
1 นาง กรรณิการ จุลทกานต จนท.ธุรการ 1 อบต. พังตรุ ทามวง กาญจนบุรี
2 จ.อ. กวี จันทรดี จนท.ทะเบียน 3 ทต. โพทะเล โพทะเล พิจิตร
3 นส. กองแกว พรรณการ จนท.ธุรการ 5 อบจ. เลย เมือง เลย
4 นส. กาญจนา ออนลมูล หน.สวนการคลัง 3 อบต. เกาะตะเภา บานตาก ตาก
5 นาง กุลลิตา ฉวีสุข จพง.จัดเก็บรายได 5 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
6 นาง ไกรสรจันทร ลายเมฆ ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
7 นาง จันทรเพ็ญ ทุงพรวญ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. แพร เมือง แพร
8 นาง จารุวรรณ งามกิจ จนท.ธุรการ อบต. คมบาง เมือง จันทบุรี
9 นาง จิตรา เสาวโค หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทุงแสงทอง นางรอง บุรีรัมย
10 นาง จีรพา เทียนทอง จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. ทุงเบญจา ทาใหม จันทบุรี
11 นาง ชลพรรษ วิเชียรโรจน จนท.ธุรการ 2 อบต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
12 นาย ไชยวัฒน ชาติประสพ ปลัด อบต. 5 อบต. บานสิงห นางรอง บุรีรัมย
13 นาง ฐานิต โลหสุวรรณ จนท.ธุรการ 3 ทม. เขลางคนคร เมือง ลําปาง
14 นาง ทิชากร พลสนะ จพง.ธุรการ 2 อบจ. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
15 นาง ธมลวรรณ นันทะเสน หน.สวนการคลัง 4 อบต. บอแกว นาหมื่น นาน
16 นส. ธัญพิชชา อักษรณรงค หน.สวนการคลัง 4 อบต. นางรอง นางรอง บุรีรัมย
17 นาง นงคราญ จันทรเพ็ญ จนท.พัสดุ 1 อบต. บอแกว นาหมื่น นาน
18 นาง นงพะงา ปวรางกูล จนท.ธุรการ 3 อบต. ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
19 นส. นรรฏธศร ติณราศรี จนท.ธุรการ อบต. คลองนารายณ เมือง จันทบุรี
20 นาง นัฐธิญา วงคไพศาลศิริกุล จนท.ธุรการ อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
21 นาง นันทนภัสท วราหะ จนท.ธุรการ 1 อบต. บานปอม คีรีมาศ สุโขทัย
22 นาง นันทิชา มองเพ็ชร จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
23 นาง นัยนา กุลพิมล จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
24 นาย นิกร กล่ินเกลี้ยง ปลัด อบต. 5 อบต. หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
25 นาง นิตยา สงฆปรีดา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปากแรต บานโปง ราชบุรี
26 นาง นิภา ธรรมวิชชาบูรณ ปลัด ทต. 6 ทต. หนองคลา ทาใหม จันทบุรี
27 นาย นิรันดร คงกําเนิด ปลัด อบต. 4 อบต. บานดอน อูทอง สุพรรณบุรี
28 นส. เนตรนภา ตนาวรรณ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. แพร เมือง แพร
29 นาง บังอร กิจประเสริฐ จนท.ธุรการ อบต. พลับพลา เมือง จันทบุรี
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30 นาง บุญญาลักษณ ดีดวยชาติ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย
31 นส. เบญจมาศ แสนสม ลูกจางประจํา  - อบต. ทามวง ทามวง กาญจนบุรี
32 นาย ประชัน บงคบุตร ปลัด อบต. 5 อบต. สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
33 นาง ประนอม เมืองเอก จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. แพร เมือง แพร
34 นาง ประนอม กําเนิดสิงห จนท.ธุรการ 2 อบต. หนองขาว ทามวง กาญจนบุรี
35 นาย ประมวล ทิพยโภชน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โกรกแกว โนนสุวรรณ บุรีรัมย
36 นาย ประเสริฐ ทองนพเกา จพง.จัดเก็บรายได 3 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
37 นาง ปราณี บุญจินา จนท.ธุรการ 2 อบต. บานคลอง เมือง พิษณุโลก
38 นาง ปริยนันท เผาพงษ ปลัด อบต. 5 อบต. ไทรยอย เดนชัย แพร
39 นาง ปวีณา เผยวัจน จนท.ธุรการ 1 อบต. บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย
40 นาง พัชรินทร ยอดยอย จนท.ธุรการ 1 อบต. นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
41 นาง พัชรี จันทรไพจิตร ลูกจางประจํา  - อบต. บานใหม ทามวง กาญจนบุรี
42 นาย พิพัฒน เมืองพันธ จนท.ธุรการ อบต. สมัย สบปราบ ลําปาง
43 นาย ไพรัช บุญรอด หน.สวนโยธา 5 อบต. บานดอน อูทอง สุพรรณบุรี
44 นาง มลิวรรณ ภักดีพินิจ จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. โกรกแกว โนนสุวรรณ บุรีรัมย
45 น.ส. มัลลิกา พูนศิลป จพง.พัสดุ 2 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
46 นาย มาหะมะสายดี อาลีสาเมาะ จพง.พัสดุ 2 อบต. บาราเฮาะ เมือง ปตตานี
47 นาง ยุภา ดวงชนะ จนท.ธุรการ 3 ทม. เขลางคนคร เมือง ลําปาง
48 นาง เย็นจิต ตรีกูล หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย
49 นาง เยาวภา คํากาชาลี ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
50 นาง รัชฎาพร ถิ่นจอม จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. แพร เมือง แพร
51 นาง รัชนี แกวอวน จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. แพร เมือง แพร
52 นาย ราโมช รุงเรือง หน.สวนโยธา อบต. ทาแพ ทาแพ สตูล
53 นส. วชิราพรรณ จันทโรกร หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
54 นาง วนิดา วงศกาฬสินธุ จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
55 นส. วราพันธ บุญคง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. สูงเมน สูงเมน แพร
56 นาย วัชรินทร จันทรหอม จพง.พัสดุ 2 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
57 นาง วัตถาภรณ พิลึก จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
58 นาง วาสนา ก่ีสุน ผช.จนท.ธุรการ อบต. เขาปูน หวยยอด ตรัง
59 นส. วิชุดา สวัสดิผล นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. นครนายก เมือง นครนายก
60 นาย วิเชียร สวาสุด จนท.ธุรการ 2 อบจ. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
61 นาย วิบูลย กระบวนแสง ปลัดเทศบาล 7 ทม. เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
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62 นส. วิลาภา บุญยืน จนท.ธุรการ  - อบต. นายาง สบปราบ ลําปาง
63 น.ส. วิไลพร แสงสุณีนิวัฒน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
64 นส. วิไลลักษณ วิจารณพล จนท.ธุรการ 3 อบต. แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
65 นาย วิเศษ พลชํานาญ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. วังกรด เมือง พิจิตร
66 นาย วิสุทธิ์ อวมคง นิติกร 4 อบต. โคกหลอ เมือง ตรัง
67 นาย วีรศักดิ์ วัฒนะพานิช หน.สวนโยธา 4 อบต. ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
68 นาย วีระวัช อัตถาภูมิ หน.สวนโยธา 3 อบต. ทุงจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย
69 นาง ศศิรดา แผวพลสา หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
70 นาง ศิริพร นอยพินิจ จพง.ธุรการ 3 อบจ. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
71 นาย ษัษฐี มวงสีจันทร หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ
72 นส. สมจิตร ตันตินีรนาท จนท.ธุรการ 3 อบต. ทุงเบญจา ทาใหม จันทบุรี
73 นาย สรกรรม กองปู ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. แมระมาด แมระมาด ตาก
74 นาย สัมภาษณ เหน็บบัว ปลัด อบต. อบต. สาคร ทาแพ สตูล
75 นาง สายฝน กิตติวัฒนพล ปลัด อบต. อบต. รอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
76 นาย สีวลี มีธรรม ชางโยธา อบต. มอนจอง อมกอย เชียงใหม
77 นาง สุกันยา ชูเกต หน.สวนการคลัง อบต. ทาแพ ทาแพ สตูล
78 นส. สุจิตรา เจียมมี จนท.จัดเก็บรายได อบต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
79 นาย สุนทร ใจรักษ จพง.ปองกันฯ 6 ทม. แมสอด แมสอด ตาก
80 นาง สุนทรีย ชาติประสพ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย
81 นาง สุพจน หมวกคํา จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. แพร เมือง แพร
82 นส. สุพรรณ กาวิน ปลัด อบต. 5 อบต. เดนชัย เดนชัย แพร
83 นาง สุภัทรา เทียมมณีรัตน จนท.ธุรการ 1 อบต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย
84 นส. สุภางค ออนแผว หน.สวนการคลัง 3 อบต. ทองฟา บานตาก ตาก
85 นาง สุมลทิพย สมัยอยู หน.สวนการคลัง อบต. บานควน เมือง สตูล
86 นาย สุรีย ยาทองไชย จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร
87 นาง อนัญญา แกวบัว ผช.จนท.การเงินและบัญชี อบต. เขาปูน หวยยอด ตรัง
88 นส. อรชร ตรงติ๊บ จนท.ธุรการ อบต. โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี
89 นาง อรทัย สุโสภาค หน.สวนการคลัง 4 อบต. ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย
90 นาย อรัจฉท ชื่นมณี หน.สวนการคลัง 4 อบต. กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
91 นาง อรัญญา สินธุระวิทย จพง.ธุรการ 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
92 นาง อัญชลี แจงหิรัญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางโขมด บานหมอ สระบุรี
93 นาย อุดร วงศทอง จนท.ธุรการ 2 อบจ. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
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1 นาง กรกนก ใจอดทน จนท.ธุรการ 4 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
2 นาง เกสร เวชเจริญ หน.สวนการคลัง 4 อบต. บางเสด็จ ปาโมก อางทอง
3 นาย ไกรวิช นวลศรี วิศวกรโยธา 5 อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
4 นาง ขนิษฐา ไชยศร จพง.ธุรการ 4 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
5 นส. ขนิษฐา วงศแสวง หน.สวนการคลัง 4 อบต. โพนเขวา เมือง ศรีสะเกษ
6 นาง คําพันธ ตามสีรัมย จนท.การเงินและบัญชี อบต. หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย
7 นาง จิตรานนท จันทะนะ จนท.การเงินและบัญชี อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
8 นส. เจะรอบียะ เจะเด็ง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางโกระ โคกโพธิ์ ปตตานี
9 นาย ดุสิต ชูโตศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
10 นาย ตะวัน โดงดัง นายชางโยธา 3 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
11 นาย เธียรเมฆ ทัลวัลล์ิ นายชางโยธา 6 ทต. จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
12 นาย นิเทศ สาธุเสน นายชางโยธา 2 อบจ. ตาก เมือง ตาก
13 นาง นุชจิรา ขุนทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หงษแผง ปาโมก อางทอง
14 นาง นุชรี ภานุมาตย จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
15 นาง ปฐมรัตน ชัยนุมาศ จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
16 นส. ปนันดา แสงแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. คูซอด เมือง ศรีสะเกษ
17 นาย ประเทือง คันธสมาส วิศวกรโยธา 5 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
18 นาย ประพันธ ลิดจันทร นายชางโยธา 6 อบจ. ตาก เมือง ตาก
19 นส. ปรียา พิมพเพชร จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี
20 นาง ปยะวรรณ ปนสูพฤกษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางดวน เมือง สมุทรปราการ
21 นส. พรศิริ หาญณรงค จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
22 นาย พิทักษ ออนนอม วิศวกรโยธา อบจ. ตาก เมือง ตาก
23 นาง ภัทรพรรณ จันทวี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี
24 นาง วรรณี สอิ้งทอง หน.สวนการคลัง 4 อบต. คูซอด เมือง ศรีสะเกษ
25 นาย วรสันติ คําตัน จนท.บริหารงานชาง อบต. ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
26 นส. ศศิธร ทิพยรัตน จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
27 นส. ศศิวิมล ศรีคงเพชร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หินโงม เมือง หนองคาย
28 นส. ศิริวรรณ คาแพง จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
29 นาง สมสมร สิทธิสม จพง.ธุรการ 2 ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
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30 นาย สุขสันต นามพุดซา นายชางโยธา 5 อบจ. ตาก เมือง ตาก
31 นาง สุชาดา บุตรทอง จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
32 นส. สุณัธฐา แสงอุทัย จนท.ตรวจสอบภายใน อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
33 นส. สุดารัตน ทิพยรัตน หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
34 นาง สุพัตรา บริบาล หน.สวนการคลัง 4 อบต. โรงชาง ปาโมก อางทอง
35 นาย สุภณ ศรีผง นายชางศิลป 6 อบจ. ตาก เมือง ตาก
36 นส. สุภาวดี โพธิวัฒน หน.สวนการคลัง 4 อบต. จาน เมือง ศรีสะเกษ
37 นาง สุวมน สอดศรี จนท.ธุรการ 1 อบต. กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี
38 นาง อรุณรัตน เจริญวรรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โพนคอ เมือง ศรีสะเกษ
39 นส. อัชฉรา จันทรนุน จนท.พัสดุ 2 ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช
40 นาง อัญชลีพร อยูหนูพะเนาว หน.สวนการคลัง 4 อบต. โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ
41 นส. อิสรา สนสารี จนท.จัดเก็บรายได อบต. หลุมรัง บอพลอย กาญจนบุรี
42 นาย เอกราช นิธิภัทรนนท หน.สวนโยธา 5 อบต. สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
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1 นาง จิรทูล กลาหาญ หน.สวนการคลัง 5 อบต. หงสหิน จุน พะเยา
2 นาย บุรี จุลนิล นายชางเครื่องกล 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
3 นาง ประณิดา ศรีวงษา จพง.ธุรการ 4 ทต. สองดาว สองดาว สกลนคร
4 นาย ประเสริฐ เจนจบ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
5 นาย พรเทพ คําสูง จนท.ธุรการ 1 อบต. พุน้ําจาน พระพุทธบาท สระบุรี
6 นาย พิชเกษม วรรณรักษ ปลัด อบต. อบต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
7 นาง พีรกานต ทองศิลา จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. สองดาว สองดาว สกลนคร
8 นาย พีรพงศ สิทธินุน นักพัฒนาชุมชน 6 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
9 นาง เพ็ญนภา บํารุงชู จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
10 นาย ไพโรจน ดวงดี นายก อบต. อบต. อาโพน บัวเชด สุรินทร
11 นาง ไพลิน พงษหยก จนท.ธุรการ 5 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
12 นาง ภมร สังฆะสอน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
13 นาง มณัญญา ชวยสงค หน.งานธุรการ 5 อบต. รัษฎา เมือง ภูเก็ต
14 นาง มันทนา จําป จพง.ธุรการ 6 ทต. เดนชัย เดนชัย แพร
15 นาง รัชนีกร แซเฮง ทต. บางปู ยะหริ่ง ปตตานี
16 นาย ราวัน เวียงแกว จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
17 นาง รุงรัชนี สาลาด ปลัด อบต. 5 อบต. หวยยาง เมือง สกลนคร
18 นส. รุงฤดี พันชมา จนท.ธุรการ 1 อบต. ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
19 นาง ละมัย พิมพวาป ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
20 นาง ลัดดา ตันเจริญ หน.สวนการคลัง อบต. ควนโพธิ์ สตูล
21 นส. วรนุช โคตมหา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองบัวใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
22 นาย วรพจน ศิวิโรจน หน.ฝ.แผนงานและงบประมาณ 7 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
23 นส. วรรณิดา แหสมุทร จพง.ธุรการ 3 อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
24 นาย วัชรพงษ บุญนะ ปลัด อบต. 5 อบต. เชียงแรง กิ่ง อ.ภูซาง พะเยา
25 นาง วารุณีย เขมะพัฒนสมาน พยาบาลวิชาชีพ 6ว ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
26 นส. วิตรี นอมบุญลือ จพง.ธุรการ 2 ทต. สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี
27 นาย วิทยา ลีนะเสน ปลัดเทศบาล 7 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
28 นาย วินัย สอิ้งทอง จพง.ธุรการ 4 ทต. สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี
29 นาย วิรุณ แสงสุมนต จนท.ธุรการ 3 ทต. สูงเมน สูงเมน แพร
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30 นาง ศศิธร ปาณะลักษณ จนท.ธุรการ 4 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
31 นส. ศิริพร ตันมา จนท.สันทนาการ 4 ทม. แมสอด แมสอด ตาก
32 นาง สมถวิล นัททีเขต จนท.บันทึกขอมูล ทม. สตูล เมือง สตูล
33 นาง สมาน ชําภูเขียว หน.สวนการคลัง 4 อบต. โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
34 นาง สายพิณ บัวพงษ จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
35 นาง สิริอร ไพรลิน จพง.ธุรการ 6 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
36 นาง สุดารัตน ชูเชิด จนท.ธุรการ 1 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
37 นาง สุนิสา แกวคําภา จนท.ธุรการ 2 อบต. สรางคอ ภูพาน สกลนคร
38 นาง สุภัตตรา จําปามี จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. บานโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน
39 นาง สุภา อินทรคช จพง.การเงินและบัญชี อบจ. สตูล เมือง สตูล
40 นาย สุรินทร ศิริศักดิ์วัฒนา จนท.ทะเบียน 5 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
41 นาง สุริยาพร เพชรรุงนภา หน.ฝายคลัง 6 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
42 นาย สุโรจน เมฆกุลวิโรจน นิติกร 5 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
43 น.ส. สุวรรณา ไกรแกว จนท.ธุรการ อบต. กาลูปง รามัน ยะลา
44 นาง สุอาภา เพชรกาฬ จนท.ธุรการ ทม. สตูล เมือง สตูล
45 นส. เสาวนีย วงสิท จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
46 นาย แสงเมือง บุญทาเมือง ประธานสภา อบต. อบต. ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
47 นาย อนรรฆ นีฤพาน จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
48 นาย อนันท จันทรดํา นายชางเครื่องกล อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
49 นาย อนุรัฐ หาญรบ ปลัดเทศบาล 5 ทต. จัตุรัส จัตุรัส ชัยภูมิ
50 นาย อภิชัย ศรีธรรม จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. โนนทัย ชุมแพ ขอนแกน
51 นาง อมรรัตน ราชประสิทธิ์ จนท.ธุรการ ทต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร
52 นาง อรอนงค นันทะเดช ปลัด อบต. 6 อบต. แมยางฮอ รองกวาง แพร
53 นาง อรอุมา รถทิพย จพง.ธุรการ 3 ทต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
54 นาง อรัญญา จิตรกลาง จนท.ธุรการ 1 อบต. หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
55 นาง อารีรัตน รอดรู จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. สูงเมน สูงเมน แพร
56 นาง อินทิรา สุวรรณรัตน หน.สวนการคลัง 4 อบต. โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี
57 นาย อุทัย กาวิลา ชางโยธา 3 ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
58 นส. อุมาพร พ่ึงสุข จนท.ธุรการ 2 ทต. ดานสําโรง สมุทรปราการ
59 นส. เอมอร กองโกย จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. สูงเมน สูงเมน แพร
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