
ลําดับ ตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 น.ส.จรัสศรี หมวดอินทอง จพง.กง.บช.5 อบต.กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
2 นางสุจิตรา วิไลลักษณ จพง.กง.บช.6 อบจ.ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
3 นายอิศรา อรรถวิสุทธิกุล จพง.ธก.5 อบจ.นนทบุรี เมือง นนทบุรี
4 นางพรศิริ อภัยศรี จพง.กง.บช.6 ว อบจ.กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ
5 น.ส.สมศิริ นิลพันธุ จพง.กง.บช.6ว ทต.โคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ
6 นางสุพัตรา หลาสมศรี จพง.พัสดุ 6 อบจ.ลําปาง เมือง ลําปาง
7 นางดรุณี ดีธรรม จพง.กง.บช.5 อบจ.ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
8 นางวันดี เขียวเอี่ยม จพง.พัสดุ 5 อบต.บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
9 น.ส.อาภรณ ศรีนนทเรือง จพง.กง.บช.6 อบต.บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
10 นางวรางคณางค บางทอง จพง.กง.บช.6 อบต.บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
11 น.ส.รุงนภา จันดาวงศ จพง.กง.บช.5 อบต.ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
12 นางภิญญดา วัฏฏราช จพง.กง.บช.5 อบต.บางมวง บางใหญ นนทบุรี
13 น.ส.แสงเดือน เผือกเหลือง จพง.กง.บช.4 ทต.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ
14 นางดวงอมร วงศละคร จพง.พัสดุ4 ทต.นํ้าปลีก เมือง อํานาจเจริญ
15 นางขนิษฐา มุงยุทธกลาง จพง.กง.บช.3 อบต.โคกกรวด เมือง นครราชสีมา
16 น.ส.เพ็ญนภา พาทองคํา จพง.กง.บช.3 ทต.บานหมอ บานหมอ สระบุรี
17 น.ส.อัญชลี หัดขะเจ จพง.คลัง 3 ทต.เทพา เทพา สงขลา
18 นายยุทธศักดิ์ แสนโภชน จพง.พัสดุ3 อบจ.หนองคาย เมือง หนองคาย
19 นางจันทรวลัย บุญทวี จพง.กง.บช.6 อบจ.ชลบุรี เมือง ชลบุรี
20 นางวรรณี ชวงสงเคราะห จพง.กง.บช.6ว ทน.นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
21 นางสุดารัตน อรัญนะภูมิ จพง.กง.บช.6 อบต.วัดไทรย เมือง นครสวรรค
22 นางปราณี ทศมาศ จพง.กง.บช.6 ทม.ขลุง ขลุง จันทบุรี
23 น.ส.อุษา มาดี จพง.กง.บช.6ว อบจ.อุตรดิตถ เมือง อุตรดิตถ
24 นางเย็นใจ ทองใส จพง.กง.บช.6 ว อบจ.สกลนคร เมือง สกลนคร
25 นางเวธกา สมานไทย จพง.ธก.4 อบจ.สุรินทร เมือง สุรินทร
26 น.ส.จิราภรณ สุทธิประภา จพง.กง.บช.5 อบต.บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
27 นางอรุณศรี สุวรรณรัตน จพง.กง.บช.5 อบต.บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี
28 นางลัคณา สินสอาด จพง.กง.บช.5 อบต.พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
29 น.ส.วาสนา พูลเจริญ จพง.กง.บช.4 อบต.เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
30 น.ส.ดวงใจ สาริยา จนท.กง.บช.4 ทต.นํ้าโสม นํ้าโสม อุดรธานี

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขาฝกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุนที่ 2
ระหวางวันที่  18 กุมภาพันธ - 11 เมษายน 2551 

ณ อาคาร 2 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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31 นายเวนิช สีดี จพง.กง.บช.4 ทต.ตรอน ตรอน อุตรดิตถ
32 นางธมลวรรณ สรอยมี จพง.กง.บช.3 ทต.บานตาก บานตาก ตาก
33 น.ส.ปรารถนา อุเทศนันทน จพง.กง.บช.4 ทต.สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี
34 น.ส.รังสิมา ประดิษฐจับ จพง.กง.บช.3 ทม.ชลบุรี เมือง ชลบุรี
35 นายสุทัศน คงสมหมาย จพง.กง.บช.3 อบต.เมืองหมี เมือง หนองคาย
36 นางวรรณภา ศรีหาคลัง จพง.กง.บช.3 อบต.พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
37 นางชนกมาศ จันทรชม จพง.กง.บช.3 อบต.บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย
38 นายสุนทร นิลนันท จพง.กง.บช.3 อบต.สองหอง เมือง บุรีรัมย
39 น.ส.ศศิวิมล ศรีคงเพชร จพง.กง.บช.3 อบต.กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
40 น.ส.มณีวรรณ ชีนาวงษ จพง.กง.บช.3 อบต.สีกาย เมือง หนองคาย
41 นางธินวัฒน แกวเพชร จพง.กง.บช.3 อบต.เทพนคร เมือง กําแพงเพชร
42 น.ส.อรอุมา ศรีสวนจิก จพง.กง.บช.3 อบต.หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
43 นางอมรรัตน เขียวสี จพง.กง.บช.3 อบต.นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู
44 น.ส.วารินทร จันทรแจมศรี จพง.กง.บช.3 อบต.หนองรี เมือง ชลบุรี
45 น.ส.สมจิต มีผล จพง.กง.บช.3 อบต.ปากนํ้าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
46 นางพัชรี ทิพยสุนา จพง.กง.บช.3 อบต.นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
47 นางพัชรินทร เตปนยะ จพง.กง.บช.3 อบต.นางแล เมือง เชียงราย
48 น.ส.อัญชลี บุญสรอย จพง.กง.บช.3 อบต.โปงผา แมสาย เชียงราย
49 นางวิทยาพร จิตตาดู จพง.กง.บช.3 อบต.นํ้าดิบ ปาซาง ลําพูน
50 นางศราภรณ พิมพิรัตน จพง.กง.บช.3 อบต.โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
51 น.ส.รัชนี เพียเฮียง จพง.กง.บช.3 อบต.สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
52 น.ส.กรรณิการ จันทะนาม จพง.พัสดุ3 อบต.ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
53 น.ส.วิมล ยศตื้อ จพง.กง.บช.3 อบต.บอแฮว เมือง ลําปาง
54 นางเปรมจิตร บานคุม จพง.กง.บช.3 อบต.หลวงใต งาว ลําปาง
55 น.ส.ปยวัลย กลิ่นทอง จพง.กง.บช.3 อบต.บานแหง งาว ลําปาง
56 น.ส.นันทวัน ไชยสิทธิ์ จพง.กง.บช.3 อบต.สบเปง แมแตง เชียงใหม
57 นางภาวดี พร้ิวไธสง จพง.กง.บช.3 อบต.โนนทอง หนองเรือง ขอนแกน
58 น.ส.ฐิติชญา ประสมชาติ จพง.กง.บช.3 อบต.ตาเนาะปูเตะ บันนังสตา ยะลา
59 นางมลิกา เกตุแกว จพง.กง.บช.3 อบต.แมเย็น พาน เชียงราย
60 น.ส.ชุลีวัลย สวัสดี จพง.กง.บช.3 อบต.นาวง หวยยอด ตรัง
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61 น.ส.เสริมศิริ หลักเงินชัย จพง.กง.บช.3 อบต.คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร
62 น.ส.ภาวินี ปนนาค จพง.กง.บช.3 อบต.หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค
63 นางจันทรา เที่ยงทัด จพง.กง.บช.4 ทม.ชุมพร เมือง ชุมพร
64 นางทิพยเนตร รักษาริกรณ จพง.กง.บช.3 ทต.ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค
65 น.ส.อัฉรีย ขาวคํา จพง.กง.บช.3 ทต.หลักหา บานแพว สมุทรสาคร
66 นางศุภร วันทาทราย จพง.กง.บช.3 อบต.แมฮี้ ปาย แมฮองสอน
67 น.ส.อุสรา วงศสุวรรณ จพง.กง.บช.3 อบต.หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
68 น.ส.สุวเนตร ธงยศ จพง.กง.บช.3 อบต.ผาตั้ง สังคม หนองคาย
69 นายสุพลีรภัทร ยมโคตร จพง.กง.บช.3 อบต.อุดมพร กิ่งอ.เฝาไร หนองคาย
70 นางนิตยา นวลมี จพง.กง.บช.3 อบต.โคกสัก บางแกว พัทลุง
71 น.ส.ยุพิน อินทรอุดม จพง.กง.บช.3 ทต.แสงสวาง หนองแสง นครราชสีมา
72 นางจีนเรศ สีสุหราย จพง.กง.บช.3 อบต.แมกา เมือง พะเยา
73 นางจีรภา ปยณรงคโรจน จพง.กง.บช.3 ทต.ปากนํ้า เมือง ระนอง
74 นางสุภาพรรณ สุภาษร จพง.กง.บช.3 อบต.หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
75 นายจักรกฤษณ พรมเมืองเกา จพง.กง.บช.3 อบต.เมืองใหม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
76 นางไพบูลย ทิพรักษ จพง.กง.บช.3 อบจ.หนองคาย เมือง หนองคาย
77 น.ส.ณภัทร มากคะมุด จพง.กง.บช.3 อบต.อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
78 น.ส.จุฑาธิป บุญประเสริฐ จพง.กง.บช.3 อบต.ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
79 น.ส.พิสรารัตน สรวงศิริ จพง.กง.บช.3 อบต.นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
80 น.ส.สายชล แจมแจง จพง.กง.บช.3 ทต.หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
81 น.ส.ปรียารัตน โคประโคน จพง.กง.บช.3 อบต.สะแกโพรง เมือง บุรีรัมย
82 น.ส.ฐิติพร ธาตุวิสัย จพง.กง.บช.3 อบต.คอกชาง สระใคร หนองคาย
83 น.ส.สายพิณ พุทไธสงค จพง.กง.บช.3 อบต.บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
84 น.ส.นาวะรินทร สุวรรณทา จพง.กง.บช.3 อบต.หวยซอ เชียงของ เชียงราย
85 น.ส.ปราณี จันตะชัย จพง.กง.บช.3 อบต.ทาสุด เมือง เชียงราย
86 น.ส.ประทุมภรณ ชนะชัย จพง.กง.บช.3 อบจ.ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
87 น.ส.นิราภร ทรชวย จพง.กง.บช.3 อบต.ทาจําป เมือง พะเยา
88 น.ส.สุดจิต พลพยัคฆกุล จพง.กง.บช.3 ทต.ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน
89 น.ส.ดวงใจ ชอบทํากิจ จพง.กง.บช.3 อบต.ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
90 นางทัชริกา สืบกลาง จพง.กง.บช.3 อบต.หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
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91 นางสาว จิลดา ปงรังษี จพง.กง.บช.3 อบจ.พะเยา เมือง พะเยา
92 นางสาว อมรรัตน สารภรณ จพง.จัดเก็บ3 ทต.โรงชาง มหาราช พระนคร ฯ
93 นางสาว รัชนี ฟุงสิริสัมพันธ จพง.ธุรการ 3 ทต.อุโมงค เมือง ลําพูน
94 นาง ปาริชาติ แสนทวีสุข จพง.กง.บช.3 อบต.ทาดอกคํา บึงโขงหลง หนองคาย
95 นางสาว แสงเดือน ทําทอง จพง.กง.บช.3 อบต.บานต๊ํา เมือง พะเยา
96 นาง ศิริพร มโนจิตต จพง.กง.บช.3 อบต.ปาออดอนชัย เมือง เชียงราย
97 นางสาว หทัยนุช นันติแกว จพง.กง.บช.3 ทต.สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
98 นาง นฤมล เนาวชมภู จพง.กง.บช.3 ทต.บานดู เมือง เชียงราย
99 นาง อารดา ปอมดวง จพง.กง.บช.3 อบต.มวงคํา พาน เชียงราย
100 นาง รุงนภาพร เลียบไธสงค จพง.กง.บช.3 อบต.หนองกระทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
101 นางสาว อุไรวรรณ อินพิรุด จพง.กง.บช.3 อบต.บานออน งาว ลําปาง
102 นางสาว พเยาว กลอมจาด จพง.กง.บช.3 อบต.วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทัย
103 นางสาว เกศินี มธุรสปรีชากุล จพง.พัสดุ 3 ทต.บรรพตพิสัย บรรพตพิสัย นครสวรรค
104 นาง นพาพร ใจนํ้า จพง.กง.บช.3 อบต.เนินพระปรางค สองพี่นอง สุพรรณบุรี
105 นางสาว ภาวิณี ตันตระกูล จพง.กง.บช.3 อบต.ขุนพิทักษ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
106 นางสาว สุดารัตน พูนวิชาการ จพง.พัสดุ 3 ทต.ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี
107 นางสาว มลิวัลย เอกตาแสง จพง.กง.บช.3 อบต.คําแมด กิ่งอ.ซําสูง ขอนแกน
108 นางสาว ปริศนา ประภาหาร จพง.กง.บช.3 อบต.บานดง อุบลรัตน ขอนแกน
109 นางสาว ชิดชนก เกตุแกว จพง.กง.บช.3 อบต.สามเรือน บางปะอิน พระนคร ฯ
110 นางสาว อัญรัตน คําประดิษฐ จพง.กง.บช.3 อบจ.ตาก เมือง ตาก
111 นางสาว เสาวนีย อิ่มสุวรรณ จพง.กง.บช.3 อบต.นาปา เมือง ชลบุรี
112 นาง นฤมล แกวอยู จพง.กง.บช.3 อบต.นาโบสถ วังเจา ตาก
113 นาง นคร ศรีลาพัฒน จพง.กง.บช.3 อบต.สะอาด โพธิ์ชัย รอยเอ็ด
114 นางสาว อุไรวรรณ เอี่ยมศรี จพง.กง.บช.3 อบต.เหลาตางคํา โพนพสิัย หนองคาย
115 นางสาว ขวัญจิรา วงษนวลตา จพง.กง.บช.3 อบต.แกงไก สังคม หนองคาย
116 นาง วิภารัตน แปนหม่ืนไวย จพง.กง.บช.3 อบต.หนองกระทุม เมือง นครราชสีมา
117 นาง เครือสุวรรณ ใจแกว จพง.กง.บช.3 อบต.ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
118 นาย สุพร จันดาเบา จพง.กง.บช.3 อบต.เชียงยืน เมือง อุดรธานี
119 นาง จงกลณี กุลชนะรงค จพง.กง.บช.4 ทต.หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ
120 นางสาว วรรณา หนูทิม จพง.กง.บช.4 อบต.จองถนน เขาชัยสน พัทลุง

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผูไดรับคัดเลือกเขาฝกอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี) รุนที่ 3
ระหวางวันที่  18 กุมภาพันธ - 11 เมษายน 2551 

ณ อาคาร 2 ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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121 นาง สุวรรณี ตั้งบวรธรรมา จพง.จัดเก็บ3 ทต.สตึก สตึก บุรีรัมย
122 นางสาว ภัณฑิลา นอยเจริญ จพง.กง.บช.3 อบต.นาดี กิ่งอ.เฝาไร หนองคาย
123 นาย สงกรานต กันทะจิตร จพง.กง.บช.3 ทต.พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
124 นางสาว กัลยา ชัติยะ จพง.กง.บช.3 อบต.สันทรายงาม เทิง เชียงราย
125 นางสาว วรินทร ลิมสุวรรณ จพง.กง.บช.3 อบต.ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
126 นางสาว เอมอร แสงเพชร จพง.กง.บช.3 อบต.นาวุง เมือง เพชรบุรี
127 นางสาว วินัฏตา สุวรรณพงค จพง.กง.บช.3 ทต.ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
128 นางสาว นวพร เกียรติพิริยะ จพง.กง.บช.3 อบต.บานเกาะ พระนครฯ พระนคร ฯ
129 นางสาว อรอุมา เสาทองหลาง จพง.กง.บช.3 อบต.รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
130 นางสาว ขนิษฐา นะภาโชติ จพง.กง.บช.3 ทต.โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน จันทบุรี
131 นางสาว สวิชญา นุมมาก จพง.กง.บช.3 ทม.บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
132 นาง เกษร ใสสดศรี จพง.กง.บช.3 อบต.สําโรงใหม ละหานทราย บุรีรัมย
133 นางสาว ศติษา เฉลยพจน จพง.กง.บช.3 อบต.มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
134 นางสาว กิ่งดาว ฉายรมย จพง.กง.บช.3 อบต.นามน นามน กาฬสินธุ
135 นาย ธวัชชัย นพคุณ จพง.พัสดุ 3 อบต.เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี
136 นาง อารีรัตน พรมชาติ จพง.กง.บช.3 อบต.วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค
137 นาง ศิริรัตน เอี่ยมแสง จพง.กง.บช.5 ทม.อางทอง เมือง อางทอง
138 น.ส. เพลินจิตร กันหาปอง นวช.กง.บช.3 อบต.ทาสวรรค นาดวง เลย
139 น.ส. จันทนา อุเทศพรรัตนกุล จพง.กง.บช.4 อบต.โคกคอน ทาบอ หนองคาย
140 นาง สมลักษณ มะมิง จพง.กง.บช.6 อบจ.ปตตานี เมือง ปตตานี
141 นาง นุตประวีณ เหมือนพะวงศ จพง.จัดเก็บ.5 ทน.หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
142 นาง สุวณี หะยาสาแม จพง.กง.บช.6 อบจ.ปตตานี เมือง ปตตานี
143 นาง อุทุมพร สุวรรณ จพง.พัสดุ.5 อบจ.ปตตานี เมือง ปตตานี
144 นาง ดิศรินทร สาหรายทอง จพง.จัดเก็บ.3 ทต.ทาโขลง ทาวุง ลพบุรี
145 นาง ศิริรัตน สุขมาก จพง.กง.บช.5 ทม.ราชบุรี เมือง ราชบุรี
146 นาง เตือนใจ ลนเหลือ จพง.กง.บช.5 อบต.กองดิน แกลง ระยอง
147 นาง ณัฐชยา พวงดอกไม จพง.กง.บช.4 อบต.หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค
148 นาง นรีภรณ พานทอง จพง.กง.บช.5 ทม.พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
149 นาง กัลยารัตน ธนภัทรไพศาล จพง.กง.บช.5 อบจ.ชลบุรี เมือง ชลบุรี
150 นาง ประภากร ควรรณสุ จพง.กง.บช.5 อบจ.นครพนม เมือง นครพนม
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151 น.ส. ปณัฐภรณ สยมภาค จนท.พัสดุ.4 อบจ.สงขลา เมือง สงขลา
152 นาง ธนัญญา โสบุญ จพง.กง.บช.5 ทต.สํานักขาม สะเดา สงขลา
153 นาง ชุติมา ชาวบานไร จพง.กง.บช.6ว อบต.โคกขาม เมือง สมุทรสาคร
154 นาง สุมาลี เพ็งรักษา จพง.กง.บช.5 อบต.แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร
155 น.ส. ปทมา ไชยพรหม จพง.กง.บช.4 อบต.หมอกจําแป เมือง แมฮองสอน
156 นาง จารุวัลย วุฒิ จพง.กง.บช.3 อบต.แมยาว เมือง เชียงราย
157 น.ส. เปรมจิต ผาลาด จพง.กง.บช.3 อบต.เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
158 น.ส. ประภาพร พรมโคตร จพง.กง.บช.3 อบต.วัดธาตุ เมือง หนองคาย
159 นาง โนรี พุดลา จพง.กง.บช.3 ทต.ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
160 นาง เบ็ญจา ศรีพงศานนท จพง.กง.บช.5 อบจ.ชัยนาท เมือง ชัยนาท
161 น.ส. ภัทรา จีนสืบสาย จพง.กง.บช.5 อบต.คลองใหม สามพราน นครปฐม
162 นาง เกษร หม่ืนดวง จพง.กง.บช.3 อบต.งิ้ว เทิง เชียงราย
163 น.ส. นิลนภา กระมงคล จพง.กง.บช.3 อบต.บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู
164 นาง รัตนา นิระราช จพง.กง.บช.3 อบต.หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ
165 น.ส. กนิษฐา แสงผา จพง.กง.บช.3 อบจ.นครพนม เมือง นครพนม
166 นาง ประวีณา หลักดี จพง.กง.บช.3 อบต.ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
167 นาง ชณิตา บุเงิน จพง.กง.บช.3 อบต.หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
168 นาย วีระพงษ คํามูล จพง.กง.บช.3 อบต.ขอนแกน เมือง รอยเอ็ด
169 น.ส. จุไรรัตน โคตะสิน จพง.กง.บช.3 อบต.ปทุม เมือง อุบลราชธานี
170 น.ส. ขวัญหทัย จิตพิไล จพง.กง.บช.3 อบต.รัตนวาป รัตนวาป หนองคาย
171 น.ส. มลิวัลย ประวัง จพง.กง.บช.3 ทต.เชียงคํา เชียงคํา พะเยา
172 น.ส. สุมิตตา สยมชัย จพง.พัสดุ.3 อบต.ปากคาด ปากคาด หนองคาย
173 นาง สมนี ธรรมแสงโชติ จพง.คลัง.6 ทม.มาบตาพุด เมือง ระยอง
174 นาง รัตนาภรณ อนันตะวัน จพง.กง.บช.6ว อบจ.อุดรธานี เมือง อุดรธานี
175 น.ส. พัชนีย กรีสุวรรณ จพง.กง.บช.6 อบต.สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
176 นาง ชุติมา ปญญารัตน จพง.กง.บช.6 ทม.แมฮองสอน เมือง แมฮองสอน
177 นาง อัญญรัตน ศรีสําราญ จพง.กง.บช.4 ทต.บานแพง บานแพง นครพนม
178 นาง อไุรพร โยธามาศ จพง.กง.บช.4 อบต.ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู
179 นาง กมลรัตน แสงสาย จพง.กง.บช.4 อบต.หนองบัว นามน กาฬสินธุ
180 น.ส. วรินทร คําพึ่ง จพง.ธก.3 ทต.บางปู เมือง สมุทรปราการ




