


1 นาง กนกวรรณ คัชมาต จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. แมสลิด บานตาก ตาก
2 น.ส. กนกอร ชมพุต จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
3 น.ส. ใกลรุง ทองกอง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาบอ ทาบอ หนองคาย
4 นาง ขนิษฐา กาหลง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. เขาพนม เขาพนม กระบ่ี
5 น.ส. จรินทร เย็นจิตร นายชางโยธา 5 อบจ. ระยอง เมือง ระยอง
6 นาง จันทรเพ็ญ ชิตอักษร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หาดทราย เมือง ชุมพร
7 นาง จันทรเพ็ญ พลขา จนท.บริหารการเงินฯ 5 อบต. หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
8 น.ส. จารุณี สายน้ําเย็น จนท.สันทนาการ 5 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
9 นาง จิรนันท สายสุวรรณ จนท.ธุรการ 1 อบต. สนามแจง บานหมี่ ลพบุรี
10 น.ส. จีรฉัตร สารวรรณ จนท.ธุรการ 5 ทม. นครพนม เมือง นครพนม
11 น.ส. จุติมา ศรีมาโนช จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. กะหรอ กิ่ง อ.นบพิตํา นครศรีธรรมราช
12 นาย เฉลิมพล เหลือถนอม หน.สวนโยธา 5 อบต. อูโลก ลําดวน สุรินทร
13 น.ส. ชลลดา อุทัยเสวก จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. มะขาม มะขาม จันทบุรี
14 นาย เชาวลิตร มากนวล ชางโยธา 1 อบต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
15 นาย ไชยนันท เท่ียงธรรม หน.สวนโยธา 5 อบต. ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบุรี
16 นาง ญาวิกา หมื่นแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
17 นาย ฐิติกร อัมพรพันธุ บุคลากร 5 ทน. นนทบุรี เมือง นนทบรี
18 นาง ฐิติรัตน พันธุรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองบอทอง บางระกํา พิษณุโลก
19 ส.ต.ท. ณรงค มีศาสตร บุคลากร 4 ทต. โพทะเล โพทะเล พิจิตร
20 นาง ณัฐชยา เฉลิมชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
21 น.ส. ดรุณี กองมั่ง จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. แมระมาด แมระมาด ตาก
22 นาง ดวงประณิธี จันทรโฉม พยาบาลวิชาชีพ 6 อบต. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
23 นาง เดือนรัตน อินทนิล หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
24 นาย เตชิต แสงสวาง หน.สวนโยธา 5 อบต. บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบุรี
25 นาง ทัณฑิกา บุญศรี จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่
26 นาย ธนวัฒน เทียนประชา หน.สวนโยธา 5 อบต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
27 นาย ธนัฐ ปกครองบาน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เรือง เมือง นาน
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28 น.ส. ธิดาวรรณ ดวงสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
29 น.ส. ธิภากร รินศิริ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
30 น.ส. ธิราพร สุวรรณโณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
31 นาง นพรัตน คลายทอง นวช.การเงินและบัญชี 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
32 น.ส. นพรัตน ก.ศรีสุวรรณ จนท.สันทนาการ 6 ทม. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
33 นาง นวลนุช พีรกมล จนท.ทะเบียน 1 เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี
34 น.ส. นัยนา ขอสินกลาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา
35 น.ส. นิรชา อริยธนวัฒน จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
36 น.ส. นุชนารถ ดวงตั้ง จนท.พัสดุ 1 อบต. สบเปง แมแตง เชียงใหม
37 นาง เนาวรัตน อุบลประเสริฐ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง
38 น.ส. บรรดารักษ ทิพยลม จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. โคกสูง อุบลรัตน ขอนแกน
39 น.ส. ประดับศรี ศรียวงยางค จนท.บริหารการเงินฯ 4 อบต. น้ําสวย เมือง เลย
40 นาย ประวิทย หุนเท่ียง จพง.สาธารณสุขชุมชน 6 ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
41 นาย ปราโมทย จันทเขต หน.สวนโยธา 5 อบต. โชคเหนือ ลําดวน สุรินทร
42 นาย ปรีชา ศรีสวาง หน.สวนโยธา 5 อบต. หัวโพธิ์ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
43 น.ส. ผุสดี เกียกขุนทด จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ตะกุด เมือง สระบุรี
44 นาง พนารัตน โชคนุกูล ชางเขียนแบบ 4 ทต. พังลา สะเดา สงขลา
45 น.ส. พรรณี คําอาย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. งิม ปง พะเยา
46 นาย พีรพัฒน อินทศรี หน.สวนการคลัง 4 อบต. บานแปง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

47 นาง มณีรัตน อินทรเอี่ยม จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
48 นาง มาลาศิลป ศิริภูมิ จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
49 น.ส มุกดา ภูวงศศรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. เล็ก จังหาร รอยเอ็ด
50 นาง รัตนาพร ขุยคํามี จนท.บริหารงานการเงินฯ 3 อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
51 น.ส. ราณี วาพะกา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
52 นาง รําไพ เล่ือนนก หน.สวนการคลัง 5 อบต. ควนโดน ควนโดน สตูล
53 น.ส. วนิดา อักษรนิตย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
54 น.ส. วนิดา โฉมสันเทียะ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทาศาลา สองดาว สกลนคร
55 น.ส. วรนุช หงษทอง จพง.การคลัง 5 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
56 น.ส. วรรณา สุวรรณคง จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
57 นาย วรรักษ ธรรมโส จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย
58 นาง วราพร ประดับผล หน.สวนการคลัง 5 อบต. งิม ปง พะเยา
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59 นาย วัชรินทร ชํานิ จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
60 นาย วันชัย เดชธรรม หน.สวนโยธา 5 อบต. รองกาศ สูงเมน แพร
61 น.ส. วันวิสาข ไขลายหงษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
62 น.ส. วัลนรี รอดคลาย หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทอลอ ทามวง กาญจนบุรี
63 น.ส วาสนา แสงโรจน บุคลากร 3 ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
64 นาง วิมล ต๊ิบประวงศ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
65 นาย วิสาสะ อินทรประเสริฐ ผูชวยชางโยธา - อบต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
66 นาง วีณา แจมสวาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
67 นาง ศมนา เมืองไทย นวช.การคลัง 7ว อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
68 น.ส. ศรีอนันต สีดางาม หน.สวนการคลัง 5 อบต. อางศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
69 นาง ศิริพร นกแกว นวช.การเงินและบัญชี 5 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
70 น.ส โศภา กลองเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. กอนแกว เขื่อน ฉะเชิงเทรา
71 นาย สมชาย ผิวนวล หน.สวนโยธา 5 อบต. เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
72 นาง สังเวียน สุวรรณนัง จนท.การเงินและบัญชี - อบต. จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
73 น.ส. สายฝน ใจญา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วังใหม วังสมบูรณ สระแกว
74 นาย สิทธิศัย ดําเอียด ผช.นักพัฒนาชุมชน  - ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
75 นาง สุปญญา ทองสงฆ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บันนังสําเรง เมือง ยะลา
76 นาง สุภาวดี วิมลสถิตย หน.สวนโยธา 5 อบต. บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
77 นาง สุมลทิพย สมัยอยู จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. บานควน เมือง สตูล
78 นาง สุมาลี ตรีนุรัตน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. พะยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
79 นาย เสกสรรค ภักดีวานิช หน.สวนโยธา 5 อบต. กรงปนัง ก่ิง อ.กรงปนัง ยะลา
80 นาย เสฎฐา ไพคํานาม จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บานขา ศรีสงคราม นครพนม
81 นาย เสปยร แวดอเลาะ ชางศิลป 5 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
82 น.ส. โสมรัศมี สุขชนะ นวช.การเงินและบัญชี 5 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
83 นาง อนัญพร ดวงศรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานคอ โนนสัง หนองบัวลําภู
84 น.ส. อรญา ปนศร จนท.การคลัง 2 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
85 นาย อรุณ ธนสิทธิสวัสดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
86 น.ส. อรุณี โสตรุดร นวช.การคลัง 5 ทม. สุรินทร เมือง สุรินทร
87 นาง ออยจิตร โพธิสัตย หน.สวนการคลัง 3 อบต. แชแล กุมภวาป อุดรธานี
88 นาง อัชราลักษณ แกวเขียว จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
89 นาง อัญชลี ย่ัวสันเทียะ จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
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90 นาง อัญธิชา อินเตชะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาสัก แมเมาะ ลําปาง
91 น.ส. อาริยา จันทรจวง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
92 นาง อารียา อยูพวง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองขาว ทามวง กาญจนบุรี
93 นาง อารีรัตน ธรรมสิทธิ์ นวช.การเงินและบัญชี 6 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
94 น.ส. อุษา วิเศษสุข จพง.การเงินและบัญชี 1 อบต. ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
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1 นาย กิตติพงษ เสนามาตย หน.สวนโยธา 4 อบต. โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
2 นาย กิตติพงษ จันทอนธิมุก นายชางโยธา 2 อบต. เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
3 นาย ไกรสร หมื่นสุนทร นายชางโยธา 6 ทต. องครักษ องครักษ นครนายก
4 นาย จรัสฤทธิ์ โยชกุลสิริ นายชางโยธา 7ว ทต. ทุงโฮง เมือง แพร
5 นาย จารุ หงสรอน วิศวกรโยธา 3 ทต. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
6 นาย จิรพันธุ จิตรสม วิศวกรโยธา 3 อบต. ขุมเห็ด เมือง บุรีรัมย
7 นาย เฉลิมพร นาคแจง หน.สวนโยธา 3 อบต. บัวใหญ นานอย นาน
8 นาย ชัยมงคล โออินทร หน.สวนโยธา 5 อบต. ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง
9 นาย ชูยศ กุลสุวรรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
10 นาย ชูเวช เสนบาน นายชางโยธา 2 อบต. กงหลง เมือง สมุทรสาคร
11 นาย โชคชัย พิมพพา นายชางโยธา 2 อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
12 นาย ณรงค หาญศึก วิศวกรโยธา 3 ทต. หนองแก หนองเรือ ขอนแกน
13 นาย ดําเนิน อาสนสุวรรณ นายชางโยธา 4 ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา
14 นาย ดุสิต ชูโตศรี นายชางโยธา 5 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
15 น.ส. ติมากรณ กลับอําไพ นายชางเขียนแบบ 5 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
16 นาย ธนพล นนทะรักษ นายชางโยธา 2 อบต. คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
17 นาย ธเนศ นกสิงห หน.สวนโยธา 4 อบต. ทาชาง เมือง นครนายก
18 นาย ธรรณพ นิลสลับ หน.สวนโยธา 4 อบต. ครบุรีใต ครบุรี นครราชสีมา
19 นาย ธรรมการ ใจเทียมศักดิ์ นายชางโยธา 3 ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี
20 นาย ธวัชชัย ศรีแสง ชางโยธา  - อบต. ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
21 นาย ธีรพันธ วงศกาไสย นายชางโยธา 2 อบต. บานขาว เมือง อุดรธานี
22 นาย นภดล โพธิ์แกว นายชางโยธา 2 อบต. หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
23 นาย นันทชัย เครือหงษ ชางโยธา 1 อบต. ทุงคา เมือง ชุมพร
24 นาย บุญมี พฤกษชาติ ชางโยธา 3 อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย
25 นาย ประวิทย สุยหลา นายชางโยธา 2 อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
26 นาย ประสงค ไชยมงคล หน.สวนโยธา 5 อบต. เจดียหลาย แมสรวย เชียงราย
27 นาย ปราโมทย มอบกระโทก หน.สวนโยธา 5 อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
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28 นาย ปริญญา พ่ึงรอด หน.สวนโยธา 5 อบต. ทางาม เมือง ปราจีนบุรี
29 นาย พงษศักดิ์ เพ่ิมวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
30 นาย พยุงศักดิ์ อธินันท หน.สวนโยธา 5 อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
31 นาย พยุหพล ศรีสวัสดิ์ หน.สวนโยธา  - อบต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี
32 นาย พรชัย สิงหแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
33 นาย พรเทพ คูหะมณี นายชางโยธา 6 ทม. เลย เมือง เลย
34 นาย พิเชษฐ จิตตะบุตร นายชางโยธา 2 อบต. หนอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
35 นาย ไพฑูลย ทองเจิม ชางโยธา 3 ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
36 นาย มนตชัย วีระวุธ หน.สวนโยธา 5 อบต. บางคูวัด บางบัวทอง นนทบุรี
37 นาย มนตรี ทวีกิจ นายชางโยธา 2 อบต. หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
38 นาย ยศธพล สมศรี นายชางโยธา 4 ทต. เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
39 นาย ยุวบูรณ ศักดิ์สม นายชางโยธา 6 ทน. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
40 นาง รัตนา พงศสกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. พลับพลา เมือง จันทบุรี
41 นาย วชิรศักดิ์ ใจบุญ ชางโยธา 2 ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา
42 นาย วสันต วงศดี วิศวกรโยธา 5 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
43 น.ส. วาสนา ภูส่ีเหล่ียม ชางโยธา 1 อบต. ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
44 นาย วิญู ศรีโยวงศ นายชางโยธา 4 ทต. หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ
45 นาย วิทวน เปงตา นายชางโยธา 2 อบต. นิคมพัฒนา เมือง ลําปาง
46 นาย วิวัตน เจริญลาภนานา หน.สวนโยธา 5 อบต. พลงตาเอี่ยม วังจันทร ระยอง
47 นาย ศักกาน กล่ันดวง หน.สวนโยธา 3 อบต. หอมศิล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
48 นาย ศุภกิจ เพ็งศรี นายชางโยธา 2 อบต. หัวปลวก เสาไห สระบุรี
49 นาย ศุภณัฐ มิรินทร นายชางโยธา 5 ทต. แมตืน ล้ี ลําพูน
50 นาย ศุภวิชญ จันทรเสนะ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ระโนด ระโนด สงขลา
51 นาย สถิตย รวิยะวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
52 นาย สมบัติ ธมาภรณ ชางโยธา 2 อบต. หนาประดู พานทอง ชลบุรี
53 นาย สุพัฒน ย่ิงเจริญ หน.สวนโยธา 4 อบต. ละหาร ปลวกแดง ระยอง
54 นาย สุภาพร กันแกว นายชางโยธา 3 อบต. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
55 นาย สุรชาติ นิสัยกลา วิศวกรโยธา 3 อบต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
56 นาย สุรพล เพชรรักษ หน.สวนโยธา 5 อบต. เกาะเปยะ ยานตาขาว ตรัง
57 นาย สุวิทย กาญจนวงศ นายชางโยธา 2 อบต. บางพูน เมือง ปทุมธานี
58 นาง โสภา ปราณีตพลกรัง หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองกรวด ดานขุนทด นครราชสีมา
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59 นาย อภิวัฒน ทองทวี นายชางโยธา 2 อบต. ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
60 นาย อมร วัยภักดิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองทราย นาทวี สงขลา
61 นาย อรรณพ จิตมโนวรรณ นายชางโยธา 3 ทต. แมขา ฝาง เชียงใหม
62 นาย อานุรักษ บํารุงหมู นายชางโยธา 2 อบต. มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
63 นาย อิบบราเฮง สาและ นายชางโยธา 6 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
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1 น.ส. กาญจนา นิลนาค จนท.ธุรการ 1 อบต. น้ําริม เมือง ตาก
2 น.ส. ก่ิงจันทร ปรารมภ จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. เจดียชัย ปว นาน
3 น.ส. กุลดา นุชเนตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
4 น.ส. จันทกานต ชวยแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
5 น.ส. จันทรสุดา ศรีหะ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หวยสามพาด กิ่ง อ.ประจักษศิลปาคม อุดรธานี
6 น.ส. จิดาภัส นวลมณี ปลัด อบต.  - อบต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
7 นาง จิตติมา จินนะวงศ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ควนโดน ควนโดน สตูล
8 นาง จิราภรณ จันทรานนท จพง.ธุรการ 3 อบต. ทาชาง เมือง นครนายก
9 นาง ชลัมพร พุทธิชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
10 น.ส. ณชภัทริกา ปนทอง จพง.ธุรการ 5 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
11 นาย ณรงค คําสุข จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
12 นาย ณัฐพล พิทักษ วิศวกรโยธา 4 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
13 น.ส. ทิพวัลย อุนสิวิลัย นวช.การประชาสัมพันธ 3 ทต. บานฉาง บานฉาง ระยอง
14 น.ส. นคภัทร ทองแสง จนท.พัสดุ 1 อบต. หาดทรายรี เมือง ชุมพร
15 นาง นงลักษณ ชูแดง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาอุเทน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
16 นาย นิกุล ออนอุบล ปลัดเทศบาล 6 ทต. นาแก นาแก นครพนม
17 นาง นิตยา แสงเพ็ชร จนท.ธุรการ 5 ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา
18 น.ส. นิภาวรรณ มูลคําเหลา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. อางศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
19 น.ส. นุชจรี ดาเหล็ก นวช.การศึกษา 3 อบต. บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
20 น.ส. เนาวรัตน แยมนิ่มนวล จพง.พัสดุ 2 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
21 นาย บุญชัย บุญรัศมี จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา

22 นาย ปยวัฒน สาโท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาชาง เมือง นครนายก
23 น.ส. ปยะวรรณ เอี่ยมวิลัย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ตราด เมือง ตราด
24 น.ส. พัชรินทร ศักดิ์บูรณาเพชร นวช.การสงเสริมสุขภาพ 4 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
25 น.ส. พัลลภา สุริยะมณี จพง.ธุรการ 5 ทน. ลําปาง เมือง ลําปาง
26 นาย มงคล ติดนนท ผช.จนท.ธุรการ - อบต. กองแขก แมแจม เชียงใหม
27 นาง มนเทียร จาอินตะ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
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28 นาง มยุเรศ สมปาน จนท.ธุรการ - อบต. นาสัก แมเมาะ ลําปาง
29 นาง มลิวรรณ สมสาย จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
30 นาย มาโนช เอกอดิธรรม นายชางโยธา 4 ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
31 นาย วิจิตร ปลื้มเกษร หน.สวนโยธา 5 อบต. ชากบก บานคาย ระยอง
32 นาง วิดา จินดามณี จพง.พัสดุ 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
33 น.ส. วิมลรัตน บัวชื่น พยาบาลวิชาชีพ 6ว ทต. บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี
34 น.ส. สมพร กมลพันธ นายชางโยธา 2 อบต. ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ
35 นาย สวาสดิ์ คํานอก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
36 นาย สุขสันต ศุภกิจเจริญ ปลัด อบต. 6 อบต. พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
37 นาย สุธิชัย ชูยะไข จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 3 ทต. หินดาด หวยแกลง นครราชสีมา
38 นาง สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา นักพัฒนาการทองเท่ียว 3 ทต. บานฉาง บานฉาง ระยอง
39 นาย หาญชนะ ไชยเสนา นิติกร 5 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
40 นาย อนุพล มิดชิด จนท.พัสดุ 1 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
41 น.ส. อรนุช บุญรักษา นวช.การศึกษา 5 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
42 น.ส. อารีรัตน พัดเท ผช.จนท.พัสดุ  - อบต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
43 นาย อุทิศ ไพจิตรโยธี หน.ฝายสงเสริมส่ิงแวดลอม 6 ทม. สกลนคร เมือง สกลนคร
44 น.ส. อุมาพร บุญสม จนท.ธุรการ 4 อบต. เขต เมือง ฉะเชิงเทรา
45 นาง อุษา คงปลอด จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
46 นาย เอกชัย หนูนอย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ


