐ นิติกร 5 อบต. พระลับ เมือง ขอนแกน
44 จ.อ. ผดุงศักดิ์ ตลาศาสตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โพธิ์ใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45 นาย เผด็จ จันทรเพ็ญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
46 นาย พงศศักดิ์ ชาลีเขียว ปลัด อบต. 6 อบต. มะขามลม บางปลามา สุพรรณบุรี
47 นาย พันธุศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน ปลัด อบต. 6 อบต. ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
48 นาย พีรพล เทียนแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตรวจ ศรีณรงค สุรินทร
49 น.ส. พูลทรัพย หนองเกวียนหัก หน.สวนการคลัง 5 อบต. เชียงงา บานหมี่ ลพบุรี
50 นาย ภวุฒิ วงศไชย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
51 นาง ยาพร มีหาญพงษ จพง.ธุรการ 2 อบต. บางโขมด บานหมอ สระบุรี
52 นาง รัตนาภรณ พันธเลิศ ปลัด อบต. 5 อบต. โนนคอ บุณฑริก อุบลราชธานี
53 นาง รุจิรา เมฆกุลวิโรจน นักบริหารงานนโยบายฯ 6 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
54 นาง ลลิตภัทร แกวทาสี จพง.ธุรการ 4 ทต. บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
55 นาง ลัดดาวรรณ ดวงแกว จนท.การเงินและบัญชี 5 ทต. มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
56 น.ส. วรรณภา หลาหิบ จพง.ธุรการ 2 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
57 น.ส. วรรณา ตะโฉ นักบริหารงานนโยบายฯ 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
58 น.ส. วรรณิภา แหสมุทร จพง.ธุรการ 3 อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
59 นาง วรรณี คําเภา จนท.ธุรการ - อบต. บานจารย สังขะ สุรินทร
60 น.ส. วรรวนัช อูเจริญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
61 ส.ต.อ. วินิจ จดจํา ปลัด อบต. 5 อบต. นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
62 น.ส. ศรีฟา ปวนคํา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม

อําเภอ จังหวัดช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท.ลําดับท่ี



63 น.ส. ศิริอร คิดเห็น จพง.พัสดุ 2 อบต. บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
64 นาย ศุภชัย บุญแนบ ปลัด อบต. 5 อบต. ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
65 นาง ศุภวินี ตาเมือง จพง.การเงินและบัญชี 6ว อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
66 นาย สมชาย คงทอง ชางโยธา 1 อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา
67 นาย สมชาย เจริญทรัพย จพง.ธุรการ 6 ทต. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
68 นาย สมศักดิ์ สมนอย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
69 นาง สมสุข เขตแวงควง จนท.ธุรการ 2 อบต. เสม็ดใต บางคลา ฉะเชิงเทรา
70 นาง สรัญญา สุวพัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
71 นาง สัชจา แยมชู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เชียงของ วังเจา ตาก
72 นส. สายพิณ จันทรมา จนท.ธุรการ 4 อบต. หนองแซง หันคา ชัยนาท
73 นาง สายรุง มั่นใจ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 1 อบต. ทากอ แมสรวย เชียงราย
74 น.ส. สิริพร สิงหเสนา ปลัด อบต. 6 อบต. โคกสาม จตุพักรพิมาน รอยเอ็ด
75 นาย สุทิน นวัต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
76 นาง สุพัตรา หนูเพชร จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
77 น.ส. สุมาลี ทองมาเอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร
78 นาง สุวรรณา ศิริพงษรุงโรจน จพง.พัสดุ 6 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
79 นาย สุวิชา การเพียร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บุงบะแลง กิ่ง อ.สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
80 น.ส. แสงดาว สมบัติมี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
81 น.ส. องคอร วงคเวียน หน.ฝายแผนงานฯ 6 ทต. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
82 น.ส. อภิสรา งามสติมาพร จพง.ธุรการ 2 ทต. คอกชาง ธารโต ยะลา
83 นาง อรุณ อมรกาญจนกุล จพง.ธุรการ 5 ทต. หวยเก้ิง กุมภวาป อุดรธานี
84 นาง อรุณรัตน บุญไทย จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
85 น.ส. อัจฉราภรณ ศิลปะ จนท.พัสดุ 1 อบต. แมหวาด ธารโต ยะลา

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาง กนกวรรณ ประกอบแสง จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
2 นาย กิติศักดิ์ เหมืองทอง เลขาฯ นายก อบต. - อบต. เหมืองหมอ เมือง แพร
3 น.ส. จุฑามาศ ศรใหม ผช.จนท.ธุรการ - อบต. หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
4 นาง ชุติญา ธนังหิรัญ พง.การคลัง 5 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
5 นาง ณัฐณิชา ตันติราพันธ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
6 น.ส. ดารณี นิลนอย นักบริหารงานทั่วไป 6 อบต. วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
7 นาย ดํารง ไชยวงษ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
8 น.ส. ทัศรี อาจวิชัย จนท.พัสดุ 1 อบต. ดอนโพธิ์ทอง เมือง สุพรรณบุรี
9 นาย เทวินท โขวัฒนา หน.สวนโยธา 5 อบต. มะเริง เมือง นครราชสีมา
10 นาย ธัญญะ เสริมทรัพย นายชางเครื่องยนต 6 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
11 นส. นงคาร รัตนทิพย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทาลาดขาว โชคชัย โคราช
12 นาง นงนุช ยอดดําเนิน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
13 นาง นันทกาญจน โตจีน จพง.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
14 นส. นันทธนัส สุดจิตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
15 นาย นิกร มาเอียด จพง.การประปา 4 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
16 นส. นิดา สินประเสริฐรัตน จนท.ธุรการ - อบต. บานหลุม เมือง สุโขทัย
17 ส.ต. ประกาศิต แปลนพิมาย จนท.ธุรการ 1 ทต. บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
18 นาย ประพันธ มีแตม นายชางเขียนแบบ 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
19 นาย ปรีดา สุวรรณพรม ปลัด อบต. 6 อบต. หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
20 นส. พรธนา บุญสิทธิ์ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี
21 น.ส. พัชรินทร กล่ินคูณ ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. สมอโคน บานตาก ตาก
22 นาง เพียงฤทัย คงนภา จนท.พัสดุ 3 ทต. ชอแฮ เมือง แพร
23 น.ส. มยุรี หงษพินิจ จพง.พัสดุ 2 อบต. โคกกอง บึงกาฬ หนองคาย
24 นาย รังสรรค มั่นเมือง หน.สวนโยธา 5 อบต. ไมงาม เมืองฯ ตาก
25 นส. รัชนก แกวศรีงาม จนท.ธุรการ 1 อบต. ดอนมะสังข เมือง สุพรรณบุรี
26 น.ส. รัตติยา สุวรรณศรี นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
27 นาง วาสนา ชมภูนิมิตร หน.สวนการคลัง 5 อบต. โสมเย่ียม น้ําโสม อุดรธานี
28 นาง วิไลพร วิชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาสวาง เมือง สุรินทร
29 น.ส. ศรัญญา ไกรฤทธิ์ จนท.ธุรการ 1 ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

อําเภอ จังหวัด
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท.



30 นส. ศศิวิมล บุญเกิด จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ดอนตะหนิน บัวใหญ นครราชสีมา
31 นาง สมคิด อุดมสันติสุข จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
32 จ.ส.ต. สมเจต วิลัยสูงเนิน ปลัด อบต. 6 อบต. โปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
33 นาย สมบุญ บุญญเศรษฐโชติ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
34 น.ส. อนงค บุญมาผึ้ง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
35 น.ส. อรทัย ระมงคล จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
36 น.ส. อัจฉรา บึงราษฎร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โคกกอง บึงกาฬ หนองคาย
37 นาง อัญชลี บุตรธาจารย จนท.ธุรการ 1 อบต. ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด


