




1 นาย กิตติศักดิ์ พลธงชัยสวัสด์ิ ชางศิลป 5 ทม. เมืองพล พล ขอนแกน
2 นาย กีรติ บุดดี ผช.ชางโยธา - อบต. มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
3 นาย เกรียงกมล ผานวิริยะกุลชัย จนท.ระบบงานคอมฯ 3 อบจ. ตาก เมือง ตาก
4 น.ส. เกสร เจริญชัย จนท.ธุรการ 1 อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
5 น.ส. ขวัญตา บุญชุม จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
6 นาย คณาธิป มโนสมบัติ ชางศิลป - ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย
7 นาย คิน เหมยแกว จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
8 น.ส. จุฑาภัทร อินทรพิมพ จนท.จัดเก็บรายได - อบต. อุทัยสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู
9 นาย ฉัตรชัย แหมวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. สระแกว เมือง สระแกว
10 นาย ชัชวิน อินหนอง นายชางโยธา 2 อบต. ไรใต พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
11 นาย เชษฐ คลองดี ปลัด อบต. 6 อบต. บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
12 นาย ณรงคเดช ปองวัฒนากูล จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 3 อบต. สะแก สตึก บุรีรัมย
13 น.ส. ถิริดา หาญนอก จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
14 นาย ทวีศักดิ์ ดีสวาสดิ์ หน.สวนโยธา 4 อบต. ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย
15 นาย ทิวา ประสุวรรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. บานแสง เมือง ระยอง
16 น.ส. ธัญญารัตน สวัสดี ผช.จนท.ธุรการ - อบต. หนองหงส ทุงสง นครศรีธรรมราช
17 น.ส. นภาภรณ แยมแวนแกว จนท.พัสดุ 1 อบต. บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี
18 น.ส. นันทพร ศิริพันธุ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
19 นาย นิติพงษ วาจาสัตย นายชางโยธา 2 ทต. โคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ
20 น.ส. นิรชา ขําศิริ จนท.การเงินฯ 4 อบต. แมปะ แมสอด ตาก
21 วาท่ี ร.อ. ประชานาถ สารถี ปลัด อบต. 6 อบต. หนองจิก หนองแค สระบุรี
22 นาย ประสบชัย จันดก นายชางโยธา 2 อบต. ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
23 นาย พนม คําแสนวงษ นายชางโยธา 2 อบต. ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
24 นาย เพง บัวหอม ปลัด อบต. 6 อบต. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
25 นาย ไพโรจน ทองเหลือ หน.สวนโยธา 3 อบต. ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
26 น.ส. มนัณยา พาที จพง.สงเสริมสุขภาพ 3 ทต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
27 นาย ยุภาวดี พลชารี หน.สวนโยธา 5 อบต. ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
28 น.ส. รสสุมาริน รินรส จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ศรีถอย แมใจ พะเยา
29 น.ส. ระปุญโญ ธีระปุญโญ นายชางโยธา 2 อบต. บานยาง เมือง นครปฐม
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30 น.ส. วรรณี รุวิธิ จพง.ธุรการ 5 ทต. พระอินทราชา บางประอิน พระนครศรีอยุธยา
31 นาง วิภารัตน ศรีสุข จพง.ธุรการ 3 อบต. โคกไมลาย เมือง ปราจีนบุรี
32 น.ส. วีรยา ศิรินาม นักวิชาการศึกษา 3 ทต. บานกาด แมวาง เชียงใหม
33 นาย สงา ไชยชนะ จพง.การคลัง 5 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
34 นาย สมภพ เคนทวาย หน.สวนโยธา 5 อบต. ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
35 นาย สรพงษ ประทุมชาติ จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 ทต. บางน้ําเชี่ยว พรหมบุรี สิงหบุรี
36 น.ส. สายใจ เสือคง จพง.การเงินฯ 2 อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
37 น.ส. สาวิตรี พรหมฝาย ผช.จนท.ระบบคอมพิวเตอร - ทต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
38 น.ส. สิริกร ปญโญทิพย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เนินพระ เมือง ระยอง
39 นาย สุธา หนูย้ิมซาย หน.สวนโยธา 5 อบต. ควนหนองหงษ ชะอวด นครศรีธรรมราช
40 นาย สุพสิษฐ อุทัยรัตน สถาปนิก 4 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
41 น.ส. สุภาพร มากขาว ชางโยธา 1 อบต. ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรธานี
42 นาง สุภาพันธุ ผองใส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. บางเตย สามโคก ปทุมธานี
43 นาย อมร ชุมพุดซา นายชางผังเมือง 5 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
44 นาย อังกุล แสนทวีสุข ชางโยธา 1 อบต. ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 นาย อํานวย คงทรัพย จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หันคา หันคา ชัยนาท
46 น.ส. อุสาห แปนประจบ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทาอุแท กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี



1 น.ส. กรรณิกา เทศนธรรม จนท.การเงินฯ - อบต. หันคา หันคา ชัยนาท
2 นาย กรีฑา เสาโร หน.สวนโยธา 5 อบต. บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย
3 นาย กฤษณะ ลาวัลย หน.สวนโยธา 3 อบต. หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
4 น.ส. กัญญา มาระจันทร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

5 นาง กาญจนา พรธีรบูรณ จพง.ธุรการ 5 ทต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
6 น.ส. การเกษ แซล้ี ผช.จนท.บันทึกขอมูล - ทต. ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร
7 นาง เกศรินทร โยมจีน นายชางโยธา 4 ทต. น้ําตกไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
8 นาย โกศล กสิรักษ หน.สวนโยธา 5 อบต. พรุใน เกาะยาว พังงา
9 น.ส. ขนิษฐา อุบลบาล หน.สวนโยธา 5 อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
10 นาง ครองสิน มาเอียด จพง.ทะเบียน 4 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
11 น.ส. จรรยา สิงหโตทอง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปาแฝก กงไกรลาส สุโขทัย
12 นาย จักรพงษ ไชยพร หน.สวนโยธา 5 อบต. สรางมิ้ง เลิงนกทา ยโสธร
13 นาย จําลอง แกวลําไพ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย
14 น.ส. จิดาภา ชัยลังกา จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. บานดู เมือง เชียงราย
15 นาง จินดา โยธาริน จนท.ธุรการ 1 อบต. โนนศิลา สหัสขันธ กาฬสินธุ
16 นาย ชเวงศักดิ์ มากชลบท จนท.บริหารงานชางฯ 4 อบต. โนนสมบูรณ นาจะหลวง อุบลราชธานี
17 นาย ชาดร เสารสุรินทร หน.สวนโยธา 5 อบต. ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย
18 นาย ชาติชัย วิญูชาคริต นายชางโยธา 2 อบต. แมต่ืน แมระมาด ตาก
19 นาย ชําเลือง เท่ียวแสวง หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
20 น.ส. ชิญารัล แกวพิกุล ผช.จนท.การเงินฯ - อบต. แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
21 นาย ณภัทร ผุดมี จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 ทต. ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร
22 น.ส. ณัฐฐินันท ลาพัง จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ราชธานี ธวัชบุรี รอยเอ็ด
23 นาย ณัฐพงศ ระโส หน.สวนโยธา 4 อบต. บานแยง นครไทย พิษณุโลก
24 น.ส. ดาวนภา โสรถาวร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทับทัน สังขะ สุรินทร
25 นาย ทรงเกียรต์ิ วิบูลยกิจ หน.สวนโยธา 5 อบต. หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

26 นาง ทัศนีย ย่ิงเหมาะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
27 นาง ทิชากร คุณเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเซิงเทรา
28 น.ส. นิภาพร สมหลง จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ซับสมบูรณ กิ่ง อ.โคกโพธิ์ชัย ขอนแกน
29 นาย บัญญัติ โนรี หน.สวนโยธา 5 อบต. นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรค
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30 นาย บุญเกิด วรรณสุทธิ์ นายชางโยธา 7ว ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
31 นาย บุญเลิศ สาลี หน.สวนโยธา 5 อบต. โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา

32 น.ส. บุณญารัตน จําปาทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
33 นาง ปณิสรา บุญสุทธิ จพง.ธุรการ 4 ทน. ระยอง เมือง ระยอง
34 นาง ประทุม หวังออมกลาง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
35 นาย ประสิทธิ์ ต๋ันมาเชื้อ ชางโยธา 1 อบต. บอหลวง ฮอด เชียงใหม
36 นาย พงศกร เมืองลือ นายชางโยธา 2 อบต. หนองหอย เมือง เชียงใหม
37 นาง พรทิพย แซต๊ัน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเซิงเทรา
38 น.ส. พรทิพย ไกยนารถ จนท.การเงินฯ 1 อบต. หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
39 นาง พรรณภัสสร นาวาบุญนิยม จนท.การเงินฯ 2 ทต. สกลนคร เมือง สกลนคร
40 นาย พันธศักดิ์ ชุมคช วิศวกรโยธา 6 ทม กันตัง กันตัง ตรัง
41 นาย พิทักษ แกวพลนอย หน.สวนโยธา 5 อบต. นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
42 นาย พีระ จงกลรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
43 จ.อ. พุทธิพงษ เผือกพวง หน.สวนโยธา 6 อบต. ทํานบ ทาตะโก นครสวรรค
44 นาย ภาคิม เอี่ยมเพชร หน.สวนโยธา 5 อบต. ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง
45 นาย ภานุวัฒน พัฒนกุล นายชางโยธา 5 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
46 นาย ภิญโญ จันทรสาคร หน.สวนโยธา 5 อบต. บานใหม ทามวง กาญจนบุรี
47 นาย มงคล สิทธิเขต หน.สวนโยธา 4 อบต. กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา

48 นาง มณีรัตน อินทนู หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองหงส ทุงสง นครศรีธรรมราช
49 น.ส. มัลลิกา ธารนุสร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โนนรัง เมือง รอยเอ็ด
50 นาย มานิช โสภาลุน หน.สวนโยธา 6 อบต. นาวัง เมือง อํานาจเจริญ
51 นาย โยธิน โหกระโทก จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หนองไขน้ํา เมือง นครราชสีมา
52 นาย ราเชนทร สมศักดิ์ หน.สวนโยธา 6 อบต. เพชรชมภู ก่ิง อ.โกสัมพี กําแพงเพชร
53 นาง วรรณา ยิ้มเยือน หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางมุด บานคาย ระยอง
54 นาง วันเพ็ญ โสรีกุล นักบริหารงานคลัง 6 ทต. ทาลาน บานหมอ สระบุรี
55  นาง วาสนา โทนใหญ จนท.ธุรการ 1 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
56 นาย วิทยาวุฒิ มวงออน ชางโยธา 1 อบต. สวาย ปรางคกู ศรีสะเกษ
57 นาย วินัย ขนาดผล หน.สวนโยธา 5 อบต. บางเหรียง ทับปุ พังงา
58 นาย ศุภวิทย สอแจมจิต วิศวกรโยธา 5 ทต. ทายาง ทายาง เพชรบุรี
59 น.ส. สกาวเดือน ทองบุ หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
60 น.ส. สกุณา ไทรดุเหวา จนท.การเงินฯ - อบต. ฉมัน มะขาม จันทบุรี
61 นาย สมชัย เชื้อหาญ นายชางโยธา 2 อบต. หนองปลิง หนองแค สระบุรี
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62 นาย สาคร โคตรฉวะ นายชางโยธา 2 อบต. ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
63 นาย สาธิต เรืองวรบูรณ หน.สวนโยธา 6 อบต. ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
64 น.ส. สุกัญญา รักนอย จนท.การเงินฯ - อบต. มดแดง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
65 นาง สุพัตรา โงมสันเทียะ ผช.จพง.ธุรการ - ทต. บางปู เมือง สมุทรปราการ
66 น.ส. สุไลพร คงจังหวัด จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. บานโขง อูทอง สุพรรณบุรี
67 นาง เสาวนีย ยอดสงา หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนรัง เมือง รอยเอ็ด
68 นาย อนุกูล ธะกุลนา หน.สวนการคลัง 6 อบต. สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
69 นาย อนุรัตน สุทธิประภา หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองบัวนอย สีคิ้ว นครราชสีมา
70 นาย อมร นาคะดํารงวรรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
71 นาง อมรรัตน มากระดี จพง.ธุรการ 2 ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
72 นาย อาจอง นอยนอนเมือง หน.สวนโยธา 5 อบต. วังโรงใหญ สีคิ้ว นครราชสีมา
73 นาย อานันท นนทศิริ หน.สวนโยธา 5 อบต. ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา

74 นาย อุดมศักดิ์ ใบบัว หน.สวนโยธา 5 อบต. ดานแมแฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี




