
1 น.ส. กนกพร ลอยกลาง ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ไมงาม เมือง ตาก
2 น.ส. กรรณิการ จินดาขัด หน.สวนการคลัง 5 อบต. น้ําชํา สูงเมน แพร
3 นาย กัญหา มาตยแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปาสังข จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
4 นาง กุลธิดา นาคเสน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
5 นาง ขวัญตา ปนเกตุ หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาเหนือ อาวลึก กระบี่
6 นาย คมสัน ทันพิสิทธิ์ นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
7 นาง ครองสิน มาเอียด จนท.ทะเบียน 3 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
8 น.ส. จิตติณัฎฐ ทาทัดลัย จพง.การเงินและบัญชี 4 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
9 น.ส. จิรนันท นาชัยภูมิ จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
10 น.ส. จุฑาทิพย ตานแตง หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองยา อาวลึก กระบี่
11 น.ส. จุรีพร อุปปด จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. ในเมือง ภูเวียง ขอนแกน
12 นาง จุลาพร ศรีวงษชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. อาจสามารถ เมือง นครพนม
13 น.ส. เจะรอบียะ เจะเด็ง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางโกระ โคกโพธิ์ ปตตานี
14 น.ส. เจะรอสีดะ สลํา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ดอนทราย ไมแกน ปตตานี
15 น.ส. ชลธิชา ธารจิราธนากร จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. จรเขรอง ไชโย อางทอง
16 นาง ชุมพร เจียมเงิน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ทาโขลง ทาวุง ลพบุรี
17 น.ส. ณลาณัฎฐ คิดใจเดียว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
18 น.ส. ณัฐวรา หมื่นจําปา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปาซาง แมจัน เชียงราย
19 นาง ดาวรุง วัชระเศรณี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร
20 นาง ถนอม อรัญศรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
21 นาง ทัศนีย สระแกว จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
22 น.ส. ทิพาภรณ สุดมุข จพง.ธุรการ 3 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
23 นาง นภัสสร สายเมือง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
24 นาง นิตยา เอี่ยมเมือง จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
25 น.ส. เนาวรัตน โชติพวง หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานนา วชิรบารมี พิจิตร
26 นาง บุษราคัม วงคจันทรสุข หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองผือ ทาล่ี เลย
27 น.ส. เบญจมาศ หลาขัต จพง.พัสดุ 2 ทต. หนองแดง แมจริม นาน
28 นาย ประจวบ นพคุณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
29 นาง ประไพศรี เศวตธรรม หน.สวนการคลัง 3 อบต. บอน สําโรง อุบลราขธานี
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30 นาง ประภัสสร สุพรรณกายี จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. เกาะยาว เกาะยาว พังงา
31 นาย ประเสริฐ ดีวัน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
32 นาง ปราณี จั่นสิว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ควนเมา รัษฎา ตรัง
33 น.ส. ปาริชาติ รัตนวิฑูรย หน.สวนการคลัง 4 อบต. แมสาคร เวียงสา นาน
34 นาง ผนาณุรัตน บุญเซ็ง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
35 น.ส. ผองใส เถาตาจันทร จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร
36 นาง พลับพลึง สิทธิ จพง.จัดเก็บรายได 3 ทต. หวยขาวกํ่า จุน พะเยา
37 นาง พิจักษณา ธรรมสอน จพง.ธุรการ 6 ทต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
38 นาง พูนศรี ทาเมือง หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางขุนไกร บานแหลม เพชรบุรี
39 นาง เพชรรัตน มานะวุฑฒ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บานตาก บานตาก ตาก
40 นาง ภัทรพรรณ เพ็ชรคง จนท.บริหารงาน กง.บช. 3 อบต. เขาวัว ทาใหม จันทบุรี
41 นาง ภัทรภร วงศภูมิ จนท.การเงินและบัญชี 5 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทราสาคร
42 นาย มนัส วงษวอ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร
43 นาย ยุทธศาสตร คําแสนพันธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร
44 นาง ยุพา มีแปน จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
45 นาง เยาวภา คํากาชาลี จนท.ธุรการ 5 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
46 นาง เยาวลักษณ มานะพิมพ หน.สวนการคลัง 4 อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
47 นาง รัชดาพร สุคันธะมาลา จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
48 น.ส. รัตนาพร หมอมศรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. อายนาไลย เวียงสา นาน
49 นาย รุงธรรม ธรรมรักษ นายชางโยธา 3 อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
50 น.ส. ลักขณา หาดแกว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เชิงเนิน เมือง ระยอง
51 นาง วรรณา แกวโขน จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. สามเงา สามเงา ตาก
52 นาง วลัยพร มีสา หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ
53 นาง วัชรา ปนขาว หน.สวนการคลัง 5 อบต. บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ
54 น.ส. วันดี วงคการแกว จนท.พัสดุ 1 อบต. จอมสวรรค แมจัน เชียงราย
55 นาง วันวิสาข แจวจันทึก หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
56 น.ส. วิไลภรณ บางชมแพ นวช.การเงินและบัญชี 5 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
57 นาย วีระพงษ แกวเรือง ปลัด อบต. 6 อบต. ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
58 นาย ศุภวัฒน การประกอบ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
59 นาย สมใจ แพงมา จพง.จัดเก็บรายได 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
60 นาย สมพร นารี หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
61 น.ส. สมวงค นามพิมาย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
62 นาย สวัสดิ์ เสถียร นายชางโยธา 4 อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
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63 นาง ศรีกัญญา วีระพันธ จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
64 นาย สาคร อินดี วิศวกรโยธา 3 อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง
65 น.ส. สายธารา ทองกูล จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
66 น.ส. สายฝน พิณเสนาะ จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
67 นาง สาริกา สายดวง หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
68 นาง สุจิตรา ธงทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
69 น.ส. สุธาสินี มูลผล จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ชุมพล องครักษ นครนายก
70 นาย สุพัฒน บุตรวิไล หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปากตม เชียงคาน เลย
71 นาย สุภศิษฐ ธาดาเมทินี ปลัด อบต. 6 อบต. ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
72 น.ส. สุภาวดี พุมศิริ จพง.พัสดุ 2 ทต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
73 นาง สุภาวดี สิงหสูถํ้า จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. นามน นามน กาฬสินธุ
74 น.ส. สุรลักษณ เอี่ยมนุย นักวิชาการคลัง 3 อบต. โนนหลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
75 นาง สุรางคนา ทวีนาท หน.สวนการคลัง 4 อบต. ยางซาย เมือง สุโขทัย
76 นาง หทัยทิพย วรรณบุตร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตาดกลอย หลมเกา เพชรบูรณ
77 นาง หัทญา โตบุญมา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปากพระ เมือง สุโขทัย
78 นาย อดิศักดิ์ เกณกานนท หน.ฝ.แบบแผน 7 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
79 น.ส. อนงคลักษณ ศรีมรตรี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หินมูล บางเลน นครปฐม
80 น.ส. อมรรัตน ยานเดิม จนท.ทะเบียน 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
81 น.ส. อรวรรณ ไชยคง หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
82 น.ส. อรอุมา โคตรศรี หน.สวนการคลัง 3 อบต. บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
83 น.ส. อรุณี ปล้ืมภิรมย จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
84 นาง อัจจิมา มีสุข จพง.พัสดุ 4 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
85 นาง อัจฉรา ทิพยทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
86 นาย อาคม ศรียะพันธ นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
87 น.ส. อุบลภรณ นวลแจม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
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1 น.ส. เกษรา ชัยหลาก จนท.ทะเบียน 4 ทต. ทต.นิคมปราสาท ปราสาท สุรินทร
2 นาง คณารัตน ตรีเศียร จนท.พัฒนาชุมชน 1 อบต. หนองผือ ทาล่ี เลย
3 นาง จอมขวัญ ยุบลมาตย จนท.ธุรการ 1 ทต. นามน นามน กาฬสินธุ
4 น.ส. จารุวรรณ คลายนิ่ม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สนามแจง บานหมี่ ลพบุรี
5 น.ส. จีรภา มวงมรกต จนท.พัสดุ 3 ทต. หงาว เมือง ระนอง
6 นาย ฉัตรชัย กระสานติ์กุล บุคลากร 5 ทม. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
7 นาย ณัฏฐพล ถวนถวิล นิติกร 3 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
8 นาง ดารุณี วรรณหินทร จนท.ธุรการ 4 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
9 นาย ดิเรก คําหวันมี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ทาสบเสา แมทา ลําพูน
10 น.ส. ดุจสดี บัวแพง จพง.ธุรการ 3 อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
11 นาย ทวีศักดิ์ มารมย จนท.บริหารงาน กง.บช. 3 อบต. สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
12 น.ส. ทุเรียน โมเมือง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
13 น.ส. นพวรรณ ตระกูลรังสี หน.ฝายบริหารงานคลัง 7 ทต. นายาง ชะอํา เพชรบุรี
14 นาง นันทวัน แกวเกิด จนท.ธุรการ 3 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
15 นาย นาวี นิกาพฤกษ ปลัด อบต. 6 อบต. โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
16 นาง นิ่มนวล อําภวา รักษาการ หน.สํานักปลัด 5 ทต. นามน นามน กาฬสินธุ
17 นาง นุสรา ไตรรงค หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองตะโก สูงเนิน นครราชสีมา
18 นาย บุญเลิศ  คนหาญ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
19 น.ส. เบญจวรรณ ผึ้งมวง จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร
20 นาย ประกิต รักษศรีทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
21 นาย ประเทือง พฤกษาผล สัตวแพทย 4 ทต. ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
22 นาย ปรีชา เบ็ญฮาวัน บุคลากร 5 ทต. ยะหริ่ง ยะหริ่ง ปตตานี
23 นาย ผดุงเดช สุชาติ จพง.ธุรการ 4 ทต. ตรอน ตรอน อุตรดิตถ
24 นาง พรทิพย กลางนุรักษ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
25 น.ส. พรพรรณ หมอชาง จนท.พัสดุ 1 อบต. แมสาย แมสาย เชียงราย
26 นาง พรพิไล จันทะภา จนท.ทะเบียน 3 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
27 น.ส. พัชญา ชาวดอน จพง.ธุรการ 4 อบต. บางโทรัด เมือง สมุทรสาคร
28 นาง พิมพสวาท กลาหาญ จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
29 นาง มะลิ กาสีวงค หน.สวนการคลัง 5 อบต. สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
30 น.ส. มัทนา ชนินทราสิทธิ์ นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. สระแกว เมือง สระแกว
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31 นาย เมธามินทร นุมนิ่ม ชางไฟฟา 4 ทต. โพธประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
32 นาย ยศพล มงคลรัตน นักพัฒนาการทองเท่ียว 3 ทน. ยะลา เมือง ยะลา
33 น.ส. ยุพิน สงวนธนากร จพง.ธุรการ 5 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
34 น.ส. รัชนีกร โคตรเจริญ จพง.ธุรการ 4 อบต. บางหญาแพรก เมือง สมุทรสาคร
35 น.ส. ลักขณา วนิชรานันท จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
36 น.ส. วรพรรณ เกิดมงคล จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
37 น.ส. วราภรณ สังวรปทานสกุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. มุจลินท ทาวุง ลพบุรี
38 น.ส. วัลภา พรมบรรดิษฐ จนท.ธุรการ 2 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
39 น.ส. วิมล คนเจน จนท.ธุรการ 1 อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
40 นาง วิลาวัลย ศิริมาตร จนท.ธุรการ 1 อบต. ควร ปง พะเยา
41 น.ส. ศิริวรรณ วรรณเกษม จพง.พัสดุ 5 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
42 นาย สมชาย อิศรานุกูล นักบริหารงานนโยบายฯ 6 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
43 นาย สวัสดิ์ เสถียร นายชางโยธา 4 อบต. บางแกว บางพลี สมุทราปราการ
44 น.ส. สุนันท หนองภิวงค จนท.พัสดุ 1 อบต. ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
45 นาง สุภัทรา บัวขาว หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรธานี
46 นาง สุภาณี มีหนู จนท.ธุรการ 3 อบต. ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี
47 น.ส. เสาวลักษณ วงศดิลกรัตน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
48 นาง อริยา ตรงกรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
49 นาง อรณุ อมรกาญจนกุล จพง.ธุรการ 5 ทต. หวยเก้ิง เมือง อุดรธานี
50 น.ส. อุบล พรหมดํา หน.สวนการคลัง 3 อบต. ถนน มายอ ปตตานี
51 น.ส. อุษา คําศิริ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาย กิตติเกษม ชํานิไกร ปลัด อบต. 6 อบต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
2 นาย กิตติพงษ ชัยประสาน วิศวกรโยธา 3 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
3 นาย ไกรรัตน ชัยมูล นายชางโยธา 4 ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร
4 นาย ครรชิต ปุสิงห หน.สวนโยธา 4 อบต. เซเปด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
5 นาย จักรกฤษณ แสนพรหม ชางโยธา 1 อบต. อาจสามารถ เมือง นครพนม
6 นาย จําเริญ กุลทวี นักบริหารงานออกแบบฯ 6 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
7 นาย จิระเดช อภัยโส หน.สวนโยธา 4 อบต. กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
8 นาย เฉลิมชาติ  เอกา หน.สวนโยธา 4 อบต. หินโคน ลําปลายมาศ บุรีรัมย
9 นาย ชัยณรงค ขาวละมูล นายชางโยธา 4 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
10 นาย ชัยพร แยมชะมัง หน.สวนโยธา 5 อบต. ศิลา เมือง ขอนแกน
11 นาย ชาญชัย เจริญสุข ชางโยธา 1 อบต. นาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร
12 นาย ณรงค วิสุทธินันท นายชางโยธา 4 ทต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
13 นาย ณัฐพล พิทักษ วิศวกรโยธา 4 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
14 นาย ทรงยศ ขวัญเมือง หน.สวนโยธา 5 อบต. ปากพระ เมือง สุโขทัย
15 น.ส. ทัศนีย มากชวย นายชางโยธา 2 อบต. บางขุนไกร บานแหลม เพชรบุรี
16 นาย ธรรมศักดิ์ รัตนวิโรจน หน.สวนโยธา 5 อบต. แมจริม แมจริม นาน
17 นาย ธีระ รมพุดตาล นายชางโยธา 5 ทต. บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
18 นาย ธีระทัศน รอดสําอางค หน.สวนโยธา 4 อบต. ชัยฤทธิ์ ไชโย อางทอง
19 นาย นภดล บัวขจร หน.สวนโยธา 3 อบต. ดานชาง บัวใหญ นครราชสีมา
20 นาย นิมิต พยัคฤทธิ์ ชางโยธา 3 อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
21 นาย ปราโมทย สุวรักษ หน.สวนโยธา 4 อบต. ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
22 นาย พลาธิป ไวยเวทย หน.สวนโยธา 5 อบต. บานทุม เมือง ขอนแกน
23 นาย มงคล สิทธิเขต หน.สวนโยธา 4 อบต. กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
24 นาย มณฑียร เลาหประเสริฐ นายชางโยธา 2 อบต. ทาวังทอง เมือง พะเยา
25 นาย มนูญ ทินนึง นายชางโยธา 5 อบจ. เลย เมือง เลย
26 นาย ยงยุทธ บัวทอง นายชางโยธา 6 ทต. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
27 นาย ยุทธนา นววงศสกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. ประณีต เขาสมิง ตราด
28 นาย ระพินทร ชาญเมืองนัด หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองตะโก สูงเนิน นครราชสีมา
29 นาย วิชิต ดุษฎีวิริยกุล จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. พระลับ เมือง ขอนแกน
30 นาย วุฒิชัย พิเคราะหกิจ หน.สวนโยธา 5 อบต. บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
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31 นาย สมบูรณ ศรีบุรินทร ชางเครื่องกล 5 อบจ. เลย เมือง เลย
32 นาย สมปอง สมเพียร นายชางโยธา 5 ทต. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี
33 นาย สมพร ทองคําชู หน.สวนโยธา 4 อบต. บานแหร ธารโต ยะลา
34 นาย สราวุธ วัฒนพลอย จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
35 นาย สวาท พาดี นายชางโยธา 6 ทต. พระอินทราชา บางปะอิน อยุธยา
36 นาย สุชาติ แสงแกว นายชางโยธา 5 ทต. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
37 นาย สุพจน ขีรัมย หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย
38 นาย สุรินทร ดวงมณี หน.สวนโยธา 5 อบต. บางงอน พูนพิน สุราษฎรธานี
39 นาย สุริยา ปะวรรณา หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองทรายขาว บานหมี่ ลพบุรี
40 นาย อธิคม เชาวนกุล หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
41 นาย อนันต ชวงเจริญ นายชางโยธา 3 อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม
42 นาย อนุชา เพียรพิทักษ นายชางโยธา 5 ทม. นครนายก เมือง นครนายก
43 นาย อาจิน พงษสิทธิศักดิ์ ชางโยธา 1 อบต. โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
44 นาย อาภินันท สามารถ หน.สวนโยธา 4 อบต. ดงครั่งนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45 นาย อิศารศ ผดุงลักษณ ชางโยธา 5 อบจ. ตราด เมือง ตราด
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