




1 นาง กนกจิตร โชติสวัสดิ์ นักบริหารงานคลัง 6 อบต. บานใหญ เมือง นครนายก
2 น.ส. กมณธพรรณ ชนะไชย จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปาคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ
3 น.ส. กรรณิกา เทศนธรรม จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. หันคา หันคา ชัยนาท
4 น.ส. กรรณิการ กมลศรี จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. ควนลัง หาดใหญ สงขลา
5 น.ส. กรรณิการ สินพิชัย จนท.บริหารงานการเงินฯ 6 อบต. แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
6 น.ส. กัลยา ใจวังเย็น จพง.การเงินและบัญชี  - ทต. เวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย
7 นาง กัลยาณี กรุณา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สาน เวียงสา นาน
8 นาง กาญจนา สิงหบํารุง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานแกง เมือง นครสวรรค
9 นาง ก่ิงกาญจน หนูคง ผช.จนท.บัญชีการเงิน 1 ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี
10 น.ส. จันทนา สายบัณฑิต จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
11 นาง จีราภรณ ศิริบุรณ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. สารภี สารภี เชียงใหม
12 นาง จุฑารัตน สุขแยม จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. พบพระ พบพระ ตาก
13 น.ส. จุฑารัตน ธิสวนงัว จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. นาดอกคํา นาดวง เลย
14 น.ส. จุฑาภัทร เมธากุล จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร
15 น.ส. เจนจิรา แผนผา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หลักเขต เมือง บุรีรัมย
16 น.ส. เจียมใจ ทองโสม จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ
17 น.ส. โฉมยงค ธรรมโครต จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
18 นาง ชนาภา ชัยนิคม จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. สานจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
19 น.ส. ชัญญา สิงหรอด หน.สวนการคลัง 5 อบต. สันโปง แมริม เชียงใหม
20 นาง ซารีนา นาเปะ ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ดาโตะ หนองจิก ปตตานี
21 นาง ฐิติมา ทองอุไร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. วังทองแดง เมือง สุโขทัย
22 นาง ณภัทร ชมชอเงิน จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานกลวย เมือง สุโขทัย
23 นาง ดวงเดือน รัตนพืช จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. นาโส กุดชุม ยโสธร
24 นาง เต็มใจ พรหมบุตร จนท.บริหารการเงินฯ 5 อบต. หลักเขต เมือง บุรีรัมย
25 นาง ทัศนีย เปยมทวีศักดิ์ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. น้ําตก นานอย นาน
26 นาง ทานตะวัน จันทรวิเศษ จพง.การเงินและบัญชี  - อบต. แมเปน ก่ิง อ.แมเปน นครสวรรค
27 นาง ทิพญา พรหมบุตร หน.สวนการคลัง 4 อบต. สะเดา บัวเชด สุรินทร
28 น.ส. ทิพดี ชาติสุทธิ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ธํามรงค เมือง กําแพงเพชร
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29 นาง ทิพวรรณ จิตติวรพันธ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
30 น.ส. ธารทิพย ควรคง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ไผ ทรายมูล ยโสธร
31 นาง นงครัก แนมพลกรัง นักวิชาการเงินและบัญชี 4 ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
32 นาง นงรักษ ไชยคํา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. แมสาคร เวียงสา นาน
33 นาย นพพล สํารี จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
34 นาง นริษา หลาบโพธิ์ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. คําพ้ี นาแก นครพนม
35 น.ส. นัฐรียา บุญโท จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. นาตาล ก่ิง อ.นาตาล อุบลราชธานี
36 นาง นันทวัน หุนพวง นักบริหารงานคลัง 6 อบต. จักรสีห เมือง สิงหบุรี
37 นาง นาตยา จันทะโชติ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บานใหญ เมือง นครนายก
38 นาง นิตยา หลงทวีป หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
39 นาง นิตยา รัตนกวี ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. หนองยาว เมือง สระบุรี
40 นาง นิ่มนวม ปาปะเก หน.สวนการคลัง - อบต. หนองโสน นางรอง บุรีรัมย
41 น.ส. โนโรฮา ยูโซะ จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
42 น.ส. บังออน เรียงเงิน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สะเดา บัวเชด สุรินทร
43 น.ส. บุษพร วันออน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู
44 นาง บัวหลวง บุญเนตร จพง.การเงินการบัญชี 2 ทต. อางศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
45 น.ส. เบญจพร มูลกาศ จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. แมแรง ปาซาง ลําพูน
46 น.ส. เบญจมาศ ดิสภักดี จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
47 นาง เบญจลักษณ พจนะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช
48 น.ส. เบญจวรรณ บุญเชิด จพง.การคลัง 2 ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร
49 นาง ปราณี สิงหชาติ จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาไม ชุมแสง นครสวรรค
50 นาง ปรานี นันทะบรรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงใหญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
51 นาง พรประภา มูลราช ผช.จนท.การเงินและบัญชี    - อบต. หัวงัว สนม สุรินทร
52 นาย พลกฤษณ ลีลารุงฤดี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
53 นาง พันทิพา คําปน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บานขอ เมืองปาน ลําปาง
54 น.ส. พิมพกานต จันปุม จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
55 น.ส. ภมรรัตน กล่ินเกลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
56 นาย ภาณุวัฒน ใจกลา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กระโพ ทาตูม สุรินทร
57 นาง ยุภา นวลจีน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ
58 นาง เยาวเรศ ตุลา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
59 นาง รัจนาพร บํารุง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาแสง ศรีวิไล หนองคาย
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60 น.ส. รุงนภา ทินราช จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โคกสูง อุบลรัตน ขอนแกน
61 นาง รุงรัตน ประธาน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
62 น.ส. รุงหทัย แสงสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
63 น.ส. รุงอรุณ จันทมาตร จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. เขาชนกัน ลาดยาว นครสวรรค
64 น.ส. โรสมะห มะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
65 น.ส. ลออ อริยา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. บานสาง เมือง พะเยา
66 น.ส. ลัดดาวัลย ยศหลา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ผาตอ ทาวังผา นาน
67 นาง ลําดวน โยธาธรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
68 นาง ลินดา มานุจํา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ปทุมธานี ปราสาท สุรินทร
69 น.ส. วรรณภา ทองเพชร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี
70 ส.อ.หญิง วรรณี กรีไกรนุช จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. มะขามเต้ีย เมือง สุราษฎรธานี
71 นาย วรวุฒิ ดวงมาลา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางกะไชย แหลมสิงห จันทบุรี
72 น.ส. วราภรณ ศรีพอ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปาหวายนั่ง ฝาง ขอนแกน
73 น.ส. วริดา กุลพัตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โนนน้ําเกล้ียง สหัสขันธ กาฬสินธุ
74 น.ส. วัลวิภา ชูแกว นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
75 น.ส. วาริณี บัวขาว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
76 น.ส. วิภาดา มอมพะเนาว จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ทาสวรรค นาดวง เลย
77 น.ส. วิมลรัตน เรียบรอย หน.สวนการคลัง 5 อบต. เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
78 น.ส. ศิริญญา ประจา หน.สวนการคลัง 5 อบต. เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
79 น.ส. ศิริพร ทิมใต หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
80 น.ส. ศิริพร ฉายบานใหม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ถนนใหญ เมือง ลพบุรี
81 นาง ศิริรัตนพะเยา ศรีพลเละ ผช.จนท.การเงินและบัญชี    - ทต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู
82 นาง ศิริวรรณ พละสรรค จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
83 นาง ศุกฤทัย พินิจการ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม
84 นาง สมพร ไมไผ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต บอแฮว เมือง ลําปาง
85 นาง สรอยสุวรรณ มหาจันทร หัวหนาสวนการคลัง 4 ทต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู
86 น.ส. สามินี ดูดี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สันโคง ดอกคําใต พะเยา
87 น.ส. สาวิตรี เพียรขุนทด จพง.การเงินและบัญชี  - อบต. โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
88 นาง สิริวงษ เรืองสวาง จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
89 น.ส. สุณี สุภาจันทร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
90 น.ส. สุดารัตน บัวสิน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วังทอง ศรีสําโรง สุโขทัย
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91 น.ส. สุพัดตรา ประเสริฐนู จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองโน เมือง มหาสารคาม
92 น.ส. สุพาณี พรมจันทรี จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปุโรง กรงปนัง ยะลา
93 น.ส. สุภาพร โพธิ์หลา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
94 นาง สุภาพันธ หมอกสังข หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองบัว อาจสามารถ รอยเอ็ด
95 น.ส. สุภาภรณ เสริมรส นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. คําผง ก่ิง อ.โนนนารายณ สุรินทร
96 น.ส. สุภาภรณ รอดคุม จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบต. ปาหวายนั่ง ฝาง ขอนแกน
97 น.ส. สุภาวดี แสงสุวรรณ จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
98 น.ส. สุภาวดี ขุนบุรุษ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
99 น.ส. สุมาลี ศรีระดา จนท.การเงินและบัญชี - อบต. นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
100 นาง อโนมา มณีโชติ จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
101 น.ส. อนงคลักษณ โกมลศรี จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. คุงกระถิน เมือง ราชบุรี
102 น.ส. อนงคลักษณ ฆองลา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
103 น.ส. อรณิชา เจนเขตกิจ นักวิชาการคลัง 3 ทต. สวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี
104 นาง อังคณา ขจรภัย จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย
105 น.ส. อัญชลี ทองออน จพง.การเงินและบัญชี  - อบต. บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
106 น.ส. อัญชลี พรชัยเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ทานา กะปง พังงา
107 นาง อัญชลี เวทยานนท จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ขึ่ง เวียงสา นาน
108 น.ส. อารยา หนุนกระโทก จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
109 นาง อิทธยา ลออมรเวช จพง.การเงินและบญชี 2 อบต. สระกะเทียม เมือง นครปฐม
110 น.ส. อุมารินทร ธรรมวงค จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ริมโขง เชียงของ เชียงราย
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1 น.ส. กนกพิชญ แกวทอง จนท.พัสดุ 1  เขาตูม ยะรัง ปตตานี
2 น.ส. กรกวินท ริดจันทร นิติกร 4 อบต. นาตาขวัญ เมือง ระยอง
3 นาย กฤตกร จินดาสถาน จนท.พัสดุ 2 อบต. ศรีคํา แมจัน เชียงราย
4 นาย กฤษณ แกวเกตุ นิติกร 6 ทต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
5 น.ส. กฤษณา บุญธนภาคย นิติกร 4 อบต. คลองก่ิว บานบึง ชลบุรี
6 น.ส. กฤษณา โสภณชีวิน นิติกร 4 ทม. บานสวน เมือง ชลบุรี
7 นาง กันนิกา เมืองมูล จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. หวยไคร แมสาย เชียงราย
8 นาย กิตติ เจษฎาพัฒนพงศ จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. ปางสวรรค ก่ิง อ.ชุมตาบง นครสวรรค
9 นาง เกศสุดา ดีพันธุ จพง.ธุรการ 2 ทน. ระยอง เมือง ระยอง
10 นาย คณาพันธ ชินรักษกุล นิติกร 4 อบต. เกาะแกว เมือง ภูเก็ต
11 นาย คนิกร อุปถัมป นิติกร 4 อบต. โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
12 นาย คมสันต แสนคุม จนท.ธุรการ 1 อบต. บางใหญ กระบุรี ระนอง
13 นาย จตุรนทร ดอเลาะห นิติกร 4 อบต. บานา เมือง ปตตานี
14 นาย จตุรวัฒน ผลเกิด ปลัด อบต. 6 อบต. ขอนแตก สังขะ สุรินทร
15 นาง จันจิรา นิศวอนุอารพันธ จนท.ธุรการ  - ทต. เจะปลัง เมือง สตูล
16 น.ส. จันติมา จันทรจาย จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. บึงชําออ หนองเสือ ปทุมธานี
17 น.ส. จารุวรรณ เจ็กเหล็ก ผช.จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
18 นาย จิรศักดิ์ ศรีจันทรโท หน.สวนโยธา 5 อบต. ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
19 นาย ชัชวาล พันชมภู นิติกร 4 อบต. บางระจัน คายบางระจัน สิงหบุรี
20 นาย ชัยวัฒน ราชบรรดิษฐ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
21 นาย ชาญชัย ศิริวัฒน นักสังคมสงเคราะห 4 อบต. ทาศาลา เมือง ลพบุรี
22 พ.จ.อ. ชาญชัย ภักดีนอก นายชางไฟฟา 4 ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
23 นาง ชาดิกามาศ พาณิชโชติพงศ นายชางโยธา 2 อบต. ทาตูม เมือง มหาสารคาม
24 นาย ชาตรี ชนะกิจเจริญ นิติกร 4 อบต. ลาดใหญ เมือง สมุทรสงคราม
25 น.ส. ชุติมา เครือสา บุคลากร 3 ทต. บานปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
26 น.ส. ชุติมา ขันติยู นิติกร 4 อบต. ดอนปรู ศรีประจันต สุพรรณบุรี
27 น.ส. ณกัชพร หลงพิมาย นิติกร 3 อบต. หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
28 นาย ณรินทร หงษยนต ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. คําผง กิ่ง อ.โนนนารายณ สุรินทร
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29 น.ส. ณัชชา ติณิรักษ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบจ. ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
30 นาง ณัชยาภา บุษบา ผช.จนท.ทะเบียนฯ - ทต. กม.5 เมือง ประจวบคีรีขันธ
31 นาย ณัฐพงษ มุยเรืองศรี จนท.ปองกันฯ 1 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
32 นาง ดรุณวรรณ จาปญญะ หน.สวนการคลัง 4 อบต. สันทราย สารภี เชียงใหม
33 นาย ดาวุด อีตํา จพง.ธุรการ 2 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
34 นาย ดํารงคศักดิ์ อินศวร หน.สวนโยธา 5 อบต. บานแห เมือง อางทอง
35 นาง ตวนมาสนาห แวดาโอะ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
36 น.ส. ทัศนวรรณ โพธิ์ศรีเรือง จนท.พนักงานธุการ 2 ทต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู
37 พ.จ.อ. ทวี แตงแดน จพง.พัฒนาชุมชน 3 อบต. กุดตุม เมือง ชัยภูมิ
38 นาย ธนาวุฒิ ไชยชมภู จพง.พัสดุ 2 ทต. สันทราย แมจัน เชียงราย
39 นาย ธรรมนูญ นาคสีดี นิติกร 4 ทน. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
40 น.ส. ธัญวรรณ ปญญศิริวงค จพง.พัสดุ 2 ทต. หวยไคร แมสาย เชียงราย
41 นาย นพรัตน สุทัศษา ชางโยธา 3 อบต. คูซอด เมือง ศรีสะเกษ
42 น.ส. นัตยา ประภาวงษ นิติกร 4 อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
43 น.ส. นันทกานต สีเฒา จพง.ธุรการ 2 อบต. ชื่นชม ก่ิง อ.ชื่นชม มหาสารคาม
44 น.ส. นุชนภางค ขัณวิจิตร ผช.จนท.ระบบคอมฯ - ทน. ตรัง เมือง ตรัง
45 น.ส. เบญจมาศ พุมมา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี
46 น.ส. ประนอม ศุกสุข หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
47 นาย ปญญา สุธรรมฤทธิ์ นิติกร 3 อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
48 น.ส. ปาณิสา ประถังธานี นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
49 น.ส. ปยะวรรณ จันโทภาศ นิติกร 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
50 นาย ผดุงศักดิ์ นัยต๊ิบ จพง.ธุรการ 3 อบต. บานแพง งาว ลําปาง
51 น.ส. พรรณบุปผา สุพงษ นิติกร 4 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
52 น.ส. พิศมัย บุตรตะกะ นิติกร 4 อบต. หนองตะพาน บานคาย ระยอง
53 น.ส. พิศวาส เก้ือหนองขุน นิติกร 3 อบต. เสม็ด เมือง บุรีรัมย
54 นาย ไพศาล วิเชียร นายชางโยธา 5 ทต. พังลา สะเดา สงขลา
55 นาง ภคมน คุมญาติ จนท.ธุรการ 2 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
56 น.ส. ภัทราภรณ ทวินันท นิติกร 4 อบต. บัวคอ เมือง มหาสารคาม
57 นาย ภาคภูมิ ยอดกิตติ นายชางโยธา 3 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
58 นาย ภานุทัศน จงเจริญ นิติกร 3 อบต. อาวนอย เมือง ประจวบคีรีขันธ
59 นาย มงคล เกสโรทยาน นิติกร 5 ทม. นาน เมือง นาน
60 นาย มนตรี บุญคง จพง.พัสดุ 2 อบต. คลองนครเนื่องเขต เมือง ฉะเชิงเทรา
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61 น.ส. เมธินี สุกกํ่า บุคลากร 3 อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
62 นาย รวิสุด แสงจันทร นายชางโยธา 3 อบต. หนาสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
63 น.ส. รวีวรรณ กลิ่นขจร นิติกร 4 อบต. เชิงเนิน เมือง ระยอง
64 น.ส. รัชฎา ณ นาน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานฟา บานหลวง นาน
65 น.ส. รัชดาภรณ แกวเกียรติพงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. เสนา สูงเนิน นครราชสีมา
66 น.ส. วจีรัตน กสิกิจพาณิชย จพง.ธุรการ 2 อบต. คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี
67 น.ส. วนิตา วงศเณร หน.สวนการคลัง 6 อบต. หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
68 นาย วรารัตน สังขนาค นิติกร 4 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
69 นาง วาสนา เอี่ยมวัฒนสุธา จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
70 นาง วิภารัตน ศรีสุข จพง.ธุรการ 4 อบต. โคกไมลาย เมือง ปราจีนบุรี
71 นาย วีรศักดิ์ ประสุวรรณ นิติกร 4 อบต. แกลง เมือง ระยอง
72 นาย ศรายุทธ อิสรพงศ หน.สวนโยธา 6 อบต. บานอิฐ เมือง อางทอง
73 น.ส. ศิริวรรณ ศิริรัตน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดาโตะ หนองจิก ปตตานี
74 นาย สงา เดชะบูรณ นิติกร 5 ทม. พะเยา เมือง พะเยา
75 นาย สด อภัยวงศ นิติกร 5 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
76 น.ส. สมใจ ชื่นตา นิติกร 4 อบต. ตะพง เมือง ระยอง
77 นาย สมบูรณ บัวระพันธ วิศวกรเครื่องกล 7 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
78 นาย สมสรรค เข็มศรี นิติกร 6 ทต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
79 นาง สมหญิง รัตนะศิริสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. สตูล เมือง สตูล
80 นาย สันทิด สุนทรเสถียร หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองวัว เมือง อางทอง
81 นาย สานิต ไกแกว จพง.ธุรการ 2 อบต. ราวตนจันทร ศรีสําโรง สุโขทัย
82 น.ส. สายทอง ตะวิชัย นิติกร 5 ทต. เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย
83 น.ส. สิริลักษณ กนกสิงห จพง.ธุรการ 2 อบต. วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
84 นาง สุคนธทิพย สังคนาดินทร จนท.พัสดุ 2 อบต. ปุโรง กรงปนัง ยะลา
85 นาย สุชาติ นอยตุน จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. บานเหลา แมใจ พะเยา
86 น.ส. สุณิสา หนูทัศน จนท.ธุรการ 1 ทต. ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
87 น.ส. สุภาวดี ดอกบัว ผช.จนท.ธุการ - อบจ. ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี
88 นาย สุรเชษฐ แวงโสธรณ นักพัฒนาชุมชน 5 ทต. ไผกองดิน บางปลารา สุพรรณบุรี
89 นาย สุรพันธ สุวรรณศักดิ์ พง.จางตามภารกิจ - ทต. หวยขาวกํ่า จุน พะเยา
90 นาย สุรศักดิ์ ดวงแข นิติกร 3 อบต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
91 นาง สุวรรณา กันดุลย หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชื่นชม ก่ิง อ.ชื่นชม มหาสารคาม
92 นาย เสกสม สิงหโต ปลัด อบต. 6 อบต. หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
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93 นาย อนนท นนทะแกว นายชางโยธา 3 อบต. เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา
94 นาย อนันต นุมโต จนท.สันทนาการ 5 ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
95 น.ส. อนิญชิตา หนูเมือง ชางโยธา 1 อบต. ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทัย
96 นาย อนิรุทธ เยาวสุต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางแกว ละอุน ระนอง
97 นาง อรทัย ทาเอื้อ นิติกร 4 อบต. ทะเลบก ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
98 น.ส. อรอุษา ประสมสุข นายชางโยธา 2 อบต. ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
99 น.ส. อัชรา กิลัน จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. แมเปน ก่ิง อ.แมเปน นครสวรรค
100 นาย อํานาจ แกวสอาด หน.สวนการคลัง  - อบต. สระแกว บึงสามพัน เพชรบูรณ
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1 น.ส. เกศสุดา วงษโก จนท.พัสดุ 1 อบต. โนนน้ําเกล้ียง สหัสขันธ กาฬสินธุ
2 นาง เพ็ญแข ขุนชุม จนท.พัสดุ 1 อบต. ทุงแลง ลอง แพร
3 นาง เรณู แกวมาตย จพง.ธุรการ 2 อบต. วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู
4 น.ส. กฤติกานต เพชรเมือง จนท.พัสดุ 1 อบต. แมเก๋ิง วังชิ้น แพร
5 น.ส. กฤษฎา ชัยพิพัฒนพงษ จนท.พัสดุ 2 อบต. หญาปลอง เมือง ศรีสะเกษ
6 น.ส. กาญจนา นคบํารุง จพง.พัสดุ 2 อบต. คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี
7 นาย กิตติศักดิ์ สอนทอง จพง.พัสดุ 2 อบต. ชัยฤทธิ์ ไชโย อางทอง
8 น.ส. ขจรศรี เรืองอารา จนท.พัสดุ 1 อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
9 น.ส. จันทรเพ็ญ เนาคําแพง จพง.พัสดุ 2 อบต. คํานาดี บึงกาฬ หนองคาย
10 น.ส. จันทิพย กาอิน จนท.พัสดุ 2 อบต. น้ําตก นานอย นาน
11 นาง จิตติมาศ ปาจิต จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
12 น.ส. จิรวรรณ วงศชนะ จพง.พัสดุ 2 ทต. ควนลัง หาดใหญ สงขลา
13 นาง จิราพร จากิจ จนท.พัสดุ 2 อบต. ซับสีทอง เมือง ชัยภูมิ
14 นาย ชัชวาล คําแสน จนท.พัสดุ 2 อบต. จริม ทาปลา อุตดิตถ
15 นาย ชัยวัฒน บัวคลาย จพง.ธุรการ 5 อบต. คูบัว เมือง ราชบุรี
16 นาง ญาณินี คําคง จพง.พัสดุ 2 อบต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
17 นาย ณัฏวุฒิ เชาวรัญู จนท.พัสดุ 1 อบต. กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
18 นาย ณัฐศักย โกเวทวิทยา หน.สวนการคลัง 4 อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
19 น.ส. ดุษดี หลีสัน จนท.พัสดุ 2 อบต. สันทรายงาม เทิง เชียงราย
20 นาย ทรนง สมใจ จพง.พัสดุ 2 อบต. หวยหลัว บานมวง สกลนคร
21 น.ส. ทัศนีย ชาวบานเกาะ จนท.พัสดุ 1 อบต. สระกะเทียม เมือง นครปฐม
22 นาง ทิพวัลย ศรีเมฆ จนท.พัสดุ 1 อบต. ไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
23 นาง ทิศดา มูลตรีภักดี จพง.พัสดุ 2 อบต. บานเหลา ฝาง ขอนแกน
24 นาง นนทธิรา พาลึก จนท.พัสดุ 1 อบต. คําพ้ี นาแก นครพนม
25 นาง นบปจักร นาคเจือทอง จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ทาทอง เมือง พิษณุโลก
26 น.ส. นัดดา เกิดแยม จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาทอง เมือง พิษณุโลก
27 น.ส. นิลวรรณ อนุขุน จนท.พัสดุ 1 อบต. สบโขง อมกอย เชียงใหม
28 นาย บรรจง เครือวัลย จนท.พัสดุ 1 อบต. เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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29 น.ส. บุศรา สุกใส จพง.พัสดุ 6 ทต. คลองตําหรุ เมือง ชลบุรี
30 น.ส. ประภัสสร หอมทอง จนท.พัสดุ 1 ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ
31 น.ส. ประภาพร คําสงค จนท.พัสดุ 1 อบต. ดงใหญ วาปปทุม มหาสารคาม
32 น.ส. ปยวรรณ เกาะทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. เกาะแกว เมือง ภูเก็ต
33 นาย ปยะวัฒน นาควงค จนท.พัสดุ 2 อบต. บางใหญ กระบุรี ระนอง
34 นาง ผองศรี ทองอินตะ จนท.พัสดุ 1 ทต. ตรอน ตรอน อุตรดิตถ
35 น.ส. พรสิริ ตะมะณี จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
36 นาง พัชรินทร ไชยชนะ จพง.พัสดุ 2 อบต. ผาตอ ทาวังผา นาน
37 น.ส. พิไลลักษณ ฤทธิรณ จพง.พัสดุ 2 ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร
38 น.ส. พิมพร ดีศรีใส จนท.พัสดุ 1 อบต. ดาทอง ทาวังผา นาน
39 น.ส. พิมพา กุลพรม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
40 น.ส. พิริญา ยูโซะ จนท.พัสดุ 1 อบต. ดาโตะ หนองจิก ปตตานี
41 นาย พิรุณ โบราณ จพง.พัสดุ 2 อบต. หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
42 นาย ภราดร คุณหงส จนท.พัสดุ 1 อบต. ขี้เหล็ก ปทุมรัตต รอยเอ็ด
43 น.ส. รัตติยา ดอฮะ จน.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
44 นาง ละอองดาว ภูมาลัย จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองตูม เมือง ขอนแกน
45 น.ส. วราภรณ ทองสวัสดิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. ทุงใหญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
46 นาง วัลลภา พูลพงษ จพง.ธุรการ 5 ทน. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
47 น.ส. วาสนา ไชยปะ จนท.พัสดุ 1 อบต. ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ
48 น.ส. วาสนา แสงภา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ปาหวายนั่ง ฝาง ขอนแกน
49 นาง วิจิตรา พันธชุม จพง.พัสดุ 2 อบต. สานจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
50 น.ส. วิรันตรี คําพันธ จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด
51 น.ส. วิลาวรรณ ดอนปน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สันทราย สารภี เชียงใหม
52 น.ส. วิลาวัลย อติจันทรพงษ จนท.พัสดุ 2 ทต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู
53 น.ส. จิราพร ศรีระวี จนท.ธุรการ 1 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
54 น.ส. วิรัตน ตาแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. วังชิ้น วังชิ้น แพร
55 นาย ศรรัก คํารินทร จนท.พัสดุ 1 อบต. ดูพงษ สันติสุข นาน
56 นาย ศราวุธ พุทธามาตย จนท.พัสดุ 1 อบต. ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57 น.ส. ศิริกัญญา วงคธาราธิคุณ จนท.พัสดุ 2 อบต. โคกสูง อุบลรัตน ขอนแกน
58 น.ส. ศิริลักษณ สืบเมืองซาย จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
59 น.ส. ศิริวรรณ อุปถัมภ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
60 นาง สลิตตา หลาศักดิ์ จนท.พัสดุ 1 อบต. กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี
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61 นาย สัจจพัทธ แกวผาง จนท.พัสดุ 1 อบต. ปาหวายนั่ง ฝาง ขอนแกน
62 น.ส. สิริสกุล เพ็ชกัน ผช.จนท.ระบบคอมฯ - ทน. ตรัง เมือง ตรัง
63 น.ส. สุนิษา คงจรูญ จนท.พัสดุ 1 อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม
64 นาง สุบรร ณรงคไชย จนท.พัสดุ 2 อบต. หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
65 น.ส. สุพรรณิการ ทองนา จนท.พัสดุ 1 อบต. แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
66 น.ส. สุรีพร สุทธิหา จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
67 น.ส. หนึ่งฤทัย พิทักษธีรพงศ จนท.พัสดุ 3 อบต. บานโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา
68 น.ส. อรพรรณ มีผล จนท.พัสดุ 1 อบต. ปกเตียน ทายาง เพชรบุรี
69 น.ส. อรอนงค กันใจ จนท.พัสดุ 1 ทต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
70 น.ส. อัมพวัน พุมโพธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
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