
1 นส. กฤษณา ชางทุงใหญ ชางเขียนแบบ อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
2 นส. กาญจนา ชิดมะเริง นายชางโยธา 2 อบต. คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
3 นาย กิตติ ปกเข็ม หน.สวนโยธา อบต. ตะปาน พุนพิน สุราษฎรธานี
4 นาย คเชนทร ชื่นบาน นายชางโยธา 5 อบจ. แพร เมือง แพร
5 นาย คมกริช นัยเนตร นายชางโยธา 6 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
6 นาย คมสันต ทาระพันธ นายชางโยธา 5 ทต. ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
7 นาย จรัล แกลวทนงค นายชางโยธา 4 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
8 นส. จําป พลอยสุขใส หน.สวนโยธา 3 อบต. กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี
9 นาย จําลอง เพชรคง หน.สวนโยธา อบต. เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
10 นาย จิระศักดิ์ จําปามูล นายชางโยธา 2 อบต. หวยบง เมือง ชัยภูมิ
11 นาย เจริญ ชุมคํา ปลัด อบต. อบต. มวนจอง อมกอย เชียงใหม
12 นาย เฉลิมศักดิ์ สุขรัตน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. บานโพธิ์ เมือง ตรัง
13 นาย ชนินทร รัตนพร ผช.นายชางโยธา  - อบต. หงาว เมือง ระนอง
14 นาย ชาญชัย สุขโข นายชางโยธา 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
15 นาย ชาญศึก ไทยเพ็ชร นายชางโยธา 6 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
16 นาย ชาตรี ธูปผุดผอง หน.สวนโยธา 5 อบต. บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
17 นาย ชิยาศัลย นาคะสมบูรณ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. กรุงชิง ก่ิง อ.นบพิตํา นครศรีธรรมราช
18 นาย เชน พลชัย ชางโยธา 5 ทต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
19 นาย โชคชัย ผานเมือง ชางโยธา 2 อบต. ทาเกษม เมือง สระแกว
20 นาย ซูไฮมี ชุมนุมพันธ นายชางโยธา 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
21 นาย ไซนูเด็ง มะรอเซะ หน.สวนโยธา 4 อบต. แวง แวง นราธิวาส
22 นาย ตรีทิพย พูลสุวรรณ หน.สวนโยธา อบต. หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
23 นาย เตียงศักดิ์ สารศาสตรบัญชา นายชางโยธา 5 ทต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
24 นาย ทรงภพ ไตรสุวรรณ หน.สวนโยธา 3 อบต. บางดวน เมือง สมุทรปราการ
25 นาย เทอดศักดิ์ พลอาสา ชางโยธา 4 ทต. โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน
26 นาย ธวัชชัย จีกัน นายชางโยธา 5 อบจ. แพร เมือง แพร
27 นาย ธัญวัตน วงหาร เจาหนาท่ีธุรการ อบต. มวนจอง อมกอย เชียงใหม
28 นาย เธียรชัย คํามณี หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. แมปาว วังชิ้น แพร
29 นาย นภดล เดชคม นายชางโยธา 5 ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
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30 นส. นิตยา วรรณรักษ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. วังพญา รามัน ยะลา
31 นาย นิวัฒน กัณหา นายชางโยธา 6 ทต. โพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย
32 นาง นีลวรรณ สุขพัฒน นายชางโยธา 5 อบต. รัชฏา เมือง ภูเก็ต
33 นาย บัญชา ญาติปราโมทย หน.สวนโยธา 3 อบต. ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
34 นาย บุญยงค แปงสอน จพง.ธุรการ 2 ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ
35 นาย บุญสง ปานทอง นายชางโยธา 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
36 นาย บุญสง ตรีสมานรักษ หน.สวนโยธา 4 อบต. บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ
37 นาย บุดดี มะเทศ ชางโยธา 1 ทต. จันทนิมิต เมือง จันทบุรี
38 นาย ประพันธ ปญญาแกว นายชางโยธา  - อบต. นาเกียน อมกอย เชียงใหม
39 นาย พนม จูมตะคุ นายชางโยธา 2 อบต. ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
40 นาย พยงศักดิ์ สมจริง หน.สวนโยธา 4 อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง
41 นาง พรภัทร ปญญาออง จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สามเงา สามเงา ตาก
42 นาย พัชระ วรธิพรหมมา นายชางโยธา 3 ทต. บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
43 นาย พิเชษฐ อินทรรุจิกุล ชางโยธา อบต. รองกาศ สูงเมน แพร
44 นาย พิเชษฐ จินตวร หน.สวนโยธา 5 อบต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
45 นาย ไพฑูรย ไทยสุนทร ชางโยธา อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
46 นาย ไพบูลย อนันตชินะ วิศวกรโยธา 5 อบจ. อางทอง เมือง อางทอง
47 นาย ไพศาล มณีนิล หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. นาทามใต เมือง ตรัง
48 นาย มณเฑียร พรธรรมรัตน นายชางโยธา 5 ทต. บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
49 นาย มาโนช พุทธจอก หน.สวนโยธา 2 อบต. แสลงพัน วังมวง สระบุรี
50 นาย ยงยุทธ แปงแสน นายชางโยธา 3 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
51 นาย รณรงค วิสุทธินันท นายชางโยธา 4 ทต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
52 นาย รณฤทธิ์ ย่ิงถาวร หน.สวนโยธา อบต. คลองหินปูน วังน้ําเย็น สระแกว
53 นส. รสสุคนธ แสนเขื่อน ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
54 นาย รัชพล พรหมเพ็ชร นายชางโยธา 2 อบต. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
55 นส. วรรณศพัชร ศูนยดํา จนท.ธุรการ  - อบต. ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
56 นาย วรวุธ สุวรรณไชยรบ ชางโยธา 1 อบต. ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
57 นาย วรัญ เจตนเลขา หน.สวนโยธา 3 อบต. นาสัก สวี ชุมพร
58 นาย วสันต เชื่อนเชื้อ หน.สวนโยธา 5 อบต. บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม
59 นาย วันชัย เดชธรรม จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. รองกาศ สูงเมน แพร
60 นาย วิชัย ตุมทอง ชางโยธา 2 ทต. ไรใหม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
61 นาย วิญู สมุทรสารันต หน.สวนโยธา 4 อบต. ตากแดด เมือง พังงา
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62 นาย วิทวัส สายบงคลา นายชางโยธา 4 ทต. บัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ
63 นาย วิเศษ คลังนาค นายชางโยธา 3 อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
64 นาย วิสุทธิ์ ประพฤติ หน.สวนโยธา 4 อบต. น้ําซุน หลมสัก เพชรบูรณ
65 นาย ศรากูล สรางสมจิตร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. เกาะปนหยี เมือง พังงา
66 นาย ศิริวัฒน ปาณะดิษ นายชางโยธา 6 อบจ. อางทอง เมือง อางทอง
67 นาย สงวน มงชู หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
68 นาย สมชาย สมจิตรักษากุล หน.สวนโยธา 5 อบต. หนาประดู พานทอง ชลบุรี
69 นาย สมชาย ตันติพิทยกุล ชางโยธา 4 อบต. รัชฏา เมือง ภูเก็ต
70 นาย สมพิษ เพชรสุทธิ์ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. โคกสะบา นาโยง ตรัง
71 นาย สมศักดิ์ บังสันเทียะ หน.สวนโยธา 5 อบต. ซับสีทอง เมือง ชัยภูมิ
72 นาย สมศักดิ์ กล่ินเจาะ นายชางโยธา 5 ทต. กงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย
73 นาง สรารัตน ธูปชู นายชางโยธา 5 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
74 นาย สําราญ เกษรินทร หน.สวนโยธา 2 อบต. สวี สวี ชุมพร
75 นาย สืบศักดิ์ จั่นชาง ผช.ชางโยธา อบต. พืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี
76 นาย สุทธิศักดิ์ แผนสิงห หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
77 นาย สุรพงษ นาจําปา ชางโยธา อบต. หนองตาด เมือง บุรีรัมย
78 นาย สุรพล เพชรรักษ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. นาเกลือ กันตัง ตรัง
79 นาย สุรสิทธ์ิ รุงรังษี ผช.ชางสํารวจ ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ
80 นาย สุรินทร ธะประวัติ ผอ.กองชาง 8 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
81 นาย สุริยา สุทธิวงษรัชต จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
82 นาย เสวี ลายโถ นายชางโยธา 2 อบต. บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
83 นส. เสาวนีย รมพิพัฒน ชางโยธา 1 ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
84 นาย อดิศักดิ์ เกณิกานนท นักบริหารงานชาง 6 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
85 นาย อภิชัย รัตนมณี จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. พรอน เมือง ยะลา
86 นาย อมรเทพ แกววิจิตร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บุดี เมือง ยะลา
87 นาย อรุณ สุวรรณคง หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
88 นาย อาดิม เล็งฮะ นายชางโยธา 4 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
89 นาย อาทิตย ต้ังฉัตรชัย นายชางโยธา 4 อบต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย
90 นาย อํานาจ บุญทรง ชางโยธา 3 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
91 นาย อิทธิพล จัตุรโพธิ์ นายชางโยธา 2 อบต. ถํ้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
92 นาย อุเทน ทองธานี ชางโยธา อบต. คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
93 นาย เอกพจน ยินดี ลูกจางช่ัวคราว ทม. กระบ่ี เมือง กระบ่ี
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94 นาย เอกราช ยีเส็น วิศวกร 3 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
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1 จ.อ. กฤษดา โสตถิกุล ปลัด อบต. 5 อบต. บานปง สูงเมน แพร
2 นาย กัญจนตภณ วงศเทเวศ จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
3 น.ส. กูอารีนี กุโน จนท.ธุรการ 1 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
4 จ.อ. เกรียงไกร ไชยประภา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
5 นาง เกษร เผาเครื่อง จนท.การเงินและบัญชี อบต. ดงเจน กิ่ง อ.ภูกามยาว พะเยา
6 นาง ขวัญชนก เรืองศรี จพง.ธุรการ 6 ทต. บานโคก ก่ิง อ.โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน
7 นาง เขมพร บุญสูง ปลัด อบต. 5 อบต. พระหลวง สูงเมน แพร
8 นส. จรรธิรา อัยราคม เจาหนาท่ีสันทนาการ 4 ทน. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
9 นาย จรัญ ดวนมีสุข ปลัด อบต. 5 อบต. หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
10 นาย จํานงคศักดิ์ ทิพยเนตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมปาว วังชิ้น แพร
11 นส. จินตนา ใหญนามจันทร จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
12 นาง จุไรรัตน ยังประสม เจาหนาท่ีธุรการ 3 อบต. ปากแรต บานโปง ราชบุรี
13 ส.ต.ท. ชัยวุฒิ คุณาธิมาพันธ ปลัด ทต. 5 ทต. ไรใหม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
14 นส. ชุตินา ภูหอย จนท.ธุรการ 1 ทต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี
15 นส. ชุติมณฑ สีเหลือง ปลัด อบต. 4 อบต. นาทะนุง นาหมื่น นาน
16 วาที่ ร.ต.หญิง ฐิติมา ศรีสุข หน.สวนการคลัง 3 อบต. แมปาก วังชิ้น แพร
17 นส. ดวงสมร ต้ังประเสริฐ หน.สวนการคลัง 4 อบต. พระหลวง สูงเมน แพร
18 นาย ทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ วิศวกรโยธา ทม. สตูล เมือง สตูล
19 นาย ทวีสิทธิ์ พรศิริวงศ วิศวกรโยธา 6 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
20 นาง ธนพรรณ รัตนบุรัมย หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานดอน อูทอง สุพรรณบุรี
21 นาง นงนุช สมนักเจริญสุข บุคลากร 3 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
22 นาย บัณฑิต เลขะกุล ปลัด อบต. อบต. ทาเรือ ทาแพ สตูล
23 นาง บุษกร แสงทอง เจาพนักงานธุรการ 6 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
24 นส. ปานใจ เพ็ชรรัตนมณี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
25 นส. ผองศรี แทนเงิน จนท.ประชาสัมพันธ 3 ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
26 น.ส. พรพิมล ปนแกว จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
27 นส. พัชรี โคตบุตร จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
28 นส. พิชญา ซ้ิมเสียง จพง.ธุรการ 3 อบต. วังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว
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29 จ.อ. พีระยศ วรรณเผือก บุคลากร 3 ทต. บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
30 นาง มณธิกา วงคไชย จนท.การเงินและบัญชี อบต. แมอิง ก่ิง อ.ภูกามยาว พะเยา
31 นาย มนตรี นาวีนาถวรกุล ปลัด อบต. 5 อบต. ดงเจน กิ่ง อ.ภูกามยาว พะเยา
32 นาง มยุรี หนูตอ จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
33 นาย ยุทธพงศ จาดยางโทน เจาหนาท่ีธุรการ 4 ทม. สุโขทัยธานี เมือง สุโขทัย
34 นาย รุจิพงษ ประทีป ณ ถลาง จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
35 นส. รุจิรา มะรูตี พนักงานบันทึกขอมูล อบต. กําแพง ละงู สตูล
36 นส. วรุณี มะอักษร เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบต. ทากําซํา หนองจิก ปตตานี
37 น.ส. วาสนา เลาสัตย หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมอิง ก่ิง อ.ภูกามยาว พะเยา
38 นาย วินัย สอิ้งทอง เจาพนักงานธุรการ 4 ทต. สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี
39 นาง วิระวรรณ ดาบชัยคํา จพง.ธุรการ 2 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
40 นาย วีระศักดิ์ ทองพลาย ปลัด อบต. 5 อบต. ตาผามอก ลอง แพร
41 นาง สกุณาร วานิชพันธ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
42 นาย สมทรง คีรีเพชร นายชางโยธา 6 ทต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
43 นส. สมหมาย หอสกุลกล จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
44 นาย สักกาบ กล่ินดวง หน.สวนโยธา 3 อบต. คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
45 นาง สัญญารักษ ทวงพุทรา จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
46 นาง สุกัญญา แกวเล็ก จนท.ธุรการ 3 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
47 สอ. สุดใจ ศรีชุม บุคลากร 4 ทต. แกวครอ แกงครอ ชัยภูมิ
48 นาย สุนทร นิลนันท อบต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี
49 นส. สุนันท แกวกระจาง หน.สวนการคลัง 3 อบต. ยุงทะลาย อูทอง สุพรรณบุรี
50 นส. สุพัชรา นาคะศิริ นักบริหารการศึกษา 6 ทม. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
51 นาย สุภาพงศ จันทรกูล จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
52 นส. สุภาพร ธงสิบสาม ปลัด อบต. 5 อบต. บานหนุน สอง แพร
53 นาง สุมิตรา ดลจิตต จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
54 นาย อาทิตย วงศประดิษฐ เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 5 อบต. ทัพไทย ตาพระยา สระแกว
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1 นส. กรองแกว นาคประโคน จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย
2 นาย คมสัน วงศสวัสดิ์ นักบริหารงานชาง อบต. ทาศาลา เมือง เชียงใหม
3 นาย จตุพร ศรีสุวรรณ บุคลากร 5 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
4 นส. จักรวาล บุญแนบ นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
5 นส. จุไรวรรณ ไตรสรณะกุล คนงาน ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ
6 นส. ชลธิชา อินทวชิรารัตน นิติกร 5 อบจ. พังงา เมือง พังงา
7 นาง ชุติกาญจณ หิรัญวงศ คนงาน ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ
8 นาย ไตรภพ สารธิมา นิติกร 5 อบจ. พังงา เมือง พังงา
9 นาย ทวี จันทรเสนา จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
10 นส. ธนิษฐา ปทถาพงษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ถํ้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
11 นาง นภาพร ยังถิน นักบริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ตาก เมือง ตาก
12 นาง พรรณิการ ย่ิงถาวร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
13 นาง พัชกร ไชยเสนา จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
14 นาย พิทักษ กุดเมือง หน.สวนการคลัง 3 อบต. นาพูน วังชิ้น แพร
15 นาย พิพัฒน นะรุน ปลัด อบต. 5 อบต. เสาธงชัย กันทรลักษ ศรีสะเกษ
16 นาง ไพจิตร สุขภูตานันท จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วัด ยะรัง ปตตานี
17 นส. เมธิญานนท รุจิระศิริกุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย
18 นาง รัตนวรรณ หนูทอง จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
19 พ.จ.อ. ราชัญ ดอนสินเพ่ิม จนท.ทะเบียน 3 ทต. สองดาว สองดาว สกลนคร
20 นาย วิทวัส แสงทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
21 นาย วินิช สุริโย จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
22 นาง วิมล พิพัฒนพล จนท.ทะเบียน 3 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
23 จ.อ. วีระพงษ กุมภาว จนท.ทะเบียน 2 ทต. ลาดใหญ เมือง ราชบุรี
24 นส. ศิริวรรณ ศิริรัตน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วัด ยะรัง ปตตานี
25 นาง ศุภลักษมี สงจันทร จนท.บริหารงานทั่วไป 7ว อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
26 นาย สนธยา ตุมฉิม นักบริหารงานชาง 7 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
27 นาย สมเกียรติ แจมแจง พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
28 นาง สัญญา ทนันชัย จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. เลย เมือง เลย
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29 นาย สุจิน บุญมาเลิศ หน.สํานักงานปลัด 8 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
30 นาย สุนันท ศรมะณี จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ


