


1 น.ส. กาญจนา ศรีนาง จนท.ธุรการ 1 อบต. แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
2 นาย กิตติคณา คําบุญมา นายชางโยธา 5 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
3 นาย กิตติพันธ เลาย่ีปา หน.สวนโยธา 4 อบต. ปางหมู เมือง แมฮองสอน
4 น.ส. แกวอาภรณ เสนา ครูผูดูแลอนุบาล - อบต. ทุงตอ หวยยอด ตรัง
5 น.ส. ขวัญฤทัย พุชน ผช.จพง.ธุรการ    - อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี
6 นาง จรัสศรี คุมอยู จนท.ธุรการ 3 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
7 นาง จันจิรา ถวาย จนท.พัสดุ 1 ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม
8 นาง จุไรรัตน เมธาวัชรากร ปลัด อบต. 6 อบต. ศรีตระกูล ขุขันธ ศรีสะเกษ
9 นาย เฉลิมชัย คมใส นักวิชาการศึกษา 3 อบต. พลกรัง เมือง นครราชสีมา
10 นาง โชติกา แสงสุข ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. หงาว เทิง เชียงราย
11 นาง ฐาปนีย มีแสง นวช.เกษตร 3 อบต. ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
12 นาย ณรงคชัย จําปาขีด นายชางโยธา 4 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
13 นาย ณัฐวัฒน สัปปพันธ ปลัด อบต. 6 อบต. บานใหม บางใหญ นนทบุรี
14 นาง เตรียมใจ เหล็งพ้ัง หน.สวนโยธา 5 อบต. บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ
15 นาย ทศพล ช่ําชอง จนท.ธุรการ 1 อบต. ง้ิวดอน เมือง สกลนคร
16 น.ส. ทัศวรรณ หาญใจ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ซับใหญ ก่ิง อ.ซับใหญ ขัยภูมิ
17 น.ส. ทิพวรรณ บรรเลง ปลัด อบต. 6 อบต. สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
18 น.ส. ธัญลักษณ อินทวัน จนท.ธุรการ 1 อบต. หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค
19 นาง นพรัตน ชางสลัก จพง.การเงินและบัญชี 5 ทม. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
20 นาง นภา ฉาไธสง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
21 นาย นวพล ณ นคร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
22 นาย นิกร มากเขียว จนท.วิคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค
23 นาย นิคม เรือนไทย หน.สวนโยธา 5 อบต. เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค
24 นาง นิศากร แนวประเสริฐ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. นาขา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
25 นาง เนตรนภา จันทรเพ็ญ จนท.ธุรการ 1 อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี
26 น.ส. เนืองนิตย ตุละ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ถนน มายอ ปตตานี
27 นาง บรรดา หอมนุน นักพัฒนาชุมชน 6 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
28 นาย บัญชา เบาพงษ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หวยยาง บัวใหญ นครราชสีมา
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29 นาย ประชา วงศใหญ นายชางโยธา 4 ทต. หวยไคร แมสาย เชียงราย
30 นาง ประเทืองทิพย พรหมมาณพ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี
31 นาง ปราณี พลหนองหลวง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โนนสวรรค ปทุมรัตต รอยเอ็ด
32 นาย ปริฉัตร สงเสริม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
33 นาง ปรียาภรณ ย่ังยืน ผช.จนท.บันทึกขอมูล - ทต. บานแกง ตรอน อุตรดิตถ
34 น.ส. ปทมา จิตรการนทีกิจ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. ระยอง เมือง ระยอง
35 นาง ปยพร ดวงธิวงศ จนท.ธุรการ 1 ทต. ทาสบเสา แมทา ลําพูน
36 น.ส. เปยริน แสนเสนา หน.สวนการคลัง 4 อบต. บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
37 นาง พัชรี เชียงเครือ บุคลากร 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
38 นาง พิตยา จิตตประวงค จนท.ธุรการ 5 ทต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
39 น.ส. พุทธชาด เมนะสินธุ จพง.ธุรการ 5 ทต. บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
40 นาง เพ็ญศรี กลับวิลา จนท.ธุรการ 1 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
41 น.ส ไพรจิตร รุงโรจน บุคลากร 4 ทม มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
42 นาง ภัทรวรรณ ธรรมเศวตร หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรธานี
43 น.ส. มาลินี มลิวรรณ นักวืชาการศึกษา 3 อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย
44 นาย ยศดนัย วรศิลป จนท.ปองกันฯ 1 ทต. บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี
45 น.ส. ยุพิน แสนปาง จนท.พยาบาล 4 ทต. สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
46 นาง รุงวรรณ ออนศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
47 น.ส. เรณู สารีเกิด หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงสมอ เขาคอ เพชรบูรณ
48 น.ส. เรณู นิยะกิจ จนท.ธุรการ 3 ทม. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
49 นาง ลาวัลย พัวเจริญเกียรติ จนท.ธุรการ 4 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
50 น.ส. วงจันทร วงศสวัสดิ์ จนท.ธุรการ 3 อบต. ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
51 นาง วนิดา เกียรติบํารุง จนท.บันทึกขอมูล 2 ทม. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
52 นาย วรนันท จารนาเพียง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
53 น.ส. วรมัย อดุลยเดช จพง.ธุรการ 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
54 นาง วรรณทร บุญฤทธิ์ จนท.ธุรการ 3 ทต. เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
55 นาย วันเพ็ญ หมั่นประโคน พง.จางท่ัวไป - อบต. สําโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย
56 นาย วัลลภ สุวรรณศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
57 นาง วานีย ไชยประสพ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองยวง ลอง ลําพูน
58 นาย วิชัย ชัยดี นิติกร 3 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
59 น.ส. วิทยา ขันติยู นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
60 นาย วิเศษ สูหญานาง หน.สวนโยธา 5 อบต. บานเขวา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
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61 น.ส. ศรีรัตน จุลพงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
62 นาง สกุณา วรจักร รองปลัดเทศบาล 5 ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย
63 นาย สถาพร แสงสวาง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
64 นาย สมเกียรติ คฤหะมาน ปลัด อบต. 6 อบต. หัวถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
65 นาง สมบัติ พรหมประเสริฐ จพง.ธุรการ 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
66 นาย สมพงษ สีดา หน.สวนโยธา 4 อบต. ลําชี ก่ิง อ.ฆองชัย กาฬสินธุ
67 นาง สมร ฉัตรสุวรรณคีรี จนท.ตรวจสอบรายได 5 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
68 นาง สมสุข ฐานะวร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตะกุด เมือง สระบุรี
69 นาย สราวุฒิ บรรณสุทธิ์ นิติกร 3 อบต. ขุย ก่ิง อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
70 จ.ส.อ. สันติ ธูปมงคล จนท.ธุรการ 3 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
71 น.ส. สายพิน บุตรคํา นักวืชาการศึกษา 3 อบต. เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
72 นาย สายันต คําปลิว หน.สวนการคลัง 4 อบต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
73 นาง สารภี ทองศรีไหม จนท.ธุรการ 2 อบต. กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
74 นาย สําอางศ วงศาโรจน จนท.การประปา 3 ทต. เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
75 น.ส. สุกัญญา กลํ่ามวง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แหลมใหญ เมือง สมุทรสงคราม
76 นาง สุปรีดา ยะประดิษฐ จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม
77 น.ส. สุภาพร ผลจันทร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. นิคมสรงตนเอง พิมาย นครราชสีมา
78 นาง สุภาพร สุทธิ์ประเสริฐ หน.สวนการคลัง 4 อบต. หัวเตย พุนพิน สุราษฎรธานี
79 นาง สุมณฑา สิงหโตงาม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี
80 นาย สุรเชษฐ ชวยกระจาง จพง.พัสดุ 2 อบต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
81 นาย สุรศักดิ์ ก่ิงสุวรรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
82 นาย สุรศักดิ์ รังสิโยกฤษฏ บุคลากร 3 อบต. คลองขุด เมือง สตูล
83 นาย สุริช วงษเสง่ียม ปลัด อบต. 6 อบต. ชากโดน แกลง ระยอง
84 นาย สุวิทย ทับลา นวช.เกษตร 3 อบต. ภูหลวง ปกธงชัย นครราชสีมา
85 นาย เสนีย เกษทองมา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
86 นาง แสงเพชร คณโฑเงิน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ
87 น.ส. หทัยวัลลภ คนตรง นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
88 นาย อดิศักดิ์ สมภาร บุคลากร 3 ทต. ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
89 นาย อภิชัย นิยมวงค นายชางโยธา 2 อบต. โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
90 นาง อภิญญา นันทะสิงห ปลัด อบต. 6 อบต. ลมศักดิ์ ขุขันธ ศรีสะเกษ
91 น.ส. อมรณัฐน เมฆนิล จนท.ธุรการ 1 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
92 น.ส. อรณัส อมฤกษ นักวิชาการเกษตร 3 อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
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93 น.ส. อรอนงค วงศวาน ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ  - อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี
94 น.ส. อลงกรณ เสาสูง นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
95 นาง ออมเดือน ศรีมั่นคงธรรม จพง.ธุรการ 4 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
96 น.ส. อัญชลี พิสัยพันธุ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. เซิม โพนพิสัย หนองคาย
97 นาย อาบูบาซา หะสีแม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
98 นาง อารีย จันทรสําเภา นักพัฒนาชุมชน 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
99 นาง อําไพจิตร มาสูงเนิน จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. นาหนองทุม แกงคอ ชัยภูมิ
100 น.ส อุสนา สิมหลา จพง.ธุรการ 3 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
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1 น.ส. กัลโสมซ หนูนัง ผช.นักพัฒนาชุมชน - อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
2 น.ส. กาญจนา หนอทอง จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
3 นาย โกเมศ อาทรสิริรัตน นายชางโยธา 2 อบต. ยางหัก ปากทอ ราชบุรี
4 นาย โกเมศร พรหมแกว นักบริหารการศึกษา 7 ทม. สะบายอย สะบายอย สงขลา
5 นาย จงรักษ ปานทอง จนท.ธุระการ 4 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
6 น.ส. จิตลดา ลนเหลือ ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
7 นาย จิรวิทย โลเจริญรัตน นายชางโยธา 2 อบต. แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ
8 นาย จิราวัฒน พุมเกษร นายชางโยธา 3 ทต. ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ
9 นาย ชรินทร โพยประโคน หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย
10 นาย ชัยเนตร เนื่องดัด จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
11 นาง ฑิมาพร เหมือนจันทรเชย บุคลากร 5 ทน. นครปฐม เมือง นครปฐม
12 น.ส. ดวงดาว กงมี ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
13 นาย ดํารง ประจิตร จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
14 นาย นเรศ หนูอุม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมศึก แมแจม เชียงใหม
15 นาง นลินทิพย ทิพจินดา จนท.ธุรการ 3 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
16 นาง นันทวัลย ไทยอุสาห นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 6 อบต. ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา
17 น.ส. น้ําทิพย คําวงค หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
18 นาย นิรันดร ไชยสัจ นายชางโยธา 6 อบจ ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ
19 น.ส. นิรูฮานิง นิอาซิง จนท.พัสดุ 1 อบต. ถนน มายอ ปตตานี
20 น.ส. นุชนารถ ขวัญดี ผช.จนท.วิเคราะห ฯ - ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
21 นาง เบญจวรรณ ทิพยแสง นักพัฒนาการทองเท่ียว 3 ทม ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
22 นาย ใบเลห หุงขุนทด จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
23 นาย ประสิทธิ์ เล้ียงรักษา นายชางโยธา 2 อบต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
24 น.ส. ปาริชาติ ทุพแหมง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
25 น.ส. ภัทราพร ศิริพันธุ จพง.ทะเบียน 2 ทต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
26 นาง มณฑิรา สุวรรณมณีรัตน บุคลากร 3 ทต. แสนตุง เขาสมิง ตราด
27 นาย ยอดรัก แกวแดง จนท.ธุรการ 1 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
28 นาง รจนา ชาติทหาร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
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29 น.ส. วรินทร วาสนะโชติ นวช.ประชาสัมพันธ 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
30 น.ส. วัชนี บูพุก จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
31 น.ส. วิจิตรา ฉิ่งเล็ก จนท.ธุรการ 4 อบต. หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
32 นาย วิเชียร รัตนสูตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
33 นาย วุฒิชัย สมรูป จนท.ระบบงานคอมฯ 3 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
34 นาง สมนึก ภูมิคอนสาร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
35 นาง สําราญ แตงออน นวช.การเงินและบัญชี 5 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
36 นาง สุจิตรา เอื้อนยศ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
37 นาง สุดใจ อิสรพล ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
38 น.ส. สุลีภรณ พรหมมณี จนท.การเงินและบัญชี - อบต. สะกอม เทพา สงขลา
39 นาง อนงคนุช วินทะไชย จนท.ธุรการ - อบต. นาแก นาวัง หนองบัวลําภู
40 นาย อรรณพ จิตมโนวรรณ นายชางโยธา 3 ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม
41 นาย อํานาจ สิทธิรมย หน.สวนโยธา 4 อบต. หมูมน ก่ิง อ.เชียงขวัญ รอยเอ็ด
42 น.ส. อําไพ ทองโอเอี่ยม จนท.ธุรการ 1 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
43 น.ส. อุษณีย ศรีอมร ธุรการ 2 อบต. สะกอม เทพา สงขลา
44 น.ส. อารีรัตน พลอุน ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี
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1 นาย เกรียงไกร มณีวงษ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ปะโค กุดจับ อุดรธานี
2 นาย คมสัน แจงฟา หน.สวนโยธา 5 อบต. แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
3 นาย จอม โปแกว จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
4 นาย ชัยขนะ หมายแกวกลาง นายชางโยธา 5 ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
5 นาย ณรงคฤทธิ์ ภาคกุหลาบ นายชางโยธา 6ว อบจ. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
6 นาย ณัฐวุฒิ ทุดปอ หน.สวนโยธา 4 อบต. อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา
7 นาย ทนง จิตตะพันธ นายชางโยธา 5 ทต. โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
8 นาย ทรงศักดิ์ สุภาวหา หน.สวนโยธา 5 อบต. หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
9 นาย ธนันต รูปขันธ ชางโยธา 1 ทต. หนองสองหอง เมือง หนองคาย
10 นาย ประดิษฐ รวมธรรม นายชางโยธา 6ว อบจ. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
11 นาย ประทีป ดวงคํา นายชางโยธา 2 อบต. ถํ้าลอด ปางมะผา แมฮองสอน
12 นาย พิชิต ศิริพิพัฒน นายชางโยธา 5 ทต. ทาลาน บานหมอ สระบุรี
13 นาย พิรุณฤทธิ์ คงปราบ หน.สวนโยธา 3 อบต. นาแก นาวัง หนองบัวลําภู
14 นาย ยุทธภัณฑ จันทรแยม นายชางโยธา 4 ทม. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
15 นาย ราชัน ทองชมภู นายชางโยธา 2 อบต. บานถอน ทาบอ หนองคาย
16 นาง วรรณศิกา ลีลาสุขสันต หน.สวนโยธา 5 อบต. พลา บานฉาง ระยอง
17 นาย วัชระพล ชนโนราช ชางโยธา 1 อบต. เล็ก จังหาร รอยเอ็ด
18 นาย วิชัย ยอดหลา หน.สวนโยธา 5 อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
19 นาย วิทยา นุชพุม นายชางโยธา 5 ทม. แกลง แกลง ระยอง
20 นาย วีระพล อาจหาญ หน.สวนโยธา 4 อบต. ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
21 นาย วุฒิการ ผลประทุม นายชางโยธา 5 ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร
22 นาย สนั่น สุระพันธ จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. หนองอีบุตร หวยผึ้ง กาฬสิทธุ
23 นาย สักรินทร สรอยศิลา หน.สวนโยธา 3 อบต. โนนสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี
24 นาย สันติพงษ วงศคําจันทร หน.สวนโยธา 5 อบต. มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
25 น.ส. สายพิณ เชียรเจริญ สถาปนิก 4 ทน. ลําปาง เมือง ลําปาง
26 นาย สายัณห ชูรัก ชางโยธา 1 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
27 นาย สิงขรณ สิงขรอาสน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. เสมาใหญ บัวใหญ นครราชสีมา
28 นาย สุขสันต บางศิริ หน.สวนโยธา 4 อบต. โหลงขอด พราว เชียงใหม

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสรางขั้นสูง (Advance AutoCAD):เขียนแบบสามมิติ (3D MAX)
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29 นาง สุนทรี รัตนไตรศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
30 นาย สุเมธ กุลชลิต หน.สวนโยธา 5 อบต. เมืองไผ กระสัง บุรีรัมย
31 นาย สุรศักดิ์ ฤทธิสุทธิ์ ชางโยธา 1 อบต. นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
32 นาย สุรศักดิ์ อินตะแกว นายชางโยธา 2 ทต. ทาสบเสา แมทา ลําพูน
33 นาย สุรันต ศรีสันต จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
34 นาย สุวัชชัย พนันชัย นายชางโยธา 4 อบต. โรงชาง ปาแดด เชียงราย
35 นาย อาทิตย โกพลรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. ฝงแดง ธาตุพนม นครพนม
36 นาย อาบูบาซา หะสีแม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
37 นาย อาวุสะ สีหะนันท หน.สวนโยธา 3 อบต. โคกสี ก่ิง อ.วังยาง นครพนม
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