


1 นาง กชกร สะแกวัง หน.สวนการคลัง 4 อบต. เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร
2 นาง กนกพร ชลารัตน จนท.บริหารงาน กง.บช. 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
3 นส. กรรณิการ รัตโนภาส จนท.ธุรการ 3 อบจ. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
4 นาง กฤษณา บัวเมฆ จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. สอง สอง แพร
5 นาง กัณฐิกา นาคนุน จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่
6 นส. กาญจนา ออนลมูล หน.สวนการคลัง อบต. เกาะตะเภา บานตาก ตาก
7 นาง กุลชญา เท่ียงตรง ศึกษานิเทศก 7 ทม. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
8 นส. เกศรา ชํานาญ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทากําชํา หนองจิก ปตตานี
9 นาง เกสรี สินเสนห ทต. บางปู ยะหริ่ง ปตตานี
10 นาย ไกรศักดิ์ วรทัต หน.สํานักปลัดฯ 7 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
11 นาง จันทรสด พันทา จพง.ธุรการ 5 ทม. สกลนคร เมือง สกลนคร
12 นาง จําปา ไชยชอฟก หน.สวนการคลัง 4 อบต. สอก เมือง นาน
13 นาง จุฑา กาญจนานุกูล จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
14 นส. ชนนิกานต เอียดทองไหม จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ปุโละปุโย หนองจิก ปตตานี
15 นาย ชาญวุฒิ จงจิตตโพธา นายชางโยธา 5 ทต. เขางู เมือง ราชบุรี
16 นส. ชุลีกรน เทพษร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คอลอตันหยง หนองจิก ปตตานี
17 นาย ชูชาติ ชิตเชิด นักบริหารงานสาธารณสุข 6 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
18 นาง ณัฎฐา ทองนํา นักวิชาการเงนและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
19 นส. ณัฐฉัฐ หวังโภคา นักวิชาการเงนและบัญชี 5 อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
20 นาย ณัฐพล ชัยหมื่น หน.สวนการคลัง 5 อบต. หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
21 นาย ณัฐพัชล อธินันท หน.สวนการคลัง อบต. รอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
22 นาง ดุษฎี อาขารักษ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
23 นส. ทัศนีย เสาวพันธ จนท.จัดเก็บรายได อบต. หนองยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย
24 นาย ธํามรงค ทิพยอักษร นายชางโยธา 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
25 นส. นธวันต แกวกอง จพง.ธุรการ 5 ทต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี
26 นส. นภาพร สุขภูวงศ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
27 นาง นันตภรณ ณ ถลาง จนท.ธุรการ 5 ทม. พังงา เมือง พังงา
28 นาง นันทา เงินแดง จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
29 นาย นิกร มาเอียด จพง.การประปา 4 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลัง
30 นาง นิกรณ สมบูรณ เจาพนักงานการคลัง 4 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
31 นาง นิตยา ทองสุก นายชางโยธา 6 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
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32 นาง นิตยา คํามีสวาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมยางฮอ รองกวาง แพร
33 นาง นิพาดา มากสวัสดิ์ พนักงานพิมพดีด ทต. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
34 นส. เนตรนภา ปลองบรรจง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
35 นส. บุญเตือน แกวกระจาง จนท.การเงินและบัญชี 5 ทต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
36 นาง บุษกล ทองอินทรี จนท.จัดเก็บรายได อบต. ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย
37 นส. ประภัสสร ชอโถ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. นครนายก เมือง นครนายก
38 นาย ประวัติ ปานคง นายชางโยธา 4 ทต. หวยชินสีห เมือง ราชบุรี
39 นาง ประวีณา พิมาน จนท.วิเคราะหฯ 5 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
40 นาง ปริศนา ชิงจัตุรัส จนท.บริหารงานการเงินแล 5 อบต. สายตะกู บานกรวด ชัยภูมิ
41 นาง ปยพัชร สิงลอ หน.สวนการคลัง อบต. เขาแกว ทุงเสล่ียม สุโขทัย
42 นาง พเยาว จงวงษ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
43 นาง พรพิมล ปญญาดี หน.สวนการคลัง 4 อบต. เรือง เมือง นาน
44 นาง พัชรี ทัลวัลล์ิ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
45 นาง เพ็ญณีย แกวเมฆ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
46 นส. ไพรวัลย ไชยนุ บุคลากร 4 ทม. สกลนคร เมือง สกลนคร
47 นาย ฟาเดลล ปาเนาะ ผช.จนท.ระบคอมพิวเตอร ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
48 นาง ภาวนา กําจรกิตติคุณ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี
49 นส. ยุพาพัตร แกวแดง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่
50 นส. รัตติยา สุวรรณศรี นักวิชาการเงนและบัญชี 4 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
51 นาง รัตนา โชคเหมาะ ลูกจางประจํา อบต. บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
52 นส. รุงจิตต อีลา หน.สวนการคลัง 4 อบต. รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
53 นาง ลักขณา สุพุทธยากูร จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
54 นาง วนัสนันท ลีลาภิรักษ นายชางโยธา 6 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
55 นส. วรรณิยา ฮะอุรา จพง.ธุรการ อบต. เจะปลัง เมือง สตูล
56 นส. วลักษกรณ ทองสุข หน.สวนการคลัง 4 อบต. ตาลชุม ทาวังผา นาน
57 นาย วัชระ ธีรการุณวงศ สัตวแพทย 5 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
58 นาง วิภาวดี สอนเอก จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
59 นาง วิภาวี เพ็ชรโรจน จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. สะนอ ยะรัง ปตตานี
60 นาง วิมล บุญรอด จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
61 นส. วิไลพร เถาวโท จนท.ทะเบียน 3 ทต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
62 นาง วิไลลักษณ พิพิธกุล จนท.ธุรการ อบต. หนองยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย
63 นาย โวหาร ยะสารวรรณ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. บางดวน เมือง สมุทรปราการ
64 นาง ศุภวรรณ สัจจศรี นักวิชาการเงนและบัญชี 5 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
65 นาย ษัษฐี มวงศรีจันทร หน.สวนการคลัง อบต. หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ
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66 นาง สมจิตร หมุกแกว จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
67 นส. สาลี พงศาปาน จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
68 นส. สิริวรรณ แยมสุวรรณ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. แมลาน แมลาน ปตตานี
69 นาง สุกัญญา แสงวงษ จพง.สาธารณสุขชุมชน 6 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
70 นส. สุจิตรา สีขนุน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
71 นาง สุจินดา ปนทิพย หน.สวนการคลัง 4 อบต. สะเนียน เมือง นาน
72 นส. สุดใจ สาพิพัฒน จนท.การเงินและบัญชี 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
73 นาย สุทัน เพชรโชค จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมลาน แมลาน ปตตานี
74 นาง สุพัตรา หนูเพชร จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลัง
75 นส. สุเพียรพร ทองฉาย หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตุยง หนองจิก ปตตานี
76 นส. สุภางค ออนแผว หน.สวนการคลัง อบต. ทองฟา บานตาก ตาก
77 นาง สุภาพร ศรีเมืองธน หน.สวนการคลัง 4 อบต. บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
78 นาง สุมาลัย อาจวิชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร
79 นาย สุรพงษ กลอมขจิต ทต. บางปู ยะหริ่ง ปตตานี
80 นาย สุรพัช ล่ิมวงษ จพง.เทศกิจ 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
81 นาง สุรียพร ทิพยอักษร จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
82 นาง สุวรรณา ทองสุข จนท.ธุรการ 3 ทต. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
83 นาง เสาวนีย จันทรรักษา จนท.ธุรการ 5 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
84 นาย แสวง เสียวสุข จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
85 นส. อนงค หนูไธสง จนท.บริหารงานการเงินแล 4 อบต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย
86 นส. อบเชย สีดาเคน จนท.จัดเก็บรายได 2 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
87 นาง อรพิน หะริตะวรรณ จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
88 นาย อรรถภาพ วงษสุรินทร จพง.การเงินและบัญชี 6 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
89 นส. อัจฉราภร ศรีวิชัยอินทร หน.สวนการคลัง อบต. นอ เมือง นาน
90 นส. อัญชิษฐา ลิย่ีเก จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. สายตะกู บานกรวด ชัยภูมิ
91 นส. อุดมวรรณ พุมไสว จนท.วิเคราะหฯ 5 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
92 นส. เอมอร มันจันทร หน.สวนการคลัง อบต. ไชยสถาน เมือง นาน
93 นาง ฮาดีบะ คาเดร ทต. บางปู ยะหริ่ง ปตตานี
94 นาย มานิตย สันทัด จนท.ธุรการ 1 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
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1 นส. กมลพรรณ พัฒนา จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
2 นส. กัลยา ประทุมทอง จนท.บริหารงาน กง.บช. 4 อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
3 นส. กาญจนา ทองคํามา บุคลากร 4 ทม. แมสอด แมสอด ตาก
4 นาง ขนิษฐา พุมประทีป ทันตสาธารณสุข 6 ทม. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
5 นาย คมสัน วงศสวัสดิ์ นักบริหารงานชาง อบต. ทาศาลา เมือง เชียงใหม
6 นาย จักรฤกษณ เมธเมธี ปลัด ทต. 6 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
7 นาง จิราพร คงสมพร นักบริหารงานคลัง 7 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
8 นส. ชวนพิศ เลิศประเสริฐ ลูกจางประจํา อบต. บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
9 นาง โชติมา พันธุโพธิ์ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ปอกแปก เมือง สระบุรี
10 นาย ณัฐพงษ ฮดมาลี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองบัวเหนือ เมือง ตาก
11 นาง ดุษฎี อาขารักษ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
12 นาย ทวี พิลาฤทธิ์ จนท.จัดเก็บรายได อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
13 นาย ธัญญะ มาหามนตรี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
14 นาง ธิติมา หลาอวน จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
15 นาง น้ําฝน สมศรีนวล นักวิชการคลัง 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
16 นาง เนาวรัตน บัวเพ็ชร จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
17 นาง ปานทิพย ชนะ จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
18 นาง ปยดา ศูนยแดง จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
19 นาง ปยาภรณ แกวแท จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
20 นส. พูลทรัพย หนองเกวียนหัก หน.สวนการคลัง 5 อบต. เชียงงา บานหมี่ ลพบุรี
21 นาง ภาวิณี ศรีนพรัตน จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ
22 นาง มาลาพร ศักดา นวช.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
23 นาง มาลี อินตะ จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
24 นาย เมธาสิทธิ์ ชินายศ จนท.พัสดุ 1 อบต. ปงหลวง เมือง นาน
25 นาง ยุภา อรัญญไพโรจน จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
26 นาง รมมะณี วิชิตแยม จนท.การเงินและบัญชี อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
27 นาง รัชฎาพร ณะจันทร นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
28 นส. เรณู คุมปา จนท.ธุรการ อบต. บึงเจริญ บานกรวด บุรีรัมย
29 นาง ลักขณา สุพุทธยางกูร จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
30 นส. วรรณฉวี จันทรมาลา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เมืองลี นาหมื่น นาน
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31 จ.ส.ต.หญิง วรรณพร สมวรรณ ปลัด อบต. อบต. เมืองลี นาหมื่น นาน
32 นส. วราภรณ รสจันทร เจาพนักงานพัสดุ 2 ทต. สามแยก เลิกนกทา ยโสธร
33 นาย วัชรพงศ สุบินยัง จนท.จัดเก็บรายได 5 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
34 นาง วัชราพร มูลตา จนท.ธุรการ 2 อบต. นครเจดีย ปาซาง ลําพูน
35 นาง วิจิตรา อุนใจ หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
36 นส. ศิริรัตน สวัสดิเวทิน จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
37 นาย สนธยา ตุมฉิม นักบริหารงานชาง 7 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
38 นาย สม ปมพรม ปลัด อบต. อบต. กายูคละ แวง นราธิวาส
39 นาย สมชาย สมจิตรักษากุล หน.สวนโยธา 5 อบต. หนาประดู พานทอง ชลบุรี
40 นส. สมร นุใหม นวช.การเงินและบัญชี 6ว อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
41 นาย สมาน เขาโคกกรวด จนท.พัสดุ 1 อบต. เมืองลี นาหมื่น นาน
42 จอ. สมานมิตร เทพไชย จนท.ธุรการ 4 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
43 นาง สังคม ธรรมโกศล จนท.ธุรการ อบต. ปราสาท บานกรวด บุรีรัมย
44 นาง สุจิน กาพยเกิด นักบริหารงานชาง 6 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
45 นส. สุนิดา วิทยาบํารุง ศึกษานิเทศก 7 ทม. ระนอง เมือง ระนอง
46 นาง สุนิษา อินทองนอย จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
47 นส. สุพัชรา นาคะศิริ นักบริหารการศึกษา 6 ทม. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
48 นาง สุรางศรี เทียมถนอม จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
49 นาง เสริมสุข หลอวัฒนากูล นวช.การเงินและบัญชี 6 ว อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
50 นาง อภิรดี ภัตติชาติ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
51 นาง อรศรี มาศิริ นักบริหารงานเทศบาล 5 ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ
52 นส. อรสา เกตุเวทย นิติกร 3 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
53 นาง อิงอร ดลโสภณ จนท.ธุรการ 4 ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ
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1 นส. กรรณิการ บุญสง จนท.ธุรการ 4 ทต. เมืองแกลง แกลง ระยอง
2 นาง กัญญา เพ็ชรสุก จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
3 วาท่ีรต. คมศักดิ์ เครือศรี จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. โคมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
4 นาย จตุรงค พลอยประเสริฐ บุคลากร 4 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
5 นาง จรุงจิต ฝางชัยภูมิ จนท.ธุรการ 1 อบต. โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
6 นส. จีรวรรณ แสนทวีสุข จนท.ธุรการ 1 อบต. พรรณนา พรรณานิคม สกลนคร
7 นส. จีระนุช จันทรัฐ ผช.จนท.ธุรการ อบต. ลําภูรา หวยยอด ตรัง
8 นส. เจนจิรา แกวไกร จนท.ธุรการ 1 อบต. แมลาน แมลาน ปตตานี
9 นาย ชิษณุพงศ บุรีเรือง บุคลากร 4 ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ
10 นส. ทรายทอง ธรรมนันท จนท.ธุรการ 5 ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
11 นาย ธิปไตย ศรีหล่ิง จพง.ธุรการ 5 ทต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
12 นส. นิจรินทร สีเงิน คนงานท่ัวไป ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
13 นส. นินีนาฎ ประพันธกูล จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
14 นาย ประเสริฐพงษ ศรนุวัตร จนท.บริหารงานทั่วไป 6 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
15 นาย นิธิพัฒน วัฒนสุวกุล นวช.ประชาสัมพันธ 3 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
16 นส. พรรณธนีย เดชสุด จนท.พัสดุ 1 อบต. คอลอตันหยง หนองจิก ปตตานี
17 นส. พรรณี ภูเขา คนงานท่ัวไป ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
18 นส. พรสุดา ไพฑูรย อบต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี
19 นส. พาขวัญ สุระปณฑะ ผช.ชางทุกประเภท ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
20 นาย พิฆเนศ คงคาใส จนท.บริหารงานทั่วไป อบต. แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
21 พจท. ไพโรจน ดงกระโทก ปลัด อบต. 5 อบต. ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
22 นาง มาลินี สังสีแกว จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
23 นส. มุทิตา จิรัตติกานนท จนท.สันทนาการ 4 ทต. เมืองแกลง แกลง ระยอง
24 นาง เย็นใจ ทองใส จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
25 นส. รุงนภา ทุมมาจันทร นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
26 นาง วราภรณ กลาอาสา จนท.ธุรการ 4 ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
27 นส. วิราภรณ จันทนิจ จนท.ธุรการ 1 อบต. ลาดใหญ เมือง ชัยภูมิ
28 นาย วีระชัย ไชยรัตน ปลัด อบต. 4 อบจต. กุดสะเนียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
29 นาง เวียงรวี บุญทูล จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
30 จสต. ศุภกานต จันทรตรี ปลัด อบต. 5 อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
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31 นาย สมบูรณ ศรีหาวงษ นักพัฒนาชุมชน 4 ทต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
32 นส. สมมุติ ชวยเทศ จนท.วิเคราะหนโยบายแล 5 ทมต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
33 นส. สมลักษณ ขอบรรพกุล นักบริหารงานทั่วไป 7 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
34 นส. สุนันทา คํานวนจิต จนท.บันทึกขอมูล 5 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
35 นส. เสาวรัตน จันเอียด จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ยะรัง ยะรัง ปตตานี
36 นาย อนันต พาลีเขตต หน.สวนการคลัง 3 อบต. วัด ยะรัง ปตตานี
37 นส. อารีรัตน เพชรชู จพง.พัสดุ 2 อบต. ระแวง ยะรัง ปตตานี
38 นาย อินสร คําปน นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
39 นาง อุไร วงศเดนรุงเรือง จนท.การเงินและบัญชี อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
40 นส. กัญญา มวงงาม จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. บางแพ บางแพ ราชบุรี
41 นาย สัญชัย กอกชัยยา จพง.จัดเก็บรายได 5 ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค
42 นาง รุงนภา มณีโชติ หน.กองวิชาการ 6 ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค
43 นาย ดํารงศักดิ์ นาคกระจาง จนท.ทะเบียน 4 ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค
44 นาง อินทิรา พุฒทอง จพง.ธุรการ 6 ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค
45 นาง ณิชาภัสส พัทยากร จนท.ธุรการ 5 ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค
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