




1 น.ส. กมลจันทร สุธรรมปวง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
2 น.ส. กันทลัส วิริยะเนตรบุบผา จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี
3 นาง กาญจนา สโมสร จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ถํ้าพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
4 น.ส. ก่ิงจันทร ปรารมภ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เจดียชัย ปว นาน
5 น.ส. กิตติอร กิติราช จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
6 นาง จงรักษ พันธุประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
7 นาง จารุภรณ ดวงมูล จพง.การเงินและบัญชี 4 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
8 น.ส. จุฑาธิบ มั่งมูล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ดานศรีสุข ก่ิง อ. โพธิ์ตาก หนองคาย
9 น.ส. จุฑามาศ นิยมเดชา จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
10 นาง เจนจิรา อ่ํานอยวงษ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค
11 นาง ชนิดา อินจําปา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางกะพ้ี บานหมี่ ลพบุรี
12 น.ส. ชลธี ใจหาว หน.สวนการคลัง 6 อบต. กลอย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
13 น.ส. ตวนนูรียะห นิยามาร จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. แมดง แวง นราธิวาส
14 นาง ทัชริกา สืบกลาง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
15 น.ส. ทัศนีย ตันซาว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
16 น.ส. ทัศนีย ลบไพรินทร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
17 น.ส. ทัศนีย บุญกลา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
18 น.ส. ธีราพร ภูดานุ นักวิชาการเงินฯ 3 อบต. หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
19 นาง นกเล็ก แตงหมี นักบริหารงานคลัง 6 ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก
20 น.ส. นงครัก กิจจํานงค หน.สวนการคลัง 6 อบต. โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี
21 นาง นงนุช พรมมี นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. สะเนียน เมือง นาน
22 นาง นภสร แกวศรีนวล จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. กระบ่ีนอย เมือง กระบี่
23 น.ส. นันทพร บุญคลาย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
24 นาย นิพิฐพนธ ออนจิตร จพง.การคลัง 3 ทต. ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
25 นาง นิ่มนวล ไชยองคการณ หน.สวนการคลัง 4 อบต. แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน
26 นาง นุสรา เท่ียงตรง หน.สวนการคลัง 4 อบต. บานใหม หนองบุญมาก นครราชสีมา
27 น.ส. บังอร วงศโยธา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. โพนสา ทาบอ หนองคาย
28 นาย ประพจน พงศพลิศร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรธานี
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29 นาง ประเสริฐศรี สุราอามาตย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เมืองทอง เมือง รอยเอ็ด
30 นาง ปราณี ทองสุก จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
31 นาง ปาริชาติ มะโหรี หน.สวนการคลัง 6 อบต. บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
32 นาย พงษศักดิ์ เคนสิงห จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. น้ําออม คอวัง ยโสธร
33 นาง พรรณภัสสร นาวาบุญนิยม จพง.การคลัง 2 ทต. พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร
34 น.ส. พรระพี นนทะภา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน
35 น.ส. พัชรินทร คลังระหัด จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
36 นาง พัชรี ดีสนิท จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. แวงนาง เมือง มหาสารคาม
37 น.ส. พิมพพิชา โสภาการเวก จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน
38 นาง พิไลพร ใจสุข จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หนองกุงสวรรค โกสุมพิสัย มหาสารคาม
39 นาย พีรพล ย้ิมแยม จนท.การเงินและบัญชี 1 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
40 น.ส. ไพรินทร อินตะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมสาว แมอาย เชียงใหม
41 น.ส. ฟารีดา ดอเลาะ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. แวง แวง นราธิวาส
42 น.ส. มณีรัตน ไชยยา จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี
43 น.ส. มณีวรรณ ชีนาวงษ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. สีกาย เมือง หนองคาย
44 น.ส. ยุวภา เตนาวงค จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาขา ทาบอ หนองคาย
45 นาย รอดิง สีแต จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บาโระ ยะหา ยะลา
46 นาง รัชนี สิทธิแปง จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. บานตา ขุนตาล เชียงราย
47 น.ส. รัตนา ใจดีเย็น หน.สวนการคลัง 5 อบต. เกาะแกว โคกสําโรง ลพบุรี
48 นาง รัศมี กัสปะ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
49 น.ส. รุงนภา จันดาวงศ จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
50 นาง รุงนารี เดชนาถวัฒน จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
51 นาง ลัคณา สินสอาด จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
52 น.ส. ลัดดาวรรณ บัวพัฒน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
53 นาย ลิขิต ศรีชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย
54 น.ส. วณิชยา กาวิรส จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
55 นาง วรรณา มณีรัตน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทน. ยะลา เมือง ยะลา
56 นาง วรางคณางค บางทอง จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
57 น.ส. วัชรินทร แกนกุหลาบ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ดานนอก ดานขุนทด นครราชสีมา
58 นาง วัฒนา เรืองฤทธิ์ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรค
59 น.ส. วัณฑนา เจียระนัย จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
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60 น.ส. วารีรัตน บัวดี หน.สวนการคลัง อบต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
61 นาง ศรัณญา สายหงษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
62 น.ส. ศิริพร สุนทรสาธิต จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. แมเหียะ เมือง เชียงใหม
63 นาง ศิริรัตน เอี่ยมแสง จพง.การเงินและบัญชี 4 ทม. อางทอง เมือง อางทอง
64 น.ส. ศิริลักษณ ระเบียบธรรม จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
65 นาง สมนึก ภูมิคอนสาร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
66 นาง สํารวย อุนจิตต จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
67 นาง สํารวย พานชมภู จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
68 น.ส. สุดารัตน เฉยสอาด หน.สวนการคลัง 3 อบต. หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
69 น.ส. สุนิสา ลาเลิศ จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปากพลี ปากพลี นครนายก
70 น.ส. สุภาพร ศรีหนูขํา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
71 นาง สุรินทรทิพย เรือนสุข จพง.การคลัง 6 ทม. อางทอง เมือง อางทอง
72 น.ส. สุวรรณี สารศรี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เมืองฝาย หนองหงส บุรีรัมย
73 นาง เสาวนิตย พงษสุชาติ หน.สวนการคลัง - อบต. ยามู ยะหริ่ง ปตตานี
74 นาง เสาวลักษณ บุญประสพ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
75 นาง เสาวลักษณ เพ็งสุข จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
76 น.ส. แสงเดือน ไชยเมืองชื่น จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานเปา แมแตง เชียงใหม
77 น.ส. โสภิน สานุวิตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมแรม แมริม เชียงใหม
78 นาย อดินันท สะเตง จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. สะเอะ กรงปนัง ยะลา
79 นาง อมรรัตน หมอปา จพง.การเงินและบัญชี 1 ทต. บานตา ขุนตาล เชียงราย
80 น.ส. อรทัย สมอุมจารย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ซับสมบูรณ โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน
81 น.ส. อรพรรณ เอื้อมศศิธร จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. หนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
82 น.ส. อริศรา ทรัพยสิน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
83 นาง อารีรัตน พรมชาติ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค
84 นาย อํามร คําทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปนแต ควนขนุน พัทลุง
85 นาย อุทิศ วรรณวงค จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาขาม เรณูนคร นครพนม
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1 นาย กนกศักดิ์ ชัยนาท จนท.พัสดุ 1 อบต. ปาสัก เชียงแสน เชียงราย
2 นาย กษิดิศ เสาทองหลาง จพง.พัสดุ 2 อบต. มะคา โนนไทย นครราชสีมา
3 น.ส. กุลิศรา ไชยกล จนท.พัสดุ 1 อบต. ดุสิต ถํ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช
4 น.ส. แกวตา กือสันเทียะ จพง.พัสดุ 2 อบต. หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
5 น.ส. ขนิษฐา พงษศิริ จนท.พัสดุ 2 อบต. ทาตูม แกงคอย สระบุรี
6 น.ส. ขวัญจิตร บัวทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
7 น.ส. ขวัญใจ กางมูล จนท.พัสดุ 1 อบต. เรือง เมือง นาน
8 น.ส. จอมสุรางค สัณฐมิตร จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาศาลา พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
9 น.ส. จันทนา ต่ันยืนยง จนท.พัสดุ 1 อบต. แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปตตานี
10 น.ส. จินตนา ศิลาพล จพง.พัสดุ 2 อบต. คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
11 นาง จิระมาศ ศรีเมือง จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช
12 น.ส. จุรีพร ขุนอุดม จนท.พัสดุ 2 อบต. บานจั่น เมือง อุดรธานี
13 น.ส. ชาณิกา ศิริประเสริฐ จพง.พัสดุ 2 อบต. บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทัย
14 นาง ดรุณี เจริญเดช จนท.พัสดุ 1 อบต. ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
15 น.ส. ดอกไม อุคํา จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทาชาง บานลาด เพชรบุรี
16 นาย ทศพร ดูมณี จนท.พัสดุ 1 อบต. สวด บานหลวง นาน
17 น.ส. ทองจันทร เข็มสุข จนท.พัสดุ 1 อบต. แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
18 น.ส. ทิพยนภา สุดชารี จพง.พัสดุ 2 อบต. น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
19 นาย ธนรุจน แดงนอย จพง.พัสดุ 2 อบต. คูสลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
20 นาง ธนาพัฒน ศรีชวย นักวิชการพัสดุ 3 ทม. อางทอง เมือง อางทอง
21 น.ส. ธารวิมล ใชซ่ือ จนท.พัสดุ 1 อบต. ธารทอง พาน เชียงราย
22 นาง นริศรา บางพัฒนากร จนท.พัสดุ 1 อบต. เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร
23 น.ส. นิตยา คําสถิตย จนท.พัสดุ 1 อบต. เอกราช ปาโมก อางทอง
24 น.ส. นิภา สุขนิมิตร จพง.พัสดุ 2 อบต. หวยจรเข เมือง นครปฐม
25 น.ส. นิศานาถ ศรีโยธา จพง.พัสดุ 2 อบต. การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
26 นาย นิอาดือนันท นินา จนท.พัสดุ 1 อบต. แวง แวง นราธิวาส
27 น.ส. นุชรี ไหมดํา จนท.พัสดุ 1 อบต. เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา
28 น.ส. เนตรนภา โอสถานนท จพง.พัสดุ 3 อบต. บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
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29 น.ส. บุครินทร สงคง จนท.พัสดุ 2 อบต. ตอหลัง ยะหริ่ง ปตตานี
30 น.ส. บุญยนุช สีคราม จนท.พัสดุ 1 อบต. กุดธาตุ ก่ิง อ.หนองนาคํา ขอนแกน
31 น.ส. ประภานิช ดวงแกวเจริญ จนท.พัสดุ 1 อบต. กระบ่ีนอย เมือง กระบี่
32 น.ส. ปราณี ศิริผล จพง.พัสดุ 2 อบต. สองชั้น กระสัง บุรีรัมย
33 น.ส. ปวีณรัตน เอี่ยมสําอางค จพง.พัสดุ 2 ทต. หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
34 น.ส. พจมาลย บุญแถม จนท.พัสดุ 1 อบต. ตาดกลอย หลมเกา เพชรบูรย
35 นาย พรสวรรค สุนาอาจ จพง.พัสดุ 2 อบต. โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
36 นาง พัชราภรณ ปทมินทร จพง.พัสดุ 2 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
37 นาย พิสิษฐ ใยขาว จพง.พัสดุ 2 ทต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
38 น.ส. เพลินจิต บุตรชา จพง.พัสดุ 2 ทต. แมสรวย แมสรวย เชียงราย
39 น.ส. ภัทรวรรณ ฤทธิ์นอก จพง.พัสดุ 2 อบต. ซับใหญ ก่ิง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ
40 นาย ภาณุมาศ จักราพงษ จพง.พัสดุ 2 ทต. บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี
41 นาง มณีนารา นากกระแสร จพง.พัสดุ 3 อบต. เมืองแก ทาตูม สุรินทร
42 น.ส. มัณฑนา แกวเกา จพง.พัสดุ 2 ทต. หลา แหลมสิงห จันทบุรี
43 น.ส. ยุพาพร ปาลสาร จนท.พัสดุ 1 อบต. แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
44 น.ส. ยุพิน พรหมภักดี จนท.พัสดุ 2 อบต. เอราวัณ แวง นราธิวาส
45 นาง รักชนก เคนทวาย จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
46 นาง รัชนี ทิพยแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
47 น.ส. รัตติยา ดอฮะ จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
48 น.ส. รุสมีนี เปาะเฮ็ง จนท.พัสดุ 1 อบต. แมดง แวง นราธิวาส
49 นาง วลัยลักษณ กุลณรงค จพง.พัสดุ 3 อบต. รมไทร สุคิริน นราธิวาส
50 นาย วันชัย หวังผล จพง.พัสดุ 2 อบต. ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย
51 นาง วันทนา เดชภักดี จพง.พัสดุ 3 อบต. สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
52 น.ส. วัลยวิภา ตะวิกา จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
53 น.ส. วัสรินทร พรรโมก นักวิชาการพัสดุ 3 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
54 นาง วาสนา ปญญาพิมพ จพง.พัสดุ 2 ทต. ปากชม ปากชม เลย
55 น.ส. วิไลวรรณ ชาพิมล จพง.พัสดุ 2 อบต. วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
56 นาย วิวิธชัย คํามะนาว จนท.พัสดุ 2 อบต. คําพระ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
57 นาง วีนัส บุบพันธ จนท.พัสดุ 1 อบต. กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
58 น.ส. ศตพร จันทรเอียด จพง.พัสดุ 2 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
59 น.ส. ศิรประภา บุญศรีรัตน จพง.พัสดุ 2 อบต. ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา
60 นาง ศิริสุดา พิริยะวิไล จนท.พัสดุ 1 อบต. กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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61 น.ส. สกาวรัตน สีพุทธนาวัฒน จนท.พัสดุ 1 อบต. พุทธไธสง พุทไธสง บุรีรัมย
62 น.ส. สายน้ําฝน จันทวงค จนท.พัสดุ 1 อบต. ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
63 น.ส. สุกัญญา คมขํา จนท.พัสดุ 1 อบต. วัดพริก เมือง พิษณุโลก
64 น.ส. สุจิตราภรณ จวงหัวโทน จนท.พัสดุ 1 อบต. น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
65 น.ส. สุดธิดา ปนศิริ จพง.พัสดุ 2 อบต. แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
66 น.ส. สุทธินี คําลือ จนท.พัสดุ 1 อบต. กลางเวียง เวียงสา นาน
67 นาง สุปราณี งอกงามดี จพง.พัสดุ 2 ทต. ทาชัย เมือง ชัยนาท
68 น.ส. สุภาพ สิงหโรทัย จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
69 น.ส. สุภาวดี เพ็งแกว จนท.พัสดุ 1 ทต. คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ
70 น.ส. สุภาวดี ศรีสมสอาด จนท.พัสดุ 1 อบต. ทุงเขาหลวง กิ่ง อ.ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
71 น.ส. หทัยรัตน ปฏิพัทธกวี จพง.พัสดุ 2 อบต. แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน
72 น.ส. อัมพร สมหมาย จนท.พัสดุ 2 อบต. แมนาจร แมแจม เชียงใหม
73 นาย อายุ บือราเฮง จนท.พัสดุ 1 อบต. โละจูด แวง นราธิวาส
74 น.ส. อิสเรศ ไพโรจน จพง.พัสดุ 2 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
75 น.ส. อุบล หลําชุน จพง.พัสดุ 2 อบต. ตาลีอายร ยะหริ่ง ปตตานี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 น.ส. กุลนิตย จาชัย จนท.ธุรการ 1 อบต. ถํ้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
2 น.ส. จริยาพร ตะโพธิ์ นักวิชาการศึกษา 4 อบต. นานอย นานอย นาน
3 นาย จํานง อุดหนุน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
4 น.ส. จีรวัฒน แกวใจดี นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม
5 น.ส. เฉลิมพร สีกงพาน ปลัด อบต. 6 อบต. หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
6 นาย ชัยณรงค เกิดคํา หน.สวนโยธา 5 อบต. บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
7 นาย ชัยวัฒน แกวพิกุล นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
8 นาย ชัยอนันต กัสปะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
9 นาย โชคดี สกุลกวีพร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ปาง้ิว เวียงปาเปา เชียงราย
10 นาย ดําเนิน เงินทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ถํ้ากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
11 นาย บัณฑิต ใจธรรม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บอหลวง ฮอด เชียงใหม
12 น.ส. บุญลอม ศรีรักษา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
13 นาง ประทิน ทนันไชย จนท.ธุรการ 1 ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย
14 นาย ประสิทธ อุนศิริ นิติกร 3 อบต. ปาไผ สันทราย เชียงใหม
15 น.ส. ปริชญา พิชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
16 น.ส. ปริสา ฝายอินทร จนท.ธุรการ 1 อบต. กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี
17 น.ส. ปวีณา แซจง ผช.จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร - ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
18 น.ส. ปองทิพย นาคินทร นักพัฒนาการทองเท่ียว 3 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
19 น.ส. พรพิมล สารเถ่ือนแกว นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สะเนียน เมือง นาน
20 น.ส. พรรณศธร คําเภา นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ
21 นาย พรหมพสิษฐ รักษาพราหมณ ปลัด อบต. 6 อบต. ผาจุก เมือง อุตรดิตถ
22 น.ส. พัชรินทร อินตะ นักวิชาการเกษตร 3 อบต. โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
23 น.ส. พัชรี กล่ินดี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
24 น.ส. ยุวดี ฉิมพลี จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา
25 นาง ระรื่น คงฉิม จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
26 นาง รัชนี วิโสจสงคราม นักบริหารงานทั่วไป 7 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
27 น.ส. รัตนา จิรลานนนท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
28 น.ส. รินทร นามพิกุล ปลัด อบต. 6 อบต. นากวาง เมือง อุดรธานี
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29 น.ส. ฤดีวรรณ แสงกระจาง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาง้ิว เมือง นครศรีธรรมราช
30 น.ส. วราพร ธาวงค นักวิชาการศึกษา 3 อบต. มะขุนหวาน สันปาตอง เชียงใหม
31 นาง วัจนา กรกชมาศ ผอ.กองคลัง 8 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
32 น.ส. วันเพ็ญ อนุศักดิ์ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค
33 น.ส. วาสนา จันทราช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
34 นาย วิทยา ทานะ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
35 นาย วิรัตน กะรัตน ปลัด อบต 6 อบต. คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
36 น.ส. วีรยา ศิรินาม นักวิชาการศึกษา 3 ทต. แมวาง แมวาง เชียงใหม
37 น.ส. ศราวดี ผจงศิลป นิติกร 3 อบต. อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุ
38 นาย ศราวุธ บุญประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
39 น.ส. ศิริญญา โชคงาม นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ
40 น.ส. ศิริรัตน จันทรแกว ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. สระแกว เมือง สระแกว
41 นาง สมปรารถนา ชื่นนิยม จพง.สงเสริมการทองเท่ียว 2 อบต. เอกราช ปาโมก อางทอง
42 นาย สมิง บรรณคร จพง.สุขาภิบาล 5 ทต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี
43 นาย สัมพันธ ใจกวาง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปลอง เทิง เชียงราย
44 น.ส. สายฝน ลักดี จนท.ธุรการ 1 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
45 น.ส. สายพิรุณ กุตัน ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุ
46 น.ส. สายลม ปนรัตน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
47 น.ส. สุกัญญา พงษสุกิจวัฒน นักวิชาการจัดเก็บรายได 6ว. ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
48 น.ส. สุณีรัตน ศรีชนะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
49 น.ส. สุดตา ตออํานาจ จนท.ธุรการ 1 อบต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
50 นาย โสฬส มุยแดง จพง.ธุรการ 2 อบต. แมพริก แมพริก ลําปาง
51 นาง หนึ่งฤทัย เวชชูศักดิ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ 5 ทต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
52 นาย อดิศักดิ์ คําเพราะ บุคลากร 6 ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
53 น.ส. อริสรา เทศจําปา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
54 นาย อัมภาภร ลาลด นิติกร 3 อบต. หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
55 น.ส. อุดมลักษณ บุญกําเชียง จนท.ธุรการ 1 อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด




