


1 นาง กฤษณา สุขสมทิพย จพง.ธุรการ 4 ทต. บานนา บานนา นครนายก
2 นาง กฤษณา ปงเมฆ นักวิชาการศึกษา 4 อบต. ฮวป ปว นาน
3 น.ส. กาญจนา นอยเภา นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 3 อบต. ทัพรั้ง พระทองคํา นครราชสีมา
4 นาย กิตติศักดิ์ สักขะกิจ นักบริหาร อบต. 6 อบต. ทาขาม ชนแดน เพชรบูรณ
5 นาง จํานง สุขตะโก จนท.จัดเก็บรายได - อบต. หนามแดง เมือง ฉะเชิงเทรา
6 น.ส. จุรีพร ขุนอุดม จนท.พัสดุ 1 อบต. สะแพง หนองหาน อุดรธานี
7 นาง จุไรรัตน ยังประสม จพง.ธุรการ 4 อบต. ปากแรต บานโปง ราชบุรี
8 นาย ชาญยุทธ ศรีวะรมย ปลัด อบต. 6 อบต. นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
9 นาง เติมใจ แหวนวงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โพธิ์ศรี ปรางคกู ศรีสะเกษ
10 นาง เทพพนมพร สุดชุมแพ จนท.พัสดุ 1 อบต. อุทัยสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู
11 น.ส. นันทพร  สรอยสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
12 น.ส. นาราภัทธ สิทธิกัน จพง.การคลัง 2 ทน. เชียงราย เมือง เชียงราย
13 นาย นิรุตน ดวงสุข จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี
14 น.ส. บรรจง แชมประเสริฐ ปลัด อบต. 6 อบต. หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา
15 นาย บรรจบ  อภัยจิตต ปลัด อบต. 6 อบต. โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
16 น.ส. พรพนา บาลทิพย ปลัด อบต. 6 อบต. กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
17 น.ส. พัชรภรณ สวงรัมย จนท.ธุรการ 1 อบต. ธาตุทอง บอทอง ชลบุรี
18 นาย พิเชษฐ กุมารสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา 5 อบต. หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
19 นาย ภาคภูมิ  วังแจม หน.สวนโยธา 4 อบต. บานเปา แมแตง เชียงใหม
20 นาง ยุพเรศ โพธิ์หลา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
21 น.ส. ยุพิน แกวนอย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. บานถํ้า ดอกคําใต พะเยา
22 น.ส. ยุวดี ไขประภาย จนท.ธุรการ 1 อบต. อุทัยสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู
23 นาง รุงเรือง เปยมเมตตา พยาบาลวิชาชีพ 7 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
24 ส.ต.ท. เรืองกิตต์ิ อังกรรัมย ปลัด อบต. 6 อบต. นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
25 นาง วรนันท ปยะปราโมทย จพง.ธุรการ 4 อบต. เขาขลุง บานโปง ราชบุรี
26 น.ส. วันดี มอญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
27 น.ส. ศิราณี บุญมาภิ จนท.บันทึกขอมูล 1 ทน. เชียงราย เมือง เชียงราย
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28 น.ส. ศิริภัทร สุทธินัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
29 นาย ศุภมิต คนไว นักวิชาการศึกษา 3 อบต. นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
30 นาย สมัย คําโท นักบริหาร อบต. 6 อบต. หวยตึกชู ภูสิงห ศรีสะเกษ
31 นาง สายพิณ แกวเปย จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
32 นาง สุจรรยา ขาวเหลือง จนท.ธุรการ 3 อบต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
33 น.ส. สุภัคจิรา คุมครอง นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. พิมาย พิมาย นครราชสีมา
34 น.ส. แสงจันทร  ดอกมวง นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โคกสูง อุบลรัตน ขอนแกน
35 นาง แสงเดือน แสงทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. ทัพรั้ง พระทองคํา นครราชสีมา
36 นาย อนุวัฒน พันธุเวช ปลัด อบต. 5 อบต. วังใหม ก่ิง อ.วังสมบูรณ สระแกว
37 นาย อัครเดช สุขชาวนา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เขาชะงุม โพธาราม ราชบุรี
38 น.ส. อัมพร ภูมิประเสริฐ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คําเตย เมือง นครพนม
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1 นาง กุลนิษฐ  จันทรแพง ปลัด อบต. 6 อบต. แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี
2 น.ส. คํานึง  ขวัญไฝ จพง.ธุรการ 2 อบต. เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช

3 นาย จักรี บุญวงษ - อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี
4 นาง จิตตินีกัล นางาม ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
5 น.ส. จิตราภรณ  สัณฐิติเมธา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ธํามรงค เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
6 น.ส. จินตนา ปจจัยคา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
7 น.ส. จินตนา  จุนเด็น เจาพนักงานธุรการ 5 อบจ. ราช เมือง นครศรีธรรมราช
8 นาย ชัยชาญ  ทะนานนท หน.สวนโยธา 4 อบต. บานซาน ศรีสําโรง สุโขทัย
9 นาย ชาคริต  เคนทรภักดิ์ จพง.ธุรการ 2 อบต. น้ําพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ
10 นาง ชุติมา  เพ็ชรรัตน ปลัด อบต. 6 อบต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
11 นาย ชูเกียรติ คงรักษาเกียรติ ปลัด อบต. 6 อบต. ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
12 จ.อ. ณรงคธร สวัสดิ์มี ปลัดเทศบาล 6 ทต. ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี
13 น.ส. ณัฐรนี นามวงศ จพง.ธุรการ - อบต. คลองลาน คลองลาน กําแพงเพชร
14 น.ส. ณาตยา  เสนแกว จพง.ธุรการ 2 อบต. หัวตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
15 นาย ตรรกวิทย  สุรสิทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หวยตอน เมือง ชัยภูมิ
16 นาย ทะนงค  สุขเกษม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. บานเปา แมแตง เชียงใหม
17 นาย เทพพิทักษ วงละคร ปลัดเทศบาล 6 ทต. พนา พนา อํานาจเจริญ
18 นาง ธนัชชา  ทิพยสุข จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. โคกไมลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
19 นาง ธารินี ทองเขียว ผช.จนท.ธุรการ  - ทต. หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช
20 นาย นรินทร  จันทรสิงห หน.สวนโยธา 6 อบต. บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย
21 นาง นฤมล สุขเสริม จนท.ธุรการ 2 ทต. นาแหว นาแหว เลย
22 น.ส. นันทวรรณ กุลนะ - อบต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
23 นาง นุชนาถ บุญหลา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
24 น.ส. ประไพศรี ศุภผลา ปลัด อบต. 6 อบต. น้ําคําใหญ เมือง ยโสธร
25 นาย ประมล  สุขปติ นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี
26 นาง ปริชญา มิ่งเชื้อ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. พงษ สันติสุข นาน
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27 นาย ปรีชา  พรมดวง จนท.บริหารงานชาง 6 อบต. ราวตนจันทร ศรีสําโรง สุโขทัย
28 น.ส. ปวันรัตน  ทดชุม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สันปาตอง นาเชือก มหาสารคาม
29 นาย พจน  จันตะวงค หน.สวนโยธา 5 อบต. สันทราย สารภี เชียงใหม

30 นาย ไพโรจน  ผลแกว นักพัฒนาการทองเท่ียว 3 อบต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่
31 นาง มาณี ปานสมุทร จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต.  กม.5 เมือง ประจวบคีรีขันธ
32 น.ส. มิ่งขวัญ เครือน้ําคํา ผช.จนท.กองวิชาการฯ  - ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
33 นาง รธัญญา ปญญาวงค จนท.ธุรการ 1 อบต. โนนสูง บานดุง อุดรธานี
34 นาง รวิวรรณ สงวนพานิช นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 อบต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
35 น.ส. ราวัลย  บุญตัน จนท.ระบบงานคอมฯ 5 ทน. เชียงราย เมือง เชียงราย
36 น.ส. วรรณภา  หลาหิบ จพง.ธุรการ 2 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
37 น.ส. วานิพร สรเสน จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. โนนทัน หนองเรือ ขอนแกน
38 นาย วีรวัฒน  เก้ียงกรม จพง.ธุรการ 2 ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
39 นาย วุฒิชัย  สอนประสาน ปลัด อบต. 6 อบต. ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
40 น.ส. ศิริกัญญา วงศธาราธิกุล จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกสูง อุบลรัตน ขอนแกน
41 นาง ศิโรรัตน  ครึ้มคางพลู ปลัด อบต. 6 อบต. ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา
42 นาย สมศักดิ์ โตะมิน จพง.พัสดุ 2 อบต. หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
43 นาย สมศักดิ์  แชเชือน จพง.สงเสริมสุขภาพ 2 อบต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
44 นาย สวัสดิ์ เพชรขาว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. ท่ีวัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
45 น.ส. สุกัณดี ชางเผือก จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
46 นาย สุเชษฐ คงดํา ปลัด อบต. 5 อบต. เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี
47 น.ส. สุพัตรา การถัก นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คําบง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
48 นาย สุรศักดิ์ อุดม จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. คําพ้ี นาแก นครพนม
49 น.ส. สุรางคนา จาวิสูตร นักสังคมสงเคราะห 3 อบต. เนินพระ เมือง ระยอง
50 นาย หนิมะ  เดหนิ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ตาชี ยะหา ยะลา
51 นาย อธิคม เชาวนกุล หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
52 นาง อรุณ เพชรศรีทอง จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
53 น.ส. ออยใจ ตระกูลธินสารภี ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
54 น.ส. อัษณีย งามวิจิตร - ทต. ทาโขลง ทาวุง ลพบุรี
55 นาย เอกพงษ  ศรีแพงมล จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
56 นาย  ุเจนรบ  แกวดี ปลัด อบต. 6 อบต. เทพรักษา สังขะ สุรินทร
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57 นาย วัลลภ ออนแยม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
58 นาย แทน ลีลาศีลธรรม นักวิชาการเกษตร 3 อบต. ปาเมิ่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
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1 นาง กมลพรรณ มานาดี นักบริหารงานคลัง 6 อบต. ดอนชาง เมือง ขอนแกน
2 นาง กรรณิการ ธรรมทักษิณ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. พลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
3 นาง กฤติยา ภวภูตานนท จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ออมกอ บานดุง อุดรธานี
4 นาง กัลยา  สงสม หน.สวนการคลัง 4 อบต. เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง

5 น.ส. กาญจนาท เชียรสีดา หน.สวนการคลัง 6 อบต. ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
6 นาง ก่ิงแกว มหานาม หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองแวงควงศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
7 นาง ก่ิงแกว  มหานาม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

8 น.ส. เกศสุภา สันติวิทยารมย หน.สวนการคลัง 5 อบต. เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
9 น.ส. งามจิต  พูลเพ่ิม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
10 นาง จุฑามาศ  ศุภสุข หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาไห เขื่องไน อุบลราชธานี
11 นาง จุราภรณ โพธิราชา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ถอนนาลับ บานตุง อุดรธานี
12 นาง จุรีรัตน ศรีวิสุทธิ์ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. กม.5 เมือง ประจวบคีรีขันธ
13 นาง จุรีรัตน  สามจาย นักวิชาการคลัง 4 ทต. นาทวี นาทวี สงขลา

14 น.ส. ฉันทนา จงหมื่นไวย นักวิชาการคลัง 5 ทต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
15 นาง ฉวี อินทรอุนโชติ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
16 นาง เฉลิมศรี โสพันธ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ธาตุทอง บอทอง ชลบุรี
17 นาง ชอแกว  รมสุข จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
18 น.ส. ชุลีกร ชมเชี่ยวชาญ อบต. สันปาตอง นาเชือก มหาสารคาม
19 น.ส. ทัตพิชา ผาลี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บึงโขงหลง บึงโขงหลง หนองคาย
20 น.ส. นชรสรณ แสงพิศาล ทต. หวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
21 นาง นวรัตน พันธุเวช จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. วังสมบูรณ ก่ิง อ.วังสมบูรณ สระแกว
22 นาง นัฐธิญา สิริกุล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
23 น.ส. นัททิตา อินทโชติ ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บางกระเจิด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24 นาง นุชรี  แกวดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตระแสง เมือง สุรินทร
25 นาง นารีรัตน มัฆนาโส หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาไหม บานดุง อุดรธานี
26 นาง บานจิตร เชียงไฝ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนสูง บานดุง อุดรธานี

วิชาคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี
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27 น.ส. ประนอม  ศุภสุข หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
28 นาง ปริชาติ หักเถ่ือน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
29 น.ส. ปยะนุช ชุมปรีชา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
30 น.ส. ปยะนุช  ชุมปรีชา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
31 นาย ปยะพงศ เจริญไทย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานแม สันปาตอง เชียงใหม
32 นาง พรพนิต แสงเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
33 นาง พรรณี  พรหมวิเชียร จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. นาทวี นาทวี สงขลา

34 น.ส. พัชรีย ราชรักษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
35 น.ส. พิจิตรา คลองนาวา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บัวงาม ดําเนินสะดวก ราชบุรี
36 นาง เพ็ญนภา  เอ็มมาก หน.สวนการคลัง 5 อบต. สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
37 นาง ภาณี อรุณสุวรรณกร หน.สวนการคลัง 5 อบต. กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
38 น.ส. มลเฑียร  จุลสี หน.สวนการคลัง 5 อบต. กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
39 น.ส. มะลิวัลย กองทอง จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนามแดง เมือง ฉะเชิงเทรา
40 น.ส. มัลลิกา วรรณพันธ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
41 นาง มานจิตร เชียงไฝ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โพนสูง บานดุง อุดรธานี
42 นาง มาลี บุตรพิน จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
43 นส. ยุพิน ชัยสวัสดิ์ หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังทอง เมือง พิษณุโลก
44 น.ส. เยาวรัตน ธีระเกษตรสกุล จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
45 น.ส. รัชนี กุลสิงห หน.สวนการคลัง 5 อบต. หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
46 นาง รัชนี ทับทอง หน.สวนการคลัง 6 อบต. อรัญญิก เมือง พิษณุโลก
47 น.ส. รุงตะวัน สานิพันธ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. โนนทัน หนองเรือ ขอนแกน
48 น.ส. รุงทิวา บุญทศ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ฟาฮาม เมือง เชียงใหม
49 นส. รุงทิพย วิชิตนาค หน.สวนการคลัง 5 อบต. ง้ิวงาม เมือง พิษณุโลก
50 น.ส. วรินทร ลิมสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
51 น.ส. วาริณี สุดสวาท อบต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
52 นาง วิมล อยูเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางกระเจิด บางคลา ฉะเชิงเทรา
53 น.ส. วิลาสินี  ทรรพคชร หน.สวนการคลัง 6 อบต. ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎรธานี
54 น.ส. ศศิวิมล นาราษฎร จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
55 นาง ศศิรดา แผวพลสง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
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56 น.ส. สยมพร กังเจริญวัฒนา หน.สวนการคลัง 5 อบต. เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
57 น.ส. สายรุง วังคําแหง หน.สวนการคลัง 6 อบต. สะแพง หนองหาน อุดรธานี
58 นาง สิริกาญจน พงษเจริญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองอีบุตร หวยผึ้ง กาฬสินธุ
59 นาง สัญญารักษ ทวมพุทรา จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
60 น.ส. สุจิตรา สุวรรณชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม
61 นาย สุทน กิมอื้อ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
62 น.ส. สุธิดา แนนแสน ผช.จนท.การเงินฯ - อบต. เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง
63 นาง สุนันทา ทิพยสุขุม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
64 น.ส. สุนิศา จันทรโสะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หัวตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
65 นาง สุภาพร ทวีสินธ หน.สวนการคลัง  - อบต. วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
66 นาง สุภาวดี อมรรัตน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
67 น.ส. สุรียพร ภูตาชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คําบง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
68 น.ส. เสาวณี อรุณเจริญ จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. พลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
69 น.ส. อรรศราพร  สายนาค หน.สวนการคลัง 3 อบต. โนนคอ บุณฑริก อุบลราชธานี
70 นาง อรอนงค งอกงามดี หน.สวนการคลัง 4 อบต. ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
71 นาง อักษร เชาวลิต หน.สวนการคลัง 5 อบต. ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช
72 นาง อินทวา แกวประเสริฐ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
73 น.ส. อุมาพร  มุสิกสาร หน.สวนการคลัง 4 อบต. ฝางคํา สิรินธร อุบลราชธานี
74 น.ส. อุสรา วงศสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
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