
   **1 นาย วัชระ เจริญหมื่น เจาพนักงานธุรการ 5 ทต. หนองหงส หนองหงส บุรีรัมย
2 นส. รุงฤดี สําราญวงศ หัวหนาสวนการคลัง อบต. ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
3 นาย ลําพัน เศรษโฐ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน ทต. สระคู รอยเอ็ด
4 นาย สุพจน ยมรัตน จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. สระคู รอยเอ็ด
5 นาง พรนิภา ควรอาจ ผูชวยธุรการ อบต. สระคู คูเมือง บุรีรัมย
6 นาย ขวัญชัย เกตุแกว ปลัด อบต. 5 อบต. วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
7 นส. ศรัญญรัตน พรหมเพ็ญ บุคลากร 3 ทม. พังงา เมือง พังงา
8 วาท่ีรท. เสริมศักดิ์ เสนียรัตนกร นิติกร 5 ทม. พังงา เมือง พังงา
9 นาย พงษศักดิ์ ภูเขาทอง จนท.ธุรการ 5 ทม. พังงา เมือง พังงา
10 นาย สมศักดิ์ แสงกันภัย ปลัด อบต. 5 อบต. บางปด แหลมงอบ ตราด
11 นส. เรือนใจ เกโส หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. บางปด แหลมงอบ ตราด
12 วาท่ีร.ต. ภาคภูมิ สุวรรณชมภู นายชางโยธา ทม. กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ
13 นาย อรรถพร พฤกษสุวรรณ จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 ทม. พังงา เมือง พังงา
14 นาย เสกสรร สีสอาด จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 3 อบต. แมขรี ตะโหนด พัทลุง
15 นาง กัลธิมา ธนาสินวิริยะกุล หัวหนาสวนการคลัง อบต. แมสา เวียงสา นาน
16 นาย จักรกฤษณ กฤษณา จนท.ธุรการ 2 อบต. ดงพระราม เมือง ปราจีนบุรี
17 นส. รัตติยา กิมฮู บุคลากร 6 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
18 นาง ถนอมศรี บุญมาก จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บานลาด บานลาด เพชรบุรี
19 นาย ศิริวฒัน ขันติณรงค ปลัดเทศบาล 7 ทต. บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
20 นาย ทิวา สมรอด จนท.ธุรการ 2 อบต. บางสีทอง เมือง นนทบุรี
21 นาย เพียรศิริ ดิสถาพร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
22 นาย สงัด สายลุน รองปลัด อบต. 5 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
23 นาง นุชจรินทร พิลาวรรณ เจาพนักงานธุรการ 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
24 นส. มาซิหยะ ลอจิ ผช.เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบต. ระแวง ยะรัง ปตตานี
25 นาง โศรยา สุขลังการ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
26 นาง จิตรา ยอดขวัญ จพง.ธุรการ 6 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
27 นส. กาญจนา พงศดํารงวิทย นักบริหารงานชาง 7 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
28 นส. พิสมัย บุตรตะกะ นิติกร 3 อบต. หนองตะพาน บานคาย ระยอง
29 นาย สมประสงค ทองจันทร หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี
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30 นาย ไพรัช แสงจันทร ปลัด อบต. 6 อบต. สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
31 นาย ไชยา ถ่ินทอง ปลัด อบต. 5 อบต. บางโกระ โคกโพธิ์ ปตตานี
32 นาง ธัญญลักษณ เสารสุรินทร จนท.ธุรการ อบต. ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย
33 นาง โสภิดา หิรัญเบญจทรัพย เจาหนาท่ีธุรการ 5 ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
34 นส. ประนอม กุลฑล เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบต. ทาเรือ เมือง นครศรีธรรมราช
35 นาง เกศกนก มะลิเผือก เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบต. ปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช
36 นาย เดชะ หนูสง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 3 อบจ. พังงา เมือง พังงา
37 ส.ต.ท. ไพบูลย แกวพลอย ปลัด อบต. 5 อบต. หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนุบรี
38 วาท่ีรต. เดือนจา เพชรอุแท จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
39 นส. อรุชา สุรัมศรี จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
40 นาง สมศรี กล่ินหอม จนท.ธุรการ 4 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
41 นาง จันทรัตน สุทัศนมาลี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
42 นาง รัตถาวรรณ วงศักลา จนท.ธุรการ อบต. สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
43 นาง ประภาศรี โนนกอง จนท.การเงินและบัญชี อบต. สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
44 นาง ณัฏยา อินตา จนท.พัสดุ 1 อบต. บานกาศ สูงเมน แพร
45 นาง วันวิสาข แจวจันทึก จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 5 อบต. หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
46 นส. จิรนันท นาชัยภูมิ จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 5 อบต. หนองคอนไทยภูเขียว ชัยภูมิ
47 นาย สุจิตตรา ธงทอง จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 4 อบต. กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
48 นาง พัชราภรณ ชาญอนันตวงศา จนท.ธุรการ อบต. ปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย
49 นาง พรรณิพา พุฒิษากุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. ชอผกา ชํานิ บุรีรัมย
50 นาง วรรณา บุษบงไพรวัลย หน.สวนการคลัง 4 อบต. ชํานิ ชํานิ บุรีรัมย
51 พ.จ.อ. ปรีชา เพชรกันหา ปลัด อบต. 5 อบต. กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
52 นาย วัชรินทร โอภารัมย หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกมา ประโคนชัย บุรีรัมย
53 นาง ทองกูล ธรรมบุตร จนท.การเงินและบัญชี อบต. สมปอย ราษีไศล ศรีสะเกษ
54 นส. นิภานันท บุญมานัส จนท.จัดเก็บรายได อบต. ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
55 นาง วาสนา มณีวรรณ หน.สวนการคลัง 4 อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ
56 จ.อ. มนู ทองหอ จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย
57 นส. อรอุมา ธระเสนา จนท.ธุรการ 1 อบต. จรเขมาก ประโคนชัย บุรีรัมย
58 นาง จิราวรรณ สีภูหลา จนท.ธุรการ 1 อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ
59 นาย ยุทธพงษ บูชาวัง นายชางโยธา 6 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
60 นาย นิรันดร วงศธนาพัฒน นายชางโยธา 6 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
61 นส. สุฑารัตน ชมฟก จนท.ธุรการ 1 อบต. ยางซาย เมือง สุโขทัย
62 นาง อัมพร ทวีเหลือ จนท.จัดเก็บรายได 5 ทต. กังแอน ปราสาท สุรินทร
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63 นาย พิเชฐ ปนเหนงเพขร หน.สํานักปลัด อบต. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
64 นาย วิโรจน รัตนาลัย จนท.ธุรการ 1 อบต. บานกลาง ปะนาเระ ปตตานี
65 นาง ปรีดา น้ํารอบ จนท.พัสดุ 1 อบต. คอกกระบือ ปะนาเระ ปตตานี
66 นาย สุวัฒน ย้ิมดี ปลัด อบต. 5 อบต. หนองอียอ สนม สุรินทร
67 นาง กิติมา แกววิเศษ ปลัด อบต. 5 อบต. สนม สนม สุรินทร
68 นาง อมรา ทุมนัส หน.สวนการคลัง อบต. หนองมะแซว เมือง อํานาจเจริญ
69 นาย วรพงษ สุวรรณชื่น วิศวกรโยธา 6 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
70 นาย ปราศรัย อภิวาท จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด
71 นส. ธนวดี ไกรสีห จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
72 นาง อนงพร ประยูรเมธา จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
73 นาง จินตนา กาญจนะ จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
74 นาย กิตติศักดิ์ กงเพชร ปลัด ทต. 6 ทต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
75 นาย โสภณ พุฒมี สัตวแพทย 6 ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ
76 นาย พงษชฑูน นับสิบ รองปลัดเทศบาล 6 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
77 นาย ธรรมนูญ บุญปลูก นายชางโยธา 4 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
78 นาย ประสิทธิ์ ประสานเนตร หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
79 นาย ชมพล พรมกามินทร นายกอบต. อบต. ศรีษะเกษ นานอย นาน
80 นาย ประภาส การินไชย หน.สวนโยธา 5 อบต. สันทะ นานอย นาน
81 นาย นิพนธ เหวชัยภูมิ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ลาดใหญ เมือง ชัยภูมิ
82 นส. ชมนาด สํารวย จนท.ธุรการ 1 ทต. บานลาด บานลาด เพชรบุรี
83 นส. ธนัชพร ปนคํา จพง.จัดเก็บรายได ทต. ชางเผือก เมือง เชียงใหม
84 นาย เกษร ยิมิสุโท หน.สวนการคลัง อบต. แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
85 นส. อรุณี ศิรินิยม จนท.ธุรการ 2 อบต. คลองอุดมชลจรเมือง ฉะเชิงเทรา
86 นส. สุทิศา สวางอารมย จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 4 อบต. เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
87 นาย สมศักดิ์ ราชรองวัง พนักงานวิทยุ อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ
88 นส. สุนัน เพียรทอง จนท.ทะเบียน 1 ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนุบรี
89 นส. อารยา ตันติกิจชาญชัย จนท.ธุรการ 1 ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนุบรี
90 นาย กฤษณะ สุขกรม ชางโยธา 3 ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนุบรี


