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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางสาวธิดารัตน์ ตะหรี อบต.เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบ่ี มุสลิม
2 นายนิวัติ สายแก้ว อบต.เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบ่ี ท่ัวไป
3 นางกรอบแก้ว เหมทานนท์ อบต.หน้าเขา เขาพนม กระบ่ี ท่ัวไป
4 นางอัญชณา หลานไทย อบต.หน้าเขา เขาพนม กระบ่ี ท่ัวไป
5 นางสาวมณีรัตน์ จงรักษ์ อบต.อ่าวนาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี มุสลิม
6 นางสาวกมลพร ศรีเกตุ อบต.ท่ากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี ท่ัวไป
7 นางสาวพิจิตรา พรมจ๋ิว อบต.หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ท่ัวไป
8 นางสาววราพร บูรณสมบัติ อบต.หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี ท่ัวไป
9 นางสาวดุสิตา  แสงนาโก อบต.แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป

10 นางสาวอรรถพร หรสิทธ์ิ อบต.สามัคคี ร่องค า กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
11 นางปิยวรรณ นาเรียงรัตน์ อบต.สามัคคี ร่องค า กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
12 นางมนทิวา ไถวฤทธ์ิ อบต.สามัคคี ร่องค า กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
13 นางขนิษฐา  วิทาโน อบต.ไค้นุ่น ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
14 นางจิราภรณ์  อัฐนาค อบต.ไค้นุ่น ห้วยผ้ึง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
15 นางสาวกัญญาภัค  มาตรา เทศบาลต าบลค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
16 นางสาวทิพย์ปริดาชา  ค่ าไพบูรณ์ เทศบาลต าบลค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
17 นายพยุงศักด์ิ ไกลบาป อบต.สนามไชย นายายอาม จันทบุรี ท่ัวไป
18 นางสาวเบญจมาภรณ์ สุดสงวน อบต.บางกรูด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
19 นางสาวนัททิดา อินทโชติ อบต.บางกรูด บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
20 นายพีระพงษ์ ชลเจริญ เทศบาลต าบลห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
21 นางสาวพรทิพย์ บัวอินทร์ เทศบาลต าบลห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
22 นางสาวลัดดา  ย่ิงสันเทียะ อบต.เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี ท่ัวไป
23 นางสาวธนัชพร  ปรีชาเชาว์ อบต.เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี ท่ัวไป
24 นางก่ิงกมล วชิรวิทยากร เทศบาลต าบลบางละมุง บางละมุง ชลบุรี ท่ัวไป
25 นางสาวนงนุช พาแก้ว เทศบาลต าบลหนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ท่ัวไป
26 นางสาวกรรณิการ์ พิศเพ็ง เทศบาลต าบลหนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ท่ัวไป
27 นางสาวนิตยา โตแก้ว เทศบาลต าบลเจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ท่ัวไป
28 นางสาวเปรมใจ มากพงษ์ เทศบาลต าบลเจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท ท่ัวไป
29 นางธนวัน ปรีเปรม เทศบาลต าบลโพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท ท่ัวไป
30 นางอรุณี ค าบริสุทธ์ิ เทศบาลต าบลโพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท ท่ัวไป
31 นางสาววัฒนา นิเทียม เทศบาลต าบลโพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
32 นางรัชนีวรรณ์ ล้ีจินดา เทศบาลต าบลโพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท ท่ัวไป
33 นางโฉมเฉลา  ตามเมืองปัก อบจ.ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ท่ัวไป
34 นางสาวจันตรี  วรรณทอง อบจ.ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ท่ัวไป
35 นางสาวกนกวรรณ ชูดารา เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ท่ัวไป
36 นางสาวนวภัทร สิมสิงห์ เทศบาลต าบลทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ท่ัวไป
37 นางสาวพิมพร  วัจนพงษ์ เทศบาลต าบลปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ท่ัวไป
38 นางธิติกาญจน์  ศักด์ิแสง เทศบาลต าบลปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ท่ัวไป
39 นางสาวสายชล ไชยณรงค์ อบต.ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร ท่ัวไป
40 นางสาวเบญจมาส สุขสม อบต.ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร ท่ัวไป
41 นายชัยวัฒน์ อัมพวัน เทศบาลต าบลวังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
42 นางสาวทฤษฎี ภูมิเจริญ เทศบาลต าบลวังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
43 นางสาวปาริตา วรรณนิยม เทศบาลต าบลวังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
44 นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุม อบต.เขาค่าย สวี ชุมพร ท่ัวไป
45 นางสาวนฐชวรวรรษ สวัสดี อบต.เขาค่าย สวี ชุมพร ท่ัวไป
46 นายจักรกฤษ ณรงค์ราช อบต.เขาค่าย สวี ชุมพร ท่ัวไป
47 นายพรเทพ เชาว์วาทิน อบต.แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
48 นายชูชาติ เม้าพิมพา อบต.แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
49 นางสาวธันยากร ชัยแก้ว อบต.แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
50 นางสาวป่ินอนงค์ ชัยแก้ว อบต.แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
51 นางสุกัลญา เอ่ียมเวษ เทศบาลต าบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย ท่ัวไป
52 นางรัชฏาภรณ์ ยางยืน เทศบาลต าบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย ท่ัวไป
53 นางรัชนีกร กันแก้ว เทศบาลต าบลสันทราย แม่จัน เชียงราย ท่ัวไป
54 นางสาวทิชากร  อรินต๊ะทราย เทศบาลต าบลสันทราย แม่จัน เชียงราย ท่ัวไป
55 นางสาวทิพยวิมล ญานะโรจน์ เทศบาลต าบลสายน้ าค า แม่จัน เชียงราย ท่ัวไป
56 นางสาวสาริกา  ปันมา อบต.ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ท่ัวไป
57 นางสาวกนกพร  โภชนพันธ์ อบต.ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ท่ัวไป
58 นางสาวจิราพัชร  ปรักเจริญ อบต.แม่จัน แม่จัน เชียงราย ท่ัวไป
59 นางสาวธัญญรัตน์ กาวี อบต.เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ท่ัวไป
60 นางนันทนา  ปิมปา อบต.เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ท่ัวไป
61 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กชพร ไชยวงค์ เทศบาลต าบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ท่ัวไป
62 นางนันทนา ฤทธิเรืองเดช เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
63 นางกรรณิกา  ยืนยง อบต.สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ ท่ัวไป
64 นางสาวนันทวัน  ไชยสิทธ์ิ อบต.สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ ท่ัวไป
65 นางสาววรุตรา แม้นเหมือน อบต.คลองชีล้อม กันตัง ตรัง ท่ัวไป
66 นางพรพิมล ปล้องหอย อบต.คลองชีล้อม กันตัง ตรัง ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
67 นางรักชนก ภักดี อบต.ควนปริง เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
68 นางสาวสุภัค อินทนุ อบต.ควนปริง เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
69 นางสาวทัศนีย์ วิเชียรโชติ อบต.วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง ท่ัวไป
70 นายบุญเรศ  หนูขาว อบต.วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง ท่ัวไป
71 นางสาวณิชาพร แก้วเกิด อบต.ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด ท่ัวไป
72 นางสาวรุ่งอรุณ เจริญกัลป์ อบต.ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด ท่ัวไป
73 นางสาววิลาวัณย์  จ๋ีคีรี อบต.แม่หละ ท่าสองยาง ตาก ท่ัวไป
74 นายทยากร รุจนวรางกูร อบต.แม่หละ ท่าสองยาง ตาก ท่ัวไป
75 นางสาวนกชเนตร วงษ์ปางมูล อบต.แม่ปะ แม่สอด ตาก ท่ัวไป
76 นายอนุรักษ์ แก้วทันค า อบต.แม่ปะ แม่สอด ตาก ท่ัวไป
77 นางสาวรุ่งฤทัย อุดมขันธ์ อบต.ป่าขะ บ้านนา นครนายก ท่ัวไป
78 นายเทคนิค จันทรานนท์ อบต.ป่าขะ บ้านนา นครนายก ท่ัวไป
79 นายสุกิจ  ทีสุกะ เทศบาลเมืองนครนายก เมืองนครนายก นครนายก ท่ัวไป
80 นางสาวสุมาลี  ทัศนา เทศบาลเมืองนครนายก เมืองนครนายก นครนายก ท่ัวไป
81 นางสาวรัชฏา อินทร์สุพรรณ อบต.พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก ท่ัวไป
82 นางสาวสุกัญญา อินวังตูม อบต.พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก ท่ัวไป
83 นางสาวศิริรัตน์  โชติยาวชวัฒน์ อบต.บางปลากด องครักษ์ นครนายก ท่ัวไป
84 นางสาวกมลรัต  หน่องพงษ์ อบต.บางปลากด องครักษ์ นครนายก ท่ัวไป
85 นางณัฐสุดา บุญมาเลิศ อบต.บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก มุสลิม
86 นางสาวพัชนีย์ ฮานาฟี อบต.บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก มุสลิม
87 นางสาวนิภา ศรีรัตน์ อบต.บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก มุสลิม
88 นางสาวสุนิสา พวงผกา อบต.ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม ท่ัวไป
89 นางสาวเบญจรัตน์ กอรุ่งรัตน์ อบต.ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม ท่ัวไป
90 นางสาวรัตนาวดี มีก่ า เทศบาลต าบลดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป
91 ว่าท่ีร้อยตรีวรากร เครือเช้า เทศบาลต าบลดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป
92 นางสาวปาริชาต ชินวรรณโณ เทศบาลต าบลธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป
93 นางภัทรา พรอรุณชัย เทศบาลต าบลธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป
94 นายสรรเพชญ  พรหมประกาย เทศบาลต าบลศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ท่ัวไป
95 ว่าท่ีร้อยตรีอดิศักด์ิ  ปิระนันท์ เทศบาลต าบลศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ท่ัวไป
96 นางสาวพรนรินทร์ สิมเข้าจ้ า เทศบาลต าบลท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
97 นายสุรสีห์ ศิลาพงษ์ เทศบาลต าบลท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
98 พ.จ.อ.เอกวัฒน์ ซึมกระโทก อบต.ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
99 นางสาวสาริศา เอิบผักแว่น อบต.ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา ท่ัวไป

100 นางสาวรัตนา  เตยโพธ์ิ เทศบาลต าบลโคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ท่ัวไป
101 นางสาวประภาวรรณ  ศรีชุม เทศบาลต าบลโคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
102 นางสาวสุชาดา  ผิวหอม เทศบาลต าบลโคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ท่ัวไป
103 นางสาวกรรณิกา  นกสูงเนิน อบต.หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ท่ัวไป
104 นางสาวจริยา  เพ็ชรกล่ันพะเนา อบต.หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ท่ัวไป
105 นางอุไรวรรณ นันต๊ะรัตน์ อบต.ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
106 นางสาวจันสุฑา ด่านเสือเรือง อบต.ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
107 นางสาวเสาวคนธ์ รัตนบุรี อบต.ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
108 นางสาวเพชรรัตน์ กามูณี อบต.ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
109 นายธัญพิสิษฐ์  แตงแก้ว อบต.ดุสิต ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
110 นางมลฤดี นุ่นนวน อบต.บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
111 นางสาวนัชชา ลิจ้วน อบต.บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
112 นางอรชร  ใจห้าว อบต.เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
113 นางจิรานันต์  สมจิต อบต.เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
114 นางสาวสุภัสสร พะมะลาพา อบต.ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ท่ัวไป
115 นางสาววัชรี สุวรรณโบสด อบต.ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ ท่ัวไป
116 นางสาวสายลม สุริยา อบต.ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ท่ัวไป
117 นางสาวพิมพกานญ์ สรจิตวิรีกุล อบต.ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ท่ัวไป
118 นางกานญติมา การะภักดี อบต.ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ท่ัวไป
119 นายอนุกูล กรณีย์ อบต.ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ท่ัวไป
120 นางสาวธนพร เหมือนแก อบต.บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี ท่ัวไป
121 นางสาวขวัญดาว ศรีรักษา อบต.บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี ท่ัวไป
122 นางสาวทิพย์วรรณา โกสมิง เทศบาลต าบลพลับพลา ปากเกร็ด นนทบุรี มังสวิรัติ
123 นางสาวฐิติรัตน์ อรรถศิริธนธาดา เทศบาลต าบลพลับพลา ปากเกร็ด นนทบุรี มังสวิรัติ
124 นางสาวศิริกุล กอบก า อบต.ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน ท่ัวไป
125 นายวีระพันธ์ ปรารมภ์ อบต.ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน ท่ัวไป
126 นายสิปปภาส  พุทธิกุล อบต.ปอน ทุ่งช้าง น่าน ท่ัวไป
127 นางสาวพิมพกานต์  ปรังการ อบต.ปอน ทุ่งช้าง น่าน ท่ัวไป
128 นายเอกพจน์  ทะกอง อบต.ปอน ทุ่งช้าง น่าน ท่ัวไป
129 นางสาวระเบียบ ไชยวิชู อบต.ปอน ทุ่งช้าง น่าน ท่ัวไป
130 นางสาวจิรพรรณ สองสีโย เทศบาลต าบลเวียงสา เวียงสา น่าน ท่ัวไป
131 นางสาวชัชรี ยอดมงคล เทศบาลต าบลเวียงสา เวียงสา น่าน ท่ัวไป
132 นางดวงเดือน  ปันนิตามัย อบต.ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน ท่ัวไป
133 นายพีรธัช  อินทะเข่ือน อบต.ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน ท่ัวไป
134 นางสาวสุกฤตา อุ้มเมือง อบต.แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ท่ัวไป
135 นางปริญญารัชต์ ป่ินชัยมูล อบต.แม่ขะนิง เวียงสา น่าน ท่ัวไป
136 นางสาวจินตนา  พรมทอง อบต.โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ ท่ัวไป
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137 นางสาวสถาพร  นันทะชัย อบต.โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ ท่ัวไป
138 นางสาวสุชาดา สิงห์วร อบต.เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ ท่ัวไป
139 นางนินลาวัลย์ เนินสุด อบต.เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ ท่ัวไป
140 นางสาววารุณี อุรีรัมย์ อบต.โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ ท่ัวไป
141 นางนพมาศ รักกุศล อบต.โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ ท่ัวไป
142 นางสาวสกุลรัตน์ นุชผักแว่น อบต.ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ ท่ัวไป
143 นางณัฐญา  อนันรัมย์ อบต.ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ ท่ัวไป
144 นางเพ็ญนิภา แม้นสกุล อบต.ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ท่ัวไป
145 นางสาวมนฤดี เงาภู่ทอง อบต.ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ท่ัวไป
146 นางสาวขวัญใจ  แสงสว่าง อบต.บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี ท่ัวไป
147 นางสาวอัญชลี  ศรีสอาด อบต.บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี ท่ัวไป
148 นางสาวสิริกุล พอกกา อบต.เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ท่ัวไป
149 นางศุกัญญา แก้วมณี อบต.เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ท่ัวไป
150 นางสาวรัตนาภรณ์ นุชดารา อบต.บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ท่ัวไป
151 นางสาวสุจิตรา ทูลเช้ือ อบต.บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ท่ัวไป
152 นางสาวนูรไลลัน  แวกะจิ อบต.ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี มุสลิม
153 นางสาวจริยา เต๊ะหมัดหมะ อบต.ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี มุสลิม
154 นายอิสมาเเอ กาโฮง อบต.เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี มุสลิม
155 นางสาวพิริญา ยูโซะ อบต.เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี มุสลิม
156 นางปิยะรัศม์ิ ธาระบุญ อบต.เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี ท่ัวไป
157 นางวิลาวรรณ แปงตาน เทศบาลต าบลเวียง เชียงค า พะเยา ท่ัวไป
158 นายชัยยารัตน์ อะทะวงศา เทศบาลต าบลเวียง เชียงค า พะเยา ท่ัวไป
159 นางสาวมัฐพร ทองดี เทศบาลต าบลเวียง เชียงค า พะเยา ท่ัวไป
160 นายสิทธิชัย เพ็งจ ารัส อบต.เหล กะปง พังงา ท่ัวไป
161 นายอุทิศ ต้นวิชา อบต.เหล กะปง พังงา ท่ัวไป
162 นางสาววารีญา บิลตาลี อบต.โคกเคียน ตะก่ัวป่า พังงา ท่ัวไป
163 นางจินดา อ่อนน้อม อบต.โคกเคียน ตะก่ัวป่า พังงา ท่ัวไป
164 นางเยาวลักษณ์  ฉายแสง อบต.เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา ท่ัวไป
165 นางสาวกัญญา ชูฉิม อบต.เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา ท่ัวไป
166 นางสาวปณิตา ช่วยวงค์ เทศบาลต าบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง ท่ัวไป
167 นางวาลัยพร ด้วงคง เทศบาลต าบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง ท่ัวไป
168 นายสหชัย ชูอักษร อบต.ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง ท่ัวไป
169 นางสาวรุจิสา บุษราผ่องพักตร์ อบต.ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง ท่ัวไป
170 นางสาวนิลภาภรณ์ จิรโชติกุลนันท์ อบต.ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร ท่ัวไป
171 นางสาววีรภัทรา พาโคกทม อบต.ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร ท่ัวไป
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172 นางสาวจันทราทิตย์ สุรวัฒน์ปัญญา เทศบาลต าบลบ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก ท่ัวไป
173 นางสาวเปรมฤดี นุ่มน่ิม อบต.ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
174 นางณัฐพร พรมสา อบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
175 นางสาววรภา เกตุน้อย อบจ.เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
176 นางสาวสุชาดา เผ่าจ ารูญ อบจ.เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
177 นายไกรลาศ ข้ึนทันตา อบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
178 นางสาวกุลนรี ไหวพริบ อบต.หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
179 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐวร หมายม่ัน อบต.วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
180 นางกนกพร บุญสิงห์ อบต.วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
181 นายเอกชัย  ค าเมือง อบต.ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
182 นายอนุชา  ขันทอง อบต.ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
183 นางรัตนา  เตวะสุ อบต.บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
184 นางกัญญารัตน์  สิงห์สา อบต.บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
185 นางวิไลวรรณ   ทะตัน อบต.น้ าเลา ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
186 นางเจนจิรา   สอนทิพย์ อบต.น้ าเลา ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
187 นางกรรณิกา  เสนาธรรม อบต.แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
188 นางสาวสิรินญา  ศรีโพธา อบต.แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
189 นางสาววราภรณ์ รัตนชมภู อบต.แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
190 นายไกรสร ชลสินธ์ุ อบต.แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
191 นางดาวเรือง ไวสติ อบต.แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
192 นางทัศนาวรรณ ทิพย์วัน อบต.แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
193 นางสาวมยุรี  ตะไมล์ อบต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
194 นางสาววรรณวิสาข์ เสนรังษี อบต.ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
195 นางสาวดวงหทัย อุดสม เทศบาลต าบลบ้านปิน ลอง แพร่ ท่ัวไป
196 นางสาวเกวรินทร์ หม่องนันท์ เทศบาลต าบลบ้านปิน ลอง แพร่ ท่ัวไป
197 นางอุทุมพร  บุริภา อบต.หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ท่ัวไป
198 นางสาวอภิรมย์  สลางสิงห์ อบต.หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร ท่ัวไป
199 นางสุภาพร เครืองาม เทศบาลต าบลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
200 นางสาวรุ่งทิวา ศักด์ิสุรศักด์ิ เทศบาลต าบลขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
201 นางสาวพลอย ศรีคุ้มเกล้า อบต.แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
202 นางสาวศรีพรรณ โสมนัสบวร อบต.แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
203 นางสาวศรัณญา  ค ามูล อบต.แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
204 นายพรชัย  ทรานุช อบต.แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
205 นางปาลิไลยก์ บุญปัญญา อบต.ทุ่งมน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ท่ัวไป
206 นางนารี ส าราญสุข อบต.ทุ่งมน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ท่ัวไป
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207 นางสาวจุฬาภรณ์  บุญค า อบต.กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร ท่ัวไป
208 นางจิราพร จันดารักษ์ เทศบาลต าบลเดิด เมืองยโสธร ยโสธร ท่ัวไป
209 นางสาวจินตนา ภาคเพียร เทศบาลต าบลเดิด เมืองยโสธร ยโสธร ท่ัวไป
210 นางสาวธนะพร  สิมมา อบต.หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร ท่ัวไป
211 นางสาวฐิตาภา  จันทร์เสน อบต.ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา มุสลิม
212 นางสาวนิแอเสาะ  นิแมเราะ อบต.ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา มุสลิม
213 นางสาวนิฟัลดา  สะเตาะ อบต.วังพญา รามัน ยะลา มุสลิม
214 นางสาวรอซีด๊ะ  สุมาระ อบต.วังพญา รามัน ยะลา มุสลิม
215 นางสาวจันทกานต์ นนทฤทธ์ิ อบต.กุดน้ าใส พนมไพร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
216 นางสาวนัทชยานันท์ สืบศรี อบต.กุดน้ าใส พนมไพร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
217 นางสาวรัชนก บุญทันใจ อบต.กุดน้ าใส พนมไพร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
218 นายวิรุธ กล้าหาญ อบต.กุดน้ าใส พนมไพร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
219 นางสาวพรรัชดา  อังกาบ อบต.แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
220 นางสาวภทรมน  โพธิกะ อบต.แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
221 นายธวัชชัย วรรณวงค์ อบต.หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
222 นายบรรดาศักด์ิ ภาโคกทม อบต.หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
223 นายภิญโญ ประเท่ียง เทศบาลต าบลเมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
224 นางปริชาติ แก้วภู เทศบาลต าบลเมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
225 นางสาวรมณา ทุมจันทร์ เทศบาลต าบลช าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง ท่ัวไป
226 นางอานุช ทองก าเนิด เทศบาลต าบลช าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง ท่ัวไป
227 นางสาวปุณณดา พรมดี อบต.ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง ท่ัวไป
228 นางสาวพีรยา นครชัย อบต.ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง ท่ัวไป
229 นางสาวอรณิชชา บุญเชิด เทศบาลต าบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี ท่ัวไป
230 นางสาวสนทิพย์ เน้ือทองสยาม เทศบาลต าบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี ท่ัวไป
231 นางชุติกาญจน์ ด าทะมิส อบต.ดอนกระเบ้ือง โพธาราม ราชบุรี ท่ัวไป
232 นางศรัญญา ทองเหมือน อบต.ดอนกระเบ้ือง โพธาราม ราชบุรี ท่ัวไป
233 นางนราภรณ์ เพ่ิมพูล เทศบาลต าบลป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี ท่ัวไป
234 นายอภิชาติ อ่อนน่ิมนิตย์ เทศบาลต าบลป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี ท่ัวไป
235 นางสาวชไมพร แสงป้อม เทศบาลต าบลป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี ท่ัวไป
236 นางรชาดา กมลพัฒนะ เทศบาลต าบลหนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ท่ัวไป
237 นางนลินพรรณ กัจจายะนันท์ เทศบาลต าบลหนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ท่ัวไป
238 นางกนิษฐา ซ่ือสัจจพงษ์ อบต.บ้านดง แม่เมาะ ล าปาง ท่ัวไป
239 นางสาววราลักษณ์  ปุกเจริญ เทศบาลต าบลเหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
240 นางสาวฐิติอลีนา  ใจเพียร เทศบาลต าบลเหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
241 นางสาวอภิญาดา ขัดธิมา เทศบาลต าบลดงด า ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
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242 นางสาวเครือมาศ ค าเขียวอ่อน เทศบาลต าบลดงด า ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
243 นางกรรณิการ์ บุญมาทัน เทศบาลต าบลเวียงยอง เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
244 นางธัญชนก วิมลเมือง เทศบาลต าบลเวียงยอง เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
245 นางสาวธิชา  ปลัดกอง เทศบาลต าบลนาดอกค า นาด้วง เลย ท่ัวไป
246 นางจ าปา  ขันทะสิทธ์ิ อบต.นาด้วง นาด้วง เลย ท่ัวไป
247 นางสาวรัชนีกร  อุทธตรี อบต.นาด้วง นาด้วง เลย ท่ัวไป
248 นางสาวนภัสภรณ์ ธนาศิริธนัชสกุล เทศบาลเมืองเลย เมืองเลย เลย ท่ัวไป
249 นางสุณี ร่วมกุศล เทศบาลเมืองเลย เมืองเลย เลย ท่ัวไป
250 นางสาวกล่อมศรี  สิทธิศักด์ิ อบจ.เลย เมืองเลย เลย ท่ัวไป
251 นางสาวธิดา  กงทอง อบจ.เลย เมืองเลย เลย ท่ัวไป
252 นางระวิพันธ์ุ หิรัญประเสริฐกุล เทศบาลต าบลสิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
253 นายภูมิพัฒน์   สุดา อบต.ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ ท่ัวไป
254 นางสาววิภาวรรณ  ดวงชัย อบต.ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ ท่ัวไป
255 นางสุพิศ มีศรี อบต.ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ ท่ัวไป
256 นางสาวประภัสสร พลเกตุ อบต.ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ ท่ัวไป
257 นางสาวกุสุมา  อินตา เทศบาลต าบลจานแสน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ท่ัวไป
258 นางภิญโญ รวยลาภ เทศบาลต าบลจานแสน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ท่ัวไป
259 นางสาวณัฏฐ์วรันธร ค าศรีพล อบต.หลุบเลา ภูพาน สกลนคร ท่ัวไป
260 นางสาววิมล ค าศรีพล อบต.หลุบเลา ภูพาน สกลนคร ท่ัวไป
261 นางภารีดา หะยีหวัง อบต.ปากบาง เทพา สงขลา มุสลิม
262 นางสาวณัฎฐกันย์  เนียมชูช่ืน อบต.เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา ท่ัวไป
263 นางสาววรณัน ณารัตน์ อบจ.สตูล เมืองสตูล สตูล มุสลิม
264 นางปุณิกา สุวรรณโณ อบจ.สตูล เมืองสตูล สตูล มุสลิม
265 นางสาวอริสรา บินหา อบจ.สตูล เมืองสตูล สตูล มุสลิม
266 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองใบ อบต.บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม ท่ัวไป
267 นางนันทิกานต์ ทองทาย อบต.บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม ท่ัวไป
268 นายบุญฤทธ์ิ กุศลสวัสด์ิ อบต.บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม ท่ัวไป
269 นายพีรพงศ์ พ่วงข า อบต.บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม ท่ัวไป
270 นางปล้ืมจิต ลาภอุดมเลิศ อบต.เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม ท่ัวไป
271 นางสาวยุพเรศ มณีด า อบต.เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม ท่ัวไป
272 นางสาวเพ็ญพิชชา วรศรี เทศบาลต าบลบางปลา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ท่ัวไป
273 นางสาวฐิติรัตน์  กัญจนพรวัฒน์ เทศบาลต าบลบางปลา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ท่ัวไป
274 พ.จ.อ.สังคม  สูตรใหญ่ อบต.พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ท่ัวไป
275 นางพรรณิการ์  กัลยาประสิทธ์ิ อบต.พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ท่ัวไป
276 นายทวีวุฒิ บัวแก้ว อบต.ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย ท่ัวไป
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277 นางสาวรัตนา ผิวแดง อบต.สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
278 นางณัฐธยาน์ ภูนาค า อบต.สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
279 นางสาวจีรพรรณ โฉมเฉิด อบต.ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
280 นายปัญญา  ยอดไพบูลย์ อบต.ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
281 นางศิริมาพร ชลฤทธ์ิ อบต.บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
282 นางสาวจันทร์ฉาย ด าดี อบต.บ้านนา ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
283 นางนภารัตน์ จันทร์ธีระกุล อบต.บ้านนา ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
284 นางศิริพร มีบุญ อบต.บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
285 นางรุ่งทิวา  จันทร์จิตวิริยะ อบต.ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
286 นางสาวอทิตยา  อ้นช่ืน อบต.ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
287 นายเอกภพ พยอม อบต.วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
288 นางสาวเสาวนีย์ น้อยอ่ า อบต.วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
289 นางชมพูนุท  สอดศรี อบต.มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ท่ัวไป
290 นางสาวธมนวรรณ  ทองป่ิน อบต.มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ท่ัวไป
291 นายส าราญศักด์ิ  ขวัญเก้ือ อบต.พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
292 นางสาวชุติมา เจริญศักด์ิ อบต.พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
293 นางสาวอรทัย  จอนเอียด อบต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
294 นายมานิต  แก้วมณี อบต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
295 นางกาญจนา ปุริมายะตา อบต.ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
296 นางสาวนันทนา  จาระนุ่น อบต.ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
297 นางศิริกร  แก้วอนันต์ อบต.โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ ท่ัวไป
298 นางสายตา  สารจันทร์ อบต.โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ ท่ัวไป
299 นางสาวณัฐนิชา ม่ันยืน อบต.หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
300 นางปรางค์ทิพย์ สุดสายกรวด อบต.หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
301 นางสาวอมรา แย้มงาม อบต.คม สังขะ สุรินทร์ ท่ัวไป
302 นางพรรณวรท  เดชบุรัมย์ อบต.กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
303 นางสาวพัชรีภรณ์  จันทร์ปัญญา อบต.กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
304 นางสาวพรเพ็ญ  ทองดี อบต.สายทอง ป่าโมก อ่างทอง ท่ัวไป
305 นางสาวกิรณา  คงกล่อม อบต.สายทอง ป่าโมก อ่างทอง ท่ัวไป
306 นางสาวพัทธนันท์ ด าดี อบต.อ่างแก้ว โพธ์ิทอง อ่างทอง ท่ัวไป
307 นางสาวนุชจรี อุดมทัศน์ อบต.อ่างแก้ว โพธ์ิทอง อ่างทอง ท่ัวไป
308 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรพรรณ ด าดี อบต.อ่างแก้ว โพธ์ิทอง อ่างทอง ท่ัวไป
309 นายเอกสิทธ์ิ เดชฟุ้ง อบต.อ่างแก้ว โพธ์ิทอง อ่างทอง ท่ัวไป
310 นางสาวชุติมา สว่างศรี อบต.โพธ์ิม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง ท่ัวไป
311 นายวิฑูรย์  ปรากฏ เทศบาลต าบลอ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ ท่ัวไป
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312 นางสาวฉวีวรรณ  สานุทัศน์ เทศบาลต าบลอ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ ท่ัวไป
313 นางเกษมณีย์  ค าม่ันทูล เทศบาลต าบลอ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ ท่ัวไป
314 นางปัญญาพร  ทองเสริม เทศบาลต าบลอ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ ท่ัวไป
315 นางวัลญา ชุนหเกษม อบต.โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี ท่ัวไป
316 นางวันวิสาร์ กองจันทา อบต.โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี ท่ัวไป
317 นางสาวนิชนันท์  สตางค์จันทร์ อบต.บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ท่ัวไป
318 นางสาวปพิชญา  พิพวนนอก อบต.บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ท่ัวไป
319 นางสาวนีรชา  สมใจ อบต.บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ท่ัวไป
320 นางสาวศิริวรรณ สุทธิโท อบต.ทับกุง หนองแสง อุดรธานี ท่ัวไป
321 นางสาวนุสรา บุตรโชติ อบต.ทับกุง หนองแสง อุดรธานี ท่ัวไป
322 นางสาวนิตยา จันดาวาปี อบต.ทับกุง หนองแสง อุดรธานี ท่ัวไป
323 นางจารุณี แผ่นค า เทศบาลต าบลหัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
324 นางสุวรรณภา วงศ์ชู เทศบาลต าบลหัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
325 นางเพ็ญรภัสร์ สืบเสนาะ อบต.กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี ท่ัวไป
326 นายศิริศิลป์ สุวรรณกูฏ อบต.กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี ท่ัวไป
327 นางพิกุล เข็มพันธ์ อบต.กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี ท่ัวไป
328 นางเบ็ญจวรรณ แผ่นค า อบต.ค าหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี ท่ัวไป
329 นางสาวทิพวรรณ รูปเลิศ อบต.ค าหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี ท่ัวไป

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562
จ ำนวนคน
หญิง  278  คน 
ชาย   51    คน
อำหำร
ท่ัวไป      310 คน 
มุสลิม       17  คน
มังสวิรัติ      2  คน 


