




1 นาย กตัญู แสงอธิกุล นักวิชาการเกษตร 3 อบต. พลกรัง เมือง นครราชสีมา
2 น.ส. กรพินธ จันทรจุฬา จนท.ธุรการ 2 อบต. ลําพะยา เมือง ยะลา
3 น.ส. กฤษณา มีบัว จนท.ประชาสัมพันธ 3 ทต. บางใหญ บางใหญ นนทบุรี
4 นาย จักรวาล นาพงษ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร
5 น.ส. จิรวัส แสงสินฉาย นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บางกล่ํา บางกล่ํา สงขลา
6 นาย เจะมูหามัดสัน เจะอูมา ปลัด อบต. 5 อบต. จะรัง ยะหริ่ง ปตตานี
7 นาย เฉลิมรัฐ มุขเพ็ชร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แสนทอง ทาวังผา นาน
8 นาง ชนาภา กาฬหวา นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 อบต. หมูมน กิ่ง อ,เชียงขวัญ รอยเอ็ด
9 น.ส. ชนิดา ดีพานิช จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองตีนนก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
10 นาย ชยน พูนสงา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาดินดํา ชัยบาดาล ลพบุรี
11 นาย ชัชวาล ทองฤทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เชียงงา บานหมี่ ลพบุรี
12 นาย ชูยศ กุลสุวรรณ นักบริหารงานชาง 6 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
13 น.ส. ณัฐชา อินหนู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังดง เมือง กาญจนบุรี
14 นาย ดนย วิเศษสัจจธาดา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
15 นาย ดนัย โคตรโยธา จนท.ธุรการ 1 อบต. พระธาตุ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
16 น.ส. ดวงพร พุฒซอน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โยธะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
17 นาย ทยากร รุจนวรางกูร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมปะ แมสอด ตาก
18 น.ส. ธนพร บํารุง จพง.ธุรการ 3 อบต. สองสลึง แกลง ระยอง
19 น.ส. ธนิญาภรณ สังขวรรโณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา
20 น.ส. ธัญชนก อินทสอน จพง.ธุรการ 2 อบต. หวยสีเจียด ภูหลวง เลย
21 น.ส. นพมาศ อุพันทา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บุงมะแลง กิ่ง อ.สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
22 น.ส. นภัสสร ภูสอน จนท.ธุรการ 1 อบต. เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

23 น.ส. นัยนา แตงออน นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. กม.5 เมือง ประจวบคีรีขันธ

24 นาย นิพิฑพนธ สงวนพันธ นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 อบต. ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
25 นาง นิยะดา สุวรรณ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บานยาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
26 น.ส. นุชจลิน วงษวิลัย ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงทอง ทามวง กาญจนบุรี
27 น.ส. บุษกร ดวงเพ็ชร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
28 นาง ประภากร ศรีทัน จนท.บริหารงานทั่วไป 4 ทต. แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
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29 น.ส. ปรัชญาภรณ ชุมจิตร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

30 นาย ประกิจ เมาลี จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. นาถอน ธาตุพนม นครพนม
31 น.ส. พรพิมล ปนแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ยะลา เมือง ยะลา
32 น.ส. พรรณทิพย เล่ือนฉวี จนท.ตรวจสอบภายใน 3 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
33 นาย พฤฒินันท ไชยบุญเรือง นักวิชาการศึกษา 3 อบต. น้ําพาง แมจริม นาน
34 นาง พัชรี บุญมาทอง จพง.ธุรการ ทต. แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
35 น.ส. พิณธุสร จันทรออน นิติกร 3 อบต. ทับสวาย หวยแกลง นครราชสีมา
36 นาย พิทักษ กุดเมือง หน.สวนการคลัง 3 อบต. นาพูน วังชิ้น แพร
37 นาย พิษณุวัฒน จัมปะโสม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
38 นาย พีระพงษ โถทอง วิศวกรเครื่องกล 7ว. อบจ. ศรีษะเกษ เมือง ศรีษะเกษ
39 นาย มงคล พวงบุญชู นักวิชาการเกษตร 3 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี
40 นาย มงคล ยอดคง นักพัฒนาชุมชน 6 ทต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ
41 นาง มณิชญา ดาศรี ครู 4 ทม. สุรินทร เมือง สุรินทร
42 นาย มนตชัย ศิริโรจน ปลัด อบต. 6 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช

43 นาย มะซักรี แวดราแม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เกะรอ รามัน ยะลา
44 นาง มัณศิกาญจน นิราช จพง.ธุรการ 2 อบต. อินทขิล แมแตง เชียงใหม
45 น.ส. เมตตา นกเล็ก จพง.พัสดุ 2 อบต. ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

46 นาย ยศพล มงคลรัตน บุคลากร 4 ทน. ยะลา เมือง ยะลา
47 นาย รณชัย แดนนารินทร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. น้ํามวบ เวียงสา นาน
48 น.ส. รัชนีวรรณ วงษเล็ก ผช.จนท.ธุรการ - อบต. บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
49 น.ส. รัตนา จิรลานนนท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
50 น.ส. วงเดือน จอมคําสิงห จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองเปด เมือง ยโสธร
51 นาย วรวิทย พรมพิทักษ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร
52 นาง วราภรณ เดือนขาว จนท.ธุรการ 1 อบต. ตะเมียง พนมดงรัก สุรินทร
53 น.ส. วราลีย จินารัตน นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
54 น.ส. วริศรา มาเจริญ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี
55 น.ส. วันเพ็ญ พิมดี จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. นาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู
56 นาง วาสนา อนุดร จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา

57 นาง วิชนันท จุลบุตร พยาบาลวิชาชีพ 7วช. ทม. เขลางคนคร เมือง ลําปาง
58 นาย วุฒิศักดิ์ อันทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม
59 น.ส. ศิริพร อุตตะมะ จนท.ธุรการ 1 อบต. บางริ้น เมือง ระนอง
60 น.ส. ศิริรักษ ทวีโคตร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. นิคมลําโดมนอย สิรินธร อุบลราชธานี
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61 น.ส. ศิริลักษณ รินคํา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แมปะ แมสอด ตาก
62 นาย ศุภชัย ทองหนู นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เกาะเตา ปาพะยอม พัทลุง
63 น.ส. ศุภมาส เกลี้ยงตา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
64 นาง สนันตนชินา แกวคําอาย จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 6 ทน. ลําปาง เมือง ลําปาง
65 นาย สมเกียรติ สาระ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองสนิท จอมพระ สุรินทร
66 นาง สมคิด ทองเถาว ครู 5 ทม. สุรินทร เมือง สุรินทร
67 นาย สมยศ โสดศิริ นายชางโยธา 6ว. อบจ. ศรีษะเกษ เมือง ศรีษะเกษ
68 นาย สยาม ภูหนองโอง จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 ทต. สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
69 น.ส. สายฝน ชัยมีแรง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
70 น.ส. สุปราณี สาสิงห นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
71 น.ส. สุพรรษา สายสมคุณ จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
72 น.ส. สุภาพ พันธวงษรัตนา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
73 น.ส. สุภารัตน ศรีภา จนท.ธุรการ - อบต. ชีน้ําราย อินทรบุรี สิงหบุรี
74 น.ส. สุรีรัตน ชางทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

75 นาย เสนห สรอยโท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. สระแกว เมือง สระแกว
76 นาง แสงเดือน วิลัยพันธ ปลัด อบต. 6 อบต. หนองตีนนก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
77 นาย อนุทิน แทนประยุทธ บุคลากร 5 ทต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
78 นาย อภิสิทธิ์ อยูทรัพย หน.สวนโยธา 6 อบต. บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
79 นาย อมร พรมมีเดช จพง.ธุรการ 2 อบต. แงง ปว นาน
80 น.ส. อมรรัตน ภิรยชม จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี
81 น.ส. อรพินท เอี่ยมขํา จนท.ธุรการ 1 อบต. ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
82 นาง อรอุษา เจนประภาพงศ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง
83 นาย อรุณ บุญอินทร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ดอนยอ เมือง นครนายก
84 นาง อังคณา จันทรหนองหวา จนท.ธุรการ  - อบต. คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
85 นาย อาทิตย แสงงาม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ทุงศรีทอง เวียงสา นาน
86 นาย อํานาจ ดอกไมงาม นายชางโยธา 2 อบต. บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
87 น.ส. อําพร สิริวาริน จนท.ธุรการ 1 อบต. บางริ้น เมือง ระนอง
88 นาง อิงอร พูลเจริญ นักวิชาการคลัง 4 ทม. สระแกว เมือง สระแกว
89 นาย อุทัย มีชัย ปลัด อบต. 5 อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
90 น.ส. อุทิดา หอมสมบัติ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
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1 นาย กมลศักดิ์ ศรีบท นายชางโยธา 2 อบต. หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา

2 นาย กิตติ ดวงเหมือน นายชางโยธา 2 อบต. บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

3 นาย กิตติชัย ใจทัน วิศวกรโยธา 3 ทต. สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี
4 นาย กิตตินันท ปญญาศิริ นายชางโยธา 3 อบต. หนองกอมเกาะ เมือง หนองคาย
5 นาย เกียรติศักดิ์ พิสุทธิ์สกุลศิลป หน.สวนโยธา 5 อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร
6 นาย ขจรศักดิ์ เทศารินทร ชางเขียนแบบ 1 อบต. โพน คํามวง กาฬสินธุ
7 นาย คมสันต อินทรงาม หน.สวนโยธา 4 อบต. สําโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
8 นาย จริญญา สายโสภา นายชางโยธา 5 อบต. เชียงยืน เมือง อุดรธานี
9 นาย จิตติวัฒน มงคล หน.สวนโยธา 6 อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
10 นาย จีรพงษ โชติอัครนิตย นายชางเขียนแบบ 4 ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
11 นาย ชูเกียรติ จิตรนาวี ผช.นายชางโยธา - อบต. พรุใน เกาะยาว พังงา
12 นาย เชี่ยวชาญ ชูไชย หน.สวนโยธา 4 อบต. เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง
13 น.ส. ณัฐธีรา แกวเจริญ วิศวกรโยธา 3 อบต. ถนนขาด เมือง นครปฐม
14 นาย เดน ไชยศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. โพน คํามวง กาฬสินธุ
15 นาย ทวีศักดิ์ โนนรุงเรือง นายชางโยธา 3 ทต. บานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ
16 นาย ธนรณ ฉายเชิด นายชางโยธา 4 ทต. ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี
17 นาย ธนวัฒน เสาองค หน.สวนโยธา 4 อบต. บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
18 นาย ธรรมศักดิ์ รัตนวิโรจน จนท.บริหารงานชาง 6 อบต. น้ําพาง แมจริม นาน
19 นาย ธวัช ปานสาคร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
20 นาย ธานิตย มากสิน ชางโยธา 1 อบต. บางทอง ทายเหมือง พังงา
21 นาย ธีรศักดิ์ หาญยุทธ นายชางโยธา 2 อบต. น้ําพาง แมจริม นาน
22 นาย นวพฤทธิ์ พรหมทอง นายชางโยธา 2 อบต. เมืองยาง เมืองยาง นคราชสีมา
23 นาย บรรเจิด กาญจนเกตุ วิศวกรโยธา 3 ทต. จระเขหิน ครบุรี นครราขสีมา
24 นาย บรรจบ มาลาวิลาศ นายชางโยธา 2 อบต. ริมกก เมือง เชียงราย
25 นาย บํารุง ถึงคุณ นายชางโยธา 5 อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
26 นาย ปณัฐพงษ นนทะโคตร นายชางโยธา 2 อบต. ชากบก บานคาย ระยอง
27 นาย พงศธร ละอองแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. ทามิหรํา เมือง พัทลุง
28 นาย พนม จูมตะคุ นายชางโยธา 3 อบต. ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
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29 นาย พรพิชัย ไชยรักษา หน.สวนโยธา 4 อบต. ควนหนองควา จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

30 นาย พัฒนชัย ศีลกุล นักบริหารงานชาง 6 อบต. บัววัฒนา หนองไผ เพชรบูรณ
31 น.ส. เพ่ิมพร จินดาเรือง นายชางโยธา 2 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา

32 นาย ไพฑูรย ทองเจิม ชางโยธา 4 ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
33 นาย ภควัต พุฒทอง นายชางโยธา 2 อบต. กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุ
34 นาย เมธาสิทธิ์ ชุมมวล หน.ฝายแผนและกอสราง 6 ทต. เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
35 นาย ยงยุทธ กิตติคุณ หน.สวนโยธา 5 อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง
36 นาย รณฤทธิ์ อุนจิตร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ทางพระ โพธิ์ทอง อางทอง
37 นาง เรวดี ดวงสุวรรณณ หน.สวนโยธา 5 อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย
38 นาย วรชาติ ตะวิกา สถาปนิก 3 ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย
39 นาย วรวุฒิ พิทักษ หน.สวนโยธา 4 อบต. หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
40 นาย วรัญ จิตเลขา หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา
41 นาย วิทยา พิชัย ชางโยธา 1 อบต. แมเจดีย เวียงปาเปา เชียงราย
42 นาย วิภาคย วงศฮินทรัตน นายชางโยธา 6 อบต. โคกหลอ เมือง ตรัง
43 นาย วิรัตน แดนนารัตน วิศวกรโยธา 3 อบต. หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
44 นาย วิศวกร อินคํา ชางโยธา 2 อบต. แมสลิด บานตาก ตาก
45 นาย วีระชัย ไชยมาโย หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาเรือ นาหวา นครพนม
46 นาย ศักดิ์ชาย สามลปาน นักบริหารงานชาง 6 อบต. ปากแพรก เมืองฯ กาญจนบุรี
47 น.ส. ศิริพร เบ้ียจั่น หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
48 นาย ศุภชัย กล่ันศิริ นายชางโยธา 4 ทต. ยะรัง ยะรัง ปตตานี
49 นาย ศุภชัย กองฉันทะ นายชางโยธา 3 ทต. นาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู
50 นาย สธร นพรัตน นายชางโยธา 2 อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
51 นาย สมรรถชัย ชนะชัย นายชางโยธา 6 ทต. ลําใหม เมือง ยะลา
52 นาย สมศักดิ์ คําใจยา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานแปง พรหมบุรี สิงหบุรี
53 นาย สฤษฏ เพชรหาญ หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยหมาย สอง แพร
54 นาย สันติ กอบการดี หน.สวนโยธา 4 อบต. กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
55 นาย สําราญ เกษรินทร หน.สวนโยธา 3 อบต. สวี สวี ชุมพร
56 นาย สุเทพ เรียงหมุ นายชางโยธา 2 อบต. ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
57 นาย สุทธิพงศ โกวิทวิศวกุล นายชางโยธา 2 อบต. บางหลวง เมือง ปทุมธานี
58 นาย สุทัศน เส็งมังสา หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
59 น.ส. สุรางครัตน ศรีพรหมมุนี นายชางโยธา 4 ทต. นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
60 น.ส. โสธยา เรืองถาวรพันธ ชางโยธา 1 อบต. บือมัง รามัน ยะลา
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61 นาย อธิชาติ มลิทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. กังแอน ปราสาท สุรินทร
62 นาย อนุชา ศรีพลัง นายชางโยธา 3 ทต. น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี
63 นาย อภิชาติ สุวรรณลักษณ หน.สวนโยธา 5 อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย
64 น.ส. อมรรัตน สืบวงษดิษฐ ชางโยธา 1 อบต. ตลกกลางทุง เมือง ตาก
65 นาย อรรถกร เอมอินทร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โรงชาง พรหมบุรี สิงหบุรี
66 นาย อัศวิน สังขวุฒิ หน.สวนโยธา 6 อบต. คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
67 นาย อาคม ศรสูงเนิน หน.สวนโยธา 5 อบต. ธงชัยเหนือ ปกธงชัย นครราชสีมา
68 นาย อาทิตย ราชนุย หน.สวนโยธา 4 อบต. แหลมสัก อาวลึก กระบ่ี
69 นาย เอกชัย สัมปนนานนท จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บางมัญ เมือง สิงหบุรี
70 นาย เอกภพ บุญเพลิง นายชางโยธา 3 อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 นาย กฤษดา มณีกาญจน หน.สวนโยธา 5 อบต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี
2 นาง กุลนิตา หวยลึก จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ซับเปน วังโปง เพชรบูรณ
3 น.ส. กอบกุล ตันทวงศ จพง.ธุรการ 2 ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
4 นาย เกียรติศักดิ์ แสงรื่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี
5 นาย เกียรติศักดิ์ หอมหวล หน.สวนโยธา 5 อบต. สนามแย ทามะกา กาญจนบุรี
6 นาย คนึง ชัยทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
7 น.ส. จีราภา คัมภิรานนท จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
8 นาง ณัฐกมล ศรีวัง จพง.ธุรการ 5 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
9 นาย ถาวร กวีสันติภาวัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี นครราชสีมา
10 น.ส. ทัศนา สุขะ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ปงไฮ เซกา หนองคาย
11 นาง ทิพยวรรณ ฤทธิเสน หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาผือ เมือง อํานาจเจริญ
12 นาย ธิติพงศ ธรศรี จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
13 น.ส. นอมจิตร อุนแกว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
14 น.ส. นารี แอมปชชา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เอราวัณ เอราวัณ เลย
15 น.ส. นิรมล ดานประเสริฐกุล พนักงานพิมพดีด  - ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
16 นาย นรินทร นพพิบูลย นายชางโยธา 2 อบต. อูโลก ลําดวน สุรินทร
17 นาย ประสิทธิ์ ตกจักร นายชางโยธา 2 อบต. เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
18 นาย ประสิทธิ์ ศรีไชย ชางโยธา 2 อบต. บอแฮว เมือง ลําปาง
19 น.ส. ปวีณา ฉัตรรัตนกุลชัย จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
20 นาง ผองศรี เสียงสนั่น จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร
21 นาง มณีรัตน เถาหมอ นักบริหารงานคลัง 6 อบต. วังโพธิ์ บานเหล่ียม นครราชสีมา
22 นาย มานิตย เคหัง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หวยสีเจียด ภูหลวง เลย
23 นาย ยุทธนา สายธรรม จนท.ธุรการ 3 ทต. ทาแร เมือง สกลนคร
24 น.ส. รัตติกาล พูนศิลป จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช

25 นาง รัตนา สนุกพันธ หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาวัง เมือง อํานาจเจริญ
26 นาง รัตนา นามสม นักบริหารงานทั่วไป 6ว. ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
27 น.ส. รัศมี รุงอราม จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
28 น.ส. รุงทิพย วิมลศิลป จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. ไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี นครราชสีมา
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29 น.ส. โรสมะห มะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
30 นาย วทัญู มีสวน จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช

31 นาง วัชราภรณ พรมมา จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
32 น.ส. วัลยวิภา ตะวิกา จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
33 นาย วิชาญ ภูนาค ชางโยธา 1 อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม
34 นาง วีรวัลย เขมา จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง
35 นาง ศรีวรรณ ประทุม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปาตาล ขุนตาล เชียงราย
36 นาย ศิริพงษ ศรีอําภัย นายชางโยธา 2 อบต. เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
37 นาย สันติ ย้ิมแฟน หน.สวนการคลัง 4 อบต. เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ
38 น.ส. สุกัญญา ดวงสุวรรณ จนท.ตรวจสอบภายใน 5 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
39 น.ส. สุกัญญา สันปาแกว จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ผาสิงห เมือง นาน
40 นาย สุขเกษม วองเจริญพร หน.สวนโยธา 5 อบต. ดอนคา อูทอง สุพรรณบุรี
41 นาง สุชาดา จอดนอก หน.สวนการคลัง 5 อบต. เชียงกลม ปากชม เลย
42 นาง สุธีรา ทิพยรัตน จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช

43 นาง สุนิสา นารถไพรินทร จพง.ทะเบียน 5 ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช

44 นาง สุพัตรา สุขคาง จพง.การเงินและบัญชี 6 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
45 นาย อนุชิต ชูคันหอม หน.สวนโยธา 5 อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
46 น.ส. อมรรัตน ทีทองแดง จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. บานเดื่อ เมือง หนองคาย
47 นาง ออมใจ มาลาวิลาศ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมขาวตม เมือง เชียงราย
48 นาง อิศริยา วรนาม จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เชียงกลม ปากชม เลย
49 นาย เอกสาร อินทรเรืองศร หน.สวนโยธา 5 อบต. ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
50 นาย อธิศักดิ์ โชติมณี หน.สวนโยธา 5 อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด




