




ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบจ./เทศบาล/อบต ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กาฬสินธุ กมลาไสย ทต.ธัญญา นายพิภพ ธรรมประชา
2 กําแพงเพชร เมือง ทต.นครชุม นายสมบุญ ตาคําชัย
3 ขอนแกน กระนวน ทต.หนองโก นางเกษร ภูโบราณ
4 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองแก นายธณาวุธ กอนใจจิตร
5 ขอนแกน บานไผ ทต.บานไผ นายวารินทร อินธิสอน
6 ขอนแกน เมือง อบต.ศิลา นายชยานนท มนเพียนจันทร
7 ขอนแกน หนองเรือ ทต.หนองเรือ นายธนพัฒน คําโล
8 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางวัว นายชาตรี เชื้อแกว
9 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต.บางขนาก นายสมมาตร คายสงคราม
10 ชลบุรี เกาะจันทร ทต.ทาบุญมี นายชาติชัย ศรีพันธุ
11 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง นายชาญชัย เสียงสังข
12 เชียงใหม เมือง ทน.เชียงใหม นายวิชาญ จองรัตนวนิช
13 เชียงใหม สันปาตอง ทต.สันปาตอง นายพิเชษฐ มากโพ
14 ตรัง หวยยอด ทต.หวยยอด นายทวีศักดิ์ เดชอรัญ
15 นครนายก บานนา ทต.บานนา นายจักรพันธ จันทนราช
16 นครปฐม ดอนตูม ทต.สามงาม นายพิทักษ สังขสกุล
17 นครปฐม เมือง ทต.โพรงมะเดื่อ นายคุณากร ศิลาประเสริฐ
18 นครปฐม เมือง ทน.นครปฐม นายสุพจน ตุมประชา
19 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.สีค้ิว น.ส.ชูใจ กรกชกร
20 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.ปากนคร นายชูชัย ติยจันทร
21 นนทบุรี บางใหญ ทต.บางใหญ นายสนธยา แสงสวาง
22 บุรีรัมย นางรอง ทม.นางรอง นายประยุทธ กระบิล
23 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ทําไทร นายสมบัติ ยอดสันติ
24 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.บึงคําพรอย น.ส.สิรลักษณ สังขโชติ
25 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทม.หัวหิน นายวีระ คุมเมือง
26 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทม.หัวหิน นายสมหมาย สุกใส
27 ปราจีนบุรี เมือง ทม.ปราจีนบุรี นายชัยพร ผองแผว
28 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.หรัญญิก นายสมชาย ทับยาง
29 พัทลุง ตะโหมด ทต.ตะโหมด นายประยูรศักดิ์ รัตนะ
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ณ โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี



30 พิจิตร โพทะเล ทต.โพทะเล น.ส.ณชภัทริกา ปนทอง
31 พิจิตร เมือง ทม.พิจิตร นายสุรินทร จําเนียร
32 พิษณุโลก เมือง ทน.พิษณุโลก นายศุภวิชญ สุวรรณมณี
33 แพร สูงเมน ทต.สูงเมน นายประชัน ใจวงศ
34 แพร เดนชัย ทต.เดนชัย นางจีราวัจน จันทสิทธิ์
35 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต น.ส.ดารณี ขันติพิพัฒน
36 ภูเก็ต กะทู ทต.กะทู นายภูภัฎ ยกทวน
37 รอยเอ็ด เมือง อบจ.รอยเอ็ด นายธีระศักดิ์ อินทรชาติ
38 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี น.ส.จิระสม นอยพานิช
39 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี นายเสรี เสวครบุรี
40 ราชบุรี โพธาราม ทม.โพธาราม นายจักรพงษ จันทรขันตี
41 ราชบุรี ดําเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ นายสมชาติ ประชานุกูล
42 ลพบุรี ชัยบาดาล ทต.ลํานารายณ นางสมคิด คําดี
43 ลําปาง แมพริก ทต.แมพริก นางเอมอร สุริยะมณี
44 เลย วังสะพุง ทต.วังสะพุง นายทองใส โยวะ
45 สกลนคร เมือง ทม.สกลนคร นายธงชัย จักรสิงหโต
46 สงขลา เมือง ทม.สงขลา นางจันทรจิรา รัตนพันธุ
47 สงขลา ควนลัง ทต.ควนลัง น.ส.วนิดา สงคแกว
48 สงขลา เมือง อบจ.สงขลา น.ส.สุชาวดี สุวรรณมณี
49 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ น.ส.ณภัทร วิทยาทันต
50 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ นายธนวรรธน ยิ่งเฮง
51 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ นายวิพัฒน บุญรัตน
52 สงขลา หาดใหญ ทน.หาดใหญ น.ส.ทรรศนีย รุกขไชยศิริกุล
53 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด นายจํานงค แกวไทย
54 สมุทรปราการ บางบอ ทต.บางบอ นายอุดร คงทรัพย
55 สมุทรปราการ บางบอ ทต.คลองดาน นางอภัสนันท ธนะโชติวิเศษเวคิน
56 สมุทรปราการ พระประแดง ทต.แหลมฟาผา นางบุณยวีย วัชรโชควิวัฒน
57 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม ทต.ทุงเสลี่ยม นายปรีชา ทิมหงิม
58 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย ทต.ดอนเจดีย นางราตรี พูลสุข
59 สุพรรณบุรี สามชุก ทต.สามชุก น.ส.สุพัชรา นาคะศิริ
60 อํานาจเจริญ เมือง ทม.อํานาจเจริญ น.ส.วรรณศรี ปญญาประชุม
61 อุดรธานี กุมภวาป ทต.พันดอน นางคณาวรรณ วรรณทองสุก
62 สุราษฎรธานี พุนพิน ทม.ทาขาม นายเทียรชัย นาคกลัด



63 นครราชสีมา เมือง อบจ.นครราชสีมา นายอาราม สุวรรณชัยรบ
64 นครสวรรค เมือง ทน.นครสวรรค นางรัตนา นอยรังษี
65 นครราชสีมา ปากชอง ทม.ปากชอง นายศุภฤกษ บุญสูง
66 นครราชสีมา เมือง ทน.นครราชสีมา นายสวัสด์ิ ชนะพิณ
67 ชุมพร เมือง ทม.ชุมพร น.ส.ปฏิชฎา พวงเหลาเวช
68 ชุมพร เมือง ทม.ชุมพร นางอรุณี ปุญจุบัน
69 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต น.ส.ดารณี ขันติพิพัฒน
70 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต นายสมมิตร ตะวัน
71 หนองบัวลําภู เมือง ทม.หนองบัวลําภู นายวัฒนา สมุทรโคตา
72 พิจิตร ทับคลอ ทต.ทับคลอ นายถาวร ทิพยโชติ
73 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง นายจิต แกวทิพย
74 ปตตานี สายบุรี ทต.ตะลุบัน นายอดุลย ดราฮิง


