
1 นาง กนกพร ชลารัดน นักวิชาการคลัง 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
2 นาย กองพิทักษ บุญเจริญ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบต. เขาขาว หวยยอด ตรัง
3 นาง กัณฐิบา คําศรี จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
4 น.ส. ก่ิงผกา นามเข็ม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศรีสําราญ คอนสวรรค ชัยภูมิ
5 นาย เกษม แปนหมื่นไวย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
6 นาง ขวัญจิต ปญญา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองเมือง บานหมี่ ลพบุรี
8 นาง จักขุเรือง ทรัพยอัมพร เจาหนาท่ีธุรการ 2 อบต. เวียงกาหลง เวียงปาเปา เชียงราย
9 น.ส. จันทรเพ็ญ พลเดช นักบริหารงานทั่วไป 6 ทน. ตรัง เมือง ตรัง
10 นาง จันทิรา ทองวิลัย จนท.บริหารงานการเงินฯ 3 อบต. วิหารขาว ทาชาง สิงหบุรี
11 นาง เฉลิมศรี ชาวเมือง นักพัฒนาชุมชน 6 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
12 นาง ชนิดาภา โพธิ์ศรี ปลัด อบต. 5 อบต. นายม เมืองฯ อํานาจเจริญ
13 นาย ชูศิษฏ เขียวชะอุม จพง.พัฒนาชุมชน 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
14 นาย ณัฐพงษ ฮอดมาลี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองบัวเหนือ เมืองฯ ตาก
15 นาง ดรุณี ทรัพยอัมพร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
16 น.ส. ตะวันนา ยังโนนตาด ปลัด อบต. 6 อบต. ชีลอง เมือง ชัยภูมิ
17 นาง ธนวรรณ ทองศรีนอย จนท.จัดเก็บรายได 4 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
18 นาย ธนวิชญ พรมวังขวา นิติกร 3 อบต. หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค
19 นาง ธันยาภรณ เอื่องโสด จพง.ธุรการ 3 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
20 นาย ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาล 6 ทต. มวงนอย ปาซาง ลําพูน
21 นาง นงลักษณ วองไว จนท.ธุรการ 3 ทต. เวียงปาเปา เวียงปาเปา เชียงราย
22 น.ส. นพวรรณ สุภาพ จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
23 นาย นภดล ใจนันท ปลัด อบต. 6 อบต. รองกวาง รองกวาง แพร
24 นาง นลินี โพธิ์งาม จนท.ธุรการ 4 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
25 นาง นันทนภัส ชูสรอย จนท.ธุรการ 3 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
26 นาย พิศาล ภูมาศวิน หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
27 นาย นิรันต ทวีกุล จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ
28 น.ส. บังอร ยินดีชาติ ปลัด อบต. 6 อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
29 นาย บุญชัย บุญรัศมี จพง.สาธารณสุขชุมชน 4 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
30 นาง บุษบา โชติจันทึก จพง.ธุรการ 5 ทต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
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30 น.ส. เบญจวรรณ นครพัฒน จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
31 นาย ประเนตร เกษมสานต หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
32 นาย ประสิทธิ์ สกนธรัตน ปลัดเทศบาล 5 ทต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
33 น.ส. พรทิพย นาคนาโส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังหิน เมือง ตาก
34 นาง พรสวรรค ภูโชคชัย ปลัด อบต. 5 อบต. นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ
35 นาง พัชรินทร พุทธังกุโร ปลัด อบต. อบต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
36 นาง พิมพนารา อวนทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปามะมวง เมืองฯ ตาก
37 นาย พิสัย เท่ียงผดุง จนท.ทะเบียนราษฎร 3 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
38 นาย พีรวิชญ แสนหมื่นแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. เวียง เวียงปาเปา เชียงราย
39 น.ส. เพ็ญนภา ศรีชัยตัน จนท.ธุรการ 3 อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย
40 นาย ไพฑูรย พฤกษพิทักษ ปลัด อบต. 5 อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
41 นาย ไพทูรย เหลืองอิงคะสุต รองปลัดเทศบาล 7 ทต. โพธิสวาง เมืองฯ อุดรธานี
42 นาย ไพรัตน เพชรรัตน จนท.พัสดุ 1 อบต. บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
43 นาง ภัทรวดี พุทธรักษา ประชาสัมพันธ ทต. กลาง ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
44 นาง ภาณี อรุณสุวรรณกร หน.สวนการคลัง อบต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
45 นาง ภิชดา ลิขิตธรรมวาณิช จพง.พัสดุ 4 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
46 นาง ยุรา ริยาพันธ จนท.การเงินและบัญชี อบต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
47 น.ส. รัตนภรณ ขําจันทร จพง.ธุรการ 3 อบต. บางรักนอย เมือง นนทบุรี
48 นาง รัตนา คําพรม นายก อบต. 3 อบต. หนองปลาหมอ ก่ิงอําเภอโนนศิลา ขอนแกน
49 น.ส. ไลลดา ขันทะชา จพง.สงเสริมการทองเที่ยว 2 อบต. โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
50 น.ส. วราภรณ คะเณย ผช.จพง.จัดเก็บรายได อบต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
51 น.ส. วศินี บูรณะกูล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตลุกกลางทุง เมืองฯ ตาก
52 นาง วัฒนา ศิลปกุล จนท.บันทึกขอมูล 3 อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
53 นาง วาสนา สุขโสม จพง.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
54 นาย วิรัช ปุยเจริญ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 3 อบต. สิงโตทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
55 น.ส. วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล 8 ทม. ยโสธร เมือง ยโสธร
56 นาย วีระพันธ จันโทรัตน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ไมงาม เมืองฯ ตาก
57 นาย ศักดิ์ชัย วิเชียร ปลัดเทศบาล 5 ทต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
58 นาง ศิริลักษณ เกิดแกว จนท.การเงินและบัญชี อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
59 นาย เศรษฐพร ถนัดหัตถกรรม นายชางโยธา 5 อบต. วัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุรี
60 วาท่ีร.ต.สมบัติ สังวร ปลัด อบต. 6 อบต. สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
61 นาย สมพร โตะตังตีเลาะ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. ดอนโมง หนองเรือ ขอนแกน
62 นาย สมพร โสมสงค จนท.ปองกันฯ 4 ทน. ตรัง เมือง ตรัง
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63 น.ส. สาวิตรี หนุนภักดี หน.ฝายบริหารและเผยแพรฯ 6 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
64 น.ส. สิตานันท ย่ิงยงค ปลัดเทศบาล 6 ทต. บางสะพานนอย บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ
65 นาง สิริเทพ เธียรลีลา จนท.พัสดุ 5 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
66 นาย สุริยัน ทันตานนท ปลัด อบต. อบต. พรสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี
67 นาย สุวิทย จีนพัฒน จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี
68 นาย องอาจ จดุกาญจน นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
69 นาย อนุรักษ ผองโอสถ ปลัด อบต. 6 อบต. แพรกษาใหม เมือง สมุทรปราการ
70 น.ส. อมรรัตน ตางบาน จพง.ธุรการ 3 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
71 นาย อราม นิจพานิชย ผอ.กองชาง 8 ทม. ยโสธร เมือง ยโสธร
72 นาง อัจฉรา ตุมมี จพง.ธุรการ 4 ทต. แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
73 นาง อัสนี ศิริมาดย ปลัด อบต. 6 อบต. ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ
74 นาย อูหมอด มรรคาเขต นิติกร 3 อบจ. สตูล เมือง สตูล
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1 น.ส. กณิการ แกวเวียง หน.สวนการคลัง 5 อบต. มะกรูด โคกโพธิ์ ปตตานี
2 นาย คิน เหมยแกว ผช.จนท.บันทึกขอมูล ทต. เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
3 นาย จักรพันธ สงเสริม นายชางโยธา 6 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
4 นาย เจนณรงค พุทธาอามาตย จนท.การเงินและบัญชี อบต. โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
5 วาท่ี ร.ต. ฉัตรชัย สุวันนา จนท.พัสดุ 3 ทต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
6 นาง ชัยวรรณ  ประสานสุข จนท.การเงินและบัญชี 6 อบต. หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี
7 นาง ญาณี เผือกพูลผล จพง.ธุรการ 5 ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
8 นาง ญาวิกา หมื่นแกว หน.สวนการคลัง 4 อบต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
9 นาง ณัฐนรี  ทองคําดี นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี
10 นาย ทวีพงศ เซ็นทองหลาง หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร
11 น.ส. ธรียา ศรีคํา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย
12 นาง ธัญชนก แดงชวง จพง.จัดเก็บรายได 3 ทต. ปาบอน ปาบอน พัทลุง
13 น.ส. ธัญลักษณ นันทมนตรี จนท.สันทนาการ 4 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
14 นาง นันทวรรณ เรืองเดช หน.สวนการคลัง 5 อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร
15 นาง บุญลักษณ รัตนชัยนนท จพง.ธุรการ 5 ทม. เบตง เบตง ยะลา
16 น.ส. บุษรา สุดสาคร จพง.การเงินและบัญชี 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
17 น.ส. ปนัดดา พลสวาง ผช.นักวิชาการคลัง 3 ทต. หนองบัว หนองบัว นครสวรรค
18 น.ส. ประทีป ขวัญเรือน จพง.การเงินฯ 5 ทต. ทายาง ทายาง เพชรบุรี
19 น.ส. ผุสดี  เสาโสภณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
20 นาง พรทิพย  แซต๊ัน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
21 นาง พรรณี โภชฌงค จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
22 น.ส. มาลา พรมอาด จนท.การเงินฯ 4 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
23 น.ส. มาลาตรี บุญสินธ หน.สวนการคลัง อบต. หัวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
24 น.ส. เยาวรัตน ผานสําแดง หน.สวนการคลัง 4 อบต. บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
25 นาย รังสรรค สังกร หน.สวนการคลัง 5 อบต. แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
26 นาง รัชฎาภรณ ชินพา หน.สวนการคลัง 4 อบต. บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
27 นาง รุจิรา กลับแปน จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ปาบอน ปาบอน พัทลุง
28 นาง ละเอียด คงเล็ก นักบริหารงานคลัง 6 ทต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
29 นาง วรรณา แกนแกว จพง.การเงินและบัญชี 5 ทม. เบตง เบตง ยะลา
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30 นาย วัลลภ สงลา นายชางโยธา 5 ทต. ทายาง ทายาง เพชรบุรี
31 นาย ศรายุทธ สายญาติ หน.สวนโยธา อบต. วังดิน เมือง อุตรดิตถ
32 นาย สรยุทธ บุตรดีสุวรรณ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
33 นาย สัญชัย กอกชัยยา จพง.การเงินและบัญชี ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค
34 นาง สัญญารักษ ทวมพุทรา จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
35 น.ส. สิริมา จันทรคําวงศ จพง.การเงินและบัญชี อบต. กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
36 นาง สุดารัตน ออนทุม หัวหนาสวนการคลัง 3 อบต. ดอกลํ้า ปทุมรัตต รอยเอ็ด
37 นาย สุนทร คงสม นายชางโยธา 5 ทต. บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี
38 น.ส. สุภาวดี เมืองอ่ํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คอนขวาง เมือง อุทัยธานี
39 นาย สุรพล อยูบาง หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. หาดง้ิว เมือง อุตรดิตถ
40 นาย อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ หน.สวนโยธา อบต. ตา ขุนตาล เชียงราย
41 นาง อมรรัตน ปนทอง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
42 นาง อรดี โคตคํา หน.สวนการคลัง 4 อบต. ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
43 นาง อรวรรณ มุลินทร จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
44 นาย อลงกรณ มานพ หน.สวนโยธา 5 อบต. เวียง เวียงปาเปา เชียงราย
45 น.ส. อังศุธร นามตรง หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
46 นาง อัจฉรา แผนทอง จนท.บันทึกขอมูล 5 ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช
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1 นาง กนกพร เสารทอง จนท.ธุรการ 3 อบต. ชากโดน แกลง ระยอง
2 นาง กฤษณา ลือชา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ
3 น.ส. กัลยารัตน ชัยศิริโกศล พนักงานจาง อบต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี
4 นาง กาญจนี เจียมพานิช ปลัด อบต. 6 อบต. นาผือ เมือง อํานาจเจริญ
5 น.ส. จงจิตต นกแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมสอด แมสอด ตาก
6 น.ส. จีระพรรณ ทิพยอุทัย จนท.ธุรการ 3 อบต. วังหวา แกลง ระยอง
8 นาย ชาญวิทย ศรีจันทึก ปลัด อบต. 6 อบต. วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
9 น.ส. ชาณา โพธิ์ขํา ปลัด อบต. 6 อบต. หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
10 นาย ชํานาญ เพ่ิมขึ้น จนท.บริหารงานทะเบียนฯ ทต. หวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
11 น.ส. ทัศนีย เบาทองหลอ นักวิชาการศึกษา อบต. ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
12 นาย ทินกร ทองสินธุ นักพัฒนาชุมชน ทม. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
13 น.ส. นงลักษณ ชื่นแลง จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. ทาบุญมี ก่ิง อ.เกาะจันทร ชลบุรี
14 น.ส. นรกมล แสงอิน จนท.ธุรการ อบต. หวยซอ เชียงของ เชียงราย
15 น.ส. นันทรัต ศรีอินทรสุทธิ์ จพง.จัดเก็บรายได 4 อบต. หนาไม อาดหลุมแกว ปทุมธานี
16 นาง นิภาพร ครามวงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
17 นาง นิรมล พูลพนา ปลัด อบต. 6 อบต. นาวา เมือง อํานาจเจริญ
18 นาง ปทิตตา พัชรวลัย จพง.การเงินและบัญชี 4 ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
19 นาย ประจวบ อินมา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมสาย แมสาย เชียงราย
20 นาง ประภาสิริ วาทมธุรส หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
21 นาย ปราโมทย เหมะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทน. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
22 น.ส. ผุสดี เสาโสภณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
23 นาง พรรณนา รอดนุสนธิ์ จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
24 น.ส. เพ็ญพร ขวัญทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
25 นาง ภัทราวดี ปรินแคน นักพัฒนาชุมชน 5 ทน ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
26 นาง ระวีวรรณ แกนเผือก นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
27 น.ส. รุงทิพย ทิพรักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อบต. ใหม โนนสูง นครราชสีมา
28 นาย วชิระ มิตรกูล ปลัด อบต. 6 อบต. หวยไร เมือง อํานาจเจริญ
29 นาง วัลยลัดดา ชัยปญญา ปลัด อบต. 6 อบต. โนนโพธิ์ เมือง อํานาจเจริญ
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30 น.ส. วิไลลักษณ  พันชนะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
31 นาง ศิริพร  ทิมคลาย อาจารย 2 7 ทน นครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
32 นาย สุพัตร  รุงโรจน นายชางโยธา 6 อบต. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
33 นาย สุรเชษฐ จานเขื่อง ปลัด อบต. 6 อบต. โนนหนามแทง เมือง อํานาจเจริญ
34 นาง สุรียพร พยัคฆ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
35 นาง สุศิริ มาลัยแดง จนท.ธุรการ 3 อบต. บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
36 นาง อาทิตยา สุทธิสุข จพง.ธุรการ 3 ทต. รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
37 นาง อุบลลักษณ วงษแกว ปลัดเทศบาล ทต. แมกุ แมสอด ตาก
38 นาย สันติพงษ  เบามะเริง ปลัด อบต. 6 อบต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
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