




1 นาย กนก สิงหชัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานแปลง ดานขุนทด นครราชสีมา
2 นาย กมลพันธ ทองดี นักพัฒนาชุมชน 3 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
3 นาย กฤษฎา ฉันทานุมัติ หน.สวนโยธา 5 อบต. สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
4 นาย กฤษฎิพัญช เดชวรรณ นายชางโยธา 2 อบต. หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
5 น.ส. กุลนิต ใจยศ จนท.ธุรการ 1 ทต. บางหลวง บางหลวง นครปฐม
6 พ.จ.อ. เกรียงไกร ดํารงแดน จนท.บันทึกขอมูล 3 ทต. นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
7 พ.จ.อ. ขจร จิตจง จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
8 นาย คํานวณ พรหมบุตร หน.สวนโยธา 5 อบต. อาโพย บัวเชด สุรินทร
9 นาย จักราวุธ ภักดีสวรรค จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ชนบท ชนบท ขอนแกน
10 น.ส. จารุณี วิกุล จนท.ธุรการ 1 อบต. ขามเฒา เมือง นครพนม
11 น.ส. จารุนันท อภิชาตวณิชย นักพัฒนาการทองเท่ียว 5 ทม. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
12 นาย ชาคริต จิตถาวร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. รอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
13 นาย ชาญยุทธ ศรีเมฆ จนท.ตรวจสอบภายใน 5 ทม. เลย เมือง เลย
14 นาย ชํานาญ ตนสวรรค นายชางโยธา 2 อบต. พระกลางทุง ทาพนม นครพนม
15 นาง ฑีรกานต ยอดสอน จพง.ประชาสัมพันธ 2 ทต. รองกวาง รองกวาง แพร
16 นาย ณรงคเดช ไชยมูล ปลัด อบต. 6 อบต. อบต.แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
17 นาง ดาราวรรณ ชัยประเสริฐ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. นาอาน เมือง เลย
18 นาย ตอสกุล จิรวงศ หน.สวนโยธา 6 อบต. ศรีกะอาง บานนา นครนายก
19 นาย ธนายุทธ โคตรบรรเทา จนท.ระบบงานคอมฯ 3 ทม. บานไผ บานไผ ขอนแกน
20 นาย ธรรมวิทิต ทองเสน นายชางโยธา 5 ทต. คอหงส หาดใหญ สงขลา
21 นาย ธราธาร ทาระศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. ขามปอม สําโรง อุบลราชธานี
22 น.ส. นนธิชา เหลาเขตกิจ จนท.ธุรการ 1 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
23 นาง นัสติยา พงศพานิชย จนท.ธุรการ 1 อบต. นาแขม เมือง เลย
24 น.ส. นิโลบล ดอนนันชัย จพง.ธุรการ 2 อบต. แมต่ืน อมกอย เชียงใหม
25 นาง เบญญาลักษณ ชูแกว นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา
26 น.ส. ปทุม ฉายยา ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
27 นาย ปฏิยุทธ นาคขํา นิติกร 3 อบต. แมแรม แมแรม เชียงใหม
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28 นาย ปรเมศ ศรีลําดวน จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. ไคนุน หวยผึ้ง กาฬสินธุ
29 น.ส. ปริยานุช ไกรสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30 น.ส. ปวันรัตน ทดชุม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สันปาตอง นาเชือก มหาสารคาม
31 นาย ปญญา แสงเพ็ชร จนท.จัดเก็บรายได 4 ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา
32 น.ส. ปาริชาต อรไทวรรณ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
33 น.ส. ปาริชาต ธนาวรรณ จนท.ธุรการ 1 ทต. โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
34 นาง พรรณี สิมสวัสดิ์ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นาแขม เมือง เลย
35 น.ส. พรสุดา ไชยชาติ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
36 นาย พิรุณฤทธ คงปราบ หน.สวนโยธา 4 อบต. นาแก นาวัง หนองบัวลําภู
37 นาย มงคล ติดนนท จนท.ธุรการ 1 อบต. กองแขก แมแจม เชียงใหม
38 น.ส. มนฑิรา พรพุฒิศิริ จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. อัยเยอรเวง เบตง ยะลา
39 นาย มานัส  ถนอมทรัพย ปลัด อบต. 6 อบต. ภูหลวง ปกธงชัย นครราชสีมา
40 นาย ยงยุทธ บุญประสพ นักบริหาร อบต. 6 อบต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร
41 นาย ราเชนท ศรีชัย นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ลานขอย ปาพะยอม พัทลุง
42 นาย เรวัตร แสวงโลก หน.สวนโยธา 3 อบต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
43 นาย วรเดช ทิพยแดง นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. รองกวาง รองกวาง แพร
44 น.ส. วาสนา ปรอยโคกสูง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
45 นาย วีรพล อรรถจินดา นายชางไฟฟา 4 ทต. พระอินราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
46 นาย เวียงชัย ละเลิศ หน.สวนโยธา 5 อบต. โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
47 นาย ศิวกร ไกรทอง หน.กองวิชาการและแผน 6 ทต. กะทู กะทู ภูเก็ต
48 นาย สมาน สมาน ขั้นชัยภูมิ วิศวกรโยธา 3 ทต. ดอนโมง หนองเรือ ขอนแกน
49 นาง สายฝน กิตติวัฒนพล ปลัด อบต. 6 อบต. รอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
50 นาง สายสุนีย นิลบรรพต จนท.ธุรการ 1 อบต. บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
51 น.ส. สุฑารัตน ชมฟก จนท.ธุรการ 2 อบต. ยางซาย เมือง สุโขทัย
52 นาย สุเทพ ดวงสีบวง ปลัด อบต. 6 อบต. สนามแจง บานหมี่ ลพบุรี
53 นาง สุนทรี บําเพ็ญผล จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ
54 น.ส. สุพัตรา ประมูลศิลป นักวิชาการเงินฯ 3 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
55 น.ส. แสงเดือน ตนทับทิมทอง จนท.ธุรการ 1 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
56 นาง อนงคนุช วินทะไชย จนท.ธุรการ  - อบต. นาแก นาวัง หนองบัวลําภู
57 นาย อภิชาติ โคตรคํา หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
58 ส.อ. อาทิตย ไขเพชร รองปลัด อบต. 7 อบต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
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59 นาย อาทิตย ศรีมงคล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดงมหาวัน ก่ิง อ.เวียงเชียงรุง เชียงราย
60 นาย อานนท ย่ัวสันเทียะ จพง.ธุรการ 4 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
61 นาย โอภาส บรรณศรี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ดงขวาง เมือง นครพนม
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1 นาง กมลกร ทองชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมต่ืน อมกอย เชียงใหม
2 นาง กรรณิกาณ วงศอรินทร หน.สวนการคลัง 3 อบต. ทุงแลง ลอง แพร
3 นาย กานดิศ ชัยภักดิ์ บุคลากร 4 ทน. ตรัง เมือง ตรัง
4 น.ส. เกวลิน นทีกุลเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี
5 นาง ขวัญตา ปนเกตุ หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาเหนือ อาวลึก กระบ่ี
6 นาง จันทมา สุมานิตย หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกสลุด ทาวุง ลพบุรี
7 นาง ชนิดา เองฉวน หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยยูง เหนือคลอง กระบี่
8 นาย ชัยยุทธ เขียวจันทร วิศวกรโยธา 6ว. อบต. บานา เมือง ปตตานี
9 นาย ณรงคศักดิ์ พฤกษา วิศวกรโยธา 3 ทม. เมืองพล พล ขอนแกน
10 น.ส. ณัฐณิชา อนุสรณ จนท.ธุรการ 1 ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช
11 น.ส. ณัฐปรีดา เปรมปรี นักวิชาการคลัง 5 อบต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
12 นาย ทรงศักดิ์ อุนไธสง หน.สวนโยธา 5 อบต. ศรีสวาง นาโพธิ์ บุรีรัมย
13 น.ส. ธิติพร ธิงาม จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
14 นาง นิรมิต พิลาภ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
15 น.ส. นิสากรณ พันธสวัสดิ์ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ทาเกษม เมือง สระแกว
16 นาง นุชนารถ แสงแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. พะตง หาดใหญ สงขลา
17 นาย พงษกร สุพรรนานนท หน.สวนโยธา 5 อบต. รั้วใหญ เมือง สุพรรณบุรี
18 นาง พงษา รอยกุลเจริญ หน.สวนการคลัง 7 อบต. บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
19 น.ส. พรทิพย สุวรรณสังข หน.สวนการคลัง 5 อบต. อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบ่ี
20 นาย พิษณุพงษ พุมมาก จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
21 น.ส. เพชรรุง พลเมือง จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. ทามวง ทามวง กาญจนบุรี
22 น.ส. เพียรทอง นุผัด หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาขาว เมือง นาน
23 น.ส. ภัทรกมล เจริญ นักวิชาการศึกษา 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
24 นาย ภานุวัฒน พัฒนกุล นายชางโยธา 5 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
25 นาย มนตชัย โรจนพงษ หน.กองชาง 5 ทต. มะขามดู ก่ิง อ.นิคมพัฒนา ระยอง
26 นาง ยุภาพร ไชยเมือง นักวิชาการคลัง 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
27 นาง วัยเรียน ทองคํา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดูใต เมือง นาน
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28 น.ส. วิชญาดา บูรณญเพชร จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. โคกกรวด เมือง นครราชสีมา
29 น.ส. วิไลลักษณ ดวงเกลี้ยง ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา
30 นาย วีระ ชุมสงฆ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย
31 นาย ศศิวรรณ สุรีย จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี
32 น.ส. ศิริวรรณ ขวัญใจ จพง.ธุรการ 5 ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช
33 น.ส. สายใจ บุญคงมาก จนท.ธุรการ 5 ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช
34 น.ส. สุกัญญา ลิขิตธํารงกวิน หน.สวนการคลัง 5 อบต. อาวลึกนอย อาวลึก กระบ่ี
35 น.ส. สุมาลี ไชยชนะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
36 น.ส. สุมาลี ชัยสุวรรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เขาใหญ อาวลึก กระบ่ี
37 นาง สุริยาพร ปวุตินันท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. ทามวง ทามวง กาญจนบุรี
38 นาย สุวิทย วรรณธานี จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร
39 นาย เสฏฐสัณห โคตรมา นายชางโยธา 3 ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
40 นาง อัจฉรา ปริมาส จพง.จัดเก็บรายได 3 อบต. ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
41 น.ส. เอ ใจแสน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถ
42 นาย วัลลภ นาสมใจ หน.สวนโยธา 5 อบต. น้ําเปน ก่ิง อ.เขาชะเมา ระยอง
43 นาย ระวิ มากสอน จนท.บริหารงานชาง 6 อบต. ทับมา เมือง ระยอง
44 นาย สุรชัย ดังกอง หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองไร เมือง ระยอง
45 น.ส. ปาริชาติ นาคพันธุ จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 น.ส. กมลวรรณ วังมณี หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย
2 นาย กานตปภัส ออนศรี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางหลวง บางหลวง นครปฐม
3 นาง เกสร เวชเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางเสด็จ ปาโมก อางทอง
4 นาง จันทรจิรา โภคบุตร จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
5 น.ส. จันทราวดี เติมมี หน.สวนการคลัง 3 อบต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร
6 นาง จิดาภา ขุนทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. โพงเพง ปาโมก อางทอง
7 นาง ชนาธิป เวียงคํา หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ
8 นาง ชนานันท ใจลาด จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
9 น.ส. ชลธิชา แคบํารุง นักวิชาการเงินฯ 3 อบต. กระทุมลม สามพราน นครปฐม
10 น.ส. ณัฐชนา รักจะบก จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองไขน้ํา เมือง นครราชสีมา
11 นาง ณัฐพัชร อธินันท นักบริหารงานคลัง 6 อบต. รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
12 นาง ณิชาภัทร เหลืองออน จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม
13 น.ส. ดรุณี พิรุณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา
14 นาง ดวงใจ ธรรมสาร จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
15 นาง ทวิกรณ จันตะเภา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชอนสมบูรณ หนองมวง ลพบุรี
16 น.ส. ทวีนันท อํานวยพันธวิไล นักวิชาการเงินฯ 3 อบต. สลกบาตร ขานุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
17 นาย ทักษิณ กูลเรือน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาผา แมจริม เชียงใหม
18 น.ส. ทัศนีย พลอยทับทิม หน.สวนการคลัง 4 อบต. โพรงอากาศ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
19 นาย ธีรวุฒิ ไชยตมเชือก หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
20 น.ส. นงนุช โคตรหนองปง จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. กุดธาตุ ก่ิง อ.หนองนาคํา ขอนแกน
21 นาง นบปจักร นาคเจือทอง จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. ทาทอง เมือง พิษณุโลก
22 น.ส. นภัสกร กันสี จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
23 น.ส. นัณนรี มีสวน หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมเจาอยูหัว เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
24 น.ส. นุตจนาถ วรนาม จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
25 นาย บุญชัย สารีอาจ หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาแก นาวัง หนองบัวลําภู
26 น.ส. ประกายพร เรืองฤทธิ์ จพง.การเงินและบัญชี 6ว. ทต ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
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27 น.ส. ประทุมรัตน สวางศรี นักวิชาการเงินฯ 3 อบต. หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
28 น.ส. ประรินญา รักสะนิคม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
29 นาง ปรานอม พันธุรักษ นักวิชาการคลัง 5 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
30 น.ส. ปรีดาวรรณ เดชกลา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ทาทอง เมือง พิษณุโลก
31 น.ส. ปยนุช อุปทะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานทับ แมแจม เชียงใหม
32 นาง พนิดา แปนพยอม จพง.การเงินและบัญชี 6ว. ทต บานนา บานนา นครนายก
33 นาง พรพรรณ สังคเลิศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
34 น.ส. พรรณิภา เกตุกุล จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
35 น.ส. พวงเพชร เฝอจันดี จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา
36 น.ส. พิมทอง ภักดีสอน ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ
37 น.ส. พิมพวิไล ศิริพันธุ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ชอนสมบูรณ หนองมวง ลพบุรี
38 นาง พิศมัย ยาโพธิ์ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถ
39 นาง ภรนิภา จันทรคํา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. วังหิน เมือง อุตรดิตถ
40 น.ส. ภัชรี พงษปยะรัตน หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองไขน้ํา เมือง นครราชสีมา
41 นาง ภิญญดา รัฎฎราช จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี
42 นาง มณี สรีทอง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
43 น.ส. มนฤดี ใจอยู จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. น้ําคํา เมือง ศรีสะเกษ
44 น.ส. ยุพดี กันสุก จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี
45 น.ส. ยุภา จันทรโสม หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานชบ สังขะ สุรินทร
46 น.ส. รวิวรรณ พรมลี จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. เมืองหงส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
47 น.ส. รวีวรรณ ไชยเมืองเลน นักบริหารงานคลัง 6 อบต. หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร
48 นาง รัชฎาภรณ อางแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
49 นาง รัตนา คงสงฆ หน.สวนการคลัง 5 อบต. กกโก เมือง ลพบุรี
50 นาง รัตนาพร ขุยคํามี หน.สวนการคลัง 3 อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
51 นาง รัตนาภรณ ธีสุระ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
52 น.ส. เรณู ยงย่ิง หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
53 นาง ลาวัลย สีดาเสถียร จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
54 นาง วงเดือน จันทมา หน.สวนการคลัง 6 อบต. ขามปอม สําโรง อุบลราชธานี
55 นาง วรรณภา วิชัยรัมย หน.สวนการคลัง 3 อบต. ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
56 นาง วราลักษณ ศรีภูมิ จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
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57 น.ส. วลัยพร มีสา หน.สวนการคลัง 6 อบต. วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ
58 น.ส. วัชราภรณ ทับผล จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร
59 น.ส. วัลลภา ต้ังพยุหะ นักวิชาการคลัง 5 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
60 นาย วิทูรย บุญรักษา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โนนกอก เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
61 นาง วิภาวี เพ็ชรโรจน จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. สะนอ ยะรัง ปตตานี
62 นาง วิไลพร จิตไทย หน.สวนการคลัง 4 อบต. หวยสม ภูกระดึง เลย
63 น.ส. ศันสนีย อุดมตะคุ จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา
64 น.ส. ศิริโดม สายสมุทร จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
65 นาง ศิรินทรทิพย รุงแจงรังษี นักบริหารงานคลัง 6 อบต. ธํามรงค เมือง กําแพงเพชร
66 น.ส. ศิริลักษณ สุดชารี จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
67 นาย สงกรานต นนทะคุณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
68 นาง สมฤดี จุใจรั่ม หน.สวนการคลัง 5 อบต. หัวเสือ ขุขันธ ศรีสะเกษ
69 น.ส. สายสุดา ต้ังจิตวิริยะกุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองฉาง ขุขันธ ศรีสะเกษ
70 น.ส. สาวิตรี นามเสาร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางไทรปา บางเลน นครปฐม
71 น.ส. สุกัญญา อูทองมาก หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
72 น.ส. สุดา แชมละออ จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. บางไทรปา บางเลน นครปฐม
73 นาง สุนัดดา สงสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง
74 น.ส. สุนันท เกตุธานี จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
75 นาง สุพัตรา บริบาล หน.สวงนการคลัง 5 อบต. ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง
76 นาง สุภาพรรณ โตมอญ จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. กระทุมลม สามพราน นครปฐม
77 น.ส. สุภาวดี ปยนารถ จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
78 น.ส. สุมาลี มณีนิล จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ประจัน ยะรัง ปตตานี
79 น.ส. เสาวนีย เจียวรัมย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
80 น.ส. เสาวภา คงแหลม หน.สวนการคลัง 5 อบต. โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
81 น.ส. โสภา จันครา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หัวเสือ ขุขันธ ศรีสะเกษ
82 น.ส. โสภิณ ปนแกว จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. กกโก เมือง ลพบุรี
83 นาง โสฬส ลาบรรเทา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานดาน เมือง อุตรดิตถ
84 น.ส. อภิรักษ บุญรักษา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
85 นาง อมรรัตน อินศร หน.สวนการคลัง 5 อบต. เอราวัณ เอราวัณ เลย
86 นาง อารีรัตน ดีโทน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถ
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87 นาง อุไรวรรณ เลาสูงเนิน หน.สวนการคลัง 4 อบต. กุดธาตุ กิ่ง อ.หนองนาคํา ขอนแกน
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