




1 น.ส. กนกวัลย ใจเย็น จนท.พัสดุ 1 อบต. แดนชุมพล สอง แพร
2 นาง กรรณิการ พริ้งเพลิด จนท.พัสดุ 1 อบต. แมจั๊วะ เดนชัย แพร
3 น.ส. กอบกุล ปุกกระโทก จนท.พัสดุ 1 อบต. นางรํา ประทาย นครราชสีมา
4 น.ส. กัลญา แสนจันทร จนท.พัสดุ 1 อบต. ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
5 นาง กาญจนา เคหะรักษ จพง.จัดเก็บรายได 4 ทต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
6 น.ส. เกศินี มณีพวง จนท.พัสดุ 1 อบต. มะนังยง ยะหริ่ง ปตตานี
7 น.ส. ขนิษฐา ทองเรือง จนท.พัสดุ 1 อบต. นาทราย เมือง นครพนม
8 นาย คําฟอง สุวรรณเพ็รชร จนท.พัสดุ 1 อบต. สิงห เมือง ยโสธร
9 น.ส. จิณณพัต นิลฉ่ํา จนท.พัสดุ 1 อบต. วังหิน บานไร อุทัยธานี
10 นาย จิรศักดิ์ บัวสําลี จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
11 น.ส. จิราภร แกวการไล จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี
12 นาง ชนกานต เพ็ชรหาญ จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองยวง กิ่ง อ.เวียงหนองลอง ลําพูน
13 นาย ชนสรณ กัลยาณกรสกุล จนท.พัสดุ 5 อบต. ทาโพธิ์ เมือง พิษณุโลก
14 น.ส. ชนากานต สมไธสง จนท.พัสดุ 1 ทต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย
15 นาง ชุติมา เพลินแกว จพง.พัสดุ 2 ทต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
16 นาง ณัฏยา สุภาไสย จนท.พัสดุ 1 อบต. กุดดู โนนสัง หนองบัวลําภู
17 น.ส. ดุษฎี แซต้ัน จพง.พัสดุ 2 อบต. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
18 น.ส. ถนอม ปรีชาชน หน.สวนการคลัง 5 อบต. สองพ่ีนอง ทาแซะ ชุมพร
19 น.ส. ทรัพยศิริ แตงออน หน.สวนการคลัง 4 อบต. กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ
20 น.ส. ทัศรี อาจวิชัย จนท.พัสดุ 1 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
21 นาง ธนภัส ราชครุฑ จนท.พัสดุ 1 อบต. บานขา ศรีสงคราม นครพนม
22 นาง ธัญญาเรศ บุญยังมี จนท.พัสดุ 1 อบต. แคนใหญ เมือง รอยเอ็ด
23 น.ส. นพมาศ หงษยนต จนท.พัสดุ 2 อบต. พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
24 น.ส. นภารัตน โยธาบริบาล หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดินอุดม ลําทับ กระบี่
25 น.ส. นิตยา อัศฤกษ จนท.พัสดุ 1 อบต. แจระแม เมือง อุบลราชธานี
26 น.ส. ปฐมพร ใบขุนทด จพง.พัสดุ 2 อบต. วังยายทอง กิ่ง อ.เทพารักษ นครราชสีมา
27 น.ส. ปภาวรินทร จันทะแจม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองหัวชาง พรเจริญ หนองคาย
28 น.ส. ปวีณา แตงสี จนท.ธุรการ 1 ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร
29 น.ส. ผกาภรณ เทียนไสย หน.สวนการคลัง 3 อบต. หนองหัวชาง พรเจริญ หนองคาย
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30 นาย พรชนก ปลอดชูแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
31 น.ส. พัชฏาพร พินิจมนตรี จนท.พัสดุ 1 อบต. ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
32 นาง พัชราภรณ ศิลปถิรกาญจน จนท.พัสดุ 1 อบต. ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
33 น.ส. พัชรินทร เผชิญรัตน จนท.พัสดุ 1 ทต. ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
34 น.ส. พัทธนันท กรงแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. ตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
35 นาง พิชานันท ประนันท จพง.ธุรการ 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
36 นาย ภัทรพงศ เวทโอสถ จนท.พัสดุ 1 อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
37 นาง ภารยา พลสินธุ จพง.พัสดุ 2 อบต. ทุงกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย
38 นาย ภูมิ อนพวงรัตน จพง.พัสดุ 1 ทต. บอทอง หนองจิก ปตตานี
39 นาง มยุรีย ฉิมพลี จนท.พัสดุ 1 อบต. ควนธานี กันตัง ตรัง
40 นาง มัชฌประภา มั่นการ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บอน สําโรง อุบลราชธานี
41 นาย ยุทธศักดิ์ เวียงกมล นายชางโยธา/พัสดุ 2 อบต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
42 นาง ยุพาวดี กุหลาบแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. บางชาง สามพราน นครปฐม
43 นาง เยาวลักษณ จูโต จพง.พัสดุ 1 อบต. น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
44 น.ส. รวีวรรณ อุนธวงษ จนท.พัสดุ 1 ทต. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา
45 น.ส. รัชฎาภรณ หอมมา จนท.พัสดุ 1 อบต. แมขา ฝาง เชียงใหม
46 นาง รัติกร ครองยุทธ จพง.พัสดุ 2 อบต. คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
47 นาง รัตติยา ดวงไขษร หน.สวนการคลัง 5 อบต. สงเปอย ภูเวียง ขอนแกน
48 นาย ราเชนทร กล่ันเกษตรวิทย จนท.พัสดุ 1 อบต. ปางสวรรค ก่ิง อ.ชุมตาพง นครสวรรค
49 น.ส. รุจิดา คําหนองไผ จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
50 นาง วนิดา ทองนุย จนท.พัสดุ 1 อบต. บานยาง วัดโบสถ พิษณุโลก
51 น.ส. วรมณ วิทยพาณิชกร จนท.พัสดุ 1 อบต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม
52 นาง วรรณภา นพฤทธิ์ ผช.จนท.พัสดุ - อบต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
53 น.ส. วลีพร หิรัญสาลี จพง.พัสดุ 2 อบต. รูสะมิแล เมือง ปตตานี
54 นาย วัชรินทร ดังสะทาน จนท.พัสดุ 4 อบต. ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
55 น.ส. วัทนีย มาพบพันธุ จนท.พัสดุ 1 อบต. ลาดใหญ เมือง สมุทรสงคราม
56 นาง วันดี เขียวเอ่ียม จพง.พัสดุ 5 อบต. บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
57 นาง วันเพ็ญ ภูมิแกว จนท.จัดเก็บรายได - อบต. กกโก เมือง ลพบุรี
58 น.ส. วิภาพร ชื่นกมล จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
59 นาย วิมล จันดารักษ จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองหิน เมือง ยโสธร
60 นาย ศุภโชค ชัยโชติรานันท จนท.พัสดุ 1 อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค
61 น.ส. ศุภลักษณ สุหลงเล็น จนท.พัสดุ 1 อบต. สะบายอย สะบายอย สงขลา
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62 น.ส. ศุภาณีย แกวตา จนท.พัสดุ 1 อบต. สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
63 นาย สมเกียรติ ทาดี จนท.พัสดุ 1 อบต. ขวาวใหญ ศรีขรภูมิ สุรินทร
64 นาย สมศักดิ์ สโมสร จนท.พัสดุ 1 อบต. ถํ้าใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
65 นาง สริตา สายดวง หน.สวนการคลัง 1 อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
66 นาย สาคร วารสนาม จนท.พัสดุ 1 อบต. โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
67 น.ส. สายฝน ปุญญะมาตย จนท.พัสดุ 1 อบต. โพนสวรรค โพนสวรรค นครพนม
68 นาง สุกัญญา ลิ้มอุบัติตระกูล จพง.พัสดุ 2 อบต. หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย
69 น.ส. สุชาดา ดวงจรัส จพง.พัสดุ 2 อบต. คึมใหญ เมือง อํานาจเจริญ
70 น.ส. สุธาสินี ใจหาญ จนท.พัสดุ 1 อบต. โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
71 นาง สุนันทา ศรีโพธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองปลิง หนองแค สระบุรี
72 น.ส. สุพรรณี โสฬส จนท.ธุรการ 2 ทต. ระแงง ศรีขรภูมิ สุรินทร
73 น.ส. สุพินดา โทธศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. นาใน พรรณานิคม สกลนคร
74 น.ส. สุวรรณา วัฒนพันธ จนท.พัสดุ 1 อบต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
75 น.ส. สุวรรณี จันทรชนะ จนท.ธุรการ 3 อบจ. สระแกว เมือง สระแกว
76 น.ส. หัฎฐกาญจน อินทรนุมพันธ จนท.พัสดุ 1 อบต. บึงกอก บางระกํา พิษณุโลก
77 นาย อณุรักษ อินทัตสิงห จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาทราย เมือง นครนายก
78 นาย อํานาจ บริบูรณ จพง.พัสดุ 2 อบต. นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
79 น.ส. อําภา แกวการไถ จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองไผ หนองขาหยาง อุทัยธานี
80 น.ส. อุทัยวรรณ จาบชัยภูมิ จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี



1 น.ส. กนกพร แสงศรี จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ถํ้าใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
2 น.ส. กนกวรรณ หลิมวานิช จพง.ทะเบียนฯ 2 ทต. บางน้ําเชี่ยว พรหมบุรี สิงหบุรี
3 น.ส. กฤษณา เกษาอาด จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี
4 นาง กาญจนา ถนอมรอด ชางโยธา 4 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
5 น.ส. ก่ิงกาญจน ล้ินจี่ หน.สวนการคลัง 4 อบต. พังราด แกลง ระยอง
6 นาย เขตโสภณ อุดมศรี หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 6 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
7 นาย คมสัน ยืนย่ัง หน.สวนการคลัง 5 อบต. สระ เชียงมวน พะเยา
8 น.ส. คะนึง พัฒนา ผช.จนท.พัสดุ อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
9 นาย คําเพียร แกวพระ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาแดง หนองไผ เพชรบูรณ
10 นาย คําภา วิถาทานัง นายชางโยธา 6ว อบจ. เลย เมือง เลย
11 น.ส. จิราพร โสภา จนท.การเงินฯ 1 อบต. ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
12 นาง จุรีรัตน สุกรีดิษฐ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทน. ตรัง เมือง ตรัง
13 นาย ฉัตรไชย ศิริบาง หน.สวนโยธา 5 อบต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
14 น.ส. ฉัตรดาว ปะปานา ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. ดอนแกว จอมทอง เชียงใหม
15 น.ส. เฉลิมพร ราษฎรเจริญดี จนท.ธุรการ - อบต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
16 นาย ชาญณรงค ยกฤทธิ์ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. เขาพระ เมือง นครนายก
17 นาย ญะมาลุดดีน ยามา หน.สวนโยธา 5 อบต. กาลอ รามัน ยะลา
18 น.ส. ฐาปนัตถ บุณยะเกียรติ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง
19 นาง ฐิตินาฎย ทิพยมณี จพง.การเงินและบัญชี 6 ทน. ตรัง เมือง ตรัง
20 น.ส. ดวงเพชร แซวอง จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบ่ี
21 นาย ทศพร ธรรมมาลัย จนท.บริหารงานชาง - อบต. บานใหญ เมือง นครนายก
22 น.ส. ทัศนีย พลอยทับทิม หน.สวนการคลัง 4 อบต. โพรงอากาศ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
23 นาย ธงชัย เทียมทอง จพง.จางตามภารกิจ - ทต. พรมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
24 นาง ธนพรรณ รัตนบุรัมย หน.สวนการคลัง 6 อบต. กระจัน อูทอง สุพรรณบุรี
25 นาง นงลักษณ รุงจรัส จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สองดาว สองดาว สกลนคร
26 น.ส. นพรัตน แกวเกตุ จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี
27 น.ส. นริศรา ศิลาไลย จพง.การเงินและบัญชี 6ว อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
28 น.ส. นวลนภา ฟองออน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
29 นาง นันทพร ทรงคาศรี จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หนองกุงทับมา วังสามหมอ อุดรธานี
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30 นาง นิชนันต ทิศบานหมาก จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
31 น.ส. นิตยา ขวัญโน จพง.ธุรการ 4 ทน. อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
32 น.ส. บรรดารักษ ทิพยลม จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. โคกสูง อุบลรัตน ขอนแกน
33 นาย บุญเลิศ แคลวกลาง นายชางโยธา 2 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
34 นาง ปทิตตา พัชรวลัย จพง.การเงินและบัญชี 5 ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
35 นาย ประจิม ถ่ัวทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา
36 น.ส. ประภัสศร เพียงชัยภูมิ ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
37 นาง ปวริศา พรโสภณ ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
38 นาง ปารวี บุศราทิจ จพง.ธุรการ 2 ทต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
39 น.ส. พรทิพย หาญอยูคุม จพง.ธุรการ 4 ทน. อุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี
40 น.ส. พรรนิกา เกตุกุล จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
41 น.ส. พรลภัส ทวีพงศพจนา นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. หนองยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย
42 น.ส. พัชรี เสนสุข จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. นาหวา นาหวา นครพนม
43 น.ส. เพ็ญรัตน เหลืองอุมพล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
44 นาง มณฑกาญ แสนเมือง จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
45 น.ส. มะลิจันทร ธรรมกุล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
46 นาย ไมยฮีดี ดอเลาะ หน.สวนโยธา 5 อบต. ละแอ ยะหา ยะลา
47 นาง รุงนภา การฟุง หน.สวนการคลัง 4 อบต. แคนใหญ เมือง รอยเอ็ด
48 นาย เริงฤทธิ์ มีแยมภักตร จนท.ธุรการ 1 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
49 นาง ลาวัณย จีนาวงศ จพง.การคลัง 5 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
50 น.ส. ลําจวน กิตติเวทยานุสรณ นักวิชาการคลัง 5 อบต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
51 น.ส. วรรณิดา เกล้ียงขํา หน.สวนการคลัง 4 อบต. เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี
52 นาย วระชัย การฟุง จพง.จัดเก็บรายได 3 ทต. เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
53 นาง วัชรา ปนขาว หน.สวนการคลัง 1 อบต. บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ
54 นาย วิชิต โพธิ์สัย จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ไกเสา หนองแซง สระบุรี
55 น.ส. ศันศนีย กิจสดับ หน.สวนการคลัง 3 อบต. บานมาง เชียงมวน พะเยา
56 นาง ศิริกานดา ขันคํานันตะ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. แดนชุมพล สอง แพร
57 น.ส. ศิรินันท แยมชะยา จนท.ตรวจสอบฯ 3 ทต. ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร
58 นาย สมเกียรติ ทองชั้น จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ทองหลาง บานนา นครนายก
59 น.ส. สิริรัตน ตะติศิริ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ชากไทย กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
60 นาง สิริรัตน กุนัน หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองแกว เมือง รอยเอ็ด
61 น.ส. สุธิดา จันทวาศ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. มะมวงสองตน เมือง นครศรีธรรมราช
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62 นาง สุนิสา สิงหอุดม จนท.ธุรการ - อบต. เหลาบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม
63 นาย สุระศักดิ์ คําอาษา หน.สวนโยธา 5 อบต. เมืองเกาพัฒนา ภูเวียง ขอนแกน
64 น.ส. สุวีณา มาชวย ผช.จนท.จัดเก็บรายได อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
65 นาง เสาวลักษณ บรรพสาร หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาเสียง นาแก นครพนม
66 น.ส. อณัฐดา ขุนเจริญ จนท.ธุรการ 1 อบต. มะนังยง ยะหริ่ง ปตตานี
67 น.ส. อรทัย ฉายเชิด ชางโยธา 4 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
68 พ.จ.อ. อํานาจ อยูสาโก จพง.ธุรการ 3 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
69 น.ส. อุไร นุนทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ควนธานี กันตัน ตรัง
70 นาย เอกนรินทร แกวประดิษฐ นักพัฒนาชุมชน 3 ทม. ระนอง เมือง ระนอง



1 นาย กฤษณะ ผังดี นายชางโยธา 2 อบต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
2 น.ส. กาญณิกา วงศาสนธิ์ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โคกยาง ประโคนชัย บุรีรัมย
3 นาย กําพล จะปะกิยา นักบริหารงานชาง 6 อบจ ปตตานี เมือง ปตตานี
4 นาย เกียรติศักดิ์ พิสุทธิ์สกุลศิลป หน.สวนโยธา 5 อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร
5 นาย โกสินธ พงษชมภู จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นาทราย เมือง นครพนม
6 นาง ขวัญใจ มากบริบูรณ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
7 นาง จรุงจิต ฝางชัยภูมิ จนท.ธุรการ 2 อบต. โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
8 นาง จินตนา อิ่มใจ จนท.ธุรการ 1 อบต. บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
9 นาย จิระพันธ ดิษฐพันธ จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองแขม หนองแค สระบุรี
10 น.ส. เจนจิรา เรือนดวง จนท.ธุรการ 1 อบต. บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
11 น.ส. ชนากานต ผลจันทร จนท.ธุรการ 1 อบต. แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
12 นาง ฐิวรรณดี จงเจริญ ผช.จนท.ธุรการ - ทม. ระนอง เมือง ระนอง
13 นาย ณัฐพงษ พรมมาลี จนท.ธุรการ 1 อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย
14 นาย ดนัย ล้ิมบุญยประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. ชากไทย ก่ิง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
15 นาย ดาวุด อีตํา จพง.ธุรการ 2 อบจ ปตตานี เมือง ปตตานี
16 นาย ทวี พิลาฤทธิ์ จนท.จัดเก็บรายได - อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
17 นาย ธนกร นวลมัย จพง.ธุรการ 2 อบต. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
18 น.ส. นงนภัช ปามา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
19 นาง นภกร อุนพล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
20 นาย นราวุฒิ อรุณรังษี จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองธง ปาบอน พัทลุง
21 นาง นิภาวรรณ พิมผาสุข จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
22 นาย ประมวล สุรินทะ จนท.ธุรการ 1 อบต. คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
23 น.ส. ปริฉัตร บุตรสะอาด จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. โพนสวรรค โพนสวรรค นครพนม
24 นาย พนม วิใจคํา หน.สวนการคลัง 4 อบต. แดนชุมพล สอง แพร
25 นาง พรรณิการ กัลยาประสิทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
26 น.ส. พินทอง พรมชาติ จนท.ธุรการ 1 อบต. บานอิฐ เมือง อางทอง
27 นาย รัชพล ไกยสินธุ ปลัด อบต. 5 อบต. บึงงาม หนองพอก รอยเอ็ด
28 นาง รัศมี จันทรขอนแกน ผช.จนท.จัดเก็บรายได - ทต. เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
29 นาย ราชันย ดวงแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สวด บานหลวง นาน
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30 นาย ลาภสมบัติ นามไพร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. บานผือ บานผือ อุดรธานี
31 นาง วันทนีย คําเภา จนท.ธุรการ - อบต. บานจารย สังขะ สุรินทร
32 นาย วิวัฒน ภูนาโคก จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ
33 นาย สราวุฒิ ทรงอาจ ปลัด อบต. 6 อบต. อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
34 น.ส. สุพรรษา ชาพิภักดิ์ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
35 น.ส. สุภัคธินี พรมมงคล หน.สวนโยธา 5 อบต. แคนใหญ เมือง รอยเอ็ด
36 นาย สุรเชษฐ คําแปง จนท.ธุรการ 1 อบต. ปอ เวียงแกน เชียงราย
37 นาย สุรพล วารี นักบริหารสาธารณสุข 6 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
38 นาง อรพิน ก่ิงแกว นักบริหารงานอบต. 6 อบต. ศรีณรงค ชุมพลบุรี สุรินทร
39 นาย อัตพล แจมใส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
40 น.ส. อุทรทิพย ประสาร จนท.ธุรการ 1 อบต. หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย




