


1 น.ส. กชพรรณ แสนบุญ จนท.ธุรการ 1 อบต. บอเวฬุ ขลุง จันทบุรี
2 นาง กนกพร หนูกลาง จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. บานจั่น เมือง อุดรธานี
3 น.ส. กนกวรรณ เขมะวนิช จนท.ธุรการ 1 อบต. พนมวังก ควนขนุน พัทลุง
4 น.ส. กนธิชา โพธิ์ศรีทอง จพง.พัสดุ 4 อบต. รัษฎา เมือง ภูเก็ต
5 นาย เกียรติศักดิ์ คําจันทึก จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
6 นาง เกศินี จันทรเลน จนท.ทะเบียน 3 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
7 นาย โกศล เวียงคํา ชางโยธา 4 ทต. เชียงคํา เชียงคํา พะเยา
8 นาย คฑาวุธ คงเย็น นวช.การศึกษา 3 อบต. สํานักแตว สะเดา สงขลา
9 นาง จริยา ขวัญเงิน จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
10 จ.ส.ต. หญิ จันทรา กลั่นพจน นวช.สุขาภิบาล 3 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
11 นาง จารุณี พลเสน จพง.ธุรการ 3 อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี
12 นาง จารุวรรณ รัตนจันทร ทะเบียนฯ 7 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
13 นาง จีรภา ทาวเมือง จนท.ธุรการ 1 อบต. ประดาง กิ่ง อ.วังเจา ตาก
14 น.ส. จุรีพร ครองยุติ จนท.ธุรการ 1 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
15 น.ส. เจนจิรา พรรณา จนท.ทะเบียน 2 ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ
16 น.ส. ชลีพร พิศาลนิชยกุล จนท.ธุรการ  - อบต. บานบัว เมือง บุรีรัมย
17 นาย ชีวานนท กะระกล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สระแกว ลาดยาว นครสวรรค
18 นาง โชติกา ศรีพรหมชัย จนท.ธุรการ 4 ทต. ชอแฮ เมือง แพร
19 นาย ไชยยา แกวมณี นิติกร 3 อบต. บานโพธิ์ เมือง สุพรรณบุรี
20 นาง ณัฐทสร ยอดหนู หน.สวนการคลัง 4 อบต. นางลือ เมือง ชัยนาท
21 ส.ต.ท.ดํารง กองลับ ปลัด อบต. 6 อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
22 นาย ทันทิวากรณ ดอกเก๋ียง บุคลากร 4 ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม
23 น.ส. ทิพวรรณ บุญยัง นวช.การศึกษา 3 อบต. เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
24 น.ส. ทิพาวรรณ ปอมแดง จพง.พัสดุ 2 ทต. ภุมเรียง ไชยา สุราษฏรธานี
25 นาย ธรรมรัตน เอนกรัตนมนตรี นายก อบต.  - อบต. นนทรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
26 นาย นพพร ลามสมบัติ นิติกร 1 อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย
27 นาง นวรรณ ตั้งสถาพรนิตย จพง.ธุรการ 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
28 น.ส. นันทวัน แจมขาว ปลัด อบต. 5 อบต. ทาชาง เมือง นครนายก
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29 นาง นาตยา อยูยืนยง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
30 นาง นิภา ธรรมวิชชาบูรณ ปลัดเทศบาล 6 ทต. หนองเคลา ทาใหม จันทบุรี
31 จ.ส.ต.นิรันดร เท่ียงสาย ปลัด อบต. 6 อบต. ทองกูล หนองไผ เพชรบูรณ
32 น.ส. เนตรดาว คงสนั่น จนท.ธุรการ 2 อบต. รั้วใหญ เมือง สุพรรณบุรี
33 นาง เนตรนภา ขามรัตน ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
34 นาง บังอร ปญจะธา จนท.บริหารการเงินฯ 5 อบต. ทาชาง เมือง นครนายก
35 นาย บุญถม ภาออ ปลัด อบต. 6 อบต. ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
36 นาง บุญสิตา สุวรรณาลัย จพง.ธุรการ 6 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
37 นาย ประณต บุญโต หน.สวนการคลัง 6 อบต. หนองบัว หนองบัว นครสวรรค
38 น.ส. ประภาพร พิกุลดก ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
39 นาง ประภาศรี เจริญทรัพย จนท.ทะเบียน 3 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด ปากเกร็ด
40 น.ส. ปวีณา แตงสี จนท.ธุรการ 1 ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร
41 นาง ปณชญา เหลืองมณีธนกุล จพง.ธุรการ 6 ทต. หนองบัว เมือง จันทบุรี
42 นาง ปยะรัตน พุดจีบ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ
43 น.ส. พรทิพย ศรีสิทธิ์ จพง.ธุรการ 5 ทต. จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
44 น.ส. พะนิตา นิรัตติสัย จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
45 นาง เพ็ญศรี พลภูงา ผช.จนท.การเงินและบัญ  - อบต. สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
46 นาง ไพรวรรณ มาตตายา จพง.การคลัง 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
47 น.ส. ภัควิภา คําลาเล้ียง นวช.การศึกษา 3 อบต. บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
48 น.ส. ภัชรี พรรณสาร พนักงานพิมพดีด  - ทต. พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
49 น.ส. ภัทรวรรณ ฤทธิ์นอก จพง.พัสดุ 2 อบต. ซับใหญ ก่ิง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ
50 นาย มะรูดิง ดือเระ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ตรัง มายอ ปตตานี
51 น.ส. มัฌประภา มั่นการ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สวาง วงศ อุบลราชธานี
52 นาย มานิต เสวียงชัย จนท.บันทึกขอมูล 3 อบต. บางพูน เมือง ปทุมธานี
53 นาง มาลิณี ยาละ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
54 นาย ยืนยงค เกตุวงศ ปลัดเทศบาล 6 ทต. บานโคก บานโคก อุตรดิตถ
55 นาง ยุวรี วิสมล หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองปูน แกลง ระยอง
56 นาง ลัดดาวัลย นาคเกลี้ยง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
57 นาง วนิดา ศรีสวัสดิ์ จพง.ทะเบียน 5 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
58 น.ส. วรมณ วิทยพาณิชกร จนท.พัสดุ 1 อบต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม
59 น.ส. วรรณ รัตนโมตร จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 7 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
60 นาง วลีพร ภูมิตินทรีย จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บันนังสาเรง เมือง ยะลา
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61 น.ส. วัชรีย เขมะวนิช นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. พนมวังก ควนขนุน พัทลุง
62 นาย วันชัย หอมนวล หน.สํานักปลัด 6 อบต. รัษฎา เมือง ภูเก็ต
63 น.ส. วันทนา ฉาบทับทิม จพง.งานทะเบียน 3 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
64 นาง วาสนา ปนตา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ
65 นาง วิจิตรา พันธชุม จพง.พัสดุ 2 อบต. สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
66 นาย วิโรจน เพชรรัตน จนท.พัสดุ 1 อบต. ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค
67 นาง วิลาวันย โตประมาณ จพง.ธุรการ 6 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
68 น.ส. ศลิษา วัฒนโลหะ จนท.ธุรการ 3 ทต. หงาว เมือง ระนอง
69 นาย ศิระ ล้ิมสกุล บัญชี - อบต. บางพูน เมือง ปทุมธานี
70 นาย ศุภวัฒน ศรีสุข จนท.พัสดุ 4 อบต. น้ําดํา ทุงยางแดง ปตตานี
71 นาย ศุภวิชญ สุขเกิด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานนา กะเปอร ระนอง
72 น.ส. สกาวเดือน ทองบุ หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
73 นาย สถิต แกวพรรณ นิติกร 3 อบต. กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
74 นาย สมพร วิ่งพิมาย จนท.พัสดุ 1 อบต. หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
75 น.ส. สําเนา ชั้นบน หน.สวนการคลัง 4 อบต. พลงตาเอี่ยม วังจันทร ระยอง
76 นาย สําเริง สัมพันธ นิติกร 4 ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
77 นาย สุชาติ อักษรนํา จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช
78 นาย สุทัศน คงกล่ัน คนงานท่ัวไป - อบต. หนองฝาย เลาขวัญ กาญจนบุรี
79 นาง สุภาวดี อมรรัตน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
80 นาย สุรศักดิ์ จิตอํานวย นิติกร 3 อบต. บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
81 นาย สุรศักดิ์ สงแสง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. เกาะยาว เกาะยาว พังงา
82 นาย สุระ จันทรมี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เปา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
83 ส.ต.ต. สุริยา ทอมาก ปลัด อบต. 5 อบต. ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ
84 นาย สุวัตน วชิรธนากร ปลัดเทศบาล 6 ทต. บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
85 นาย สุวิชา เกิดสาย ผูชวยชางโยธา  - ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
86 นาย อยุทธยา อินทรหมื่นไวย นายชางโยธา 3 ทต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย
87 นาง อรทัย ทาเอื้อ นิติกร 3 อบต. ทะเลบก ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
88 นาง อรัญญา นครขวาง จนท.ทะเบียน 3 ทต. บานจั่น เมือง อุดรธานี
89 นาย อัครินทร บนไมกลาง อาจารย 1 4 ทต. โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
90 นาย อับดุลฮากีม สาลีเปน จนท.ธุรการ 1 อบต. สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
91 นาย อํานวย เรืองสุวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ริโก สุไหงปาดี นราธิวาส
92 นาย อิสรา ฟาเฟองวิทยากุล นักพัฒนาชุมชน 3 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
93 น.ส. อุไรวรรณ เจียมวิจิตร จนท.การเงินและบัญชี 5 ทต. เนินสันติ ทาแซะ ชุมพร
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1 นาง กนกภรณ เขียวหวาน จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทะเลบก ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
2 นาย กําแหง รัตนประเสริฐ รองปลัด อบต. 6 อบต. คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร
3 นาง ขวัญบงกช ผดุงสุข จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เทพรักษา สังขะ สุรินทร
4 นาง จีราวัจน จันทรสิทธิ์ ผอ.กองการศึกษา 7 ทต. เดนชัย เดนชัย แพร
5 น.ส. ชลธิชา อินทวชิรารัตน จนท.ธุรการ 1 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
6 นาย ชาตรี แสนนาใต ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด
7 นาย ชาติ พรชะตา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สําราญ สามชัย กาฬสินธุ
8 นาย ไชยพร เกตุแกว หน.สวนโยธา 3 อบต. พรสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี
9 นาย ณรงคเดช ปองวัฒนากูล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
10 น.ส. ณัชชา ฉวีวรรณ นวช.การศึกษา 3 ทต. ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย
11 นาง ธนกร เงินชาง ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. นางลือ เมือง ชัยนาท
12 นาย ธรรมการ ใจเทียมศักดิ์ นายชางโยธา 3 ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี
13 นาย ธานินทร กล่ินขจร จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
14 น.ส. นันทนภัส สุวรรณ จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
15 น.ส. นันทนา วังสวาง จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองฝาย เลาขวัญ กาญจนบุรี
16 น.ส. นันทพร ใชประทุม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตากออก บานตาก ตาก
17 นาย นิคม ชางเกวียน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
18 น.ส. นิตยา หูมวงศ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
19 นาย นิมาร เบญนิมะ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ตาเซะ เมือง ยะลา
20 น.ส. นุชจลิน วงษวิลัย ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงทอง ทามวง กาญจนบุรี
21 นาง นุชนาถ นิ่มดํา จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
22 นาย ประสาน ผิวลออ ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
23 น.ส. ปาริชาต อรไทวรรณ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
24 นาง ปยวรรณ ศรีสุวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง
25 น.ส. ปยาภรณ หุนทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เขาสมิง เขาสมิง ตราด
26 นาง ผาณิต แดงพยัคฆ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
27 น.ส. พวงแกว เจริญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังบอ หนองบัว นครสวรรค
28 นาง พนม ชาติสุนทร นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
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29 นาย พิลึก ชัชวงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
30 นาย ไพรจิต ใจหาญ ปลัด อบต. 6 อบต. กระเทียม สังขะ สุรินทร
31 นาง มนฉยา ตางระแม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบต. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
32 นาย มิตรชัย บุญทัน จนท.งานทะเบียน 3 ทต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
33 น.ส. รุงทิวา พราวแจง นวช.ประชาสัมพันธ 1 ทต. เกาะกรวย ปากพลี นครนายก
34 นาง ลําภู ศรีชัย จพง.ธุรการ 5 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
35 น.ส. วาถิฏฐี เวฬุวนาธรณ หน.สวนการคลัง 3 อบต. นาโล กุดชุม ยโสธร
36 น.ส. วิจิตรา เกิดสมบัติ จนท.ธุรการุรการ 1 ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี
37 น.ส. วิมลมาส ศรีวารินทร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
38 นาย วีระศักดิ์ หนูเกตุ จพง.ธุรการ 2 อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
39 น.ส. ศิริวรรณ เกลี้ยงใหญ จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 ทต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
40 นาง ศุภลักษณ จิตราวุธ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
41 น.ส. สไบพรรณ เทพวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. แมอาย แมอาย เชียงใหม
42 นาย สมบูรณ สุธีระกูล ปลัดเทศบาล 6 ทต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย
43 นาย สรวิทญ เอี่ยมเอก นวช.ประชาสัมพันธ 4 ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี
44 นาย สักรินทร สนธินุช จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ตาขัน บานคาย ระยอง
45 นาย สัมพันธ จันทรรักษ ปลัด อบต. 5 อบต. อางคีรี มะขาม จันทบุรี
46 น.ส. สารีฟะห บูละ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ลําพะยา เมือง ยะลา
47 น.ส. สิริรัตน สําราญ จนท.พัฒนาการทองเที่ยว 4 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
48 น.ส. สุพรรณี จันทรพรหมมา จนท.ธุรการุรการ 1 อบต. ครน สวี ชุมพร
49 น.ส. สุพรรณี ดาบเงิน บุคลากร 3 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช
50 น.ส. สุภาพร มหาวรรณ จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม
51 น.ส. สุรตรี กันณะ จพง.พัสดุ 2 อบต. ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
52 นาย เสกสรร สุฉันทบุตร จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 ทต. จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
53 นาง เสาวคนธ ลุนละวงษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แซรออ วัฒนานคร สระแกว
54 น.ส. เสาวนิตย นามวงศา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ศิลา เมือง ขอนแกน
55 นาย แสงทอง อินธิแสง หน.สวนโยธา 5 อบต. สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
56 นาย อดิศักดิ์ จําปา หน.สวนโยธา 5 อบต. นาขม้ิน โพนสวรรค นครพนม
57 นาย อนิรุทธ เยาวงสุต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางแกว ละอุน ระนอง
58 นาย อรรถวุฒิ แผนทอง นวช.การศึกษา 3 อบต. แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
59 นาย อัมรินทร ประจิมนอก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถ
60 นาย อวิรุทธ พรหมบุญแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
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61 นาย อารักษ ผาอินทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. เฝาไร เฝาไร หนองคาย
62 นาย อิทธิพล สมัตถะ ปลัด อบต. 6 อบต. ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
63 น.ส. อุษณี อินทผลัญ นวช.เงินและบัญชี 4 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
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1 นาย กูเลาะ กูปูเตะ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
2 นาย เกรียงไกร มานะกิจศิริสุทธิ วิศวกรโยธา 4 ทต. หนองบัว หนองบัว นครสวรรค
3 นาย เกรียงศักดิ์ สงฤทธิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. อางทอง ศรีนครินทร พัทลุง
4 นาย เกียรติศักดิ์ เกิดมี หน.สวนโยธา 5 อบต. ควนโดน ควนโดน สตูล
5 นาย เขมรุจ นาคราช วิศวกรโยธา 3 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
6 นาย จักรพงษ ก่ิงโก หน.สวนโยธา 3 อบต. สรางคอ ภูพาน สกลนคร
7 นาย จีรพันธ ธรรมาภิมุข วิศวกรโยธา 3 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
8 นาย ชัยวัฒน กิตติวงศสุนทร สถาปนิก 4 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
9 นาย เดชกชัย นวลวัฒน วิศกรโยธา 3 อบต. ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
10 นาย ทรงยศ พงษเพ็ง หน.สวนโยธา 4 อบต. วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบุรี
11 นาย ธนธรณ ฉายเกิด ชางโยธา 4 ทต. ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี
12 นาย นิตย สกุลทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. ลําพะยา เมือง ยะลา
13 นาย นิติ เริงสุขพิพัฒน วิศวกรสุขาภิบาล 5 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
14 นาย บัณฑิต ศิริภักดิ์ นายชางโยธา 5 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
15 นาย บุญสาย สมศักดิ์ นายชางสํารวจ 4 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
16 นาย ปราโมทย หมาดท้ิง นายชางโยธา 6 อบจ. สตูล เมือง สตูล
17 นาย พงเดช อุดมสันติ ผอ.การชาง 7 ทต. เชียงคํา เชียงคํา พะเยา
18 นาย พงษธร ศิริปรุ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
19 นาย พันธยุทธ ปนตาพรม หน.สวนโยธา 5 อบต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
20 นาย พารา วัฒนา วิศวกรโยธา 3 อบต. ห้ัวหวา ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
21 นาย พิทักษ เขียวคํา หน.สวนโยธา 5 อบต. บานชาง แมแตง เชียงใหม
22 นาย ไพโรจน จันทรประเสริฐ หน.สวนโยธา 6 อบต. คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
23 นาย ภาณุวัฒน พูลเพ่ิม หน.สวนโยธา 3 อบต. สะแกราบ โคกสําโรง ลพบุรี
24 นาย ภูดิศ แกวสุกใส จนท.ธุรการ 4 อบต. พะวง เมือง สงขลา
25 นาย มานะ นานอย นายชางโยธา 5 ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
26 นาย รงรอง แสงจันทร นายชางโยธา 2 อบต. หนาสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
27 นาย รุงพร ผุยเจริญ ผช.หน.สวนโยธา 3 อบต. ทาตูม แกงคอย สระบุรี
28 นาย วรเชษฐ ไชยวงค หน.สวนโยธา 5 อบต. สบเปง แมแตง เชียงใหม
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29 นาย วรศักดิ์ ศักดิ์แสง หน.สวนโยธา 5 อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
30 นาย วิชัย เมืองวงษ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
31 นาย วิเชษฐ จินตวร หน.สวนโยธา 5 อบต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
32 นาย ศรัณยภัทร อินทรอัษร นายชางโยธา 5 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
33 นาย ศิริพงษ พวงอินทร หน.สวนโยธา 4 อบต. ปรือใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ
34 นาย ศุภชัย กลาหาญ ชางโยธา - อบต. มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
35 นาย สมยศ โสตศิริ นายชางโยธา 5 อบจ. ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
36 นาย สรยุทธ บุตรดีสุวรรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาล่ี ทาล่ี เลย
37 นาย สันติชัย สมเขาใหญ หน.สวนโยธา 4 อบต. ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
38 นาย สามพราน วงศอินทร นายชางโยธา 2 อบต. คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี
39 นาย สุนทร จันทรโรภาสกุล นายชางโยธา 5 ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย
40 นาย สุวิท พามา หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
41 นาย เสฎฐวุฒิ อบเชย หน.สวนโยธา 4 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
42 นาย อนุวัทธ สุดภูทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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