
1 นาย กฤษฎากรณ หนูทอง ปลัด อบต. 6 อบต. บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
2 นาย กิตติกร แกวคําฟู จนท.พัสดุ 1 อบต. บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค
3 นาง คนึงนิจ พิมพประภา หน.สวนการคลัง 4 อบต. โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
4 นาง คําจันทร แกวกัลยา จพง.ธุรการ 5 ทต. แวงนาง เมือง อุดรธานี
5 นาย ชาญชัย ชวยวงศญาติ ปลัด อบต. 5 อบต. อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
6 น.ส. ฐานุตรา พินิจผล หน.สวนการคลัง 3 อบต. บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
7 นาง ดวงกมล นิติวัฒนะ ปลัด อบต. 6 อบต. โจดหนองแก พล ขอนแกน
8 นาง ดวงพร พรินทร จพง.จัดเก็บรายได 4 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
9 นาง ดอกออ สุขพัฒนา จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี
10 นาย ธวิท ติยะกวาง 6 อบต. เวียง เชียงแสน เชียงราย
11 นาย นัทธพงศ เสาวโค หน.สวนการคลัง 4 อบต. ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย
12 นาง นาตยา ภูเกษ ปลัด อบต. 6 อบต. ประณีต เขาสมิง ตราด
13 น.ส. นิรมล เย้ืองทับ จนท.บันทึกขอมูล 1 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
14 ส.ต.อ. นิสสรณ ทรงแสงฤทธิ์ ปลัด อบต. 6 อบต. หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
15 นาย บัญชา ตันติยานุภาพร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
16 นาย บัญชา ดะวิบูลย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เนินพระปรางค สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
17 นาง ประกายวรรณ งันปญญา นักบริหารงานคลัง 6 ทต. ดอนเขือง สวางแดนดิน สกลนคร
18 น.ส. ประไพศรี ทําบุญ จพง.จัดเก็บรายได 3 ทต. ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
19 นาย ปยวรรณ สารีวรรณ ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ
20 นาง พรทิพย กิจไธสง จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
21 นาง พรทิพย ฉัตรชัยศิลป จพง.ธุรการ 6 ทม. สุโขทัยธานี เมือง สุโขทัย
22 นาย พรเทพ อโณทยานนท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
23 น.ส. พัชรี จิตรนพคุณ นิติกร 3 อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
24 นาย พิชัย บุญตาราช ปลัด อบต. 6 อบต. หนองแสน วาปปทุม มหาสารคาม
25 นาง เพชรสิริน ศรีรังกูร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นิคมลําโดม สิรินธร อุบลราชธานี
26 นาง เพียงเดือน พันธุเขตกิจ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
27 น.ส. ภัชราภรณ วงศยาฤทธิ์ จนท.พัสดุ 1 อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค
28 น.ส. ภารณี คิดดี บุคลากร 3 ทต. พุมเรียง ไชยา สุราษฎรธานี
29 นาย มนัส อนุสนธิ์ หน.สวนโยธา 4 อบต. กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
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30 นาง วรรษมณ ยีดํา จนท.ธุรการ 3 อบต. ปากบาง เทพา สงขลา
31 น.ส. วราพันธ บุญคง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. สูงเมน สูงเมน แพร
32 น.ส. วัฒนา นิ่มนอย หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองบัว บานหมอ สระบุรี
33 นาย วันชัย พจนะโกสีย ปลัด อบต. 5 อบต. แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
34 นาง วาสนา จรัสศรีพิบูลย จพง.ธุรการ 4 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
35 น.ส. วิภาวรรณ ขาวลิขิต จพง.ทะเบียน 5 ทม. รังสิต ธัญญบุรี ปทุมธานี
36 นาย วิรัตน ภักดี จนท.จัดเก็บรายได 5 ทต. วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
37 นาย ศรายุทธ วะชุม ปลัด อบต. 6 อบต. ทาเรือ นาหวา นครพนม
38 น.ส. ศุภลักษณ บุศดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
39 น.ส. สมจินตนา วรรณาลัย บุคลากร 3 ทต. สูงเมน สูงเมน แพร
40 นาย สมชาย ภูเชียวขํา ปลัดเทศบาล 6 ทต. ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ
41 นาง สมหมาย เปรมกมล หน.สวนการคลัง 5 อบต. สนามแจง บานหมี่ ลพบุรี
42 นาง สรอยทอง ขานหัวโทน ปลัด อบต. 5 อบต. พระ พล ขอนแกน
43 นาย สัมพันธ พิมสาร จพง.ธุรการ 4 ทต. เสริมงาม เสริมงาม ลําปาง
44 นาย สามารถ ทองเลิศพรอม ปลัด อบต. 6 อบต. หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
45 นาง สุชาดา ตรรกทิพย จนท.ทะเบียน 3 ทม. รังสิต ธัญญบุรี ปทุมธานี
46 นาย สุทธิพงษ สมรูป ปลัดเทศบาล 6 ทต. ชัยภูมิ เทพสถิต ชัยภูมิ
47 นาง สุพิศ คํารัศมี จนท.ธุรการ 4 ทต. โนนบุรี สหัสขันธ กาฬสินธุ
48 น.ส. อรษา พุมพวง จนท.ธุรการ 3 ทม. สุโขทัยธานี เมือง สุโขทัย
49 นาง อัญชลี แจงหิรัญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางโขมด บานหมอ สระบุรี
50 นาง อัมพวัน เกิดทะเล จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
51 นาย อํานวย ตงนอย ชางโยธา 4 ทต. บางสะพานนอย บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ
52 น.ส. เอื้องฟา สารพันธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
53 นาง ทิพากร บุญวาล จนท.พัสดุ 4 อบจ. มุกดาหาร มือง มุกดาหาร
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1 น.ส. กมลรัตน รักนาค จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานทราย บานหมี่ ลพบุรี
2 นาย กฤต รัตนกอง จนท.ธุรการ 4 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
3 น.ส. กัญญา ใหมรักษา ลูกจางประจํา - อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
4 นาง กาญจนา พยัคฆพงษ เจาพนักงานธุรการ 6 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
5 น.ส. เขมขวัญ กลางหลา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
6 นาย คมสันต์ิ ขันบุตร ปลัด อบต. 6 อบต. เมืองบัว เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
7 นาง จีราภรณ ตวงสิทธิตานนท ผช.จนท.ธุรการ - อบต. งาว เมือง ระนอง
8 นาย เฉลิมพร ปยณรงคโรจน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. หงาว เมือง ระนอง
9 นาง ชมพู สุวรรณชาติ จพง.ธุรการ 5 ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี
10 นาย ชาญชัย ชวยวงศญาติ ปลัด อบต. 5 อบต. อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
11 นาย ชํานาญ เพ่ิมขึ้น ทะเบียนฯ 5 ทต. หวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
12 นาย โชคชัย เรืองทอง นักพัฒนาชุมชน 5 ทน. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
13 นาย ดวงเดน ศรีบุรี ปลัด อบต. 6 อบต. อินทขิล แมแตง เชียงใหม
14 นาย ทองเจริญ เอกบุญ จพง.ธุรการ 5 ทต. คําเขื่อนแกว คําเขื่อนแกว ยโสธร
15 น.ส. ทัศนีย มาลา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานต้ิว หลมสัก เพชรบูรณ
16 น.ส. ทัศยญาณี เคลือบแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
17 นาง ทิพวัลย ไวยยุวัตร จนท.ธุรการ - อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
18 นาย ธราธร มิตรวิเชียร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
19 นาง ธาริษา ยอนแมมะดัน นักบริหารงานนโยบายฯ 6 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
20 น.ส. นิลเนตร ชัยชิต จนท.ธุรการ 4 ทต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี
21 นาย บรรจบ อภัยจิตต ปลัด อบต. 6 อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธฑานี
22 นาย ปกาศิต เอี่ยมบุตร จนท.สันทนาการ 3 ทน. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
23 นาย ประดิษฐ วงศา นิติกร 5 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
24 นาง ประเพียร ดอนประทุม หน.สวนการคลัง 4 อบต. ยอดแกง นามน กาฬสินธุ
25 น.ส. ประภัทรสร ปนหยัด เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
26 น.ส. ปราณี อนุรักษ จนท.จัดเก็บรายได 4 อบต. ไผวง วิเศษชัยชาญ พระนครศรีอยุธยา
27 น.ส. ปราณี ดีศิริ จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. บางหญาแพรก เมือง สมุทรสาคร
28 น.ส. ปฤษฎางค ไอศุริยฉัตร ปลัด อบต. 6 อบต. โปงน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
29 น.ส. ปานฤทัย เลิศไตรภพ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
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30 นาง พัชรี แดงแสง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. บางขุนไกร บานแหลม เพชรบุรี
31 นาง พิชามญช กลัดบุบผา จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. สระแกว เมือง สระแกว
32 น.ส. พีรญา โกรัมย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร
33 นาง เพ็ชรนภา บุญรัตน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปากบาง เทพา สงขลา
34 นาง เพชรรัตน รัตนสากล จพง.ธุรการ 4 ทต. บานสวน เมือง สุโขทัย
35 นาง เพลินพิศ มุลทมาตย จพง.ธุรการ 4 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
36 น.ส. เพียงพิศ วงคพิมล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
37 นาย ไพโรจน หัตปนิตย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
38 น.ส. ภัชราภรณ วงศยาฤทธิ์ เจาหนาท่ีพัสดุ 1 อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค
39 นาย มีชัย ยุวศิริกุลชัย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. สอง สอง แพร
40 นาย เมธา เอกดํารงกิจ ปลัด อบต. 6 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
41 นาย ย่ิงศักดิ์ ประทุมวัน ปลัด อบต. 5 อบต. นาปาแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
42 น.ส. รัชดา ศรีสวางวงศ ปลัด อบต. 5 อบต. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ
43 นาง รัชดาพร สุคันธะมาลา จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
44 นาง รัตนชุดา ทองโสภณ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
45 นาย ราชันย ดวงแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมขะนิง เวียงสา นาน
46 น.ส. ราตรี จอมเจดีย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย
47 นาง เรณู เกตุแกว จพง.ธุรการ 3 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
48 น.ส. ลักษฤทัย โชติมูล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
49 น.ส. วรรณา เชาวเจริญชล จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. เขาสมิง เขาสมิง ตราด
50 นาง วัชราพร เพ็ชรัตน ปลัด อบต. 6 อบต. บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย
51 ส.ต.อ. วิเชียร หนูนา ปลัด อบต. 6 อบต. กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
52 นาย ศรายุทธ พูลศิริ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
53 น.ส. ศศิฉาย พลายหมื่นไวย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานใหม ครบุรี นครราชสีมา
54 น.ส. ศิริธร มอญขาม จนท.ธุรการ 1 ทต. โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
55 น.ส. ศิริวรรณ ซอนขํา ผช.จนท.ธุรการ - อบต. บานโพธิ์ เมือง ตรัง
56 น.ส. ศุภลักษณ บุศดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
57 น.ส. สกุลกานต ชมชื่น นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
58 นาย สงกรานต วงศกระจาง จพ.สาธารณสุขชุมชน 6 ทต. เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
59 นาย สมศักดิ์ รอดวิจิตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6 ทต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
60 ส.ต.ท. สมหมาย ไชยรักษา จนท.ธุรการ 3 ทต. บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
61 นาง สะไบทิพย สอนอาจ ปลัด อบต. 6 อบต. บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
62 น.ส. สันติยา พรหมจันทร จพง.ธุรการ 5 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
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63 นาง สายประพิศ สายทองกู ปลัด อบต. 6 อบต. เขาสมิง เขาสมิง ตราด
64 นาง สิริพร สิริปยานนท จนท.การเงินและบัญชี - อบต. กําแพงดนิ สามงาม พิจิตร
65 น.ส. สุธรรมา สุภาษิต จนท.ธุรการ 3 ทต. หัวสะพาน เมือง เพชรบุรี
66 น.ส. สุปรียา บัวทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. ง้ิวงาม เมือง พิษณุโลก
67 นาย สุพจน เรืองประชา ปลัด อบต. 5 อบต. สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
68 นาง สุพักดาร สารครศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
69 น.ส. สุภัคจิรา ใจโฮง จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบต. รองฟอง เมือง แพร
70 นาง สุภาภรณ หมัดเลขา จนท.พัสดุ 1 อบต. บานโพธิ์ เมือง ตรัง
71 น.ส. สุมลรัตน สรอยทิพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
72 นาง สุมาลี กางนอก จนท.ธุรการ 5 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
73 นาย สุรชัย ทาวัน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. สบกอน เชียงกลาง นาน
74 นาง เสมอใจ มีดี ปลัด อบต. 5 อบต. บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
75 นาง โสพิศ อะติชาคะโร จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง
76 นาง อรทัย มรรษนัยน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
77 นาง อรอุมา พิศนอก จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
78 น.ส. อังสนา คลองวาความ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สะกอม เทพา สงขลา
79 นาย อัฐวิศว พิทยาวัฒน นักบริหารงานชาง 6 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
80 นาย อัศวิน เกตุแกว วิศวกรโยธา 5 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 นาย กองเกียรติ พวงศรีเคน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
2 น.ส. จรินทรญา หนูสวัสดิ์ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา
3 นาย จักรกฤษณ เมธเมธี ปลัดเทศบาล 6 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
4 นาง จารุวรรณ ทองปลิว จพง.ธุรการ 5 ทต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
5 นาย ชรินทร โพยประโคน หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย
6 นาง ชวนพิศ วงศนุกูล จพง.ธุรการ 4 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
7 นาย ชวลิต เกิดดวง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บางเดื่อ เมือง ปทุมธานี
8 วาท่ี ร.ต. ชุมพร ทองอุนเรือน ปลัด อบต. 6 อบต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
9 นาง ญาวิกา หมื่นแกว หน.สวนการคลัง 4 อบต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
10 นาย ณฐพล สุชาติพงษ นิติกร 4 อบต. ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
11 นาย ดวงเดน ศรีบุรี ปลัด อบต. 6 อบต. อินทขิล แมแตง เชียงใหม
12 นาย เทพกาญจน สายสะอาด ปลัด อบต. 5 อบต. กระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
13 น.ส. ธนภรณ หมอมงาม นักวิชาการศึกษา 4 อบต. บางเดื่อ เมือง ปทุมธานี
14 นาย นฤมิต ศรีแสง ปลัด อบต. 6 อบต. บางโขมด บานหมอ สระบุรี
15 นาง นิรมล เหลืองอราม ปลัด อบต. 5 อบต. หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
16 น.ส. เบญจมาศ รัตนสุข จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. คลองไผ สีคิ้ว นครราชสีมา
17 น.ส. ปานใจ เพ็ชรรัตนมณี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
18 น.ส. พเยาว ปาปะโต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
19 น.ส. พวงแกว เจริญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังบอ หนองบัว นครสวรรค
20 นาย ไพรัตน เพชรราช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
21 น.ส. ยุวดี อินทโชติ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ไผวง วิเศษชัยชาญ พระนครศรีอยุธยา
22 นาง เยาวลักษณ ระงับพิษ จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
23 น.ส. รัตนา กลัดกลีบ ปลัดเทศบาล 5 ทต. ทาโขลง ทาวุง ลพบุรี
24 น.ส. วรรณภา งวนหอม จนท.สันทนาการ 3 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
25 นาย วัชรพล ตาจา วิศวกรโยธา 3 ทต. แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
26 นาย วัฒนา ศรีจุมพล นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. พระลับ เมือง ขอนแกน
27 น.ส. ศุภลักษณ บุศดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
28 นาย สถิตย จันทรศรีทอง ปลัด อบต. 6 อบต. บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
29 นาย สมคิด การุญภาสกร ปลัด อบต. 6 อบต. ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย
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30 นาง สมปอง ฤทธิ์ทรงเมือง จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
31 นาย สายชล คนโท ปลัด อบต. 5 อบต. หนองแวง โคกสูง สระแกว
32 น.ส. สายสมร ศักดิ์สิทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงแคว หนองมวงไข แพร
33 นาง สุกัญญา แกวเล็ก จพง.ธุรการ 4 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
34 นาย สุรยุทธ จํานงคศร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. จักราช จักราช นครราชสีมา
35 นาย สุรินทร คําสิน ปลัดเทศบาล 6 ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
36 นาย เหรียญชัย ปณจีเสดิกุล วิศวกรโยธา 4 ทม. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
37 นาง อริสา ขําชัยภูมิ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 5 ทม. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
38 นาย ออมทรัพย วัฒนา ปลัด อบต. 5 อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
39 น.ส. อารีรัตน กาญจนคงคา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
40 น.ส. อาลาวียะห เจะมิง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. สาเรง เมือง ยะลา
41 นาง เอมอร เสริฐพรรณึก จนท.ธุรการ 5 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
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