




1 นาย จเรศักดิ์ รัตนพันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองหิน อาวลึก กระบ่ี
2 นาย ชาคริต สุขอนันต หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี
3 นาง ชุรานี ณะมี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตะโละหะลอ รามัน ยะลา
4 น.ส. ณัชชาภัค นังเกิด ผช.จนท.ธุรการ  - ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี

5 น.ส. ดวงพร จันทรกลับ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
6 นาย ธวัชชัย อิ่มทอง จพง.พัสดุ 5 ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี
7 นาง นารีรัตน คําแพงตา จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ทาลี ทาลี เลย
8 นาย บัญญัติ หอเพชร ชางโยธา 1 ทต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร
9 นาย ประวิตร บุญที หน.สวนโยธา 5 อบต. สระบัว แคนดง บุรีรัมย
10 น.ส. ปทมา เดสโร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา
11 นาง พรทิพย กลางนุรักษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี
12 นาย พิทักษธรรม สรอยจําปา หน.สวนโยธา 4 อบต. สําโรงชัย โพศาลี นครสวรรค
13 นาง เพ็ญศรี อัจจิมารังษี จพง.ธุรการ 5 ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
14 นาง มยุรี เขื่อนแกว จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. เลย เมือง เลย
15 นาย มุกตาร ยานยา หน.สวนโยธา 4 อบต. อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่
16 นาง ยุติธรรม ชูกล่ิน นายชางโยธา  - อบต. หวยหิน หนองหงษ บุรีรัมย
17 นาง ระรื่น คงฉิม จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
18 น.ส. วภา ไกรจะบก หน.สวนการคลัง 6 อบต. ทาเกษม เมือง สระแกว
19 น.ส. วรรณา เชียงชาญ ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
20 น.ส. วลีพร มุงจงรักษ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ปตูมดี ยะรัง ปตตานี
21 นาง วัชรี วรรณงาม จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
22 นาง วิไลวรรณ เลิศปรีชา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางใบไม เมือง สุราษฎรธานี
23 น.ส. ศันสนีย ลาดแดง จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. สําโรง เมือง สุรินทร
24 น.ส. ศิริวดี สิบทัศน หน.สวนการคลัง 4 อบต. สระบัว แคนดง บุรีรัมย
25 นาย สมนึก ดวงชู หน.สวนโยธา 5 อบต. ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
26 นาง สมเสียน ราชนุย หน.สวนโยธา 5 อบต. เขาใหญ อาวลึก กระบ่ี
27 น.ส. สรวรรณ พัชนะ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ปากทรง พะโตะ ชุมพร
28 น.ส. สายใจ รัตนะ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
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29 น.ส. สุดารัตน ย่ิงคํานึง จนท.ธุรการ 2 ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี
30 น.ส. อนุจินตน แดนรักษ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เชียงเครือ เมือง สกลนคร
31 น.ส. อริสา บุตรนอย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ขาวสาร บานผือ อุดรธานี



1 นาง กาญจนา หนันชัน จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบต. นาจักร เมือง แพร
2 นาย เฉวียง วงคจินดา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. สระบัว แคนดง บุรีรัมย
3 นาย ชูยศ กุลสุวรรณ นักบริหารงานชาง 6 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
4 น.ส. ณัฐนิชชา บุญมา จนท.วิเคราะหนโยบาบฯ 3 อบต. ลาดทิพยรส ตาตลี นครสวรรค
5 จ.อ. ดิเรก เรียงทอง ปลัด อบต. 6 อบต. แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร
6 น.ส. เบญญพร สุวรรณแจม ผช.จนท.บันทึกขอมูล 0 ทต. ชองลม ลานกระบือ กําแพงเพชร
7 นาย ประสงค ต้ังปฐมวงศ ผอ.กองคลัง 8 ทม. บานไผ บานไผ ขอนแกน
8 นาย ปราการ แกลวทนง ปลัด อบต. 6 อบต. บางเหรียง ทับปุด พังงา
9 จ.ส.อ. ปรีชา เทศสกุลวงศ นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
10 นาย พงศกร อินทรชิต ประชาสัมพันธ 1 อบต. บอเบ้ีย บานโคก อุตรดิตถ

11 นาย พิพัฒน มะชิมา จพง.ธุรการ 2 อบต. เลยวังไสย ภูหลวง เลย
12 นาย พีระศักดิ์ พูนสวัสดิ์ นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ทต. บางหลวง บางเลน นครปฐม
13 นาย ภารดร อินทรธิวงศ ชางโยธา 1 อบต. มวง บานมวง สกลนคร
14 นาย ยงยุทธ กลอมจิต นักวิชาการศึกษา 6 อบต. บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
15 นาย ยอด พันธภา ผช.จนท.ธุรการ 0 อบต. ตาวัง บัวเชด สุรินทร
16 นาย รัก อุนเจริญ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
17 น.ส. รัชนีย ไพเมือง ปลัด อบต. 5 อบต. เลยวังไสย ภูหลวง เลย
18 พ.จ.อ. เรืองชัย รุงศิริ ปลัด อบต. 6 อบต. ทาเกษม เมือง สระแกว
19 น.ส. วรัญญา สันมาแอ นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 อบจ. สตูล เมือง สตูล
20 นาย สมศักดิ์ จิตราช หน.สวนโยธา  - อบต. บานปรางค คง นครราชสีมา
21 น.ส. สุทธิชา แกวไฝ จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาบอน โคกโพธิ์ ปตตานี
22 นาง สุนทรี บําเพ็ญผล จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ

23 น.ส. สุภัคจิรา ใจโฮง จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบต. รองฟอง เมือง แพร
24 น.ส. สุภาภรณ ศรีอาวุธ จนท.ธุรการ 1 อบต. มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
25 นาย สุเมธ ตังควณิชย จนท.วิเคราะหนโยบาบฯ 3 อบต. โสกแสง นาจะหลาย อุบลราชธานี
26 นาย อัครพงษ อบสุข จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. พลกรัง เมือง นครราชสีมา
27 น.ส. อารีรัตน สายวงคอินทร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองควาย หางดง เชียงใหม
28 น.ส. อุทัยวรรณ ปอเปง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
29 นาย อุสมาน เซ็ง จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ปลองหอย กะพอ ปตตานี
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