




1 นาย กฤษณะ แสวงสาย นายชางโยธา 2 อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย
2 นาง กัลยา ชาติทรัพยสิน หน.สวนการคลัง 6 อบต. บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
3 นาง กัลยา อนุเกตุ จนท.จัดเก็บรายได - อบต. มะนังยง ยะหริ่ง ปตตานี
4 นาย คมสันต ทาระพันธ นายชางโยธา 6 ทต. ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
5 นาง ชนากานต เสตะพงษสัตย จพง.ธุรการ 5 ทต. สํานักทอน บานฉาง ระยอง
6 น.ส. ดวงฤดี สุรสราญวงศ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. มะมุ กระบุรี ระนอง
7 น.ส. ดารุณี นาคะ จนท.ธุรการ 2 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
8 นาย ธรรมนูญ สันตยานนท นายชางโยธา 5 ทต. หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช
9 นาย ธีรชัย วงศวนิชโยธิน หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
10 นาย นพดล อินทรกลํ่า หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย
11 นาง นันทวัน แกวเกิด นักวิชาการศึกษา - ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
12 นาง นิภา ชัยสุนี จนท.การเงินและบัญชี 1 ทม. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
13 นาง นุชนารถ กิติชัย จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
14 นาง บุญเรือน พจนา จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
15 นาย บุญเลิศ แคลวกลาง นายชางโยธา 2 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
16 นาง ปทุมเกษร ปนเต จพง.พัสดุ 5 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
17 นาย ประภัทร เสารยะวิเศษ หน.สวนโยธา 5 อบต. แดงใหญ เมือง ขอนแกน
18 น.ส. ประภาพร ปอมประสาร จนท.ธุรการ 1 อบต. บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา

19 นาย ประเสริฐ ปยะพันธ หน.สวนโยธา 4 อบต. กุดปลาดุก เมือง อํานาจเจริญ
20 น.ส. ปรินทรดา ผองอรุณ จพง.ทะเบียน 6 ทต. กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
21 น.ส. พัชดาว วรรณรักษ จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. คลองปาง รัชฎา ตรัง
22 นาย พิทักษ ออนนอม วิศวกร 5 อบจ. ตาก เมือง ตาก
23 จ.อ. พุทธิพงษ เผือกพวง หน.สวนโยธา 6 อบต. ทํานบ ทาตะโก นครสวรรค
24 น.ส. ภัชรี วงศนันตา จนท.บันทึกขอมูล 4 อบต. แมทะ แมทะ ลําปาง
25 นาย วราชัย พันธุทรัพย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
26 น.ส. วันทนีย ศรีจันทร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
27 นาง วันเพ็ญ สํารวมจิตร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองสนิท จอมพระ สุรินทร
28 นาย วิทวน เปงตา นายชางโยธา 2 อบต. นิคมพัฒนา เมือง ลําปาง
29 นาง วิมล รุงเรือง หน.ฝายพัฒนารายได 6 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
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30 นาง วิยดา พูลสวัสดิ์ จนท.การเงินและบัญชี - อบต. โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
31 น.ส. ศรีวรา เลิศศรีนภาพร จพง.ธุรการ 4 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
32 น.ส. ศศิวิมล ทับหลัง จนท.ธุรการ - อบต. จะท้ิงพระ สทิงพระ สงขลา
33 น.ส. ศิริพร พลแพงขวา นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย
34 นาย สถาพร พิมศักดิ์ นายชางโยธา 2 อบต. แดงใหญ เมือง ขอนแกน
35 นาย สมพร ดีดวยชาติ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ละลวด ชํานิ บุรีรัมย
36 นาง สมรัก สุชาติ จนท.ทะเบียนฯ 1 ทม. ตรอน ตรอน อุตรดิตถ
37 นาย สัพสิทธิ์ ทวมนาค หน.สํานักปลัด 6 ทต. บานสวน เมือง สุโขทัย
38 นาง สายพิน อวนแกว จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย
39 นาย สุธา เนียมมุณี นายชางโยธา 3 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช
40 นาย สุธาพงษ คอชากุล หน.สวนโยธา 3 อบต. หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
41 นาย สุธินันท คชโอสถ ชางโยธา 1 อบต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
42 นาย อนุชา ลีอราม จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร 4 ทต. บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี
43 น.ส. อโนชา ชินสมบูรณ หน.สวนโยธา 6 อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
44 นาย อภัย บุญพิทักษ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
45 นาง อมรรัตน ศรีสรอย หน.สวนการคลัง 5 อบต. คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
46 นาง อังคณา พระมนตรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี
47 น.ส. อัจฉรา ติใหม จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
48 นาย อาคม ศิลปสิทธิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. แสนภูดาษ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
49 นาย อิทธิพล จตุรโพธิ์ นายชางโยธา 3 อบต. พลับพลา ก่ิง อ.เชียงขวัญ รอยเอ็ด
50 นาย เอกชัย พูลนวล นายชางโยธา 2 อบต. คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
51 นาย ทวี พิฤาวิทย จนท.จัดเก็บรายได - อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย



1 น.ส. กนิษฐา บุญมี บุคลากร 3 อบต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ
2 นาย กฤษฏิพัชญ เดชวรรณ บุคลากร 3 อบต. หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
3 น.ส. กาญจนา สามวัง นักบริหารงานทั่วไป 7 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
4 น.ส. กาญจนา ภิญญา บุคลากร 3 ทต. บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
5 น.ส. กิตติมา ชวงโพธิ์ บุคลากร 3 ทต. บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
6 นาง เกตุมณี สาระมนต จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
7 น.ส. เกษรา ซอนยนต นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ถืมตอง เมือง นาน
8 นาย เกียรติสกล ใหญพงศกร บุคลากร 5 ทต. นาหวา นาหวา นครพนม
9 น.ส. ขนิษฐา ออนประเสริฐ บุคลากร 4 ทต. โกตาบารู รามัน ยะลา
10 นาย จตุพร ศิริสัมพันธ ปลัด อบต. 6 อบต. หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
11 นาย จักรินทร นิลแพทย ปลัด อบต. 6 อบต. พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
12 นาย จิรัฏฐพร สุดาวรรณศักดิ์ บุคลากร 5 ทต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
13 น.ส. จิราภรณ สินเจริญ บุคลากร 3 ทม. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
14 น.ส. จุฑารัตน ไชยรัตน บุคลากร - ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
15 นาง เจรยธิรา บุญนิตย ผช.จนท.ธุรการ - ทต. รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถ
16 นาย ชัยพร แยมขมัง หน.สวนโยธา 5 อบต. ศิลา เมือง ขอนแกน
17 นาง ชุติกานต เพชรทอง บุคลากร 3 ทต. หนองจิก หนองจิก ปตตานี
18 น.ส. ชุติมณฑน วรพล บุคลากร 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
19 นาย เทพนิมิตร โพธิกูล ปลัด อบต. 6 อบต. น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
20 นาย ธณัตพงศ เดชารุงโรจน จนท.ธุรการ 1 อบต. ยางหัก ปากทอ ราชบุรี
21 นาย ธนกร จันทรระวาง บุคลากร 3 ทต. ทาขาม ฮอด เชียงใหม
22 นาง ธนิตา พรหมพิทักษ จนท.ธุรการ 1 อบต. โคกยาง ปราสาท สุรินทร
23 นาย ธัญธร ขันออน จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
24 นาง นันตทา เย็นชุม ผช.จนท.ธุรการ - อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
25 นาย บัณฑิตย ธานมาศ บุคลากร 3 อบต. กําแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช
26 นาย บุญจันทร วงษทอง ปลัด อบต. 6 อบต. นาขา วาปปทุม มหาสารคาม
27 น.ส. บุษริยา ศิริวงค นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
28 น.ส. เบญจวรรณ เมธาวิกุล บุคลากร 4 ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
29 นาง ประภากร ศรีทัน จนท.บริหารงานทั่วไป 3 ทต. แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
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30 นาย ปรีชา เบ็ญฮาวัน บุคลากร 5 ทต. ยะหริ่ง ยะหริ่ง ปตตานี
31 น.ส. ปติพรรณ ผานสําแดง จนท.ธุรการ 1 อบต. บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
32 นาย พงษจรัส คูวิรัตน ปลัดเทศบาล 8 ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
33 นาย พงษพันธ สารรัตน จนท.พัสดุ 1 อบต. เจดียชัย ปว นาน
34 นาย พลาธิป ไวยเวทย หน.สวนโยธา 5 อบต. บานทุม เมือง ขอนแกน
35 นาย พัฒนา จันทวัติ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
36 นาง พิกุล หาญวานิช จพง.ธุรการ 2 อบต. มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
37 น.ส. พิชญนาฎ เวชกุล บุคลากร 3 ทต. กะรน เมือง ภูเก็ต
38 นาย พิษณุเวช อรรคชัย บุคลากร 5 ทต. หนองโก กระนวน ขอนแกน
39 น.ส. เพ็ญศรี สายรัตน บุคลากร 4 ทต. ลําดวนสุรพินท ลําดวน สุรินทร
40 นาง ไพรเราะ จันทรวงศ บุคลากร 5 อบจ. ตาก เมือง ตาก
41 นาย ภูริทัต บริบูรณ บุคลากร 3 ทต. อางศิลา เมือง ชลบุรี
42 น.ส. เมทะนี ลูกศร จนท.ทะเบียนฯ 4 ทต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
43 นาง ยลรวี การถัก บุคลากร 5 ทต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
44 วาที่ ร.ต. ยุทธพงษ พวงทอง จพง.ธุรการ 4 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
45 นาย ฤทธิรงค เกษสังข บุคลากร 5 ทต. นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
46 นาง วชิรานันท ปานะโปย ผช.บุคลากร - อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
47 น.ส. วนิดา จันทรโคบุตร บุคลากร 3 ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
48 นาย วรยุทธ ศรีนวล บุคลากร 3 อบต. สามตําบล จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช
49 นาง วรรณภา จันทมา ปลัด อบต. 6 อบต. คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
50 น.ส. วรรณวดี ดีสวน บุคลากร 3 ทต. โคกกรวด เมือง นครราชสีมา
51 นาย วสุ จานุรัตนอนันต บุคลากร 4 อบจ. อางทอง เมือง อางทอง
52 นาย วัฒนพงศ อนันตศักดิ์ ปลัด อบต. 4 อบต. คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี
53 น.ส. วัลยา สายสวาท จนท.บันทึกขอมูล 2 อบจ. แมฮองสอน เมือง แมฮองสอน
54 นาย วัลลภ พิลาลี ปลัด อบต. 6 อบต. โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
55 น.ส. วารินทร พลชุมแสง จนท.ธุรการ 1 อบต. บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
56 น.ส. วาสนา พิบูลย บุคลากร 3 อบต. นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
57 นาย วิชิต ดุษฎีวิริยกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. พระลับ เมือง ขอนแกน
58 น.ส. วิลาวัลย คําแหง บุคลากร 4 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
59 นาย สกล พละเสน ปลัด อบต. 6 อบต. ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา
60 นาง สงกรานต วงคอินทร บุคลากร 4 ทต. แมจั๊วะ เดนชัย แพร
61 นาง สมปอง เสนหวงค จพง.ธุรการ 4 ทต. เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
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62 น.ส. สายสมร พหลไทย บุคลากร 3 ทต. ตลุกดู ทับทัน อุทัยธานี
63 น.ส. สาราณีย คงคานอย นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
64 นาง สุกานดา ศรีสงา จพง.ธุรการ 3 อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
65 นาย สุขี ตาปราบ บุคลากร 4 ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
66 นาง สุจิตรา นิลแพทย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สระประดู วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
67 น.ส. สุพรรณี ดาบเงิน บุคลากร 3 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช
68 นาง สุพัตรา ณ ทุงฝาย จนท.ธุรการ 1 อบต. นิคมพัฒนา เมือง ลําปาง
69 น.ส. สุพัตรา โสธรรมมงคล บุคลากร 3 อบจ. เลย เมือง เลย
70 นาย สุรินทร หุมไหม จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
71 น.ส. โสพิศ ชวยชู จนท.ธุรการ 2 อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
72 นาง โสภา นาคชั่งทอง บุคลากร 5 อบต. ศีรษะจรเขใหญ ก่ิง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
73 พ.จ.อ. องอาจ กุมมานอย จนท.ธุรการ 2 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
74 นาง อนัญญอร สุวรรณเวสสะ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี
75 นาง อรชร ณ นคร บุคลากร 7 ว ทม. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี
76 น.ส. อรทัย ดีทองออน บุคลากร 4 ทต. กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
77 นาง อรอุมา บุตรวัง บุคลากร 3 ทต. นาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู
78 น.ส. อัชฉรา จันทรนุน บุคลากร 3 ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช
79 นาย อํานวยชัย แดสันเทียะ บุคลากร 3 อบต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา


