




1 น.ส. กชกร แสงสุรินทร จพง.ธุรการ 2 อบต. คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา
2 น.ส. กนกวรรณ จักรสิงหโต จนท.ธุรการ  - อบต. สะแกชํา เมือง บุรีรัมย
3 นาง กาญจนา ปญโญ จพง.ธุรการ 2 อบต. ขามปอม วาปปทุม มหาสารคาม
4 นาย กานต ศรีโสภณ ปลัด อบต. 6 อบต. ยานตาขาว สวรรคโลก สุโขทัย
5 นาง กุสุมา ศรีคิริน จนท.ธุรการ 2 ทต. พุมเรียง ไชยา สุราษฎรธานี
6 น.ส. จตุพร คณอุดม จนท.ธุรการ 2 อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
7 น.ส. จิระยุนุช ปานุทา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8 นาย เฉลิมพร ปยณรงคโรจน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6ว. ทต. หงาว เมือง ระนอง
9 น.ส. ชลาลัย โพธิ์ธะนัง จนท.ธุรการ  - อบต. วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
10 นาย ชัยภัทร เศรษฐรักษา จนท.ธุรการ  - อบต. ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
11 นาง ฐิติกุล แกวศรี จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ยะลา เมือง ยะลา
12 น.ส. ดาเรศ มากเพ็ชร ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
13 นาย ตะวัน ไสยันต จพง.ธุรการ 2 อบต. ตล่ิงชัน เมือง สุพรรณบุรี
14 น.ส. นงนุช พลพวก จพง.ธุรการ 2 อบต. บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
15 น.ส. นลัทชนก แนวบรรทัด นักวิชาการจัดเก็บรายได 5 ทม. ปตตานี เมือง ปตตานี
16 น.ส. นัฐชนก จําปาวัน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
17 นาง นิลมล เหลืองอราม ปลัด อบต. 6 อบต. หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
18 นาง พวงพรรณ ขันปงปุด หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชัยชุมพล ลับแล อุตรดิตถ
19 นาย พิพัฒน เลิศรัตนะธา ปลัด อบต. 6 อบต. นรสิงห ปาโมก อางทอง
20 น.ส. พูลทรัพย ศรีเศษ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บัวลอย หนองแค สระบุรี
21 นาง พูลศรี วัฒนคณิต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองแก เมือง อุทัยธานี
22 วาที่ร.ต. ยชญ ฉิมนนท ปลัด อบต. 6 อบต. หนองนาคํา เมือง อุดรธานี
23 น.ส. เรือนใจ เกโส หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางปด แหลมงอบ ตราด
24 นาง วรรณา ศรีเดช หน.ฝายบริหาร 6 ทต. พยุหะ พยุหคีรี นครสวรรค
25 น.ส. วราภรณ เกตุแกว จพง.ธุรการ 2 อบต. เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
26 น.ส. วริศรา เบาะพรม จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
27 นาง วารุณี ศรจิตต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. สอง สอง แพร
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28 น.ส. วิยะดา ทองปน จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย
29 นาย สมพร คําขาว จนท.ธุรการ 1 อบต. สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎรธานี
30 น.ส. สมหวัง พรมอยู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. หนองเบน เมือง นครสวรรค
31 นาง สิริวิภา กาฬนภาพันธุ จนท.ธุรการ 5 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
32 น.ส. สุคนธ สาลิกา ผอ.กองคลัง 7 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
33 น.ส. สุภาวดี ศรีประดู จนท.ธุรการ 1 อบต. เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
34 นาย สุรกานต เข็มเพชร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บอหลวง ฮอด เชียงใหม
35 นาย สุวพงษ สุริยะศรี จพง.ธุรการ 2 อบต. สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี
36 นาง สุวิมล จันทรยอด จนท.ทะเบียนฯ 5 ทต. สอง สอง แพร
37 น.ส. อนงคลักษณ พงษพันธ จนท.ธุรการ 1 อบต. มวงไข พังโคน สกลนคร
38 พ.จ.ต. อนันทร นิลเลิศ ปลัด อบต. 6 อบต. บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
39 นาง อนามิกา โตล่ํา จนท.ธุรการ 1 อบต. รอนทอง สตึก บุรีรัมย
40 น.ส. อนุจรา ขวัญดี จนท.วิเคราะหฯ 5 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
41 น.ส. อรัญญสา พรหมฤทธิ์ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปาคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ
42 นาย อัมรินทร อิ่มเอม ปลัด อบต. 5 อบต. อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง
43 นาง เอื้อมอารีย เงินใส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม
44 น.ส. แอนร สังขดอน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร
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1 นาย กมล บุมี นายชางโยธา 3 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
2 นาย กฤตภาส เชื้อทอง นายชางโยธา 6 อบต. ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
3 นาย กลา มานาดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
4 นาย กวีศักดิ์ พิมพะ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ชองแค ตาตลี นครสวรรค
5 นาย จงดี พ้ืนผา จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
6 น.ส. ชฎาพร ทองกุม ผช.จนท.พัสดุ  - อบต. วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี
7 น.ส. ชนาธิป อุดมเดชาเวทย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หวา นาหวา นครพนม
8 นาง ชะดาพร จันทะมาลา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
9 น.ส. ชุติรัตน ขุนทองปาน จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
10 นาย ณัฐวุฒิ กํ่าจําทึก นายชางโยธา 2 อบต. บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
11 น.ส. ทิพวรรณ วงศเกีย ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
12 น.ส. นงนภัส บัญชาพัฒนศักดา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
13 นาง นฤมล อํานวยศิลป หน.สวนการคลัง 6 อบต. ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
14 น.ส. นลวรรณ มะลิซอน ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
15 น.ส. นัดดาวดี กลํ่าสีทอง ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
16 นาง นิภาพร ชมภูมิ่ง จนท.พัสดุ 1 ทต. สอง สอง แพร
17 นาง นิ่มนวล อําภวา จนท.ธุรการ 5 ทต. นามน นามน กาฬสินธุ
18 นาย นิรุต พันธโคตร หน.สวนโยธา 4 อบต. บุง เมือง อํานาจเจริญ
19 นาย บรรจบ แกวลาย นายชางโยธา 5 ทต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ
20 น.ส. บุญญาพร เพราะแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. สังขะ สังขะ สุรินทร
21 น.ส. ประนอม ลุสมบัติ จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. บุง เมือง อํานาจเจริญ
22 น.ส. พงษลัดดา รองพล หน.สวนการคลัง 3 อบต. ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
23 น.ส. พนิดา บุตะเขียว หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
24 น.ส. พันธธิภา สังขสุวรรณ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ถํ้ากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
25 นาย พิสันต อยูสุวรรณ นายชางโยธา 5 ทต. นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
26 น.ส. เพ็ญประภา เพ็งพา หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาหมอมา เมือง อํานาจเจริญ
27 น.ส. มะลิวัลย ปนหอม ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. รอนทอง สตึก บุรีรัมย
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28 นาง รุงนภาพร เลียบไธสงค จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
29 นาง ละมูล ศรีธรรม หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
30 น.ส. ลัดดาวัลย สุดรอด จพง.การเงินและบัญชี 1 อบต. อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง
31 น.ส. ลัดดาวัลย อิ่มลําไภย หน.สวนการคลัง 5 อบต. หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
32 นาง วรารัตน จารนาเพียง หน.สวนการคลัง 6 อบต. ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน
33 นาย วัชรินทร ไชยยศ หน.สวนโยธา 5 ทต. บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี
34 น.ส. วาสนา จําเพียรสวัสดิ์ หน.สวนการคลัง 5 อบต. สิงโตทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
35 นาง วาสนา บุญจวง หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
36 นาง วิภารัตน จงแจง หน.สวนการคลัง 6 อบต. โนนทัน ชุมแพ ขอนแกน
37 น.ส. วิมลวรรณ หาเงิน จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เวียง เวียงปาเปา เชียงราย
38 นาย วิรัตน กะรัตน ปลัด อบต. 6 อบต. คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
39 นาง ศรีอรุณ สราญรัมย หน.สวนการคลัง 4 อบต. เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
40 นาย สมศักดิ์ แสงกันภัย ปลัด อบต. 6 อบต. บางปด แหลมงอบ ตราด
41 นาย สราวุฒิ ทองวิชิต จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค
42 นาย สายัญ จิตตา จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ
43 นาง สารภี ทองสันเทียะ จพง.จัดเก็บรายได 6 ทม. ปตตานี เมือง ปตตานี
44 น.ส. สาวิตรี จิตทวี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
45 นาย สิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี นายชางโยธา 5 ทต. หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช
46 น.ส. สุดารัตน เฉยสอาด หน.สวนการคลัง 3 อบต. หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
47 น.ส. สุนิสา วงคหาร ผช.บันทึกขอมูล  - อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม
48 น.ส. สุพัตรา ทองพายัพ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
49 นาง สุภาวดี สิงหสูถํ้า จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. นามน นามน กาฬสินธุ
50 นาย สุวิทย รามจันทร นายชางโยธา 5 ทต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
51 นาย อธิชาติ มลิทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. กังแอน ปราสาท สุรินทร
52 นาย อนุตรา อุตะมะยาน ชางโยธา 1 อบต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง รอยเอ็ด
53 นาย อนุรักษ จินตนานันท จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. โพนสา ทาบอ หนองคาย
54 นาง อมรพรรณ รุจิรปญญานนท นายชางโยธา 6 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
55 นาง อรวรรณ สาพิกุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. เวียง เวียงปาเปา เชียงราย
56 นาง อรัญญา แปนเทวินทร นักบริหารงานคลัง 7 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
57 นาง อารยา เบ็ญจพันธ จพง.พัสดุ 5 ทต. ปากนํ้าหลังสวน หลังสวน ชุมพร
58 นาย เอกรินทร จันทรรักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค
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59 น.ส. แอนนา ล่ิมวงษ พยาบาลวิชาชีพ 5 อบต. คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
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1 นาง กรณิศ พลวัฒน จนท.พัสดุ 1 อบต. ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2 น.ส. กรรณิการ ตรีรัตน ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. หนองบก กิ่ง อ.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
3 นาง กรรณิภา ทองสุขงาม จพง.พัสดุ 5 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
4 นาง กฤติมา ไทยยานันท จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. ไผสิงห ชุมแสง นครสวรรค
5 นาง กันนิกา เมรี หน.สวนการคลัง 6 อบต. นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
6 นาย กิตติกร แกวคําฟู จนท.พัสดุ 1 อบต. บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค
7 นาย กิตติศักดิ์ ทองเกื้อ จนท.พัสดุ 1 อบต. บานพราว ปาพะยอม พัทลุง
8 นาง กุลสรา วรรณชัยมงคล จพง.พัสดุ 5 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
9 นาง เกสร บุญมานัส หน.สวนการคลัง 5 อบต. เหลาเสือโกก ก่ิง อ.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
10 นาย โกวิทย เรืองศรี จนท.พัสดุ 2 อบต. รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
11 นาง จันทรฉาย งีสันเทียะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
12 นาง จิตรนภา เทพนรประไพ หน.สวนการคลัง 5 อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
13 นาง จิรนันท แสนทวีสุข หน.สวนการคลัง 3 อบต. นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
14 น.ส. จิรพรรณ ตัวรวย จนท.พัสดุ 1 อบต. ปาคา ทาวังผา นาน
15 นาง จิราวรรณ อูอรุณ จนท.พัสดุ 1 ทต. นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
16 นาง จีรภา ปยณรงคโรจน จพง.พัสดุ 2 ทต. หงาว เมือง ระนอง
17 น.ส. ชมภูนุช อุตยะราช จพง.พัสดุ 2 อบต. น้ําพาง แมจริม นาน
18 นาง ชุดา เขื่อนเพชร จนท.พัสดุ 1 อบต. แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
19 นาย เชาวลิต จินดาประเสริฐ จนท.พัสดุ 2 อบต. บุดี เมือง ยะลา
20 น.ส. ญาสุนันท พูลเขตรกิจ จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองตูม กงไกรลาส สุโขทัย
21 นาง ณัฐยา อินตา จนท.พัสดุ 1 อบต. เหมืองหมอ อ.เมือง จ.แพร
22 น.ส. ณิชาลีย ล่ิมสวัสดิ์ จนท.พัสดุ 1 อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม
23 น.ส. ดารารัตน สิงหฬ จนท.พัสดุ 1 ทต. บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
24 นาง เตือนจิต มูสิกะสง จนท.พัสดุ 1 อบต. ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
25 นาง นงคราญ พักแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. สันโคง ดอกคําใต พะเยา
26 น.ส. นงลักษณ ศิริวงศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานปง หางดง เชียงใหม
27 นาง นฤมล แดงเย็น จนท.พัสดุ 1 อบต. นาเกตุ โคกโพธิ์ ปตตานี

อปท.

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
รุนที่ 7 ระหวางวันที่ 14 -18 พ.ย. 48
วิชาคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ
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28 น.ส. นวลมณี แกวกลอง จพง.พัสดุ 2 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
29 นาง นันทกา บุญเกิด หน.สวนการคลัง 5 อบต. ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
30 นาย นิรัช เลาะไธสง หน.สวนการคลัง 3 อบต. หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร
31 นาง นุชจรี พพินิจ จพง.พัสดุ 2 อบต. สันปาตอง นาเชือก มหาสารคาม
32 น.ส. นุชจิรา เจตะวัน จนท.พัสดุ 1 อบต. บานปง หางดง เชียงใหม
33 นาง นุสลัน อาบูเละ จพง.พัสดุ 3 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
34 น.ส. เนาวรัตน อินทปต จนท.พัสดุ 1 อบต. อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง
35 น.ส. เบญจวรรณ จันทรนอย จนท.ธุรการ 1 อบต. บัวคํา โพธิ์พิสัย รอยเอ็ด
36 น.ส. ปณิดา นาทอง จพง.พัสดุ 2 อบต. บานกวาง สูงเมน แพร
37 นาง ประภาพร เพริ่ดพราว จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ปากอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
38 น.ส. ปยวรรณ สารีวรรณ จนท.พัสดุ 1 อบต. ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ
39 น.ส. ปยะดา ปุณะติ จนท.พัสดุ 2 อบต. สะแกซํา เมือง บุรีรัมย
40 นาง พนิดา แจงขาว จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองพลับ เมือง เพชรบุรี
41 นาง พิศมร เพ่ิมพูน จพง.พัสดุ 2 อบต. เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว
42 นาย ยุทธศาสตร จันทลีลา จพง.พัสดุ 2 อบต. เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
43 น.ส. ยุภา เปสูงเนิน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางใหญ บางใหญ นนทบุรี
44 น.ส. ยุวดี จิตรเวช จนท.พัสดุ 1 อบต. ปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง
45 น.ส. เยาวลักษณษ เขียวพรม จนท.พัสดุ 1 อบต. ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
46 น.ส. รจเรศ สุริยาวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
47 น.ส. รสสุคนธ ไชยสูตร จนท.พัสดุ 1 อบต. สันโคง ดอกคําใต พะเยา
48 นาง รุงทยา ดังอุโฆษ หน.สวนการคลัง 4 อบต. คอนสาย ก่ิงกูแกว อุดรธานี
49 น.ส. โรส รอเซะ จนท.พัสดุ 1 อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
50 นาง ลักษณา นาคะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
51 น.ส. ลําไพ ชนะศักดิ์ จนท.พัสดุ 1 อบต. บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
52 น.ส. วรรณา ลุงบาน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี
53 น.ส. วรัญญา จักริลา จพง.พัสดุ 2 อบต. สามเงา สามเงา ตาก
54 นาย วราธร ศรีรินต๊ิบ จพง.ธุรการ 2 อบต. แมต่ืน แมระมาด ตาก
55 นาง วราภรณ ชมภูพฤกษ จนท.พัสดุ 1 อบต. นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
56 น.ส. วราภรณ พรมรา จนท.พัสดุ 1 อบต. แมแรม แมริม เชียงใหม
57 น.ส. วันดี คมขัน จนท.พัสดุ 1 อบต. นาปง ปง พะเยา
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58 น.ส. วิลาสินี ทรรพคชร หน.สวนการคลัง 6 อบต. ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎรธานี
59 นาย วิศวกร อินคํา จนท.พัสดุ 2 อบต. แมกาษา แมสอด ตาก
60 นาย วีระชัย ยอชัย จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกมา ประโคนชัย บุรีรัมย
61 นาย วีระศักดิ์ สวางแสง จนท.พัสดุ 1 อบต. บุง เมือง อํานาจเจริญ
62 น.ส. ศิรินภา บุตรศาสตร จนท.พัสดุ 1 อบต. บัวคํา โพธิ์พิสัย รอยเอ็ด
63 น.ส. ศิริเพ็ญ ซ่ือสัตย นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
64 น.ส. ศิริวรรณ หมุนหวาน จพง.พัสดุ 2 อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
65 น.ส. สงกรานต ฮุยนอก จนท.พัสดุ 1 อบต. รอนทอง สตึก บุรีรัมย
66 นาย สมเดช อรัญทอง จพง.พัสดุ 2 อบต. โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
67 นาย สมปอง ตาเดอิน จนท.พัสดุ 1 อบต. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา
68 นาง สุกัญญา แกวเล็ก จพง.ธุรการ 4 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
69 น.ส. สุธาสินี โคะแสง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี
70 นาง สุธิดา อรรคนิมาตย จนท.พัสดุ 1 อบต. บึงงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
71 น.ส. สุปราณี ยาตรา จพง.พัสดุ 2 อบต. โปงเปอย บึงกาฬ หนองคาย
72 นาง สุพัฒนจิรา นิลสวัสดิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. บาละ กาบัง ยะลา
73 นาง สุภาณี วรรณวัติ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองบก กิ่ง อ.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
74 น.ส. สุภาพร นิลบุตร จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
75 น.ส. สุภาพร ศรีวรรณ จพง.พัสดุ 2 อบต. ขามปอม วาปปทุม เพชรบูรณ
76 น.ส. อภิรดี ทองสวัสดิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
77 น.ส. อัญชนา จุลละผลิน จนท.พัสดุ 2 อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
78 นาง อัญชลี วงศสวพิชญ หน.ฝายพัสดุ 7 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
79 นาง อิทธิยา คลํ่าเงิน จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองแก เมือง อุทัยทนี
80 นาง อุษา เกตุแกว จพง.พัสดุ 5 อบต. สวพริกไทย เมือง ปทุมธานี
81 น.ส. ปราณี ปญจะศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. ดานอก ดานขุทด นครราชสีมา

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด


