




1 น.ส. กมลรัตน รักษบริสุทธิศรี จนท.บันทึกขอมูล 3 ทม. แสนสุข เมือง
2 น.ส. กรรณิการ เทียมสมใจ จนท.ธุรการ - อบต. หนองนกแกว เลาขวัญ
3 น.ส. นธิรา เพชระ จพง.ธุรการ 2 อบต. ขุนทะเล ลานสกา
4 น.ส. กฤษญารัตน อินถา ผช.จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. สันกําแพง สันกําแพง
5 นาย กฤษฎากรณ ปวงคําไหล บุคลากร 3 อบต. ทาเสา เมือง
6 นาง กฤษณา สุวรรณา นักวิชาการศึกษา 4 อบต. ปงหลวง นาหมื่น
7 น.ส. กัญญารัตน เรือนนาค ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ
8 น.ส. กัลยา ใจวังเย็น จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. เวียงเชียงแสน เชียงแสน
9 น.ส. กัลยาณี หนูญวน จนท.ธุรการ 1 อบต. หวยกระทิง ก่ิง อ.กรงปนัง
10 น.ส. กาญจนา ศรีสุข จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ทุงลาน คลองหอยโขง
11 น.ส. กาญจนา งูใหญ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. แมนาราง แมอาย
12 น.ส. เกตสรี ชูแกว บุคลากร 3 อบต. คูขุด สทิงพระ
13 นาย เกรียงศักดิ์ เมงห้ิวต๋ิว ปลัด อบต. 6 อบต. วิสัยใต สวี
14 น.ส. เกษรา ชัยหลาก บุคลากร 5 ทต. คูเมือง คูเมือง
15 น.ส. ขวัญจิต สุขทรัพย จนท.ธุรการ 1 อบต. รองกาศ สูงเมน
16 นาย จรัญ ระกํา ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ทุงนางาม ลานสัก
17 น.ส. จันทรจิรา ไชยรัตน นิติกร 3 อบต. บางพรม บางคนที
18 นาง จารุวรรณ เชิดศิริกาญจน จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. กําแพงเซา เมือง
19 นาง จิราพร คงภาษี จนท.ธุรการ 1 ทต. ธัญญา กมลาไสย
20 นาง จุฑามณี สืบเสียง บุคลากร 4 อบต. คลองใหม สามพราน
21 น.ส. จุฑามาศ พวงเพชร บุคลากร 3 ทต. ตระการพืชผล ตระการพืชผล
22 น.ส. จุฑามาส สีสถาน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หวยหลัว บานมวง
23 วาท่ี ร.ต.หญิง จุไรรัตน สตาปอ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ประจัน ยะรัง
24 นาย เจษฎา แพงอนันต นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. หลุงตะเคียน หวยแถลง
25 น.ส. ชนิกานต กัลปพฤกษ จพง.ธุรการ 2 อบต. ถํ้ากระตายทอง พรานกระตาย
26 นาย ชลสิทธิ์ พลซ่ือ จนท.พัฒนาชุมชน 1 อบต. หาดคํา เมือง
27 นาง ชวนพิศ บุญโพธิ์กอง จนท.ธุรการ 3 อบต. บางยอ พระประแดง
28 นาย ชัชฤทธิ์ สนทนา จนท.ธุรการ 1 อบต. บึงน้ํารักษ บางน้ําเปรี้ยว
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29 น.ส. ชุติกาญจน พันธอั้ว จพง.ธุรการ 2 อบต. หวยยายจิ๋ว เทพสถิต
30 นาง ชุติมา คําพอง ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. โพธิ์หมากแขง บึงโขลงหลง
31 น.ส. ชุลี สินธวาชีวะ จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 ทต. กลางดง ปากชอง
32 น.ส. ฐนิดา แกวเพชร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ศีรษะจรเขใหญ ก่ิง อ.บางเสาธง
33 นาง ฐาชดา เยาวสุต จนท.จัดเก็บรายได 5 ทม. พังงา เมือง
34 น.ส. ฐิติรัตน หมายมั่น จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. กาญจนา เมือง
35 นาง ทิพรดา คงหมั่น จนท.ธุรการ 5 ทต. ตากใบ ตากใบ
36 น.ส. ทิพสุคนธ ธูปแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ
37 น.ส. เทพสรินทร เบ้ียจรัส หน.สวนการคลัง 6 อบต. รองกาศ สูงเมน
38 น.ส. ธนันทชนก แววเพ็ชร จนท.ธุรการ 2 อบต. สังเม็ก กันทรลักษ
39 น.ส. ธฤษวรรณ หนกระโทก จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองเสาเลา ชุมแพ
40 นาง ธัญชนก แขกออย จนท.ธุรการ 1 ทต. เมืองแกนพัฒนา แมแตง
41 น.ส. ธันยพร โตะหลง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบจ. กระบ่ี เมือง
42 น.ส. ธารทิพย ทาวคําพุ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บางดวน เมือง
43 น.ส. นงลักษณ จินดาเสน หน.สวนการคลัง 6 อบต. วังชิ้น วังชิ้น
44 น.ส. นพรัตน สิทธิ์ไทย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แหลมผักเบ้ีย บานแหลม
45 น.ส. นภาพร วายะบรรณ จพง.ธุรการ 2 อบต. หวยกระเจา หวยกระเจา
46 นาง นฤมล รูปแกว ผช.จพง.ธุรการ  - ทต. นาหวาใหญ ปทุมราชวงศา
47 น.ส. น้ําผึ้ง บุญเกตุ จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาเสา เมือง
48 นาง นิตติยา คงเอียด ลูกจางท่ัวไป - อบต. สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
49 นาง เนตรมณี เหมะธุรินทร จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบต. จันทรเพ็ญ เตางอย
50 นาง บุญเรียม บุบผามะตะนัง จนท.ทะเบียน ทต. โคกพระ กันทรวิชัย
51 นาง เบญจวรรณ แดงเดช จพง.ธุรการ 2 ทต. บางบาล บางบาล
52 น.ส. ปโยธรา สวัสดิ์ลออ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางดวน เมือง
53 นาย ประดิษฐ รุงรัศมี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โนนคอ โนนคูณ
54 น.ส. ประทุมพร เรืองศักดิ์ เจาพนักงานทะเบียน 4 ทต. แวงนาง เมือง
55 น.ส. ปราณี เขตลิขิตวรกุล นักวิชาการพัฒนาการทองเที่ยว 3 อบจ. กาญจนบุรี เมือง
56 น.ส. ปทมาภรณ เอียดฉิม จนท.การเงินและบัญชี 1 อบจ. กระบ่ี เมือง
57 น.ส. ปาริชาติ รัตนสากล หน.สวนการคลัง 5 อบต. ฝายหลวง ลับแล
58 นาง ปาหนัน บุญทรัพย จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองหมู วิหารแดง
59 น.ส. ปยพร แกวเกิดกุน จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาชนะ ทาชนะ
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60 นาง ปยาพัทร เขาวรัญู จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. กําหรอ ก่ิง อ.นบพิตํา
61 น.ส. พยอม สายนวล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม
62 น.ส. พรนภา เฉลิมโอฐ ผช.นักพัฒนาชุมชน  - อบต. บางนา มหาราช
63 นาง พรรณราย สุวรรณนําปน จนท.ธุรการ 1 อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน
64 น.ส. พรสุดา มุสิกโปฎก หน.สํานักปลัด 6 ทต. กงไกรลาศ กงไกรลาศ
65 น.ส. พัชรินทร หมั่นเรียน จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ
66 นาง พิทพร คําศรี จพง.ธุรการ 2 อบต. ลํามูล โนนสูง
67 นาง พิมลพร ปยะวงษ จนท.พัสดุ 1 อบต. วัดปา หลมสัก
68 จ.อ. เพลินจิต ศรีภักดี บุคลากร 4 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล
69 นาย ไพโรจน มนัสการ ชางโยธา 3 อบต. รังกาใหญ พิมาย
70 นาย ไพสิฐ ธรรมโสภณ จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. ทาซอม หัวไทร
71 นาง ภัณฑิลา ปานเพ็ชร จพง.ธุรการ 2 อบต. ยางนอน เดิมบางนางบวช
72 นาง ภัทรพร เบญพาด จพง.พัสดุ 5 ทม. แพร เมือง
73 น.ส. ภัทรวดี ราชยศ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ปงหลวง นาหมื่น
74 นาง มาราตรี กาวงควิน ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมือง
75 นาง มาริน ทองออนนอย จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. หวยกระเจา หวยกระเจา
76 นาง มาลีนะ หลวงภักดี จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. หวยทราย เมือง
77 น.ส. เมธิณี สุนะพัฒน จนท.ธุรการ 2 ทน. นครราชสีมา เมือง
78 นาง เยาวลักษณ นิยมสุข จพง.ธุรการ 4 ทต. อางศิลา พิบูลมังสาหาร
79 น.ส. รจนา สาธุสัตย พนักงานจางท่ัวไป  - ทต. นาหวาใหญ ปทุมราชวงศา
80 นาง รติกานต บางบุญฤทธิ์ จพง.ธุรการ 2 ทต. วัดสิงห วัดสิงห
81 น.ส. รวีวรรณ สีดาเคน จพง.ธุรการ 3 ทต. โพนสวรรค โพนสวรรค
82 น.ส. รินดา สารราษฎร ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมือง
83 นาง เรณู ปนนา จพง.ธุรการ 4 ทต. สามเงา สามเงา
84 น.ส. ลักษณจัย ผลเกิด ผช.จนท.วิเคราะหฯ  - ทน. ภูเก็ต เมือง
85 น.ส. ลินดา มิตรราช จพง.ธุรการ 2 อบต. หวยหลัว บานมวง
86 นาง เลขา ยอดรักษ นิติกร 4 อบต. มูโนะ สุไหงโก-ลก
87 น.ส. วชิราภรณ หนันลี จนท.ธุรการ 2 อบต. เมืองพาน บานผือ
88 นาย วรพล ตั้งสิริพันธกุล จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ
89 นาย วัชรินทร พวงทอง จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. เชิงทะเล ถลาง
90 น.ส. วันเพ็ญ ลอยทะเล จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. คลองหา คลองหลวง
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91 นาง วันเพ็ญ ทองสา นักวิชาการศึกษา 3 ทม. หนองบัวลําภู เมือง
92 น.ส. วาสนา สุวรรณละออง จนท.ธุรการ 1 อบต. สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ

93 นาย วิชิต โคภูมี จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 1 ทต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
94 น.ส. วินิดา สุขสุมิตร นักวิชาการจัดเก็บรายได 4 อบต. คลองหา คลองหลวง
95 น.ส. วิภาพร ศิระวัฒนธรรม จนท.ธุรการ 1 ทม. แสนสุข เมือง
96 น.ส. วิภาวดี แจมจันทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สะพือ ตระการพืชผล
97 น.ส. วิภาวดี เกตุวงษา นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. หวยหลัว บานมวง
98 น.ส. วิภาวรรณ เหมทานนท จนท.ธุรการ 1 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด
99 นาย วีรระพันธ สุริยะ จนท.ธุรการ 1 อบต. สองดาว สองดาว
100 นาย ศรทรง พันธเงิน บุคลากร 3 ทต. เขาทราย ทับคลอ
101 นาย ศรวิเชียร บุตรสอน นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ปาไผ สันทราย
102 นาง ศรีไพ กอเกิด จนท.ธุรการ 1 อบต. ปอน ทุงชาง
103 นาง ศรีวรรณ ภักดี ผช.ชางโยธา  - ทต. สวนดอกไม เสาไห
104 นาง ศศิวิมล โสภา ผช.จนท.ธุรการ - อบต. หัวปลวก เสาไห
105 นาง ศิริพรรณ เวชฌช จนท.ธุรการ 4 อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ
106 น.ส. ศิริมา มากวิลา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบจ. กระบ่ี เมือง
107 นาย สมบูรณ ดาวเรือง ชางโยธา 1 อบต. ยางนอน เดิมบางนางบวช

108 นาย สมพงษ หงษจันวัด จนท.เคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สังเม็ก กันทรลักษ
109 น.ส. สรวรรณ พัชนะ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. นาโพธิ์ สวี
110 นาย สายันต จินดาพันธุ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หวยกระเจา หวยกระเจา
111 นาง สาวิตรี พลาดอินทร จนท.ธุรการ 1 ทต. กุสุมาลย กุสุมาลย
112 น.ส. สิริลักษณ สุวาสน จนท.ธุรการ 1 อบต. หวยย้ัง พรานกระตาย
113 น.ส. สุกัลยา สมถวนิช จนท.ธุรการ 1 อบต. ชัยบุรี ชัยบุรี
114 น.ส. สุจิตรา รอยกรอง จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ทาเสา เมือง
115 นาง สุชาดา เจริญพูล จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. วัดปา หลมสัก
116 น.ส. สุดารัตน แกลงกลา ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ
117 น.ส. สุติมา ชื่นไว จพง.ธุรการ 2 อบต. บางพูน เมือง
118 น.ส. สุนันทา กล่ินมาลัย จพง.ธุรการ 2 อบต. แหลมผักเบ้ีย บานแหลม
119 นาง สุนันทา ทองสะโคม จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. วังชัย น้ําพอง
120 น.ส. สุนา เดชรักษา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาสะแบง ศรีวิไล
121 นาง สุนารี ดาวเรือง นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ยางนอน เดิมบางนางบวช
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122 น.ส. สุภาพร จันทรบุญรอด จพง.ธุรการ 2 อบต. มูโนะ สุไหงโก-ลก
123 นาง สุภาพร แกวใส จนท.ระบบคอมฯ 3 อบจ. พะเยา เมือง
124 นาย สุรบดี นามโสม ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. เมืองเดช เดชอุดม
125 วาที่ร.ต. สุรศักดิ์ ดวงแข นิติกร 4 อบต. ปาไผ สันทราย
126 น.ส. สุรางควดี คําลํา ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. ทาเสา เมือง
127 นาง สุวคนธ อุตอามาตย นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม
128 น.ส. สุวรรณี คลายรุง จพง.จัดเก็บรายได 3 อบต. บานปทุม สามโคก
129 นาย สุวิทย คําสุขศรี จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. บางดวน เมือง
130 นาย สุวิทย วงศพิมพ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. กระโสบ เมือง
131 นาง โสภา ทองสุข จนท.ธุรการ 5 ทม. ชัยนาท เมือง
132 น.ส. หนึ่งฤทัย หนุนนาค จพง.ธุรการ 3 อบต. คลองมะพลับ ศรีนคร
133 นาง หนูเวียง สุหา ผช.การเงินและบัญชี  - ทต. นาหวาใหญ ปทุมราชวงศา
134 น.ส. อภิญญา ขันทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. กําแพงเพชร รัตนภูมิ
135 น.ส. ออรดี พานอย จพง.ธุรการ 2 อบต. โนนสมบูรณ บึงกาฬ
136 นาง อารี เกิดโหนด ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ในเตา หวยยอด
137 น.ส. อุไรพร คชรินทร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ตาขัน บานคาย
138 น.ส. อุไรพรรณ ชมพูทวีป จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ศีรษะจรเขใหญ ก่ิง อ.บางเสาธง
139 น.ส. อุไรวรรณ โชคโสด พนักงานจางท่ัวไป  - ทต. นาหวาใหญ ปทุมราชวงศา
140 น.ส. อุษณีย เทพอํานวย จพง.ธุรการ 2 อบจ. นราธิวาส เมือง
141 นาง รัตนาภรณ กระแสชล จนท.ธุรการ  - อบต. ฮอด ฮอด
142 น.ส. รุงนภา อุตตะมะแกว ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. ฮอด ฮอด
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1 นาง กรกนก ทิพยแสง จพง.พัสดุ 3 อบต. พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
2 น.ส. กรณิกา กุนมล จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ
3 นาง กรรณิการ ชาติวัฒนา จพง.พัสดุ 2 อบต. รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
4 น.ส. กฤตยา รสหอม จนท.จัดเก็บรายได 2 อบต. แนงมุด กาบเชิง สุรินทร
5 น.ส. กาญจนา พรอมวงศ จนท.พัสดุ 1 อบต. ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทัย
6 น.ส. กาญจนา มั่นคําศรี จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองบัวสิม คําตากลา สกลนคร
7 น.ส. เกสินี มธุรสปรีชากุล จพง.พัสดุ 3 ทต. บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค
8 นาง ขวัญฤทัย บัวฤทธิ์ จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
9 นาย คงเดช มากแสน จนท.พัสดุ 2 อบต. ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
10 น.ส. คนึงนิตย โยธาศรี จพง.พัสดุ 2 ทต. หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
11 น.ส. จริยา เอี่ยมละออ จนท.พัสดุ 1 อบต. คีรีเขต ธารโต ยะลา
12 น.ส. จันทรเพ็ญ ทิวาวงศ จนท.พัสดุ 2 อบต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
13 น.ส. จิระดา จงบวกกลาง จนท.พัสดุ 2 อบต. ตาจั่น คง นครราชสีมา
14 น.ส. จิรัฐติกาล อยูแลว จนท.พัสดุ 3 อบต. ทาโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย
15 น.ส. จิราพร ภูมรินทร จนท.พัสดุ 1 อบต. ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
16 น.ส. ชะบา หงษไชยคํา จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
17 น.ส. ชุติมา สวางศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. คลองวัว เมือง อางทอง
18 น.ส. โชติกา ศรีบรรจง จนท.พัสดุ 1 อบต. ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
19 นาง ฐิติรัตน ดีประเสริฐ จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาเสา เมือง อุตรดิตถ
20 น.ส. ฐิภารัตน สุนธรสาระทูล จพง.พัสดุ 2 อบต. วัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม
21 นาง ณัฐชา ศรีชมชื่น จพง.การเงินและบัญชี 6 ว. ทต. วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
22 น.ส. ดวงดาว สุชลธารา จนท.พัสดุ 1 อบต. กําแพงเพชร รัตนภูมิ สงขลา
23 น.ส. ดวงเดือน อินตะขัตย จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาแมลอบ แมทา ลําพูน
24 นาง ดาวรุง นกดํา จพง.พัสดุ 2 อบต. หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบุรี
25 นาย ทวัชัย รัตนะธรรม หน.สวนการคลัง 4 อบต. สมอโคน บานตาก ตาก
26 น.ส. ทัศนีย ตรีพุฒ จนท.พัสดุ 1 อบต. นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทัย
27 นาง ธดาภรณ บัวชัย จพง.การเงินและบัญชี 4 ทม. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
28 น.ส. ธนาพร สาไพรวัลย จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองกุงทับมา วังสามหมอ อุดรธานี
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29 นาย ธวัชชัย จันทรแรม จนท.พัสดุ 1 อบต. โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
30 นาง ธัญชนก อินทะวงค จนท.พัสดุ 1 อบต. คําครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี
31 น.ส. นคภัทร ทองแสง จนท.พัสดุ 2 อบต. หาดทรายรี เมือง ชุมพร
32 นาง นงคนรุช บุตรพุม จนท.พัสดุ 1 อบต. สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบุรี
33 น.ส. นงครัก กิจจํานงค หน.สวนการคลัง 6 อบต. โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
34 นาง นงนุช จันทรักษา จนท.พัสดุ 1 อบต. กระโสบ เมือง อุบลราชธานี
35 น.ส. นงเยาว แกวการ จพง.พัสดุ 2 อบต. จิกดู หัวตะพาน อํานาจเจริญ
36 นาง นงลักษณ เกตุประยูร จพง.พัสดุ 3 อบต. ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค
37 น.ส. นราภรณ สุนานันท จพง.พัสดุ 2 อบต. คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
38 นาย นรินทรเจตน ทิพวรรณ จพง.พัสดุ 3 อบต. น้ําดิบ ปาซาง ลําพูน
39 นาง นริศรา บางพัฒนากร จพง.พัสดุ 2 ทต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร
40 น.ส. นฤมล ดลสวาง จนท.พัสดุ 2 อบต. หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม
41 นาง นิตย เทียมเพ็ง จพง.พัสดุ 3 อบต. บานต้ิว หลมสัก เพชรบูรณ
42 น.ส. นิตยาภรณ จันทรอักษร จพง.พัสดุ 2 อบต. เกตรี เมือง สตูล
43 นาย นิรันทร ยังคลัง จนท.พัสดุ 1 อบต. สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
44 น.ส. บุสดี ศรีหานาถ จนท.พัสดุ 1 อบต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
45 นาง เบญจลักษณ เกิดบุญมาก จนท.พัสดุ 1 อบต. นาโบสถ ก่ิง อ.วังเจา ตาก
46 น.ส. ปณิตา โคสา จนท.พัสดุ 1 อบต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
47 น.ส. ปนัดดา คณธิคามี จพง.ธุรการ 2 อบต. ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบุรี
48 นาย ประยูร พูนภูเขียว จนท.พัสดุ 1 อบต. กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
49 นาย ประสิทธิ์ งามเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร
50 นาง ปริภัทร นิจนารถ จพง.พัสดุ 3 อบต. กําแพงเซา เมือง นครศรีธรรมราช
51 นาง ปญพัสตร ล้ิมสมโภชน จนท.พัสดุ 2 อบต. หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
52 นาง ปยฉัตร เอี่ยมพลับใหญ จพง.พัสดุ 4 อบต. บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
53 น.ส. ปยมาศ ใจยา จพง.พัสดุ 2 อบต. แมงอน ฝาง เชียงใหม
54 น.ส. ปยวรรณ เกาะทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. เกาะแกว เมือง ภูเก็ต
55 นาย พงษพิษณุ ไชยวุฒิ จพง.พัสดุ 2 อบต. สันมะคา ปาแดด เชียงราย
56 น.ส. พรทิพย คลายกุง จพง.พัสดุ 2 อบต. เกาะใหญ กระแสสินธุ สงขลา
57 นาง พรพรรณ ดอกไมงาม จนท.พัสดุ 1 อบต. วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ
58 นาง พรสวรรค แซต้ัง จนท.พัสดุ 2 ทต. บอทอง บอทอง ชลบุรี
59 น.ส. พวงเพชร แกวอิทริทร จนท.พัสดุ 1 อบต. บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
60 น.ส. พัชรมัย ศรีผดุง จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ชอผกา ชํานิ บุรีรัมย
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61 น.ส. พัฒนา คําตา ผช.จนท.การเงินฯ 1 อบต. ทาเสา เมือง อุตรดิตถ
62 น.ส. พิมลพรรณ อัญชุลีมงคล จนท.พัสดุ 1 อบต. โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
63 นาย ภานุพงษ ไกลนารา จนท.พัสดุ 1 อบต. บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
64 น.ส. ภาวนา ขุนทอง จพง.พัสดุ 2 อบต. ตรัง มายอ ปตตานี
65 นาง ภาวินี นันทวงศ จพง.พัสดุ 2 อบต. ประดาง กิ่ง อ.วังเจา ตาก
66 นาง มยุรี อะเวลา จนท.พัสดุ 2 ทต. หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม
67 นาย มะรอเซะ สมายล จนท.พัสดุ 1 อบต. ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
68 น.ส. มัชฌิมา เพชรคง จพง.พัสดุ 2 อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง
69 นาย มิ่งมงคล แกวชวย จพง.พัสดุ 3 อบต. ลําไพล เทพา สงขลา
70 น.ส. มุกดา เสือจันทร จนท.พัสดุ 1 อบต. ปกหลาง นาหมื่น นาน
71 น.ส. รสสุคนธ คูณก่ิง จพง.พัสดุ 2 อบต. ภูหลวง ปกธงชัย นครราชสีมา
72 นาง รัชนิยา เพียรพินิจ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ทุงนางาม ลานสัก อุทัยธานี
73 น.ส. รัชนี กสิคุณ ลูกจางประจํา - อบต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่
74 น.ส. รัตนา นาพรหม จพง.พัสดุ 2 อบต. ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
75 นาง รัตนากร จันทรสวาง จนท.พัสดุ 1 อบต. ทัพหลวง บานไร อุทัยธานี
76 น.ส. รัตนาพร อันทะปญญา จนท.พัสดุ 1 อบต. ชื่นชม ก่ิง อ.ชื่นชม มหาสารคาม
77 นาง รินรดา เวียงนาค หน.สวนการคลัง 5 อบต. น้ําชํา สูงเมน แพร
78 นาย รุง แหวนเงิน จนท.พัสดุ 1 อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร
79 น.ส. รุงทิพย ศรีพิลัย จพง.พัสดุ 2 ทต. บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
80 นาง รุงนภา ทิทึกทักษ จนท.ธุรการ 1 อบต. โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
81 น.ส. เรวดี พินธุแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. ปาบอน โคกโพธิ์ ปตตานี
82 นาง โรสนะห ดือราแม จนท.พัสดุ 1 อบต. ราตาปนยัง ยะหริ่ง ปตตานี
83 นาย ลิขิต สิงหนาท จนท.พัสดุ 1 อบต. วังหิน วังโปง เพชรบูรณ
84 พ.อ.อ. เลิศพิสิฐ ฝปากเพราะ จพง.พัสดุ 3 อบต. เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
85 น.ส. วนิดา ขันตรี จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาแยก เมือง สระแกว
86 นาง วรรณนภา ไชยคํา จนท.พัสดุ 2 อบต. หาดกรวด เมือง อุตรดิตถ
87 น.ส. วรรวิษา อวยชัย จนท.พัสดุ 3 อบต. โคกสะอาด ภูเวียง ชัยภูมิ
88 น.ส. วรางคณา วันยาว จพง.พัสดุ 3 อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
89 น.ส. วาสนา เทพาคุม จพง.พัสดุ 2 ทต. บานชัฎปาหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี
90 น.ส. วิภาดา ยอดวิชา จนท.พัสดุ 3 ทต. สวนดอกไม เสาไห สระบุรี
91 นาง ศุภาพร หนองแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
92 นาย สมยศ เคาง้ิว จนท.พัสดุ 2 อบต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
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93 น.ส. สมฤดี พูทอง ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. มาบโปง พานทอง ชลบุรี
94 นาย สมศักดิ์ พามาดี จนท.พัสดุ 2 อบต. สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
95 นาย สมาน ศรีสังข จนท.พัสดุ 1 อบต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร
96 นาย สําราญ หัสโสะ จนท.พัสดุ 2 อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
97 นาย สุกรม มุสิกเจริญ จนท.พัสดุ 2 อบต. กาลูปง รามัน ยะลา
98 นาง สุกัญญา ขุทสมบูรณ จนท.พัสดุ 2 ทต. ทับปุด ทับปุด พังงา
99 น.ส. สุชาดา หาญกา จนท.พัสดุ 1 อบต. ปาคาหลวง บานหลวง นาน
100 นาย สุชานนท ส่ิงสา จนท.พัสดุ 1 อบต. แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
101 น.ส. สุชีรา สังขเทพ จพง.พัสดุ 2 อบต. คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
102 น.ส. สุดาใจ ชัยทุมมา จพง.พัสดุ 2 อบต. หัวนา เมือง หนองบัวลําภู
103 นาง สุดารัตน นุมเนียบ ผช.จนท.พัสดุ - ทต. วัดประดู เมือง สุราษฎรธานี
104 น.ส. สุนันท มงคลกาวิล จนท.พัสดุ 3 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
105 น.ส. สุนันทา อุทัยทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. ตาขัน บานคาย ระยอง
106 นาย สุบัญญา มากลัน จพง.พัสดุ 3 ทต. สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
107 น.ส. สุมณฑา ศรีไพบูลย จนท.พัสดุ 2 อบต. ปาไผ สันทราย เชียงใหม
108 น.ส. สุมิตรา นิยะนุช จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
109 น.ส. สุมิตรา ญาติบํารุง จนท.พัสดุ 2 อบต. เขื่องคํา เมือง ยโสธร
110 น.ส. เสาวณิต เปรมปาสัย จพง.พัสดุ 2 อบต. หวยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
111 นาง เสาวลักษณ บุญเปา จนท.พัสดุ 2 อบต. หาดกรวด เมือง อุตรดิตถ
112 น.ส. หนึ่งฤทัย เกษแกว จนท.พัสดุ 1 อบต. หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
113 นาง อตินุช สุวรรณ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. บานนา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
114 นาย อติพร ประพันธเสน จพง.พัสดุ 2 อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
115 น.ส. อทิตยา อนชื่น จนท.พัสดุ 1 อบต. ราวตนจันทร ศรีสําโรง สุโขทัย
116 นาย อนนท นพรัตนมงคล จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร
117 นาย อนุชา ถิตยเลขา จนท.พัสดุ 1 อบต. ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย
118 น.ส. อภิญญา ฟกออน จพง.พัสดุ 2 อบต. บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
119 นาง อภิญญา หามฤทธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. หวยทราย หนองแค สระบุรี
120 นาง อรนภา ศิริศุภฤกษ ผช.จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาเสา เมือง อุตรดิตถ
121 นาง อรวิมล เกียรติกุล จนท.พัสดุ 1 อบต. พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
122 น.ส. ออยทิพย ชูไชย จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
123 นาง อัจฉรา รุกไพรี จนท.พัสดุ 1 อบต. บานคาย เมือง ชัยภูมิ
124 น.ส. อัจฉราภรณ ศิลปะ จพง.ธุรการ 2 อบต. แมหวาด ธารโต ยะลา
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125 น.ส. อัมภา ศรีธรรมมา จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย
126 นาง อาซีซะ กะลูแป จพง.พัสดุ 2 อบต. ประจัน ยะรัง ปตตานี
127 นาง อาทิตยา เดชะวงศ จนท.พัสดุ 1 ทต. บานตาก บานตาก ตาก
128 นาง อาภรณ ปานแกว จนท.พัสดุ 1 อบต. นาโตะหมิง เมือง ตรัง
129 นาง อุดมลักษณ ทรัพยศิริกาญจนา จนท.พัสดุ 1 อบต. วังไผ หวยกระเจา กาญจนบุรี
130 นาย เอกราช สุขศิลปวิทยา จนท.พัสดุ 1 อบต. บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
131 นาย เอกลักษณ วงคประเทศ จนท.พัสดุ 2 อบต. มะขาม มะขาม จันทบุรี
132 น.ส. อุไรลักษณ เฮียบสุวรรณ จพง.พัสดุ 2 อบต. ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
133 น.ส. สุตชาดา ดีสัตถา จนท.พัสดุ 1 อบต. คอกชาง ก่ิง อ.สระใคร หนองคาย
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1 น.ส. กรรณิการ เชียงทอง ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี
2 น.ส. กฤษณา เจริญนอก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
3 น.ส. เกศทิพย กองแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. คลองวัว เมือง อางทอง
4 น.ส. ขวัญนภา ปนะกาโน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
5 นาง ขันมา เหมือนพันธุ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. บางกระบือ เมือง สิงหบุรี
6 น.ส. คณนาถ ศรีสกุลวิจิตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
7 นาย คํานัย บุตรจันทร นักวิชาการสาธารณสุข 6 ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร
8 นาง จริญญา นิสีดา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคคลาน ตาพระยา สระแกว
9 นาย จันทวัฒน ศรีไทย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร
10 น.ส. จิรารัตน ตันวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. บานตํ๊า เมือง พะเยา
11 นาง จุฑามาศ คําออ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. สําราญ เมือง ยโสธร
12 นาง ชญานันท เต็มศิริมงคล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาไรหลวง สองแคว นาน
13 นาย ชาตรี คําเพ็ชร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
14 นาง ชุติมา บริสุทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. มาบโปง พานทอง ชลบุรี
15 นาง ดรุณี ธิสารัง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
16 นาย เดชะ หนูสง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. พังงา เมือง พังงา
17 นาย ธนิตย มีวาสนา นักบริหารงานชาง 7 อบจ. เพชรบุรี เมือง เพชรบุรี
18 นาย ธรรมศักดิ์ สวางวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สรางป ราษีไศล ศรีสะเกษ
19 น.ส. ธารดา มาพงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แต อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
20 น.ส. ธิดารัตน เบาเงิน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
21 นาย นวดล ปาผึ้ง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
22 น.ส. น้ําฝน บุญประคม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. ปากชม ปากชม เลย
23 นาย นิคม สมใจ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
24 น.ส. บารมี สายพัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย
25 นาย ประสิทธิ์ อุดหนุน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. หนองเมธี ทาตูม สุรินทร
26 นาย ปริญญา หาญกุล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
27 นาย ปรีชาวุฒิ นาคเพชรพูล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ศรีจุฬา เมือง นครนายก
28 นาง ปรีดาภรณ สีจง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทน. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
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29 น.ส. ปวรรัตน นอยใส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาสะไมย เมือง ยโสธร
30 น.ส. ปานใจ ธราวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. เดนชัย เดนชัย แพร
31 น.ส. ปยนันท เจริญวัฒนาวาณิชย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
32 นาย พรพยนต สุวรรณศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. มะขามคู ก่ิง อ.นิคมพัฒนา ระยอง
33 น.ส. พัชรี สุหนั่น จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
34 น.ส. ภัทราวดี จันทรเพ็ง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
35 นาย ภาณุ ลาเตะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
36 นาง มะยุรี อุทรักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สมปอย ราษีไศล ศรีสะเกษ
37 นาย แมนญาติ คํามณี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
38 นาย ยศพงษ หาสอดสอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. จอมทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
39 น.ส. รติกาญจน แตงเอี่ยม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง
40 น.ส. รอยทิพย สุดเนตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังสมบูรณ ก่ิง อ.วังสมบูรณ สระแกว
41 น.ส. รัชนีวรรณ คชินทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พรุใน เกาะยาว พังงา
42 นาย ราชันย ดวงแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. สวด บานหลวง นาน
43 น.ส. รุจิรัตน ยินดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง
44 น.ส. วิลาสินี วรกุลพนา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย
45 นาย วุฒิชัย เทพบํารุง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
46 นาย วุฒิศักดิ์ อันทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. นาโพธิ์ ก่ิง อ.กุดรัง มหาสารคาม
47 นาง ศิริพร ชุมพล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
48 นาง สมใจ นพฤทธิ์ จนท.บันทึกขอมูล 5 ทต. บานธิ บานธิ ลําพูน
49 นาย สมพร ชูสังกิจ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ
50 น.ส. สมพร ศรีอินทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
51 นาย สมศาสตร ประชุมของ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. พะเยา เมือง พะเยา
52 นาย สายฝน ตรีณาวงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
53 นาง สําเนียง รัตนโกเศศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุ
54 นาง สุณีรัตน รวมกุศล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. นาซาว เชียงคาน เลย
55 น.ส. สุพิน ปญญาวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คลองหิน อาวลึก กระบ่ี
56 นาง สุภัค โชคระดา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. หนองคู เมือง ยโสธร
57 นาย สุรชัย เจดียกัน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. นานอย นานอย นาน
58 น.ส. สุรีย ขันก่ิง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. พะเยา เมือง พะเยา
59 นาย หัสดินธิ์ ประทุม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. น้ําปาด น้ําปาด อุตรดิตถ
60 น.ส. อนงคพร แสงภักดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โพน คํามวง กาฬสินธุ
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61 นาง อรวรรณ พันธุคุมเกา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คุมเกา เขาวง กาฬสินธุ
62 น.ส. อังคณางค จันทเขต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
63 น.ส. อัจฉรา ลํ้าวรรณวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา
64 น.ส. อัญชลี ศรีบัว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อบต. ดอนกระเบื้อง บานโปง ราชบุรี
65 นาง อันธิกา เปนสุข จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. กระโสบ เมือง อุบลราชธานี
66 น.ส. อําไพ ปวงมาทา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปงปาหวาย เดนชัย แพร
67 นาง อุนเรือน ซ่ือตรง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
68 น.ส. ประอรดิษฐ ธํารงราชภัฏ จนท.บริหารงานทั่วไป 6ว อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
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