




1 นาย กฤษฎา เกษมญาติ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค
2 นาย กฤษณะ ละเหลา นายชางโยธา 2 อบต. ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
3 นาย กิตขจร ขันโอฬาร หน.สวนโยธา  - อบต. นามน นามน กาฬสินธุ
4 นาย กิตติวัฒน มงคล หน.สวนโยธา 6 อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
5 นาย เกรียงไกร มานะกิจสาสุทธ วิศวกรโยธา 4 ทต. หนองบัว หนองบัว นครสวรรค
6 นาย เกรียงศักดิ์ ยศปญญา หน.สวนโยธา 5 อบต. ดานซาย ดานซาย เลย
7 นาย คะนึง เก้ือจอก ชางโยธา 1 อบต. เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช

8 นาย จงรักษ บุญต้ัง จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ควนสตอ ควนโดน สตูล
9 นาย จรัล ดวงสา วิศวกรโยธา 5 อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
10 นาย เฉลิมพงษ แกวมวง ชางโยธา 1 อบต. โพธิ์แทน องครักษ นครนายก

11 นาย ชัยศักดิ์ มูสิกะ วิศวกรโยธา 6 ทต. กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
12 นาย ชานิจ งามวงษ ชางโยธา 1 อบต. เขาเพ่ิม บานนา นครนายก
13 นาย ชําเลือง เท่ียวแสวง หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
14 นาย ชุมพล โรจนอําพร หน.สวนโยธา 5 อบต. สีบัวทอง แสวงหา อางทอง

15 นาย เชิดชัย ชัยมังคลาพรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. หลุมดิน เมือง ราชบุรี
16 นาง ดาริกา นรสาร หน.สวนโยธา 5 อบต. สวาง พรรณานิคม สกลนคร

17 นาย ทองธนา ซื่อสัตย หน.สวนโยธา 4 อบต. ฟาหวน คอวัง ยโสธร
18 นาย ทินกร ไทยเหนือ นายชางโยธา 2 อบต. คอนสาย ตระการพืฃผล อุบลราชธานี
19 นาย ธเนศ นามพูน ผช.ชางโยธา  - อบต. อูโลก ลําดวน สุรินทร
20 น.ส. ธันยากร คําดวง นายชางโยธา 2 อบต. หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร
21 นาย ธีระพล เกษา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
22 นาย นฤชิต มีศรี นายชางโยธา 5 อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
23 นาย นิรันดร สาลีอรรถ หน.สวนโยธา 5 อบต. โพธิ์สามตน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

24 นาย บัณฑิต ขันธผจง นายชางโยธา 2 อบต. สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
25 นาย บุญธรรม ขอนทอง หน.สวนโยธา 4 อบต. ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
26 นาย บุญยง เจียมรํา ชางโยธา 1 อบต. เมืองโพธิ์ หวยราช บุรีรัมย

27 นาย ประทีป หงษวิเศษ นายชางโยธา 6 ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
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28 นาย ประสิทธิ์ ทองสุข นายชางโยธา 2 อบต. สามเงา สามเงา ตาก
29 นาย พงศธร ชัยศิริ นายชางโยธา 2 อบต. ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี

30 นาย พงษศักดิ์ ศรีดาหลง ชางโยธา 1 อบต. ชุมพล องครักษ นครนายก
31 นาย พัฒนชัย บัวเนียม นายชางโยธา 2 อบต. เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช

32 นาย พิชยา สุทธาภักดิ์ ชางโยธา 1 อบต. หาดทรายรี เมือง ชุมพร

33 นาย พิชิต ศิริพิพัฒน นายชางโยธา 5 ทต. ทาลาน บานหมอ สระบุรี
34 นาย พิทักษ ประทา นายชางโยธา 2 2 อบต. โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม

35 นาย พิทักษ สํานักนิตย นายชางโยธา 6 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
36 นาย พิพัฒน แสงรุงเรือง นายชางโยธา 2 อบต. มะขุนหวาน สันปาตอง เชียงใหม

37 นาย ภัทรพงศ สุวรรณศรี ผช.ชางโยธา  - อบต. ปาตุม พราว เชียงใหม
38 นาย ภาคภูมิ สิงหโทราช ชางโยธา 2 อบต. บานแม สันปาตอง เชียงใหม
39 นาย ภาณุมาศ ทิพารรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. ตระแสง เมือง สุรินทร
40 น.ส. มนิตา สิงหปุระอุดม จนท.บริหารงานชาง 6 อบต. เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย

41 นาย มานบ สําราญญาติ หน.สวนโยธา 4 อบต. บานมวง บานโปง ราชบุรี
42 นาย มิตร วรรณไชย นักบริหารงานชาง 6 อบต. เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม

43 นาย เมธี ศรีสรอย ผช.ชางโยธา  - อบต. บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
44 นาย ยุทธชัย สุดวิไล นายชางโยธา 2 อบต. สวาแห กิ่ง อ.หนองฮี รอยเอ็ด
45 นาย ยุทธศักดิ์ สามิบัติ นายชางโยธา 2 อบต. หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
46 นาย รัชวัฒนชัย ชาญโพธิ์ นายชางโยธา 2 อบต. เนินฆอ แกลง ระยอง
47 นาย รัฐพล สันเพชร นายชางโยธา 3 ทต. บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี
48 นาย รามพงษ โกมินทร นายชางโยธา 2 อบต. หวยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง

49 นาย วระพีพล สีสนิท นายชางโยธา 3 ทต. พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

50 นาย วัชระ ทรัพยสิน นายชางโยธา 2 อบต. ตะพง เมือง ระยอง
51 นาย วัฒนะพงษ แจมอุทัย หน.สวนโยธา 5 อบต. สระแจง บางระจัน สิงหบุรี

52 นาย วิชาญ สายทอง นายชางโยธา 2 ทต. ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
53 นาย วิทยา แกวสมบัติ ชางโยธา 1 อบต. หนองโน กระนวน ขอนแกน
54 นาย วิโรจน อินทรสุวรรณ นายชางโยธา 2 อบต. นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช

55 นาย ศรสิทธิ์ ตรียศ นายชางโยธา 3 อบต. บึงพระ เมือง พิษณุโลก
56 นาย ศุภชัย ทวมสกุล นายชางโยธา 2 อบต. แดงหมอ เขื่องใน อุบลราชธานี

57 นาย สมประสงค วงศาโรจน นายชางโยธา 2 ทต. พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
58 นาย สมยศ จุลบุตร นายชางโยธา 2 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
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59 นาย สมรรถชัย ชนะชัย นายชางโยธา 6 ทต. ลําใหม เมือง ยะลา
60 นาย สมศรี เกงขุนทด หน.สวนโยธา 6 อบต. หนองแวง เทพารักษ นครราชสีมา

61 นาย สาคร บุญจันทร นายชางโยธา 2 อบต. ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
62 นาย สายชล ปนงาม นายชางโยธา 5 อบต. แกว พยุหะคีรี นครสวรรค

63 นาย สารัทธ เพชรรามวงศ หน.สวนโยธา 3 อบต. ดุสิต ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช

64 นาย สิทธิพงษ สวางสารี หน.สวนโยธา 4 อบต. บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
65 รต. สุกาญจ นอยเจริญ นายชางโยธา 2 อบต. ปะโค เมือง หนองคาย

66 นาย สุพจน สายฟอง หน.สวนโยธา 5 อบต. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช

67 น.ส. สุภาพร มากขาว ชางโยธา 1 อบต. ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรธานี
68 นาย สุรชัย อยูกรุง หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

69 นาย สุรสิทธิ์ บัวบาน นายชางโยธา 2 อบต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
70 นาย เสกสันต จันทไทย นายชางโยธา 2 อบต. แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
71 นาย เสรี นกเกษม นายชางโยธา 6 อบจ. สตูล เมือง สตูล

72 นาย หัสชัย โชติออน หน.สวนโยธา 3 อบต. โคกงาม ดานซาย เลย
73 นาย อเนก กลับเอียด ชางโยธา 1 อบต. เขายา ศรีบรรพต พัทลุง
74 นาย อภิชัย แสงจันทร หน.สวนโยธา 5 อบต. นาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร

75 นาย อรรถพร ศรีสุระ นายชางโยธา 2 อบต. โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
76 นาย อรรถพล ปญญากุลารักษ ชางโยธา 1 อบต. พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
77 นาย อังคาร เผือกศรี นายชางโยธา 2 อบต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
78 นาย อํานาจ เนี่ยมแกว ชางโยธา 1 อบต. โพธเกาตน เมือง ลพบุรี

79 นาย อุดมศักดิ์ ใบบัว หน.สวนโยธา 5 อบต. ดานแมแฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
80 นาย เอกชัย กุนดง นายชางโยธา 2 อบต. โพกรวม เมือง สิงหบุรี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด
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1 นาง การะเกด แปนเกิด หน.สวนการคลัง 4 อบต. วังทอง ศรีสําโรง สุโขทัย
2 น.ส. เกสร จันทรไข ผช.จนท.การเงินละบัญชี  - อบต. วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
3 นาย คมสันต คําทอน หน.สวนโยธา 5 อบต. สิงหโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

4 นาง จินตนา ตอหยกสกุลชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
5 น.ส. จุฬวรรณ ทิพเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
6 นาย ชีวทัศน ภูตองใจ นายชางโยธา 3 อบต. บังยอ พระประแดง สมุทรปราการ

7 นาย เทอดศักดิ์ สงวนธรรม  - 4 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
8 นาง นงเยาว เกษกุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
9 น.ส. นิภาพันธ ภักดี จนท.จัดเก็บรายได 2 อบต. ฉลุง หาดใหญ สงขลา

10 น.ส. บังอร โพธิ์ตาทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. พระแกว สังขะ สุรินทร
11 นาย บัญญัติ หอเพ็ชร ชางโยธา 1 ทต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
12 นาย บัญญัติ บุญมา ชางโยธา 1 อบต. คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี
13 นาย ประสิทธิ์ชัย สุขมณี หน.สวนโยธา 3 อบต. วังเพลิง โคกสําโรง ลพบุรี
14 นาย ปญญา โตสกุล หน.สวนโยธา  - อบต. บานไหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
15 น.ส. พนาวัลย สังกาศ ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. สระแกว ลาดยาว นครสวรรค
16 นาย พเน เพ็ญพิมูล จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
17 นาง พิมผกา ยศปญญา จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ
18 น.ส. พิมล เสลาหลัก หน.สวนการคลัง 5 อบต. ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี
19 นาง มัญชุสา บุญชูวงศ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบ่ี
20 น.ส. ยินดี มูสิกะพงศ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช

21 วาที่รท. ยุทธนา เชื้อสะอาด หน.สวนโยธา 5 อบต. หางดง หางดง เชียงใหม
22 นาย รังสรรค วงศโห หน.สวนโยธา 5 อบต. ชางเผือก เมือง เชียงใหม
23 นาย รุงโรจน คงสบสิน หน.สวนโยธา  - อบต. บอทอง หนองมวง ลพบุรี
24 น.ส. วราภรณ บรรดาศักดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
25 นาง วลัยพร ศิริคง นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
26 น.ส. วารินทร น้ําหลาย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เวียงตา ลอง แพร
27 น.ส. วารุณี พรหมหัต หน.สวนการคลัง 5 อบต. ลําประดา บางมูลมาก พิจิตร

อปท. อําเภอ จังหวัด
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29 นาง วาสนา การุณรักษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
30 นาง วาสนา สุพรรณ บุคลากร 5 ทต. โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
31 นาย วิชิต เพ็ชรดี หน.สวนโยธา 4 อบต. หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี
32 น.ส. ศศิธร สกลศิลป นักวิชาการคลัง 5 ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

33 นาย สมชาย ปนตี ชางโยธา 2 ทต. ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี
34 นาง สรอยฟา แสงสวาง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
35 นาง สุนีย ฤทธิณรงค นักบริหารงานคลัง 6 ทต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
36 น.ส. เสาวลักษณ ริบแจม ผช.จนท.การเงินละบัญชี  - อบต. มะเขือแจ เมือง ลําพูน
37 น.ส. อนงคนาถ จูมพระบุตร หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
38 นาย อภากร พูลขาว จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช

39 นาย อภิเชษฐ ภูเดช จพง.ธุรการ 2 อบต. ลุมปุก เมือง บุรีรัมย

40 นาย ออสมาน ศิริภานนท หน.สวนโยธา 4 อบต. บาโพย สะบายอย สงขลา
41 น.ส. อุรารัตน ทองสัมฤทธิ์ จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 น.ส. กาญจนา กิตติกุลประเสริฐ ธุรการ 1 อบต. เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
2 นาย จักรี บุญวงษ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี
3 น.ส. จันทิรา ศุภลักษณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางเสด็จ ปาโมก อางทอง
4 น.ส. จิลลาภัทร พิมสุคะ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. รอนทอง สตึก บุรีรัมย
5 น.ส. ชมตะวัน โคกขุนทด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
6 นาย ชาติชาย ปรีเลิศ ปลัด อบต. 5 อบต. ปาคา ทาวังผา นาน
7 น.ส. ชิดชนก กวางเส็ง ปลัด อบต. 6 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
8 นาย ณรงคศักดิ์ ไศลรัมย นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เมืองฝาย หนองหงส บุรีรัมย
9 นาย ณฤชา จารุรัตนชัย หน.สวนโยธา 5 อบต. กรูด พุนพิน สุราษฎรธานี
10 นาง ณัฐชยา ในกระโทก จนท.ธุรการ 1 อบต. ดอนยาวใหญ โนนทอง นครราชสีมา
11 นาย ธนพัต เก้ือทาน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. โพนจาน โพนสวรรค นครพนม
12 นาย ธนภูมิ โถสุวรรณ หน.สวนโยธา 4 อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
13 นาย ธนวัฒน เสาองค หน.สวนโยธา 3 อบต. บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
14 น.ส. ธันยกานต สะดีวงษ ปลัด อบต. 5 อบต. กานิน กุดขาวปุน อุบลราชธานี
15 นาง ธันยารัตน โสมสูงเนิน จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
16 นาย ธีรพล จันทรเทพ นักวิชาการศึกษา 4 ทต. วังสามหมอ วังสามหมด อุดรธานี
17 นาย ธีวุฒิ จุติโชติ จนท.ธุรการ 2 อบต. โตะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
18 น.ส. นพวรรณ คลายสุบรรณ จพง.ธุรการ 2 อบต. หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
19 นาย นิกร แสนวา นักวิชาการเกษตร 3 อบต. โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
20 นาย นิพนธ คําแหล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
21 น.ส. นิภาพรรณ เผือกเจริญ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองผักนาค สามชุก สุพรรณบุรี
22 นาง ปณิตา มะโนมัย จพง.ธุการ 3 อบต. กระสัง เมือง บุรีรัมย
23 นาย ประจักษ ทองชูใจ จนท.ธุรการ 4 อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
24 นาย ประดิษฐ บัวผัน ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
25 นาย ปญญา วัฒนาพร หน.สวนโยธา 5 อบต. วังเย็น เมือง กาญจนบุรี
26 น.ส. ปทมาพร วัดกลาง จพง.สงเสริมสุขภาพ 2 อบต. หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
27 นาง พัชรียา ฟุงมงคลเสถียร จพง.ชุมชน 6 อบต. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี

อปท. อําเภอ จังหวัด
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28 น.ส. พิชญจิรา ละมูล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี
29 นาง พิชามญชุ ชูจิตต นักบริหารงานคลัง 6 อบต. หนองแขม โคกสําโรง ลพบุรี
30 นาง เพ็ญประภา ไชโยรักษ จนท.ธุรการ 1 อบต. ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย
31 นาย ไพจิตร บุญทอง ปลัด อบต. 6 อบต. ตอหลัง ยะหริ่ง ปตตานี
32 นาย ไพโรจน เกตุสมบุญ จพง.ธุรการ 2 อบต. ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี
33 ส.อ. มณี มากขาว ปลัด อบต. 6 อบต. กะลาเส สิเกา ตรัง
34 นาย ยุธญา ศรีพิมล ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
35 น.ส. เยาวภา ไฝเพชร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ตาจั่น คง นครราชสีมา
36 น.ส. วนิดา ดุลนีย นักวิชาการศึกษา 3 ทต. โพน คํามวง กาฬสินธุ
37 นาย วัชรพงษ จิตจักร บรรเทาฯ 2 ทต. กุดสิม เขาวง กาฬสินธุ
38 นาย วัยวุฒิ ศิริแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรธานี
39 นาย วิน สํานียงเสนาะ รก.หน.สํานักปลัด 5 อบต. บางคูวัด เมือง ปทุมธานี
40 น.ส. วิไลวรรณ สกิกูล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
41 นาย วุฒิศักดิ์ ชินกลาง นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
42 น.ส. แวววะลี กุลกรุต จนท.ประชาสัมพันธ 1 ทต. มะขาม มะขาม จันทบุรี
43 นาย ศราวุธ สงสุข หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี
44 นาย ศรีโรจ คงทะเล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
45 นาง ศิริพร เครือวงศ จนท.ตรวจสอบภายใน 6 อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
46 น.ส. สโรชิณี ชื่นใจ ผช.นักวิชาการศึกษา  - อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม
47 นาย สามารถ นมะหุต จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. วังมหากร ทาตะโก นครสวรรค
48 นาย สิงขรณ สิงขรอาสน หน.สวนโยธา 5 อบต. เสมาใหญ บัวใหญ นครราชสีมา
49 น.ส. สุกฤตา มยุรางกูร นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ทุงคอก สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
50 น.ส. สุชานี เอียดนุสรณ จนท.ธุรการ 1 อบต. ตะโละหะลอ รามัน ยะลา
51 นาย สุทัศน นามขันธ ชางโยธา 1 อบต. นางัว บานแพง นครพนม
52 น.ส. สุภัคจิรา ใจโฮง จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบต. รองฟอง เมือง แพร
53 นาบ สุรสิทธิ์ ภูกุดแกว ปลัด อบต. 6 ทต. หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
54 น.ส. สุวรีย แยมเย้ือน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
55 จ.อ. หญิงอุมาสวรรค บุญจันทร จพง.สาธารณสุขฯ 2 ทต. ลาดใหญ เมือง ชัยภูมิ
56 นาย อภิรักษ แกวบัลลังค จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
57 นาย อัครพงษ อบสุข จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. พลกรัง นครราชสีมา นครราชสีมา
58 น.ส. อัญชุลี บุญไตรย จนท.ธุรการ 2 อบต. ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
59 น.ส. อารียบัณฑ บรรดาศักดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
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60 น.ส. เอมิกา วิวัฒนพงศพันธ นิติกร 3 อบต. หนองรี เมือง ชลบุรี
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