


1 นาง กนกพร หนูกลาง จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. บานจั่น เมือง อุดรธานี
2 นาง กฤษณา คําบุญมา จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน
3 น.ส. กฤษณี สันติเมธากุล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ

4 น.ส. กัลญา อุปชณาย หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
5 นาง กัลยา จุลลางกูร จพง.ธุรการ 6 ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่
6 นาย กาญจนบดี สุขศรีเบญจพล นายชางโยธา 6 ทต. ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี
7 นาง เกานภา ไหลวารินทร หน.สวนการคลัง 4 อบต. เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค
8 นาง ขนิษฐา แสนโสดา หน.สวนการคลัง 3 อบต. คําหยาด โพธิ์ทอง อางทอง
9 น.ส. จรรจิรา ปานงาม หน.สวนการคลัง 4 อบต. แมจั๊วะ เดนชัย แพร
10 นาง จันทนา กันหาใจ หน.สวนการคลัง 4 อบต. แมขา ฝาง เชียงใหม
11 น.ส. จันทรา ออนดาบ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
12 นาง จันทา อาจนาฝาย จพง.พัสดุ 5 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
13 นาง จินดา จิตธพศ จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
14 น.ส. จินตนา ล่ิมอัศวโกวิท จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
15 นาย จิระพงษ โชติครนิตย หน.สวนโยธา 4 ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
16 น.ส. จิราณี พุฒนวล ผช.จพง.จัดเก็บรายได - อบต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
17 น.ส. จิราภร ไชยณรงค จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
18 น.ส. จุฑาทิพย ไทยประยูร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดอนหญานาง ภาชี อยุธยา
19 นาง ฉวีวรรณ วงษพรมทา จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
20 น.ส. ชนิษตา จันทรเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
21 นาง ชุติมณฑน สุมาลุย นโยบายฯ - อบต. เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทร
22 น.ส. ณาตยา จิตเครือ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก
23 นาย ทรงชัย มุคุระ หน.สวนโยธา 4 อบต. อาวลึกนอย อาวลึก กระบ่ี
24 น.ส. ธิดาทิตย  หลอวัฒน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กวนวัน เมือง หนองคาย
25 นาง นงนุช สรรเสริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ประณีต เขาสมิง ตราด
26 น.ส. นัยนา จินดาทอง จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
27 นาง พรรณ มูลเมือง หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย
28 นาง นาถนภา เหมะธุลิน หน.สวนการคลัง 5 อบต. อาจสามารถ เมือง นครพนม
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29 นาง นิตยา อุบลเลิศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
30 นาง นิศากร แนวประเสริฐ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองขา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
31 นาง เนตรทราย รอดพิทักษ จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
32 นาง บุญเรือน กองเงินนอก หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกมวง ภาชี อยุธยา
33 น.ส. บุษรินทร อินตะ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ปาซาง แมจัน เชียงราย
34 น.ส. เบญจรัตน วิบูลยพันธุ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
35 นาง ประภัสสร บุญชู จพง.การเงินและการบัญชี 6 ทต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
36 นาง ปราณี จั่นสิว หน.สวนการคลัง 5 อบต. ควนเมา รัษฎา ตรัง
37 น.ส. ปรารถนา โคตรธรรม จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. นาคู นาคู กาฬสิทธุ
38 นาย พรนเรศ สหนนทชัยกุล จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
39 นาง พรพนา แกวรัตน จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
40 นาง เพ็ญคํา บุญขาว หน.สวนการคลัง 4 อบต. โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
41 นาง เพ็ญพักตร วงรีบอ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองจรเข หนองแค สระบุรี
42 น.ส. เพ็ญศิลป คําพิมพ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
43 นาย โพธิพงษ  กรงแกว นักสังคมสงเคราะห 3 อบต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
44 นาง ภัชณี เมยประโคน จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
45 นาย มนตรี หาญเมง หน.สวนโยธา 4 อบต. บานกลาง อาวลึก กระบี่
46 นาง มรกต ลาชาง นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
47 นาง มัชฌิมา วงษจันทร จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
48 นาง ยุพิน พ้ืนผา จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
49 นาง รัชชพร เย็นจุระ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร
50 นาย รุงอรุณ เทียนแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. สองสลึง แกลง ระยอง
51 นาง วงษพระจันทร แหลมคม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
52 นาง วนิดา วงศกาฬสิทธุ จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
53 นส. วรรณพร โตคณิชย จพง.ธุรการ 2 ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร
54 น.ส. วรรณเพ็ญ ศรพรหม จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
55 น.ส. วรรณษร ดวงอินทร นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
56 นาง วรรณา สุขชัยยะ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
57 น.ส. วรารัตน กองลาแซ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
58 นาง วลัยพร ศิริคง นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
59 น.ส. วัจนันท ดลสุข จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. คําเขื่อนแกว คําเขื่อนแกว ยโสธร
60 น.ส. วันดี แกวนถ่ินเถ่ือน หน.สวนการคลัง 3 อบต. ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



61 น.ส. วันทนา สิงหาพันธ หน.สวนการคลัง 6 อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
62 นาง วัลภา ระพิทยพันธ จพง.ทะเบียน 4 ทต. ดานซาย ดานซาย เลย
63 นาง วิภารัตน แสงเพชร จพง.จัดเก็บรายได 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
64 นาง วิไลพร สุริยะ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. คุระบุรี คุระบุรี พังงา
65 น.ส. วิไลลักษณ กรานตประโคน จนท.ธุรการ 3 ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
66 นาง วีระอนงค เจริญไพศาสตระกูล จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
67 น.ส. ศิริไพบูรณ จันทะวงศ จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
68 น.ส. ศิริลักษณ ระเบียบธรรม จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
69 นาง ศิริวรรณ กองถ่ํา จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. ทาเกษม เมือง สระแกว
70 นาง ศุภวรรณ ประสงคทรัพย จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
71 นาง สมนึก หนองพงษ จนท.ทะเบียน 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
72 น.ส. สรอยมาลี สีทองสุข นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
73 นาย สายชล ไชยณรงค หน.สวนการคลัง 4 อบต. กะเบา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
74 นาง สายสุณี ภูไชยแสง จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
75 นาง สารภี สวัสดิพันธ จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
76 น.ส. สุกัญญา วัฒนพันธพิทักษ นักวิชาการจัดเก็บรายได 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
77 นาง สุดารัตน ทองสุข จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปากลอ โคกโพธิ์ ปตตานี
78 นาง สุนิสา ดวงสุวรรณ จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. ควนลัง หาดใหญ สงขลา
79 นาง สุภาณี ชัยออน จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ตรอน ตรอน อุตรดิตถ
80 นาง สุภาพร ทวีกสิกรรม จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. เชียงคํา เชียงคํา พะเยา
81 น.ส. สุวรรณี ศรีภักดี จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เมืองหมี เมือง หนองคาย
82 น.ส. สุวีณา กวาวสืบ จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ทุงโฮง เมือง แพร
83 นาย อนุกูล ธะกุลนา หน.สวนการคลัง 5 อบต. สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
84 น.ส. อรทัย จันทรสุริยะ นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
85 นาง อราดี เบ็นหรีม หน.สวนการคลัง 5 อบต. สะกอม เทพา สงขลา
86 นาง อริยาภรณ แกวสวัสดิ์ลาภ จพง.การเงินและบัญชี 6 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
87 นาย อัครเดช กาญจนะเกตุ หน.สวนโยธา 4 อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
88 น.ส. อัจฉรา แหลงสนาม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โนนสมบูรณ นาจะหลวย อุบลราชธานี
89 นาง อัญชลี อนุมณี หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
90 นาย อาทิตย วงศประดิษฐ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ทัพไทย ตาพระยา สระแกว
91 นาง อารีรัตน แกวรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
92 นาง อําไพจิตร มาสูงเนิน จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
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93 นาง อุบล มีมาก หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดอนแร เมือง ราชบุรี
94 นาง อุมาพร วงษา หน.สวนการคลัง 5 อบต. สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย
95 นาย เอกวิทย ฉวีวงค หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
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1 นาย กนกพร โรจนัสถสกุล ปลัด อบต. 5 อบต. สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
2 นาง กําไร แสงสรอย หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองยาง ลาดยาง นครสวรรค
3 นาง เกตุมณี สาระมนต จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
4 น.ส. เกษแกว เกตุผาสุข จพง.สุขาภิบาล 5 ทต. บางปะหัน บางปะหัน อยุธยา
5 นาย คมกริช ฟากระจาง จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. บางกะพ้ี บานหมี่ ลพบุรี
6 น.ส. คันธรส เฟองจรัส นักวิชาการศึกษา 3 อบต. วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
7 นาง คําปุน สุทธิสาร หน.ธุรการ 4 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
8 นาย จักรพันธ กาญบุตร จนท.ธุรการ 2 อบต. หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
9 น.ส. จารุวรรณ หาญสกุล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โคกมั่งงอย ดอนสวรรค ชัยภูมิ
10 นาง จินตนา เครือทิวา จพง.ธุรการ 4 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
11 น.ส. จิราพร เอียดแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. เกาะเปยะ ยานตาขาว ตรัง
12 นาง เจตตาภรณ ย้ิมละมาย จนท.ธุรการ 3 อบต. หนองหมอ ตาคลี นครสวรรค
13 น.ส. ชลธิชา เถระสุวิชะ หน.สวนการคลัง 5  อบต. มวงกลวง กะเปอร ระนอง
14 นาง ชุลีพร นวฤกษ ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทร
15 นาง ฐิติรัตน บูรณวนิช จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี
16 นาย ณรินทร บุญสรรค ปลัด อบต. 6 อบต. หนองเทพ โนนนารายณ สุรินทร
17 นาง ณัฏฐากร การะเกตุ จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
18 น.ส. ดรณีุ ศรีจันทร จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. สันทราย แมจัน เชียงราย
19 น.ส. ดาวรุง สวางจิตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โดมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
20 นาย ตระกูล บุญชู นายชางโยธา 6 ทต. ธรรมศาลา เมือง นครปฐม
21 น.ส. เติมรัตน กองจินดา จพง.ธุรการ 5 ทม. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
22 น.ส. ทัดทรวง พรรณสาร จพง.ธุรการ 4 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
23 นาง ธนันธร สอนสีดา จนท.ทะเบียน 4 ทต. นาดูน นาดูน มหาสารคาม
24 นาง ธมลวรรณ เทียนทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก
25 นาย ธราธร ใจกลา ปลัด อบต. 5 อบต. หาดลา ทาปลา อุตรดิตถ
26 นาย ธวัฒน ออนวงษ หน.สวนโยธา 4 อบต. น้ําชุม ศรีนคร สุโขทัย
27 นาง นงคเยาว แสวงผล จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
28 นาง นงเยาว ทองจันทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ
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29 น.ส. นงลักษณ โสรัจจะ นักวิชาการศึกษา 4 ทต. ดานซาย ดานซาย เลย
30 นาง นพรดา นิจสรกุล จนท.บันทึกขอมูล 5 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
31 น.ส. นฤภรณ กันสีชา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บัวเงิน น้ําพอง ขอนแกน
32 น.ส. นฤมล กาญจนภักดิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
33 นาง นันทิยา ประเสริฐสังข หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
34 นาย ประทวน เชื้อหมอ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานพ้ี บานหลวง นาน
35 น.ส. พเยาว เทพเนาว ปลัด อบต. 5 อบต. ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย
36 น.ส. พรทิพานันท บุญสวาง นิติกร 5 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
37 น.ส. พัชรัตน ฤทธิอาภรณกุล จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่
38 น.ส. มะลิวรรณ พูลประสาร จนท.ธุรการ 1 อบต. คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
39 นาย มานัส เสนานุช ปลัด อบต. 6 อบต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
40 นาย มาหะนะ ซารีมะแซ หน.สวนโยธา 5 อบต. บางปอ เมือง นราธิวาส
41 นาง รุงนภา พวงศรี จพง.ธุรการ 5 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
42 นาย โรม ตลับนาค นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. วังจั่น โคกสําโรง ลพบุรี
43 นาย วรินทร กฤชกาญจนพันธ วิศวกรโยธา 3 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
44 นาย วสันต ง้ิวราย จนท.ธุรการ 4 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
45 นาย วสันต รักถ่ิน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. สวาท เลิงนกทา ยโสธร
46 น.ส. วันดี บูรณะ จนท.ธุรการ 1 อบต. ยะลา เมือง ยะลา
47 นาง วันดี ดวงแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางเดือน พุนพิน สุราษฎรธานี
48 น.ส. วิมล สุขไสย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. มูโนะ สุไหง-โกลก นราธิวาส
49 น.ส. ศิริธร สถิตยธรรม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
50 น.ส. ศิรินธร สกลศิลป นักวิชาการคลัง 4 ทน. นครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
51 น.ส. ศิริพร โรยรอด หน.สวนการคลัง 4 อบต. ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรธานี
52 นาง ศุภวรรณ ประสงคทรัพย จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
53 นาย สมพจน หมื่นโฮง หน.สวนโยธา 4 อบต. หวยโรง รองกวาง แพร
54 นาย สามารถ ยีสา นิติกร 3 อบต. โพธิ์ทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
55 นาย สําราญ พ่ึงราษฎร หน.สวนโยธา 4 อบต. แมทราย รองกวาง แพร
56 นาย สําเร็จ ธรรมประชา ปลัด อบต. 6 อบต. มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ
57 น.ส. สิริการนต ดํามณี พยาบาลวิชาชีพ 6 ทต. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี
58 นาง สีนวล  บุตรนุช หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังจันทร สามเงา ตาก
59 น.ส. สุดาทิพย แกวกุล จพง.จัดเก็บรายได 4 อบต. พรหมณี เมือง นครนายก
60 นาง สุธีรา บูลยประมุข จพง.ธุรการ 6 ทม. แมสอด แมสอด ตาก
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61 นาย สุภาพ ในมิเด็น จพง.ธุรการ 5 อบต. วิชิต เมือง ภูเก็ต
62 นาย อนุศักดิ์ สืบเหลาง้ิว จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
63 นาย อริยะ สุดโต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังน้ําซับ ศรีประจันต สุพรรณบุรี
64 นาง อุบลวรรณ เชื้อกุณะ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
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1 นาย กชศักดิ์ เสมอภาค จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ทาวุง ทาวุง ลพบุรี
2 นาย เกียรติพงษ ลือชัย ปลัด อบต. 6 อบต. หาดพันไกร เมือง ชุมพร
3 นาง ขนิษฐา เกษีสังข จพง.ทะเบียน 4 ทต. บานจั่น เมือง อุดรธานี
4 นาย คมสันต จันทรรอด ปลัด อบต. 6 อบต. คูบัว เมือง ราชบุรี
5 น.ส. วิภา พุมแกว จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ประจวบ เมือง ประจวบ
6 น.ส. จิราพร เอียดแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. เกาะเปยะ ยานตาขาว ตรัง
7 น.ส. จุฬาลักษณ ปะทะตา จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
8 น.ส. จุฬาลักษณ กุลศรี จนท.ธุรการ 1 อบต. วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
9 นาย เจะมูหามัดสัน เจะอูมา ปลัด อบต. 5 อบต. ไทรทอง ไมแกน ปตตานี
10 นาง ชุลี วิไลรัตน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
11 นาง ธนัทชนก โครตมณี จนท.ธุรการ 2 ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
12 พ.จ.ต. นฤวัตร เสนสุข ปลัด อบต. 6 อบต. ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร
13 น.ส. นิภา ฉิมเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
14 นาง เนาวรัตน อินทรศร จนท.ธุรการ 4 ทม. พะเยา เมือง พะเยา
15 น.ส. พรระวี  แกวแดง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นากลาง โกรกพระ นครสวรรค
16 นาย พิสิฐ เย็นใจมา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
17 น.ส. พูลสุข วัดขนาด รองปลัด ทต. 8 ทน. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
18 น.ส. ยุพาวดี ยวดกระโทก จพน.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานโปง เวียงปาเปา เชียงราย
19 นาง ยุวดี ปะจะนัง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หินมูล บางเลน นครปฐม
20 น.ส. ระเบียบ ปมวงศ นักวิชาการศึกษา 3 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
21 น.ส. ระพีพัฒน โมฬี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
22 น.ส. รัชกร แมนประโคน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
23 น.ส. เลอลักษณ คงสิทธิ์ ผช.จนท.บันทึกขอมูล - ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี
24 นาย ปราโมทย สังวรดี ปลัด อบต. 5 อบต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
25 น.ส. วรรทนา พวงทอง จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
26 น.ส. วลัยพร สันตานนท จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตะปอน ขลุง จันทบุรี
27 นาง วลัยพรรณ นันตาบุตร จพง.เก็บเงิน - ทต. ลอมแรด เถิน ลําปาง
28 จ.อ. วัฒนะ เสือเทศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. โคกคูน เมือง ลพบุรี
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29 นาย วิชิต ดุษฎีวิริกุล จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. พระลับ เมือง ขอนแกน
30 น.ส. วิลาวรรณ  พรหมบิน นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
31 นาย วุฒิชัย กุลรัตน จนท.วิเคราะหนโยบาย 3 อบต. โพนสูง ดานซาย เลย
32 นาย ศักดิ์ชัย ซ่ือตรงมั่นคง ชางโยธา 4 อบต. ลมศักดิ์ ขุขันธ ศรีสะเกษ
33 น.ส. ศุจิกาญน กํามณี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คําหยาด โพธิ์ทอง อางทอง
34 นาง สนธยา แฝงจันทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมจั๊วะ เดนชัย แพร
35 นาง สมสมัย สมุทรศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หัวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
36 นาง สายใจ ศิริอารุณปญญา จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
37 นาย สําเร็จ ธรรมประชา ปลัด อบต. 5 อบต. มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ
38 น.ส. สิริพร ศรชัย จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. สมปอย โนนดินแดง บุรีรัมย
39 น.ส. สุกรรยา ออนจงไกร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
40 นาง สุประภา คันธะวงศ จพง.ธุรการ 5 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
41 น.ส. สุภา สุดแจง จนท.วิเคราะหนโยบาย 3 อบต. หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน
42 นาย สุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ ปลัด อบต. 6 อบต. โพธิ์ทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
43 นาง สุรีรัตน ยุตติโกมิตร หน.สวนการคลัง 6 ทต. หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี
44 นาง สุวชา กุลวานิช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา
45 นาง เสริมสุข หลอวัฒนากูล นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
46 น.ส. เสาวนีย สุจริยา จนท.บันทึกขอมูล 3 ทต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
47 น.ส. หทัยรัตน ทรงอยู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
48 นาง อรวรรณ งามนิล จพง.ธุรการ 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
49 นาย อัครเดช เพชรปราณี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมปะ แมสอด ตาก
50 นาย เอกชัย ปกษี ปลัด อบต. 6 อบต. นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
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