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๑ นางพิมซนก พิงพิณ เทศบาลเม ืองกาฬสินธ์ เมืองๆ กาฬสินธ์
๒ นางสาวมัสยา ละดรมล เทศบาลตำบลหนองกุงศรี หนองกุงศรื กาฬสินธุ้
๓ นางสาวกรชนก แพงดำ เทศบาลตาบลหนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ้
๔ นายพัฒนา ทองหล่อ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
๔ นายสุราษฎร์ เผือกทูลผล เทศบาลตำบลท่าข้าม บางปะกง ฉะเซิงเทรา
๖ นายจนุรักษ์ ทองทาย เทศบาลตำบลภูเซียว ภูเขียว ชัยภูมิ
๗ สิบเอกประเสริฐ ธีรวรรณพินิจ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
๘ สิบตำรวจเอกเริงชัย แสน’ทบัน,ชัย เทศบาลตำบลบ้านลู่ เมืองฯ เขียงราย
๙ นางซไมพร สายเครือดำ เทศบาลตาบลแม ่ยาว เมืองๆ เข ียงราย

๑ ๐ นางสิริธ ัญญจ์ เทพสวรรค์ เทศบาลลตำบลแม่ซะจาน เว ียงป ่าเป ัา เข ียงราย
๑ ๑ นายคมกฤษ คงม่ัน เทศบาลนครเซียงราย เมืองๆ เชียงราย
๑ ๒ นางสาวจิราพร ทะเข ียว เทศบาลตำบลแม่จ ัน แม่จน เข ียงราย
๑ ๓ นางกวิสรา ยวงมณี เทศบาลตำบลสันทราย แม่จัน เข ียงราย
๑ ๔ นายกวีวุฒิ วุฒิซมภู เทศบาลตำบลท่าสุด เมืองๆ เขียงราย
6)๕ นายวรพงศ์ งามทรง เทศบาลตำบลไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่
๑ ๖ นางลำดวน ผดุงกิจ เทศบาลตำบลลันป่าตอง ลันป่าตอง เชียงใหม่
๑๗ นายยุทธกิจ วรรณพรหม เทศบาลตำบลแมบ่ งี พร้าว เชียงใหม่
๑ ๘ นางสาวเกศมณ ี ใบเหลือง เทส’บาลตำบลลันป ูเลย ดอยสะเก ิด เชียงใหม่
๑ ๙ นางสาวณัฏฐาสิริ เศรษฐพัฒน์ เทศบาลตำบลทุ่งช ัางพวง เข ียงดาว เชียงใหม่
๒ ๐ นางสาวสุปราณี อตเนย ์ เทศบาลตำบลเม ืองงาย เข ียงดาว เชียงใหม่
๒ ๑ นางสาวพิซชัซนกานต์ ใสกันเกตุ เทศบาลตำบลเซ ิงดอย ดอยสะเก ิด เชียงใหม่
๒๒ นายธนานิตย์ หงษ์ทอง เทศบาลตำบลบวกค้าง ลันกำแพง เชียงใหม่
๒๓ สิบเอกกรณียุทธ์ ดำออน เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา หางดง เชียงใหม่
๒๔ นายณีฐ กันภัย เทศบาลตำบลลันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
๒๔ นางสาวปนัดดา บัวคิริ เทศบาลเม ืองเม ืองแกนพัฒนา แม่แตง เชียงใหม่
๒๖ นายประพัต อาจสามารถ เทสบาลตำบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
๒๗ นายองอาจ สายบุตร เทศบาลตำบลอุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
๒ ๘ นางสาววนิดา เข ียวช ัย เทศบาลตำบลอุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
๒ ๙ นางสาวนิซาภา ธนภัทรวงสกล เทศบาลนครแม่สอด แม่สอด ตาก
๓ ๐ นางนิรดา วงค ์ตา1ข่ี เทศบาลตำบลเรณ ูนคร เรณูนคร นครพนม



๓๑ นายอภิชาติ กาจณรงค์ เทศบาลตำบลโคกสวาย โนนไทย นครราชสีมา
๓๒ นางสาวนัยนา มาส ีดา เทศบาลตำบลสีดา สีดา นครราชสีมา
๓๓ นาง,นนท์ภิส คงเกตุ เทศบาลตำบลขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
๓๔ นางสุณิสา นารถไพรินทร์ เทศบาลตำบลท ่าแพ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
๓๔ นางสุพี-รา ท ิพย์ร ัตน ์ เทศบาลตำบลปากนคร เมืองๆ นครศรีธรรมราช
๓๖ นางสาวคัธล ฺยา รุ่งพนารัตน์ เทศบาลตำบลเสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
๓๗ นายณัฐดนัย มุยไทย เทศบาลตำบลเสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
๓๘ นายวินัยธรรม พุทธิมา เทศบาลตำบลเวียงสา เวียงสา น่าน
๓๙ นางสาวกฤติการ์ ภ ักดีปรีชานนท์ เทศบาลตำบลปอเกล ือใต ้ บ ่อเกลือ น่าน
๔๐ นายเอกจริน แซ่ลี่ เทศบาลตำบลอีสาน เมืองฯ บุรีรัมย์
๔๑ นายอฌราฝ อะหะหมัด เทศบาลตำบลยะรัง ยะรัง ปีตตานี
๔๒ นางสาวรัชดา ดวงแก้ว เทศบาลตำบลท ่าเร ือ ท ่าเร ิอ พระนครศรีอย ุธยา
๔๓ นายการันต์ ต้ังพัฒนธนา เทศบาลตำบลท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
๔๔ นายณัฐพล สมวงษา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
๔๔ นางสาวฐิตินา ย ุราวรรณ เทศบาลตำบลสากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
๔๖ นางยุพารัตน์ ก ้าจัด เทศบาลตำบลพลายช ุมพล เมืองๆ พิษณุโลก
๔๗ นางบุสรา มบุญ เทศบาลตำบลบ้านม ุง เนินมะปราง พิษณุโลก
๔๘ จ่าสิบตรีนิยมศักดิ, กว้างตระกูล เทศบาลเมืองอรัญญิก เมืองๆ พิษณุโลก
๔๙ นางสาวพณิชา พุทรา เทศบาลตำบลวังซมภู เมืองๆ เพชรบูรณ์
๔๐ นายจักรกฤษณ์ ทรวงแก้ว เทศบาลตำบลสอง สอง แพร่
๔๑ นางสาวฐาปณ ิย ์ สุภาผล เทศบาลเม ืองแพร่ เมือง แพร่
๔๒ นายสุชาติ {เองสดีา เทศบาลตำบลคำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
๔๓ นางสาวอรัญตริ เชอทน เทศบาลตำบลปาย ปาย แม่ฮ่องสอน
๔๔ นายสอาด วิจิตรประภาสินธุ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วังเหนือ ลำปาง
๔๔ นางสาวสัดดาวรรณ สุขใหญ่ เทศบาลตำบลวังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
๕๖ นาง,พรลภัส แก้ววันดี เทศบาลตำบลนาแก้ว เกาะคา ลำปาง
๔๗ นางสาวสุพรรณพา วันวิสา เทศบาลตำบลเสริมงาม เสริมงาม ลำปาง
๔๘ นายณรงค์ฤทธ สิทธแก้ว เทศบาลตำบลศรีเต้ีย บ้านโอ่ง ลำพูน
๔๙ นางฉวีวรรณ สุทธิ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เมืองๆ ลำพูน
๖๐ นางระเบ ียบ อันทะเกต เทศบาลตำบลมะเข ือแจ ้ เมืองๆ ลำพูน
๖๑ นางสาวสุคนธทิพย์ จันโนนแซง เทศบาลตำบลนาแห ้ว นาแห้ว เลย
๖๒ นายวันชัย ยอดนาเด่ือ เทศบาลตำบลด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
๖๓ นายคงเดช วรรณชัย เทศบาลตำบลเอราวัณ เอราวัณ เลย
๖๔ นางสาวจุฑาทิพ ครีมงดล เทศบาลตำบลกระหวัน ขนหาญ ศรีษะเกษ
๖๔ นายวุฒิโชติ เฮงพนมทิพย์ เทศบาลตำบลคำพราน วังม่วง สระบุรี
๖๖ นายเสถียรพงศ์ อยู่กลัด เทศบาลเมืองสุโชทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
๖๗ นายชนะภัย สุชเสริฐ เทศบาลตำบลศรีสำโรง ศรีสำโรง สุโขทัย



๖๘ พันจ่าอากาศเอกเซน สุกแสวง เทศบาลตำบลจอมพระ จอมพระ สุรินทร์
๖๙ นายบัณฑิต สร้อยจิต เทศบาลตำบลจอมพระ จอมพระ สุรินทร์
๗๐ จ่าเอกราชัน ดีแก้ว เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
๗๑ นายพุฒิพงษ์ พุทธศรี เทศบาลตำบลเฝัาไร่ เฝ็าไร่ หนองดาย
๗๒ นางสาววีรากร อุตร้เล ิศ เทศบาลตำบลบ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
๗๓ นางดวงลดา เวรอักษร เทศบาลตำบลฟากท ่า ฟากท ่า อุตรดิตถ์
๗๔ นางสาวหน็่งฤทัย คำเสนาะ เทศบาลเม ืองพ ิบ ูลม ังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราขธานี
๗๔ สิบเอกธนสักด ลีลา เทศบาลตำบลตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
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