




1 นาง กรองกาญจน สวัสดี จพง.ธุรการ 4 อบต. บานกลาง เมือง ปทุมธานี
2 นาย กัมปนาท จัตุภัทรกุล ปลัด อบต. 6 อบต. หนองปลอง ชํานิ บุรีรัมย
3 น.ส. กัลยากร เนื่องวัว จพง.ธุรการ 2 อบต. แมทอ เมือง ตาก
4 วาท่ี ร.ต.หญิง ก่ิงแกว ทองออน ผช.จนท.ธุรการ - อบต. หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร
5 น.ส. เกษทิพย นามวงศ จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองโสน นางรอง บุรีรัมย
6 นาย ไกศร แกวหอด จนท.บันทึกขอมูล 1 ทม. ทาขาม พุนพิน สุราษฏรธานี
7 นาง คณัฐนันท อนันตสินชัย หน.สวนการคลัง 6 อบต. หวยไร คอนสวรรค ชัยภูมิ
8 น.ส. จริญญา สวัสดิ์ประสิทธิ์ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
9 นาง จรูญลักษณ จิตตรง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
10 น.ส. จิตลดา แกวเกตุ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
11 น.ส. ชจี เทอดวงควรกุล จนท.บริหารงานทะเบียน 4 ทต. ทายาง ทายาง เพชรบุรี
12 นาง ชนาภา กาฬหวา จนท.ธุรการ 1 อบต. หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
13 น.ส. ชนิดา คิดอยู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
14 นาย ชัยภูมิ แสงสรอย หน.สวนโยธา 5 อบต. ดอนมูล สูงเมน แพร
15 นาย ชาริน จินดาศรี ปลัด อบต. 6 อบต. กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
16 น.ส. ญาณิศา เสือทอง ปลัด อบต. 5 อบต. สุขสําราญ ตากฟา นครสวรรค
17 นาย ณรงคฤทธิ์ ทายะ นักพัฒนาชุมชน 6ว อบต. ทาศาลา เมือง เชียงใหม
18 น.ส. ณัฐกุล สุพรรณผิว นักวิชาการศึกษา คศ1 อบจ. อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
19 นาย ดนย วิเศษสัจจธาดา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
20 นาง เติมใจ แหวนวงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โพธิ์ศรี ปรางคกู ศรีสะเกษ
21 ส.อ. ทรงศักดิ์ ศรไชย ปลัด อบต. 6 อบต. หนองแซง หันคา ชัยนาท
22 น.ส. ธิดารัตน ปาวะภา จนท.ธุรการ 1 อบต. บานจาน พุทไธสง บุรีรัมย
23 นาย ธีระชัย วงศวนิชโยธิน หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
24 น.ส. น้ําทิพย คําวงค หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
25 นาย นุกุล ฝอยทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. แกดํา แกดํา มหาสารคาม
26 น.ส. เนตรชนก แสงเจริญ ปลัด อบต. 6 อบต. เทพา เทพา สงขลา
27 นาง บุญเทียน โกฎหอม จนท.ธุรการ 1 อบต. บัวโคก ทาตูม สุรินทร
28 นาย บุญยรัตน ฤทธิ์กลาง นักวิชาการสุขภิบาล 5 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
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29 นาย ประพันธ เล็บครุฑ ปลัด อบต. - อบต. เขานอย ทามวง กาญจนบุรี
30 นาง ประไพ ประเสริฐ ไชยทนะ ปลัด อบต. 6 อบต. เวียง เชียงของ เชียงราย
31 นาย ปรัชญา แสงระชัฏ ปลัด อบต. 6 อบต. เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย
32 นาย ปรีชา กอกอง หน.สวนโยธา 5 อบต. สูงเมน สูงเมน แพร
33 น.ส. ปาริชาติ อินหวาง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมจะเรา แมระมาด ตาก
34 นาย ปยพงษ มั่นคง หน.สวนโยธา 5 อบต. บานกลาง สูงเมน แพร
35 นาย พรเทพ ทิพยสุทธิ์ นักวิชาการสุขภิบาล 7 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
36 น.ส. พรรณราย ยอดยิ่ง จพง.ทะเบียน 3 ทต. บานสวน เมือง สุโขทัย
37 นาง พัชรินทร โพนะทา จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
38 นาย พิทักษ ปอมลอม จนท.ธุรการ 1 อบต. แมพริก แมสรวย เชียงราย
39 น.ส. ภัทริยา วรมาลี จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
40 นาย ภุมมา สาคร รอง ปลัด อบต. - อบต. โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
41 นาง มาลี บุตรพินธ จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
42 นาย ยรรยง สมประสาสน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เขิน เกล้ียง ศรีสะเกษ
43 นาย ยรรยงค สุวรรณพงษ ปลัด อบต. 6 อบต. ดงกลาง เมือง พิจิตร
44 น.ส. ยุรี บุญญะบุญญา จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฏรธานี
45 น.ส. รัตนติยาภรณ รัตนพันธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานดู นาโพธิ์ บุรีรัมย
46 นาง ละเมียด แกวโพธิ์ จพง.ธุรการ 6ว อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
47 น.ส. ลัดดาวัลย ลูกบัว จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
48 น.ส. ลําดวน ธุระยศ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. สถาน นานอย นาน
49 นาย ลุกมัน สารีมา จนท.ธุรการ 1 อบต. บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
50 นาย วชิระ รุจนวรางกูร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมปะ แมสอด ตาก
51 นาง วันอุษา สุขพยัคฆ พยาบาลวิชาชีพ 6ว ทต บางปู เมือง สมุทรปราการ
52 น.ส. วาสนา สําเภาพานิช จนท.ธุรการ - ทต. ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
53 น.ส. วีณา โตะสาน ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
54 นาง ศศิธร เข็มทอง จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถ
55 น.ส. ศุภวรรณ จันทรมณี จนท.ธุรการ 1 อบต. ดงกลาง เมือง พิจิตร
56 นาย สมเกียรติ เข่ือนแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. บานมาง เชียงมวน พะเยา
57 นาย สมชาย ชวยบรรจง ชางโยธา 1 อบต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
58 น.ส. สายเพชร ละมายพันธ จนท.ทะเบียนฯ - ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา
59 น.ส. สุธาสินี พรีพรม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
60 นาย สุภโชค ทองตุม ปลัด อบต. 6 อบต. หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
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61 น.ส. สุภาพร ผลจันทร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
62 น.ส. สุภาภรณ สีลําเนา จนท.ธุรการ 1 อบต. บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี
63 นาง สุมาลี ประสพหมู จพง.จัดเก็บรายได 6 ทต. เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน
64 นาย สุไลมะ ไชยธารี พง.ผลิตน้ําประปา - ทต. มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
65 น.ส. อโณชา ชินสมบูรณ หน.สวนโยธา 6 อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
66 นาง อนัญญอร สุวรรณเวสสะ จนท.ธุรการ - อบต. บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี
67 นาย อนันต นวนงาม ปลัด อบต. 6 อบต. หนองบัว ทาตูม สุรินทร
68 นาย อภิชัย เก้ือกอบุญ ปลัด อบต. 6 อบต. สะกอม เทพา สงขลา
69 นาง อมรรัตน กัลลประวิทย นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
70 น.ส. อรทัย ใจแกว จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
71 น.ส. อรัญญา พงศสะอาด นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. สังขะ สังขะ สุรินทร
72 น.ส. อังคณา อับแสง จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฏรธานี
73 น.ส. อัจญา เพ็ชรแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาชอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
74 นาย อัตพล แจมใส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
75 นาย อาทิตย ปดตาทะโน นักสังคมสงเคราะห 4 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม



1 น.ส. กนกรัตน มณีทอง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ไผขวาง บานหมอ สระบุรี
2 นาย กฤษฎา เหมืองอุน จพง.ธุรการ 3 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
3 นาย ขวัญชัย ศรีคํา นักบริหารงานชาง 6 ทต. เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน
4 น.ส. จริยา เมืองจันทร จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
5 นาง จิตรตรา เปลี่ยนผึ้ง นักวิชาการสุขาภิบาล 5 ทต. พิมาย พิมาย นครราชสีมา
6 น.ส. จุบแจง ออนพรม หน.สวนการคลัง 5 อบต. โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
7 นาย ไชยพร เกตุแกว หน.สวนโยธา 4 อบต. พรสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี
8 นาย ทนงศักดิ์ พลอาษา ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
9 นาง ทรัพย อารยสมโพธิ์ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
10 ส.อ. ธนวัฒน บุตโลบล ปลัด อบต. 6 อบต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
11 นาย ธนวิชญ ขันโอ นิติกร 3 อบต. ขอนแตก สังขะ สุรินทร
12 น.ส. ธารทิพย จุลกะรัตน หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 7 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
13 นาง นภาภัณฑ อินทรทิพย นักบริหารงานนโยบายฯ 6 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
14 น.ส. บุษรา พรมจันทร นักบริหารงานการคลัง 6 ทต. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี
15 นาย ประสงค ศรีแจม จนท.ธุรการ 1 อบต. เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
16 นาย ปราโมทย มอยกระโทก หน.สวนโยธา 6 อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
17 นาง ปยวรรณ สรอยมุกดา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
18 นาย พนม วิใจคํา หน.สวนการคลัง 4 อบต. แดนชุมพล สอง แพร
19 นาย พิชัย ชุติธนธีระกุล จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

20 น.ส. มนฤดี ชลหาญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 8 ทม. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
21 นาย มานิตย ทะแกว รองนายกฯ ทต. 7 อบต. ทุงแลง ลอง แพร
22 นาย ยุทธการ แกลวกลา นายชางโยธา 3 ทต. กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ
23 น.ส. ราตรี ขันคํา จพง.ธุรการ 2 อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย
24 นาย ลิขิต โรจนชัยกุล นักวิชาการเกษตร 3 อบต. วังมวง เปอยนอย ขอนแกน
25 นาง วรานันท ไชยโอช จนท.ประชาสัมพันธ 1 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
26 น.ส. วิญาภรณ โพธิราชา จนท.บันทึกขอมูล 4 ทต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
27 นาย วินัย คําศรี นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
28 นาง สนธยา ตะวังทัน นักวิชาการ 3 อบต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
29 นาย สมยศ จารุจิตร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี
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30 นาย สมศักดิ์ แชเชือน จพง.สงเสริมสุขภาพ 2 อบต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
31 นาย สวาสดิ์ คํานอก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ครบุรีใต ครบุรี นครราชสีมา
32 นาย สัญญา เวียงคํา นิติกร 3 อบต. นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
33 น.ส. สําอาง แหวนแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
34 น.ส. สุดารัตน อินทร นักวิชาการศึกษา 3 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
35 นาย สุเทพ ดวงสีบวง ปลัด อบต. 6 อบต. สนามแจง บานหมี่ ลพบุรี
36 นาง สุรพิชญ จินดากุล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 7 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
37 นาย อดิศร ไชยโคตร นายชางโยธา 2 ทต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
38 4 อดิศักดิ์ ใครบุตร ปลัด อบต. 6 อบต. หนองตะพาน บานคาย ระยอง
39 นาย อภิชาต ดีกองเสียง หน.สวนโยธา 5 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
40 จ.อ. อภิชาต ไชยสีดา นักวิชาการศึกษา คส.1 ทต. กูกาสิงห เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

41 นาย อภิชิต นอยเจริญ ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
42 นาย อรรณพ นิลสลัย หน.สวนโยธา 4 อบต. ครบุรีใต ครบุรี นครราชสีมา
43 นาย อรุณ บุญอินทร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย
44 น.ส. อรุณ คงดี จนท.ธุรการ 1 อบจ. นครนายก เมือง นครนายก
45 นาย อลงกรณ อารามกูล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สันทรายงาม เทิง เชียงราย




