
1 นาย กิตติพงษ โลขันสา หน.สวนโยธา  - อบต. เชียงกลม ปากชม เลย
2 นาย กุศล ศิริรักษ หน.สวนโยธา 5 อบต. มวง บานมวง สกลนคร
3 นาย เกียรติศักดิ์ พิสุทธ์ิสกุลศิลป หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร
4 นาย จิรทิปต ไชยนุรัตน นายชางโยธา 4 อบต. บานเปด เมือง ขอนแกน
5 นาย จิรวิทย โลเจริญรัตน นายชางโยธา 2 อบต. แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ
6 นาย จีระพงษ โคตรชมพู หน.สวนโยธา 5 อบต. วิศิษฐ บึงกาฬ หนองคาย
7 น.ส. ชฎาธาร พุมมา หน.สวนโยธา อบต. สนามไชย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
8 น.ส. ชนิกานต ชาญจอหอ หน.สวนโยธา อบต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
9 นาย ชัยวัฒน บุญไชย หน.สวนโยธา 5 อบต. บึงเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
10 นาย ชูพงษ เพชรราช หน.สวนโยธา 5 อบต. ปากตม เชียงคาน เลย
11 นาย ณรงค ประมงคล นายชางโยธา 5 ทต. ทาบุญมี ก่ิง อ.เกาะจันทร ชลบุรี
12 นาย ณรงคฤทธ์ิ พุทธสุวรรณ นายชางโยธา 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
13 นาย ดนัย สินธุพันธุประทุม หน.สวนโยธา 4 อบต. โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
14 นาย ธนวัฒน ดวงบัว หน.สวนโยธา อบต. บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
15 นาย ธวัชชัย บัวศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. ตะโละดือรามัน กะพอ ปตตานี
16 นาย ธีรศักดิ์ หวังพิริยะกุล นักบริหารงานชาง 4 อบต. เขาสมิง เขาสมิง ตราด
17 นาย ธีระพงศ คฤหบดี นายชางเครื่องยนต 6 ทม. ราชบุรี เมือง ราชบุรี

18 นาย ธีระพงษ สุภาษิ หน.สวนโยธา 3 อบต. เขาวงกต แกงหางแมว จันทบรี
19 นาย ธีระวัฒน แกวทอง ชางโยธา 1 อบต. ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง

20 นาย ธีระศักดิ์ ดวงจันทร หน.สวนโยธา 4 อบต. น้ําปลีก เมือง อํานาจเจริญ
21 นาย นิชวัฒน ขวัญแกว ชางโยธา 5 ทต. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
22 นาย นิสมัย ปุงคํานอย นายก อบต. 6 อบต. นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร

23 นาย บัณฑูรย บุตรตะโคตร หน.สวนโยธา 4 อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
24 นาย บุญชวง สุมเหม หน.กองชาง 6 ทต. หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
25 นาย บุญชวย นนทศิริ หน.สวนโยธา 4 อบต. นิคมสรางตนเองลําโดมนอม สิรินธร อุบลราชธานี
26 นาย บุญธรรม ขอนทอง หน.สวนโยธา 4 อบต. ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
27 นาย ประยูร ฉ่ํานอย นายชางโยธา 6 อบจ. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
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28 นาย ประสิทธ์ิ สุวรรณชาติ ชางโยธา  - อบต. เชียงกลม ปากชม เลย
29 นาย ประเสริฐศักดิ์ ภวภูตานนท นายชางโยธา 5 อบต. บานทุม เมือง ขอนแกน
30 นาย ปุณยรัตน ธนีรมย นายชางโยธา 5 ทต. บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
31 นาย พจน ขุนจํานวน ชางโยธา 4 ทม. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
32 นาย พรเทพ สติมั่น หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาอิบุญ หลมสัก เพชรบูรณ

33 นาย พัฒนพงษ ศรีวิเศษ หน.สวนโยธา 5 อบต. ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
34 นาย พันธศักดิ์ ชุมคช วิศวกรโยธา 5 ทม. กันตัง กันตัง ตรัง
35 นาย พิเชษฐ แวดลอม จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. สายตะกู บานกรวด บุรีรัมย
36 นาย พิมลชัย สินลูกจันทร ชางโยธา 2 อบต. บานา เมือง ปตตานี
37 นาย พีรพงษ แสนทิพย หน.สวนโยธา 4 อบต. ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
38 นาย ไพรัช ศรีบูอํ่า หน.สวนโยธา 4 อบต. แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
39 นาย ภุชงค บุญญา หน.สวนโยธา 5 อบต. วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทัย
40 นาง วนัสนันท ดอกมณี หน.สวนโยธา 4 อบต. โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา
41 นาย วัฒนา กวาวสิบสาม หน.สวนโยธา 4 อบต. น้ํารัด หนองมวงไข แพร
42 นาย วัยวุฒิ ศิริแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. ดุสิต ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช
43 นาย วิจิตร เขจรแข ชางโยธา 4 ทต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี
44 นาย วิภาค พรมเมืองคุก สถาปนิก 5 ทต. บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
45 นาย วิรัช วงศทับแกว นายชางโยธา 4 ทต. บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี
46 นาย วีระฉัตร กาฬสินธ หน.สวนโยธา 4 อบต. อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
47 นาย วีระเดช อดุลยาธร หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาขุนราม เมือง กําแพงเพชร
48 นาย ศราวุฒิ หลาจางวาง หน.สวนโยธา 4 อบต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
49 นาย ศุภชัย อุปนันท หน.สวนโยธา 5 อบต. บัวสลี แมลาว เชียงราย
50 นาย ศุภวิทย สอแจมจิตต วิศวกรโยธา 4 ทต. ทายาง ทายาง เพชรบุรี
51 นาย สกล ใจเย็น ชางโยธา 1 อบต. ปาตาล ขุนตาล เชียงราย
52 นาย สมภพ ทองจันทร หน.สวนโยธา 5 อบต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
53 นาย สมศักดิ์ ลาภเวที จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ในเมือง ภูเวียง ขอนแกน
54 นาย สมานมิตร แสนปากดี หน.สวนโยธา 4 อบต. ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
55 นาย สําเนียง จันทรวิชัย หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ
56 นาย สุทัศน เล็งมังสา หน.สวนโยธา 4 อบต. ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
57 นาย สุทิน เพชรเกล้ียง หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองปราบ บานนาสาร สุราษฎรธานี
58 นาย สุเทพ กันแตง นายชางโยธา 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
59 นาย สุเมธี สัมพันธ หน.สวนโยธา 4 อบต. แมหวาด ธารโต ยะลา
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60 นาย สุรเจตน ปอมนาค หน.สวนโยธา 3 อบต. เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
61 นาย สุรพล วรรณภินพงศ นายชางโยธา 6 อบต. หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี
62 นาย สุริยา แพโต หน.สวนโยธา 5 อบต. ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
63 นาย สุริยา ประจักษวงศ หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ
64 นาย สุวรรณชัย ออสุวรรณ จนท.ธุรการ 3 อบต. ทาจีน เมือง สมุทรสาคร
65 นาย เสฎฐสัณห โคตรมา นายชางโยธา 2 ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
66 นาย อดิเรก ชมภูศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. ดอนตูม บางเลน นครปฐม
67 นาย อดุลศักดิ์ ทองสะอาด หน.สวนโยธา 4 อบต. นาแต เมือง อํานาจเจริญ
68 นาย อนุเชษฐ สุวรรณนันท หน.สวนโยธา 5 อบต. เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
69 นาย อพิเดช แข็งแรง หน.สวนโยธา 5 อบต. ลุมระวี จอมพระ สุรินทร
70 นาย อภิชาต ยอดพฤกษา นายชางโยธา 2 ทต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
71 นาย อภิรักษ สายยศ หน.สวนโยธา 5 อบต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
72 นาย อาทิตย จันนวน ผช.ชางโยธา  - อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
73 นาย อิทธิพล โพธิพรม ชางโยธา 1 อบต. นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
74 นาย ภาณุมาศ ภาคสีดา หน.สวนโยธา 5 อบต. คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี



1 นาง กรรภิรมย สมบูรณกุล จพง.พัสดุ 5 ทต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
2 นาย กิจจา รองประสิทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. บางปู ยะหริง ปตตานี
3 นาง กุสุมา อนันทวงษ จพง.ธุรการ 4 ทต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
4 นาย คุณา ธิมาพันธ ปลัดเทศบาล 6 ทต. ไรใหม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
5 นาย จักรพงศ สุวรรณศักดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
6 นาย จักรพันธ สงเสริม วิศวกรโยธา 6 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
7 นาย จักรภัทร ชารีดํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
8 นาย ฉัตรชัย ภัทรพงศพันธ นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. สะบายอย สะบายอย สงขลา
9 นาย ฉัตรชัย เยืองกลาง นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุ
10 น.ส. ชนัญชิดา บุญทรัพย เจาหนาทีธุรการ 1 อบต. ปากพระ เมือง สุโขทัย
11 นาง ชมบุญ หมดมลทิน ปลัด อบต. 6 อบต. บานเวียง รองกวาง แพร
12 นาย ชัยพฤกษ หงอสกุล ปลัด อบต. 6 อบต. บางโรง คลองเขือน ฉะเชิงเทรา
13 น.ส. ชัยยุทธ สามเสาร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ละหาร ยีงอ นราธิวาส
14 นาย ชัยรัชต โชคธนาเกียรติคณุ ปลัด อบต. 5 อบต. นํารอน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
15 นาย ชัยวุฒิ วัชรพินธุ ปลัด อบต. 7 อบต. บางกระสัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
16 นาย ชูศักดิ์ พูลเมือง หน.สวนโยธา 3 อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ
17 นาย เชาวฤทธิ์ ฤกษดี ปลัด อบต. 5 อบต. วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทัย
18 นาง โชติรส คานทองดี นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. หวยขมิน หนองแค สระบุรี
19 น.ส. ฐิตาภา ผลรินทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ผาทอง ทาวังผา นาน
20 นาย ณฐภณ ปราบโรค ปลัด อบต. 6 อบต. นําเลา รองกวาง แพร
21 นาย ณรงคศักดิ์ คําหาญสุนทร ปลัด อบต. 6 อบต. หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
22 น.ส. ดลฤดี ออนดาบ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
23 น.ส. ธารทิพย จุลกะรัตน หน.ฝายบริหารงาน 6 ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
24 นาย ธีรนิต์ิ พิมตะวงษ จนท.การประปา 3 ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
25 นาย นัฐพงษ ไชยพันธุ หน.สวนโยธา 4 อบต. นายม เมือง อํานาจเจริญ
26 น.ส. นัทธมน มรกต จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บานพรุ หาดใหญ สงขลา
27 นาย ปฏิพัฒน ไกรสุทธิ์ บุคลากร 3 อบต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
28 น.ส. ปยะมาศ อมรทรัพย จนท.ธุรการ 1 อบต. วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
29 น.ส. พรพรหม เดชบุญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. ทายาง ทายาง เพชรบุรี
30 น.ส. พรรณรายณ ศรีสุข จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
31 นาง ภัทรา อภัยสุรสิทธิ์ จพง.ทะเบียน 4 ทต. เวียงปาเปา เวียงปาเปา เชียงราย
32 น.ส. มธุริณี เมืองใจ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
33 นาย ยุทธชัย โพธิ์มะฮาด ผช.จนท.พัสดุ  - อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
34 นาย รุงนิรันทร สิงหทอง ปลัด อบต. 6 อบต. ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร
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35 นาย วรุณ อยูประเสริฐ นายชางโยธา 5 อบจ. สมุทรสงครา เมือง สมุทรสงคราม
36 นาง วัลภา สงครามศรี จนท.ธุรการ 1 อบต. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
37 นาย วิจารย เชียงหนุน ปลัดอบต. 6 อบต. จอมพระ ทาวังผา นาน
38 นาย วินัย คําศรี นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
39 นาย วิภาค หนูเพชร จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
40 น.ส. สมคิด เพชรดี ปลัด อบต. 6 อบต. หนองยาง เฉลิมพระ นครราชสีมา
41 นาย สมบัติ อินทวงษศรี จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองหิน หนองหิน เลย
42 นาย สมศักดิ์ อินทะนะ ปลัด อบต. 5 อบต. หวยโรง รองกวาง แพร
43 นาย สมสิทธิ์ จิตหาญ ปลัดเทศบาล 7 ทต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย
44 นาย สมเอก หอมเกษร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี
45 นาย สุรเทพ จันทรสวาง ผอ.กองชาง 7 อบจ. สมุทรสงครา เมือง สมุทรสงคราม
46 นาย สุวรรณชัย ออสุวรรณ จนท.ธุรการ 3 อบต. ทาจีน เมือง สมุทรสาคร
47 นาย สุวิทย จีนพัฒน จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี
48 นาง อรอนงค นันทะเดช ปลัด อบต. 6 อบต. แมยางฮอ รองกวาง แพร
49 น.ส. อัจฉรา พรหมบุตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
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1 น.ส. กรีฑา เก้ือเกตุ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
2 นาย กิตติพงศ ทองเฟอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
3 นาย เกียรติกรณ รงควราโรจน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
4 นาย จักรกฤษณ กฤษณา จนท.ธุรการ 3 อบต. ดงพระราม เมือง ปราจีนบุรี
5 นาย จักรพงศ สุวรรณศักดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
6 นาง จันทรหอม จันทวัติ จบห.งานท่ัวไป 4 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
7 น.ส. จินตนา หงสสิงห จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
8 น.ส. จิรารัตน แกวพิทักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
9 นาง จุมพิศ คุณลาน จนท.ธุรการ 1 อบต. โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
10 นาง ชัญษา ชนมทวี นักบริหารงานคลัง 6 ทต. แกงเส้ียน เมือง กาญจนบุรี
11 นาง ณพิศ จิตมโนวรรณ จนท.พัสดุ 1 ทต. ปากอดํา แมลาว เชียงราย
12 นาย เทพกาญจน สายสะอาด ปลัด อบต. 5 อบต. ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
13 นาง นันทนา ทิพยแสนคํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เมืองพาน พาน เชียงราย
14 นาย นิรุฬภ โรจนพวง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
15 น.ส. เบญจวรรณ ธุระธรรม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
16 น.ส. ปราณีต จันทรคง จบห.งานท่ัวไป 5 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
17 น.ส. พรรณี โพธิ์ทองคํา จพง.ธุรการ 3 อบต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
18 น.ส. พูนผล พลอาจ จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
19 น.ส. เพ็ญอัมพร ชูสุวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม
20 น.ส. เพลินจิตร กันหาปอง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ทาสวรรค นาดวง เลย
21 น.ส. ภานี กาทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปาคา ทาวังผา นาน
22 น.ส. มยุเรศ คันทะพรม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ผาตอ ทาวังผา นาน
23 น.ส. เยาวรัตน ผานสําแดง จนท.บริหารงานคลัง 5 อบต. เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
24 น.ส. รชัญญา ชีวะตานนท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค
25 นาย รวมศักดิ์ คามะนา จนท.ธุระการ 4 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
26 น.ส. รัตนาภรณ ชั้นกระโทก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ปากอดํา แมลาว เชียงราย
27 นาง รุงนภา ไลฉิม จพง.ธุรการ 4 ทต. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
28 น.ส. รุงรัตน บูรพาวิจิตรนนท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. จอมสวรรค แมจัน เชียงราย
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29 นาง วราภรณ โสภากุล จนท.ธุรการ 1 อบต. ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
30 นาย วศิน คัมภีร ปลัด อบต. 5 อบต. กะดุนง สายบุรี ปตตานี
31 นาย ศุภชัย ศรีผองงาม ปลัด อบต. 5 อบต. เมืองยาง ชํานิ บุรีรัมย
32 น.ส. สมทรง ปาลศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองตะพาน บานคาย ระยอง
33 นาย สมพร มิ่งแกว สถาปนิก 4 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
34 นาง สวรรยา เครืออนันต หน.สวนการคลัง 5 อบต. ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
35 นาย สําเริง แกวคําสอน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
36 น.ส. สุกัญญา จีนเกิด นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี
37 นาง สุรีพร แตงโต จนท.ธุรการ 4 อบต. จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี
38 นาย สุวิชา การเพียร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บุงบะแลง กิ่ง อ.สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
39 น.ส. อัจฉรา พรหมบุตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
40 น.ส. อินทิราพร พนภัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา


