




1 น.ส. กฤษณา เหลืองออน ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
2 น.ส. กันตินันท วรรณประดิษฐ นักวิชาการคลัง 3 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
3 น.ส. เครือพร สุกบางพงศ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
4 น.ส. ขวัญจิรา วงศนวลตา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แกงไก สังคม หนองคาย
5 น.ส. ขวัญใจ จันที ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. ทงนางาม ลานสัก อุทัยธานี
6 นาง จันทรเพ็ญ เพ็ชรเอี่ยม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เนินพระ เมือง ระยอง
7 นาง จิรนันท จานชมภู จนท.การเงินและบัญชี 6 อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
8 นาง เจนจิรา ชูเกิด หน.สวนการคลัง 6 อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
9 นาง ชญามาศ พิบูลแถว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ขุนพิทักษ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
10 น.ส. ชนิสรา จําปาโอก จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองนาคํา เมือง อุดรธานี
11 นาง ชลลดา รวมขุนทด จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย
12 นาง ชิดาภา กํางา จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ
13 นาง ณัชชา คงสมบัติ หน.สวนการคลัง 6 อบต. น้ําเปน ก่ิง อ.เขาชะเมา ระยอง
14 น.ส. ณัฐณิชา เท่ียงไธสง จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก
15 น.ส. นภาภรณ ประเสริฐกุล จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
16 นาง ดวงกมล เกตุแกว นักบริหารการคลัง 6 อบต. ทาเสา กระทมแบน สมุทรสาคร
17 นาง เดือนเพ็ญ สิงหะ จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. ยางโทน หนองมวง ลพบุรี
18 น.ส. ฐิติชญา ไชยชอฟา จพง.การงานและบัญชี 2 อบต. ศรีโพธิ์เงิน ปาแดด เชียงราย
19 นาง ทัศณี ถาวร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
20 น.ส. ทิพยประภา ทองสี จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. เสม็ด เมือง ชลบุรี
21 น.ส. นงนุช แทวกระโทก จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สําโรงใหม ละหานทราย บุรีรัมย
22 นาง นฤมล ดูผัด หน.สวนการคลัง 6 อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ
23 นาง นวพร พินิจรัมย หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังใหม บรบือ มหาสารคาม
24 นาง นวลจันทร มั่นท่ีสุด จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. บัววัฒนา หนองไผ เพชรบูรณ
25 นาง นันทนะ บุญสอน จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. สลักได เมือง สุรินทร
26 น.ส. นารี นพบุรี จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. อุโมงค เมือง ลําพูน
27 นาง นารีรัตน ชูปล้ืม จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนาถํ้า เมือง ยะลา
28 นาง นิยม ประมาณเมือง นักบริหารงานคลัง 6 อบต. บัววัฒนา หนองไผ เพชรบูรณ
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29 น.ส. เบญจวรรณ เชาวเฉลิมพงศ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง
30 น.ส. วราภรณ ศรีอนันต จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม
31 น.ส. พิชญรุวี แซแจน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
32 น.ส. ประไพพิศ ปานชาตรี จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. มะมวงสองตน เมือง นครศรีธรรมราช
33 น.ส. พัชมณฑ โกพล จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. คอโค เมือง สุรินทร
34 นาง พัชรีพร แปงแสน จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
35 น.ส. พัทราภรณ เอมโอด จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
36 น.ส. พิกุล ตะวัน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กาบิน กุดขาวปุน อุบลราชธานี
37 นาง พิมพลภัส เก้ียวเพ็ง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางเสร สัตหีบ ชลบุรี

38 นาง มธุรส ตาลสุก จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
39 น.ส. ยุพิน จันทรถอด จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
40 น.ส. รสสุคนธ เศวตวงศ หน.สวนการคลัง 6 อบต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี
41 น.ส. ยุพาพร พลายมณี หน.สวนการคลัง 6 อบต. ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี
42 น.ส. รัตนพันธ ลําปน จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. แมริม แมริม เชียงใหม
43 นาง รัตนา วิปสสะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ
44 น.ส. รําไพ พูลสุข จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บุเปอย น้ํายืน อุบลราชธานี
45 น.ส. ละอองดาว สงวนพงษ หน.สวนการคลัง 6 อบต. ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
46 นาง ลําพูน พิชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. บุเปอย น้ํายืน อุบลราชธานี
47 น.ส. วนิดา ตันเจริญ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. ไรใหม ก่ิง อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
48 น.ส. นงนุช สวยงาม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
49 นาง วัชรา ปนขาว หน.สวนการคลัง 6 อบต. บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ
50 นาง วารุณี ตันประดับสิงห หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหบุรี
51 นาง วิภาณี บุญรอด หน.สวนการคลัง 6 อบต. ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
52 นาง วิภาพร นาคเปยม หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
53 นาง วิราวรรณ บุญอุทัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
54 นาง วิไลพร วิชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาสวาง เมือง สุรินทร
55 น.ส. วีวัฒนพร วิรัตน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา
56 นาง สมฤดี แซต้ัง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
57 นาง สายสุรีย ขันเงิน จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี
58 น.ส. สาระภี สุขสวัสดิ์ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช
59 น.ส. สาวิตรี นันเขียว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ
60 น.ส. สุจิตตรา จันดา นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร
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61 นาง สุนันทา คําสรดี หน.สวนการคลัง 6 อบต. แกงไก สังคม หนองคาย
62 น.ส. สุนิสา แสนเย็น จนท.การเงินและบัญชี 1 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
63 นาง สุนีย สายน้ําทิพย หน.สวนการคลัง 6 อบต. เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช
64 น.ส. สุพรรษา บัณฑนาสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
65 นาง สุพัตรา ชานัย จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. สังคม สังคม หนองคาย
66 นาง สุภารัตน ปกไดหัง จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. เหลาไฮงาม กุฉินารายณ กาฬสินธุ
67 น.ส. สุมาลี ฤทธประเสริฐ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองแมไก โพธทอง อางทอง
68 นาง สุรีรัตน ประชุมรักษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. สลักได เมือง สุรินทร
69 น.ส. สุวารินทร จอมคํา จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
70 น.ส. โสภา สุขทรัพย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปงปาหวาย เดนชัย แพร
71 นาง อรวรรณ ประทุมวงศ จพง,การเงินและบัญชี 2 อบต. โนนสําราญ เมือง ชัยภูมิ
72 น.ส. อรอุมา สงแจง นักบริหารงานคลัง 6 อบต. ไรเกา ก่ิง อ.สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
73 น.ส. อรัญญา พรายแกวฉาย จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
74 นาง อรุณี วิโรจน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ราม เมือง สุรินทร
75 น.ส. อรุวรรณ เทศเผือก จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี
76 น.ส. อัญชลี มิตรญาติ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ลานดอกไม เมือง กําแพงเพชร
77 น.ส. นงรักษ สุขสวัสดิ์ จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ลานดอกไม เมือง กําแพงเพชร
78 น.ส. อุดมลักษณ ภูกําเหนิด หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองแขม หนองแค สระบุรี
79 นาง อุดมศรี ทิศรี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โพธิ์สําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
80 นาง อุไรวรรณ เดชแพง จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. โพธิ์สําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
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1 น.ส. กนิษฐา ภาคภูมิ จพง.ธุรการ 4 ทม. มาบตาพุด เมือง ระยอง
2 น.ส. กันยารัตน ตราบิน จพง.ธุรการ 2 อบต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
3 นาง กาญจนา ลําพันธุ จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

4 นาย กิติศักดิ์ เครือวงค นายชางเครื่องกล 6 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
5 นาย เกศโกมล จารุทรรศน ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
6 นาง ขอใจ การภักดี จนท.ธุรการ 1 ทต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี
7 นาย จตุพร อรุณ จนท.เทศกิจ 1 ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
8 น.ส. จินดาศรี ใจหงอก จพง.การคลัง 6 ทน. ลําปาง เมือง ลําปาง
9 น.ส. จิราพร โถเผือก จพง.ธุรการ 2 ทต. หนองเบน เมือง นครสวรรค
10 น.ส. จุฑาทิพย ภูงามเชิง จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
11 นาง จุฑารัตน อินทะลับ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
12 นาย ชนสิษฎ จิตตรง นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
13 นาง ชนิตรนันท ศรีบุญเรือง จนท.ธุรการ 1 ทต. บานปลอง เทิง เชียงราย
14 น.ส. ซารีปะห ดาโอะ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
15 น.ส. ญาณิศา ใจชู จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
16 นาย ดนัย พันธชิต ชางโยธา 1 อบต. ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
17 นาง ดารณี รัตนอัมภา นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต. นิคมปราสาท ปราสาท สุรินทร
18 ส.ต.ท. ดํารง กองลับ ปลัด อบต. 6 อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
19 นาย ตฤณ แกวละมุล นักวิชาการสุขาภิบาล 3 อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
20 น.ส. ทิฐินันต กุตัน จพง.ธุรการ 2 อบต. ตาเบา ปราสาท สุรินทร
21 น.ส. ธันยธรณ รุงเรืองโรจน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
22 นาย นครินทร บุญชิต หน.สวนโยธา 6 อบต. กุดสระ เมือง อุดรธานี
23 นาย นรเทพ สังขวรรณะ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี
24 น.ส. นันทวัน พรหมเดช จนท.ธุรการ 1 อบต. ปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช

25 นาง บําเพ็ญ ไกรสร จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. เมืองยาง ชํานิ บุรีรัมย
26 นาย ปฏิพัทธ โคตรภูเขียว จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ
27 น.ส. ปวีณา บูรณะเสรี จพง.ธุรการ 2 อบต. พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
28 นาง พัชรี เจริญศรีสุวัฒน ครู คศ. ๒ 2 ทม. พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี
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29 นาง พัณณิตา สังขบูรณ จนท.สันทนาการ 3 ทต. หนองเบน เมือง นครสวรรค
30 นาง พิมลพรรณ งามงอน จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ตาก เมือง ตาก
31 น.ส. เพชรมณี โตะชาลี นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
32 น.ส. เพ็ญศิริ วงศชนะสันติกุล จนท.ธุรการ 2 ทต. หวยชินสีห เมือง ราชบุรี
33 นาง แพรมณี ชูสุทน หน.สวนการคลัง 6 อบต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
34 นาง ภัทริกา วรรณสาร นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก
35 จ.อ. ภาณุภาส จาดเสาธง จพง.ปองกันฯ 3 ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
36 นาย มนตรี ชัยธนานันท นายชางเครื่องกล 5 อบจ. เชียงราย เมือง เชียงราย
37 น.ส. มัลลิกา ทองกานเหลือง นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เมืองเกาพัฒนา ภูเวียง ขอนแกน
38 นาง ยานี หาญนาแซง จนท.ธุรการ 3 อบต. กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
39 นาง ยุภาพันธ เศราจันทร จพง.ธุรการ 2 ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
40 นาง รัตนา สะอาดแกว จนท.ธุรกการ 5 อบจ. สตูล เมือง สตูล
41 น.ส. ราตรี คตดี นักวิชาการศึกษา 4 อบต. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
42 น.ส. เรือนใจ เกโส หน.สวนการคลัง 5 อบต. แหลมกลัด เมือง ตราด
43 นาง วนิดา วงศกาฬสินธุ จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
44 น.ส. วราภรณ ยอดยาดี ผช.วิเคราะหนโยบายฯ - อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
45 นาย วสันต แสงใส นิติกร 3 อบต. หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร
46 น.ส. วันทนีย รัตนะ พยาบาลวิชาชีพ 6ว. ทม. ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
47 นาง วาสนา ไหวศรี ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. หนองแมไก โพธิ์ทอง อางทอง
48 น.ส. วิมล มูลเพีย นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เอกราช ปาโมก อางทอง
49 นาย วีระชัย ทองนิล จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย
50 นาง แววตา ศิริสวัสดิ์ จพง.ธุรการ 2 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
51 วาที่ ร.ต. ศวรรธน เพียรทํา ปลัด อบต. 6 อบต. สงเปอย คําเขื่อนแกว ยโสธร
52 นาง ศิริพร ทิวไทรสาน จนท.บริหารงานทั่วไป 6 อบจ. สตูล เมือง สตูล
53 นาย สมคิด การุณภาสกร ปลัด อบต. 6 อบต. ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย
54 นาย สมบัติ ตาสี สัตวแพทย 6ว. ทต. ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
55 นาย สมศักดิ์ แสงกันภัย ปลัด อบต. 6 อบต. บางปด แหลมงอบ ตราด
56 น.ส. สุขใจ บรรจง ผช.จนท.ธุรการ - อบต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
57 น.ส. สุจารีย นวลสั้น จนท.ธุรการ 1 อบต. ไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช

58 น.ส. สุฑารัตน ชมฟก จนท.ธุรการ 2 อบต. ยางซาย เมือง สุโขทัย
59 นาง สุพัฒตรา ปูนกลาง จพง.ธุรการ 2 ทต. สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
60 นาย สุรินทร ฉิมพลี ปลัด อบต. 6 อบต. แมกัวะ สบปราบ ลําปาง

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



61 นาย สุวิทย อุปปนใจ นักบริหารงานสาธารณสุข 6 ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
62 นาย เสฎวุฒิ แกวทวี จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช

63 นาย เสรี เมตตาพล จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 ทม. ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
64 นาง หนึ่งนุช โกษา จพง.ธุรการ 2 อบต. มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
65 น.ส. อนงคลักษณ สุวรรณโชติ จพง.ธุรการ 2 ทต. น้ําจืด กระบุรี ระนอง
66 นาย อนุกูล แพงมี หน.กองชาง 5 ทต. ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร
67 น.ส. อัญชลี สุพรรณโรจน จพง.ธุรการ 2 ทต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี
68 น.ส. อัญชลี อรุณปรีย จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย
69 นาง อามาล สาและ จนท.ธุรการ 2 อบต. ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
70 น.ส. เอ็มอร บุญโท จพง.ธุรการ 2 อบต. พนอม ทาอุเทน นครพนม

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 นาย กมลศักดิ์ ศรีบท นายชางโยธา 2 อบต. หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา

2 น.ส. กัญญารัตน สมใจ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ปอน ทุงชาง นาน
3 น.ส. กาญจนา หัตถวิก จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมราช

4 นาง กุลชุลี เริงจักร จนท.ธุรการ 2 อบต. บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

5 น.ส. เกษสุดา กรวยทรัพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
6 น.ส. ขวัญใจ กุกขุนทด จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองแวง เทพารักษ นครราชสีมา
7 นาย เขตโสภณ อุดมศรี หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 6 ทน. อดรธานี เมือง อุดรธานี
8 นาย จักรี ฤทธิมาส หน.สวนโยธา 3 อบต. กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
9 น.ส. จุฬาวัลย พ่ึงภพ นักวิชาการเกษตร 3 อบต. หนองจะบก เมือง นครราชสีมา
10 นาย ชาลี อินกลํ่า จนท.ปองกันฯ 1 อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย
11 นาง ณภัทร นิลกําแหง จพง.ธุรการ 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
12 น.ส. ทิพวรรณ มธุระ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
13 นาย ธนิก ธนศิรโชติ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
14 น.ส. นงพันธ เสนาทอง จนท.จัดเก็บรายได 2 อบต. โพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช

15 นาง นทีกานต ประยูรเมธา นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
16 นาง นัฏฐวี ปนไชย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
17 น.ส. นิตยา ปนแสน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
18 นาง เนาวรัตน รัตนวราหะ จนท.ธุรการ 4 อบต. หนองจะบก เมือง นครราชสีมา
19 น.ส. ผลิดา คงสกุล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. งอบ ทุงชาง นาน
20 น.ส. พัชรินทร อินตะ นักวิชาการเกษตร 3 อบต. โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
21 น.ส. พัชรี กล่ินดี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
22 น.ส. พิมพอร เกวรักษ จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
23 นาง เพชรลดา อินทรเพชร จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทาเรือ โคกโพธิ์ ปตตานี
24 น.ส. เพ่ิมพร จินดาเรือง นายชางโยธา 2 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา

25 นาง มยุรี เกกิงผล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ต้ังใจ เมือง สุรินทร
26 นาย ยงยุทธ แปงแสน นายชางโยธา 4 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
27 นาง รจมา วันโสภา จพง.ธุรการ 2 ทต. แกลงกะเฉด เมือง ระยอง
28 น.ส. ราตรี อุบลรัตน นักการ - อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
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29 นาย เรวัตร แสวงโลก หน.สวนโยธา 3 อบต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
30 นาย วันชัย จันทรธีระกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. บานนา ศรีสําโรง สุโขทัย
31 น.ส. วิยะดา ทองปน จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย
32 น.ส. ศิรินยา จีระเจริญพงศ จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
33 นาง สนธยา ตะวังทัน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
34 น.ส. สมจิต จันทรรัตน จพง.ธุรการ 2 อบต. ลําไพล เทพารักษ สงขลา
35 น.ส. สมพร พันหลอมโส ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
36 นาย สรศักดิ์ ทอนฮามแกว ชางโยธา 1 อบต. โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
37 น.ส. สรอยเพชร เล่ียมดี จพง.ทะเบียน 4 ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร
38 น.ส. สาวลักษณ เตาสุวรรณ จนท.ธุรการ 1 ทต. รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

39 นาย สุเมธ กุศลการณ นายชางโยธา 5 อบต. ดอนหัวฬอ เมือง ชลบุรี
40 น.ส. สุนิดา สินสงวน จนท.ธุรการ 1 อบต. ในเตา หวยยอด ตรัง
41 น.ส. สุภาณี นวลนาค จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. โพธิ์เสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช

42 นาย สุระศักดิ์ คําอาษา หน.สวนโยธา 5 อบต. เมืองเกาพัฒนา ภูเวียง ขอนแกน
43 น.ส. โสรยา พูลไธสง นิติกร 3 อบต. เมืองเกาพัฒนา ภูเวียง ขอนแกน
44 น.ส. หนูพิศ ศรีบุรินทร จพง.ธุรการ 2 อบต. ปลาบา ภูเรือ เลย
45 นาย อิสมาน มณีหิยา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทุงพอ สะบายอย สงขลา
46 นาง อภิญญา แมนเทวินทร นักบริหารงานคลัง 7 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
47 นาย อัษฎา พรชนะภากร จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 1 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
48 นาย อิทธิพล อินทวิชาญ ปลัดเทศบาล 6 ทต. โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
49 นาย อิบบราเฮง สาและ นายชางโยธา 7 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
50 นาง อุษณี นิลแสง จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ




