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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางสาวพิชญ์นาฏ เวชกุล เทศบาลต าบลกระบ่ีน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี ท่ัวไป
2 นางสาวรวีวรรณ พัฒนมาศ เทศบาลต าบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี ท่ัวไป
3 นายจิระเดช สตารุ่ง เทศบาลต าบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี ท่ัวไป
4 นางสาวอารมณ์ สุดสาคร อบต.ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ท่ัวไป
5 นางสาววรนัน เช้ืองาม อบต.ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ท่ัวไป
6 นางสาวปารตี ชาตะรูปานนท์ อบต.ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ท่ัวไป
7 นางสุภาภรณ์ จ าปาอ่อน เทศบาลต าบลภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
8 นายปองพล สารคามมงคล เทศบาลต าบลภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
9 นางสาววันวิสาข์  พลอาชา เทศบาลต าบลลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร ท่ัวไป

10 นางวิศรุตา   เบญจรัส อบต.วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
11 นางวิจิตรา  แป้นจันทร์ อบต.วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร ท่ัวไป
12 นางสาวบุปผา ทบแก่น เทศบาลต าบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น ท่ัวไป
13 นางสาวดวงกมล บุญฤทธ์ิ เทศบาลต าบลโนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น ท่ัวไป
14 นายพรพจน์ พัฒนาศูนย์ อบต.บัวเงิน น้ าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป
15 นางสาวกิตติยา สอนเสน อบต.บัวเงิน น้ าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป
16 นางสาวนิฤมล โนนเทวา อบต.สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น ท่ัวไป
17 นางสาวพรลภัส ผงสา อบต.สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น ท่ัวไป
18 นางรวิวรรณ อภัย อบต.คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี ท่ัวไป
19 นางสาวฐิติมา ข าแท้ อบต.สีพยา-บ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี ท่ัวไป
20 นางวันจันทร์ จันทะโคตร อบต.สีพยา-บ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี ท่ัวไป
21 นางนงนุช แก่นสาร อบต.สะตอน สอยดาว จันทบุรี ท่ัวไป
22 นางสาววันดี ค้ าจุล อบต.สะตอน สอยดาว จันทบุรี ท่ัวไป
23 นางนันทิกาญจน์  พิทักษ์ศิลป์ อบต.คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
24 นายทัศชัย  แป้นสุวรรณ์ อบต.คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
25 นางสาวนิสารัตน์ เพ็ชรร่ืน อบต.หนองบัว บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
26 นางสาวอริญชยา ประภาศรี อบต.หนองบัว บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
27 นางสาววาราดา กล่ินเกษร เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี ท่ัวไป
28 นางสาวสุภาพร คนไว เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี ท่ัวไป
29 นายคมสันต์ สินโพธ์ิ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี ท่ัวไป
30 นางสาวดารินทร์ เดชทองค า เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี ท่ัวไป
31 นายรังสรรค์  เสียงเพราะ อบต.เกาะลอยบางหัก พานทอง ชลบุรี ท่ัวไป
32 นางสาวรัตนาภรณ์  บุญฉิม อบต.เกาะลอย พานทอง ชลบุรี ท่ัวไป
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33 นางทัชชกร  ไชยสุวรรณ อบต.พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี ท่ัวไป
34 นางสาวอติมา  แดงกล่อม อบต.พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี ท่ัวไป
35 นางสาวศิริวรรณ  ทิพยมนตรี เทศบาลต าบลหนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท ท่ัวไป
36 นางวสาวณริศรากรณ์  จันทร์กล่ิน เทศบาลต าบลหนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท ท่ัวไป
37 นางสาวธัญญาภรณ์ สาเทศ อบต.หันคา หันคา ชัยนาท ท่ัวไป
38 นางสาวชนัดดา ใคร่ครวญ อบต.หันคา หันคา ชัยนาท ท่ัวไป
39 นางสาวอชิรญาณ์  ดวงกระโทก เทศบาลต าบลเทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ ท่ัวไป
40 นายอติโรจน์  เอ่ียมรัมย์ เทศบาลต าบลเทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ ท่ัวไป
41 นางลัดดาวัลย์ ทองแดง อบต.บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ ท่ัวไป
42 นางค าสอน นันทพล อบต.โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ท่ัวไป
43 นางนิลเนตร สิงห์นวล อบต.โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ท่ัวไป
44 นายดวงปรี ใจอารีย์ อบต.โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ท่ัวไป
45 นางมลฤดี วงษ์ศรี อบต.โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ท่ัวไป
46 นายสมาน กุศลช่วย อบต.โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ท่ัวไป
47 นางสาวนุชจิรา พงษ์ทิพย์พาที เทศบาลต าบลนาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
48 นางปาริชาติ วัฒนานิล เทศบาลต าบลนาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
49 นางจีรวรรณ แจกสินธ์ุ เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต ปะทิว ชุมพร ท่ัวไป
50 นางสุดารัตน์ ศิลปเสวต เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต ปะทิว ชุมพร ท่ัวไป
51 นางจิราภรณ์ ชุมจินดา เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต ปะทิว ชุมพร ท่ัวไป
52 นางสาวสรวรรณ  พัชนะ เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน หลังสวน ชุมพร ท่ัวไป
53 นางสาวจุฑาภัทร์ เมนะคงคา เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน หลังสวน ชุมพร ท่ัวไป
54 นางจุรีรัตน์ ชูกรณ์ อบต.สะพลี ปะทิว ชุมพร ท่ัวไป
55 นางสาวจันจิรา ตรีเทพ อบต.สะพลี ปะทิว ชุมพร ท่ัวไป
56 นางสาวสุภารัตน์  วงศ์สุดาลักษณ์ อบต.ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร ท่ัวไป
57 นางสาวจุฬารัตน์ อุดมศิลป์ อบต.ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร ท่ัวไป
58 นางสาวิตรี ดวงสุวรรณ เทศบาลต าบลป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ท่ัวไป
59 นางภัคคินี โยนสนิท เทศบาลต าบลป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ท่ัวไป
60 นางสาวณฐมน ประมวล อบต.แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
61 นางสาวดวงเดือน แก้วแปง อบต.แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
62 นางสาวภัทรวรรณ สารขัติ อบต.ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ท่ัวไป
63 นางสาวกรกวินท์ ริดจันทร์ อบต.ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ท่ัวไป
64 นางรุ่งนภา  เมืองงาม อบต.บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย ท่ัวไป
65 นางสาวสุภาพร  กันต๊ิบ อบต.บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย ท่ัวไป
66 นายปรีชา คุณแสน อบต.แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ ท่ัวไป
67 นางสาวรัชนีกร รัฐศาสตร์นาวิน เทศบาลต าบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ท่ัวไป
68 นางสาวนภัสวรรณ สีค าดี เทศบาลต าบลหางดง หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
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69 นางสาววิภาภรณ์  หาวา เทศบาลต าบลหางดง หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
70 นางสาวอนงค์ โปธิมอย เทศบาลต าบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ท่ัวไป
71 นางสาวเดือนนภา หนูสา เทศบาลต าบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ท่ัวไป
72 นางสาวจารุวรรณ ชูศิลป์ เทศบาลต าบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ท่ัวไป
73 นางนุทอง เนตรสว่าง เทศบาลต าบลบ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ท่ัวไป
74 นางสาวกรรณิการ์ บุญทิมา เทศบาลต าบลท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ท่ัวไป
75 นางสาวอนุสรณ์ พลพิมพ์ เทศบาลต าบลท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ท่ัวไป
76 นางอรัญญา  ปินตาเสน เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
77 นางสาวภัทร์ทรีญา  ปัณราชา เทศบาลต าบลสันทรายมหาวงศ์ สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
78 นางสาวกมลวรรณ กาละปัน เทศบาลต าบลแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
79 นางสาว ชิตาพัณณ์ นิรัตน์ธนฉัตร เทศบาลต าบลแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
80 นางณัชชานิษฐ์ วรพัชร์อุดมเดช อบต.บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ ท่ัวไป
81 นางสาวขวัญฤทัย อุตตะมะ อบต.บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ ท่ัวไป
82 นางสาวนิษฐา มูลอินทร์ อบต.สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ ท่ัวไป
83 นางทรรศนพร ใคร้บุญ อบต.สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ ท่ัวไป
84 นางรัชณี แก้วอินต๊ะ อบต.โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ท่ัวไป
85 นางนาถลดา วิชิตนาค อบต.โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ท่ัวไป
86 นางสาวสุจินดา ปลอดภัย อบต.สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ ท่ัวไป
87 นางสาวภัทราวรรณ ต่ าแก้ว อบต.บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
88 นางสาวธัญวรัตน์ กันธิยะ อบต.แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
89 นายจ ารัส เสนปานัน อบต.แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
90 นางสาวศศิกมล ใจจันทร์ อบต.ทุ่งป้ี แม่วาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
91 นางสาวสุทธดา สิงห์ดี อบต.ทุ่งป้ี แม่วาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
92 นางสาวชุติมา เรืองโชติ อบต.ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
93 นายไกรศร จอมทรักษ์ อบต.ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
94 พ.จ.ต.โดม หล่ าศรี อบต.แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ท่ัวไป
95 นายสะอาด ยานะ อบต.บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ท่ัวไป
96 นายณัฐพงศ์ วุฒิ อบต.บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ท่ัวไป
97 นายสมิทธ์   ศรีศักตยา อบต.แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ท่ัวไป
98 นางสาวสุภารัตน์ จันทร์สว่าง อบต.น้ าผุด เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
99 นายอดิศร ชูอ่อน อบต.น้ าผุด เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป

100 นางปรีดา รัตนเกษร อบต.บางรัก เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
101 นางสาวสุคนธ์ ไทยกลาง อบต.บางรัก เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
102 นางปรีดา อินทอง อบต.บ้านควน เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
103 นางปรียา ชูแก้วร่วง อบต.บ้านควน เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
104 นางสาวพัชนี มณีศิริสานต์ เทศบาลต าบลแม่ตาว แม่สอด ตาก ท่ัวไป
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105 นางสาวจันทนี  ใยยวง อบต.แม่กาษา แม่สอด ตาก ท่ัวไป
106 นายอภิชาติ  ผาแสนเถิน อบต.แม่กาษา แม่สอด ตาก ท่ัวไป
107 นางสวิตตา  ยศตุ่นนา อบต.แม่กาษา แม่สอด ตาก ท่ัวไป
108 นางสาวดาริกา  ญาติดอน อบต.บ้านนา บ้านนา นครนายก ท่ัวไป
109 นางสาวเสาวณีย์ บุศยอ าคา อบต.คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
110 สิบเอกหญิง จันทนา ปุยภิรมย์ อบต.คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
111 นายพงศ์ปณต  มีบุญ อบต.โคกสี วังยาง นครพนม ท่ัวไป
112 นางสาวสาวิตรี  ยศทะราช อบต.โคกสี วังยาง นครพนม ท่ัวไป
113 นางสาววรรณิกา จันรุณ เทศบาลต าบลบ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา ท่ัวไป
114 นางสุปรียา มูลจันทร์ เทศบาลต าบลขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
115 นางสาวสุดาวดี ปีตะเสน เทศบาลต าบลขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
116 นางสาววิภาณี บ ารุงนา อบต.โคกกระเบ้ือง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา ท่ัวไป
117 นางสาวณัฏ์นรี ม่วงศิลา อบต.ช่อระกา บ้านเหล่ือม นครราชสีมา ท่ัวไป
118 นางสาวสายฝน บ ารุงนอก อบต.วังโพธ์ิ บ้านเหล่ือม นครราชสีมา ท่ัวไป
119 นางศวีณา จริงสันเทียะ อบต.ก าปัง โนนไทย นครราชสีมา ท่ัวไป
120 นางวรพร อาชาไนย อบต.ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา ท่ัวไป
121 นางชลธิชา พรมดี อบต.คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา ท่ัวไป
122 นางสาววันนา บัวเย็น อบต.คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา ท่ัวไป
123 นายอลังก์สิริ ศรีรัตน์ เทศบลต าบาลฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
124 นางสาวจารุวรรณ นิยม เทศบาลต าบลกะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
125 นางสาวปิยะนันท์ ทองสุข เทศบาลต าบลควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
126 นางสาวนิภาภรณ์  ไชยธรรม เทศบาลต าบลควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
127 นางสาวนภารัตน์ โยธาบริบาล เทศบาลต าบลสวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
128 นางสาวอารีพร อินทร์ทอง เทศบาลต าบลสวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
129 นางสาววิสา  นาคมาศ อบต.บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
130 นางสาวจรุณี  ศรีสะระ อบต.บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
131 นางสาวอังคณา   นาคฤทธ์ิ อบต.นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
132 นางสาวรัตนา   ร่มเย็น อบต.นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
133 นางสาวนิตยา มุสิเกตุ อบต.ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
134 นางสาววรรณนิดา เพชรจันทร์ทอง อบต.แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
135 นางสาวจุฑามาส ศรีขจร เทศบาลต าบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ ท่ัวไป
136 นางสาวนันท์นภัส ดีสาระ อบต.หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ ท่ัวไป
137 นางสาวสุนิสา สระน้อย อบต.หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ ท่ัวไป
138 นางก่ิงดาว  อ่อนจันทร์ อบต.นาปัง ภูเพียง น่าน ท่ัวไป
139 นางเสน่หา  ศรีวงศ์ อบต.น้ าแก่น ภูเพียง น่าน ท่ัวไป
140 นางโสภา  ปิงนา อบต.น้ าแก่น ภูเพียง น่าน ท่ัวไป
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141 นางรุ่งทิพย์ วิภาดา อบต.ตลาดโพธ์ิ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ ท่ัวไป
142 นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย์ อบต.ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ ท่ัวไป
143 นางสาวอุราวัลย์ เธียรจรัสวงศ์ อบต.ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ ท่ัวไป
144 นางสาวนิตยา  โชคกิจการ เทศบาลต าบลบ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
145 นางสาวรุ้งเพชร เป่ียงสวาท อบต.ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
146 นางสาวศิรินันท์  แสงจันทร์ อบต.อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
147 ว่าท่ีร้อยเอก ธันวา  เปรมศิริ อบต.อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
148 นางสาวพจณีย์ เอ่ียมส าอางค์ อบต.ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
149 นางสาวชัญญภัส สุวรรณสินชัย อบต.ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
150 นางสาวศรีเพชร เอ่ียมโสภณ อบต.พ่อม่ิง ปะนาเระ ปัตตานี ท่ัวไป
151 นายชินโชติ ปลาลารัตน์ อบต.พ่อม่ิง ปะนาเระ ปัตตานี ท่ัวไป
152 นางวนิดา พากอง อบต.บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
153 นายไทยคชา อินต๊ะนิล เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา ท่ัวไป
154 นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา ท่ัวไป
155 นางสาวลักษณ์จัย ผลเกิด เทศบาลเมืองพังงา เมืองพังงา พังงา ท่ัวไป
156 นายชัยยุทธ ศรีประสิทธ์ิ อบต.ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา ท่ัวไป
157 นางรุ่งฤดี สมศรี อบต.ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา ท่ัวไป
158 นางสาวพัชรพร จูทิม เทศบาลเมืองพิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
159 นางสาวธัญลักษณ์ ปานสมบูรณ์ เทศบาลเมืองพิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
160 นายวิวัฒน์  ทองศศิกร เทศบาลต าบลท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
161 นางสาวอุษณี  ค าเผ่ือน เทศบาลต าบลท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
162 จ่าสิบเอกรชต คงศิริ เทศบลต าบาลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร ท่ัวไป
163 นางสาวสิริกร เสมงคล เทศบลต าบาลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร ท่ัวไป
164 นางสาวณิชาพัฒน์ ทองทวีสิทธ์ิ เทศบลต าบาลวังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร ท่ัวไป
165 นายนฤชัย ศรข าพันธ์ เทศบาลต าบลไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
166 นางสาววราภรณ์ เขียวพุ่มพวง อบต.สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
167 นางสาวดาวรรค์ ประไพภักด์ิ อบต.สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
168 นางสาวอนงค์ นาสมยนต์ อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร ท่ัวไป
169 นางสาวจุฑามาศ เมฑา อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร ท่ัวไป
170 นางกาญจนา   มาเนียม อบต.หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร ท่ัวไป
171 นายคณิน   ไทยเท่ียง อบต.หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร ท่ัวไป
172 นางสาวเกษรา สวนเศรษฐ อบต.เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
173 นางสาวณิชาภา อินรัญ อบต.เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
174 นางกัญญ์วรา ฟองชัย อบต.เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
175 นางสาวสโรชา จันทร์อินทร์ อบต.ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
176 นางนรา ร่วมสกุล อบต.ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
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177 นางสาวภัทรนันท์  เพ็ชรโต อบต.คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร ท่ัวไป
178 นางสาวธนัญชญา  กัลยาณมิตร อบต.คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร ท่ัวไป
179 นายณัฐชัย ล้ิมสุข อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร ท่ัวไป
180 นางสาวน้ าฝน จุลพันธ์ อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร ท่ัวไป
181 นางจีระพา ลีลาศ อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร ท่ัวไป
182 นางนฤมล เทียนเงิน อบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร ท่ัวไป
183 นายอนันต์ มีชม อบต.ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร ท่ัวไป
184 นางชฏาภรณ์ ค าแผลง อบต.ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร ท่ัวไป
185 นางสาวสยามล มาพะนะ เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป
186 นางสาวณพัฐสพร ขุนมธุรสปฐม เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป
187 นางสาวเจียรณัย ย้ิมละมัย อบต.สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก ท่ัวไป
188 นางสาวนิรยา พรมบึงล า อบต.นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก ท่ัวไป
189 นางบุณฑริกกา แก้วทองมูล อบต.มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก ท่ัวไป
190 นายชาญณรงค์ อินทรเทศ อบต.มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก ท่ัวไป
191 นางสุกัญญา พลโต อบต.ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก ท่ัวไป
192 นางรัชนาภัณฑ์  แก้วแดง อบต.ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก ท่ัวไป
193 นางสาวแสงตะวัน คุ้มอินทร์ อบต.ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก ท่ัวไป
194 นางสาวชจี  เทอดวงศ์วรกุล เทศบาลต าบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี ท่ัวไป
195 นางสาวธัญญารัตน์  สุวรรณศิริ เทศบาลต าบลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี ท่ัวไป
196 นางสาวอรทัย แก้วศิริ อบต.สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี ท่ัวไป
197 นางสาววาสนา เงินทอง อบต.สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี ท่ัวไป
198 นางสาววันทนา  จันทร์สง่า อบต.ห้วยทรายเหนือ ชะอ า เพชรบุรี ท่ัวไป
199 นางสาวสุภาพ  กรุดนาค อบต.ห้วยทรายเหนือ ชะอ า เพชรบุรี ท่ัวไป
200 นายนวเทพ  ม่ันสมใจ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
201 นางสาวสุกัญญา  จันเทวี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
202 นายวรวิทย์ จันทวงศ์ เทศบาลต าบลซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
203 นางสาวเพ็ญนภา ก่อการ เทศบาลต าบลซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
204 นายธนวรกฤต แสนใจวุฒิ อบต.ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
205 นายนเรศ คนหลัก อบต.ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
206 นางสาวสุนันทา  สุทธิธรรมนันท์ อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
207 นางสาวโศภิตา วิสา อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
208 สิบเอกหญิงธัญญาภรณ์ ช่วยบุตรดา อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
209 นางสาวนิภาพรณ ประทุมสูตร อบต.กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
210 นางสาวนันท์ชญาน์ เห-รา อบต.กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
211 นางสาวคัลลียา ชัยเมืองใหม่ อบต.ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
212 นางสุคนึง ตรีสมานรักษ์ อบต.ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
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213 นางสาวนิศากร วิชา อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
214 นางสาวพจมานทร์ กงทอง อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
215 นางบัวไล ค าภักดี เทศบาลต าบลชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ท่ัวไป
216 นางสาวจิรัญญา โทบ้านโซ่ง เทศบาลต าบลชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ท่ัวไป
217 นางสาวณัญท์ชญภัส วงษ์ชา เทศบาลต าบลชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร ท่ัวไป
218 นางสาววณิชชยา สุขเจริญ อบต.ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
219 นางสาวจิราภรณ์ ไชยสุภา อบต.ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
220 นางสมัญญา กองแก้ว อบต.บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
221 นางศรัญญา พ่ึงแก้ว อบต.บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
222 นางสาวคันธนา วงค์สุริยะ อบต.เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
223 นายกวินวิโรจน์ เดชายะรินทร์ อบต.เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
224 นายศิริโรจน์ สุทธิสาคร อบต.ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
225 นายสันติภาพ แสงดาวเรือง อบต.ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
226 นางสาวนิอิตีซัน สะมะแอ อบต.เนินงาม รามัน ยะลา มุสลิม
227 นางสาวนงพะงา ไชยล ายา อบต.เนินงาม รามัน ยะลา มุสลิม
228 นางสาวปภาดา  ยุทนาวา อบต.บางแก้ว ละอุ่น ระนอง ท่ัวไป
229 นางสาวรัตนา วงศ์นาป่า เทศบาลต าบลกองดิน แกลง ระยอง ท่ัวไป
230 นางวรินทร์ดา วงศ์เขาอ่อน เทศบาลต าบลกองดิน แกลง ระยอง ท่ัวไป
231 นางสาวปัญญรัตน์ เครือวัลย์ เทศบาลต าบลกองดิน แกลง ระยอง ท่ัวไป
232 นางสมจิต บุษบา เทศบาลต าบลกองดิน แกลง ระยอง ท่ัวไป
233 นางสาวรัชนีกร มิตรสุภาพ เทศบาลต าบลจอมบึง จอมบึง ราชบุรี ท่ัวไป
234 นางชนกกร ศรีจันทร์ อบต.บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี ท่ัวไป
235 นางศรีวรรณ เรืองกฤษ อบต.บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี ท่ัวไป
236 นางสาวณัฐธภัสสร ศิริรักษ์ อบต.บางโตนด โพธาราม ราชบุรี ท่ัวไป
237 นางสาวชัญญานุช  ทินวงค์ อบต.จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี ท่ัวไป
238 นางสาวรุจิรา บุญยังมี อบต.บ้านคา บ้านคา ราชบุรี ท่ัวไป
239 นางสาวปิยนุช วัฒนเวสกร อบต.บ้านคา บ้านคา ราชบุรี ท่ัวไป
240 นายสุรเชษฐ์   เล้ียงวงษ์ อบต.คลองเกตุ โคกส าโรง ลพบุรี ท่ัวไป
241 นางสาวร าพึง สุวรรณคีรี อบต.โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ท่ัวไป
242 นางสาวขนิษฐา ไชยสัตย์ อบต.โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ท่ัวไป
243 นางสาวนินญาวีร์ รวินันท์โกสิน อบต.หนองเมือง บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป
244 นางสาวนงค์นุช สกุลไพบูลย์ดิลก อบต.โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี ท่ัวไป
245 นางรัตนา สินมา อบต.หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี ท่ัวไป
246 นางสาวนารินทร์ มังกรแก้ว อบต.หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี ท่ัวไป
247 นางสาวปิยดา จัดสวย อบต.นาสัก แม่เมาะ ล าปาง ท่ัวไป
248 นางอัญชลี โสวภาค อบต.นาสัก แม่เมาะ ล าปาง ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
249 นายพงศกร ดวงใจ อบต.นาสัก แม่เมาะ ล าปาง ท่ัวไป
250 นายประกาศิต เอ่ียมสอาด อบต.นาสัก แม่เมาะ ล าปาง ท่ัวไป
251 นางคัมภีรดา เหมืองทอง อบต.สบปราบ สบปราบ ล าปาง ท่ัวไป
252 นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์ อบต.สบปราบ สบปราบ ล าปาง ท่ัวไป
253 นางสาวรุ่งนภา  ถ่ินเขาชี อบต.ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ท่ัวไป
254 นายส าราญ  ภากระจ่าง อบต.ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ท่ัวไป
255 นายภาณุ พรมมาวัน อบต.โพนสูง ด่านซ้าย เลย ท่ัวไป
256 นายราชัน เนาวราช อบต.โพนสูง ด่านซ้าย เลย ท่ัวไป
257 นางศิริลักษณ์ อาจแก้ว อบต.ลาดค่าง ภูเรือ เลย ท่ัวไป
258 นางจิตรลดา ศรีเมฆ อบต.ลาดค่าง ภูเรือ เลย ท่ัวไป
259 นางสาวรัชนี  หลงสามะ อบต.ต ามะลัง เมืองสตูล สตูล มุสลิม
260 นางธัญวรัตม์ ชูนวล อบต.ต ามะลัง เมืองสตูล สตูล มุสลิม
261 นางสาววันเพ็ญ ทองวิมล อบต.หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี ท่ัวไป
262 นางสาวมณฆ์ชยาพร สิริพัชร์กุล อบต.หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี ท่ัวไป
263 นายเสด็จ งามค า อบต.นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ท่ัวไป
264 นายพนา พันพิจิตร์ อบต.นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ท่ัวไป
265 นางสาวศิริรัตน์  ไวยกิจ อบต.โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี ท่ัวไป
266 นางสาวกัญญ์ฐญา  ประทีปทอง อบต.โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี ท่ัวไป
267 นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์ อบต.หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี ท่ัวไป
268 นางสาวนงนภัส  ปรากฎวงศ์ อบต.หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี ท่ัวไป
269 นางคณิตา จันลา อบต.บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่ัวไป
270 นางสาวอ าพรรณ หลู่โยธา อบต.บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่ัวไป
271 นางสุปรียา โพทูล อบต.บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่ัวไป
272 นางสาวกีรติญา  วงค์ค า อบจ.สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
273 นายภาณุวัฒน์  เนียมน่วม อบจ.สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
274 นายอดิสรณ์  พันธ์ุเลิศ เทศบาลต าบลหาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
275 นางฐิตารีย์ จิตท้วม เทศบาลต าบลหาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
276 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า เทศบาลต าบลหาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
277 นางสาววรรณพร ปราบหงษ์ อบต.บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
278 นางสาวจิราพร ตาน่าน อบต.แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
279 นางสาวอัจฉรา สิทธิวัฒน์ อบต.แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
280 นางสาวรสพร  รอดผ้ึง เทศบาลต าบลบ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
281 นางน้ าทิพย์  แก้วบัวดี เทศบาลต าบลบ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
282 นางสาวพิมพ์จุฑา  เบญจเจริญรัตน์ อบต.บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี ท่ัวไป
283 นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย อบต.บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี ท่ัวไป
284 นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง อบต.แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ท่ัวไป
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285 นางเยาวพา สุขส าราญ เทศบาลต าบลหัวนา เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
286 นายครรชิต วงษ์ทอน เทศบาลต าบลหัวนา เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
287 นางสาวณรินทร์นิตา เดชาวิสิฐพงษ์ อบต.กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
288 นางสาวจุฑามณี ศรีคุณฮาด อบต.กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
289 นายกฤษณะ ทองค าพูล เทศบาลต าบลโคกพุทรา โพธ์ิทอง อ่างทอง ท่ัวไป
290 นายยศภัทร ทิพยจันทร์ เทศบาลต าบลท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ท่ัวไป
291 นางสาวพิศภรณ์  วัฒนวรางศิกูร อบต.ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง ท่ัวไป
292 นายนพดล  สุ่นปุย เทศบาลต าบลในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
293 นายชาตรี แรกด าเนินกิจ เทศบาลต าบลหนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี ท่ัวไป
294 นางสาวกมลวรรณ ศรีระดล เทศบาลต าบลหนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี ท่ัวไป
295 นายไพฑูรย์ ช านิเชิงค้า อบต.หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี ท่ัวไป
296 นางสาวสุกัญญา จันทฤกษ์ อบต.หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี ท่ัวไป
297 นายไพรัช  ชาสุทธ์ิ อบต.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี ท่ัวไป
298 นายมงคลชัย พิพัฒน์สิริเมธี อบต.นาตาล นาตาล อุบลราชธานี ท่ัวไป
299 นางสาวยุพากร กบิลพัสด์ุ อบต.บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
300 นางแสงทอง ระวังภัย อบต.บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ท่ัวไป
301 นายปรพล  ศุภศรี อบต.ล าภี ท้ายเหมือง พังงา ท่ัวไป
302 นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม อบต.บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี ท่ัวไป
303 นางสาวนิภาพร แป้งหอม อบต.บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี ท่ัวไป
304 นางสาวเกษร แผ้วงาม อบต.บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี ท่ัวไป
305 นายอ านาจ โชติหิรัญสกุล อบต.แม่ลอย เทิง เชียงราย ท่ัวไป

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562
จ ำนวนคน
หญิง  245  คน 
ชาย   60    คน
อำหำร
ท่ัวไป      301 คน 
มุสลิม       4  คน


