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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางกรรณิกา เจริญชาติ อบต.นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
2 นางสาวอรทัย แสนพวง อบต.นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
3 นายชูเกียรติ ฟุ้งจันทึก อบต.เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
4 นางสาวนครศรี สาระวัน อบต.เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
5 นางสาวรวีวรรณ ไชยขันธ์ุ อบต.เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
6 นางสาวจงรักษ์ พรหมทอง อบต.โป่งน ้าร้อน คลองลาน ก้าแพงเพชร ท่ัวไป
7 นางสาวมะลิวัลย์ เขม้นกิจ อบต.โป่งน ้าร้อน คลองลาน ก้าแพงเพชร ท่ัวไป
8 นางสาวพรรทิพย์ ปวงสง่า อบต.ไตรตรึงษ์ เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร ท่ัวไป
9 นายณรงค์พล จึงตกูลพานิชย์ อบต.ไตรตรึงษ์ เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร ท่ัวไป

10 นางสาวน ้าผึ ง เอี ยงสันต์ อบต.อ่างทอง เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร ท่ัวไป
11 นางสาวสุนันทา  คมข้า อบต.อ่างทอง เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร ท่ัวไป
12 นางสาวฉวีวรรณ  ศรศักดา อบต.โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น ท่ัวไป
13 นางสาวสุรางค์ลักษณ์  ฤทธ์ิวิเศษ อบต.โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น ท่ัวไป
14 นางเฉลิมศรี อยู่เจริญ เทศบาลต้าบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
15 นางสาวพรทิวา แก้วสว่าง เทศบาลต้าบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
16 นางสาวธีรานุช บุตรโพธ์ิ เทศบาลต้าบลนาจาน สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
17 นางสาวปนัดดา พงษ์ส้าราญ เทศบาลต้าบลคลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
18 นายประจวบ  ลาววงษ์ เทศบาลต้าบลคลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
19 นางสาวจุฑามาส ทิพเวช เทศบาลต้าบลตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
20 นางสาวธิติมา สาหร่ายทอง เทศบาลต้าบลตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
21 นางสาวอรินรา บุญสือสุวรรณ เทศบาลต้าบลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
22 นางสาวสุชานาฏ พงศ์พุทธชาติ เทศบาลต้าบลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
23 นางศิริวรรณ หมวกพิมาย อบต.คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
24 นางประภาพรรณ ชมสูงเนิน อบต.คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
25 นางสาวศันสนีย์ โอถาวรวงษ์ เทศบาลต้าบลหัวกุญแจ บ้านบึง ชลบุรี ท่ัวไป
26 นางจารุณี   โรจน์ปรัชญารักษ์ เทศบาลต้าบลหัวกุญแจ บ้านบึง ชลบุรี ท่ัวไป
27 นางสาวพันธ์กมล  นากุล อบต.วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ท่ัวไป
28 นายสมจิตร พรหมไชย เทศบาลต้าบลพญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ท่ัวไป
29 นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์ เทศบาลต้าบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย ท่ัวไป
30 นายนราพล แก้วเขียว เทศบาลต้าบลสันมะเค็ด พาน เชียงราย ท่ัวไป
31 นางสาวนลพรรณ อินเทพ เทศบลต้าบาลหล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ท่ัวไป
32 นางสาวอนัญญา น่ิมนวล เทศบลต้าบาลหล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ท่ัวไป

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม
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33 นางสาววรรณ์นิดา  ดอนลาว อบต.แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
34 นางสาวณฐพร  เชียงรุ้ง อบต.แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ ท่ัวไป
35 นางสาวนรากร  เรือนตัน เทศบาลต้าบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
36 นางปวีณา  แสนศรี เทศบาลต้าบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
37 นางสาวกัลยา ธิกันงา เทศบาลต้าบลแม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
38 นางสาววรินดา ปัญญาพรม เทศบาลต้าบลแม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
39 นางสาวรัตนา ต๊ะแสง อบต.สันทราย พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
40 นางกมลพร ธรรมชัย อบต.โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
41 นางสาวกรรณืการ์ ตาค้า เทศบาลต้าบลสันผีเสื อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่ัวไป
42 นายนัฐวุฒิ  ยาวิชัย เทศบาลต้าบลสันผีเสื อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่ัวไป
43 นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่ัวไป
44 นางจุฬารัตน์ ชัยเลิศ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่ัวไป
45 นางสาวสมคิด กล้่าเมือง เทศบาลต้าบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
46 นางสาวพริ มรวี สมงาม เทศบาลต้าบลไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
47 นางสุกัญญา ศรีอ่อน อบต.ควนธานี กันตัง ตรัง ท่ัวไป
48 นางสาวปริญญา ทองใย อบต.ควนธานี กันตัง ตรัง ท่ัวไป
49 นางญานิกา แก้วเกริก อบต.ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง ท่ัวไป
50 นางสาววาณิชญา ชัยนาเคน อบต.ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง ท่ัวไป
51 นางลลิตา  แกล้วกล้า เทศบาลต้าบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ท่ัวไป
52 นายศิวัช ปานทน อบต.เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ท่ัวไป
53 นางสาวกันตินันท์ วรรณประดิษฐ์ อบต.ท่างิ ว ห้วยยอด ตรัง ท่ัวไป
54 นางสางสุณิชชา แซ่ต่ัน อบต.ท่างิ ว ห้วยยอด ตรัง ท่ัวไป
55 นางสาวกิติญา มโนธรรม เทศบาลเมืองตราด เมืองตราด ตราด ท่ัวไป
56 นายสุเทพ อาญาเมือง อบต.ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก ท่ัวไป
57 นางสาวพัชราวลัย สุวรรณอ่อน อบต.ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก ท่ัวไป
58 นางสาวจ้าเริญ บุญครอง อบต.ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก ท่ัวไป
59 นางปพิชญา วิบรรณ์ อบต.นาทม นาทม นครพนม ท่ัวไป
60 นางสาววิจิตรา เหมพลชม อบต.นาทม นาทม นครพนม ท่ัวไป
61 นางพินใจ บุญเอ่ียม อบต.หนองซน นาทม นครพนม ท่ัวไป
62 นางสาวธีร์จุฑา อุสาราช อบต.หนองซน นาทม นครพนม ท่ัวไป
63 นายปองพล สุดวิไลพร อบต.ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา ท่ัวไป
64 นางสาวพิรุณ ขอยึดกลาง อบต.ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา ท่ัวไป
65 นางสาวกฤชณัท แสนธรรมมา อบต.ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา ท่ัวไป
66 นางสาวไพริน แทนจะโปะ เทศบาลต้าบลนกออก ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
67 นางสาวนิรมลรัตน์ ร่มสุข เทศบาลต้าบลนกออก ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
68 นางสาวจิราพร  ทองจะโปะ เทศบาลเมืองเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
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69 นางรสสุคนธ์  ศุภนคร เทศบาลเมืองเมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
70 นางสาวนิดา ชาแสน เทศบาลต้าบลพระทองค้า พระทองค้า นครราชสีมา ท่ัวไป
71 นางสาวสุพรรษา ฉาบสูงเนิน เทศบาลต้าบลพระทองค้า พระทองค้า นครราชสีมา ท่ัวไป
72 นางสาวศศิธร ไม้สูงเนิน เทศบาลต้าบลสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา ท่ัวไป
73 นายจรูญ  โสภาคะ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
74 ว่าท่ี ร.ต. ธ้ารงค์  จตุทอง อบต.เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
75 นายจักรพันธ์   ปลอดแก้ว อบต.เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
76 นางกันจิรา พาหุบุตร อบต.ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
77 นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์คง อบต.ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
78 นางบุศรา ฉีดเสน เทศบาลเมืองปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
79 นางราตรี  กิจอรุณชัย อบต.เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ท่ัวไป
80 นางสาวอังคนาง ยังเจริญ อบต.เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ ท่ัวไป
81 นางสาวอุษารัตน์  พิลึก อบต.พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
82 นางบุญญ์ลักษณ์  ชาติยานนท์ อบต.พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
83 นางสาวริลาวรรณ์ จ้านงค์ อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
84 นางสาวสุภาภรณ์ กิจสาริกรรณ์ อบต.หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
85 นางกนกวรรณ สุวรรณะ อบต.จะแนะ จะแนะ นราธิวาส ท่ัวไป
86 นายเฉลิมศักด์ิ ล่ิวชัยชาญ อบต.ตะปอเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส ท่ัวไป
87 นางสาวทิพาพันธ์  ขุนเมือง อบต.โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส ท่ัวไป
88 นางสาวศิริพร เทพจันตา เทศบาลต้าบลงอบ ทุ่งช้าง น่าน ท่ัวไป
89 นางกัลยา งามธุระ เทศบาลต้าบลงอบ ทุ่งช้าง น่าน ท่ัวไป
90 นางขวัญลดา วัดค้า เทศบาลต้าบลทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน ท่ัวไป
91 นางสาวกัลยกร ตามัย เทศบาลต้าบลทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน ท่ัวไป
92 นางอัญชลี ปันทา อบต.น ้าเก๋ียน ภูเพียง น่าน ท่ัวไป
93 นางสุภาพร ชิณะวงศ์ อบต.น ้าเก๋ียน ภูเพียง น่าน ท่ัวไป
94 นางวิรัลนัฐ  ศรีกันไชย เทศบาลต้าบลข่ึง เวียงสา น่าน ท่ัวไป
95 นางวิไลวรรณ  น้ายศ เทศบาลต้าบลข่ึง เวียงสา น่าน ท่ัวไป
96 นางสาวสุวิตรา มูลฐี อบต.น ้าป้ัว เวียงสา น่าน ท่ัวไป
97 นางสาววนาพร แสนวิชา อบต.น ้าป้ัว เวียงสา น่าน ท่ัวไป
98 นางสาวดารณี บุญมา อบต.น ้ามวบ เวียงสา น่าน ท่ัวไป
99 นางสาวศศิธร สมิตร อบต.น ้ามวบ เวียงสา น่าน ท่ัวไป

100 นางสาวเตือนใจ ธงหิมะ อบต.นาไร่หลวง สองแคว น่าน ท่ัวไป
101 นายชัดเจน ทองสุข อบต.นาไร่หลวง สองแคว น่าน ท่ัวไป
102 นางสาวกานดา  มะโนบาล อบต.ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ ท่ัวไป
103 นายวีระเดช  วงศ์ภูดร อบต.ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ ท่ัวไป
104 นางสาววนิดา  ถ่ินสีถาน อบต.ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ ท่ัวไป
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105 นางสาวธัญญ์นรี บุรีเพีย เทศบาลต้าบลไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
106 นางผ่องศรี สว่างดี เทศบาลต้าบลไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
107 นางสาวพรทิพย์ สังข์ฆะ อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี ท่ัวไป
108 นางสาววันวิสา แย้มมี อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี ท่ัวไป
109 นางอัมพิกา อัมพวรรณ อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี ท่ัวไป
110 นางสาวคณัสมน ภิบาลจอมมี อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี ท่ัวไป
111 นางสาวล้าภู พูลทอง อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี ท่ัวไป
112 นางสาวลาวัลย์ ตะเภาน้อย เทศบาลต้าบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
113 นางสาวณัชฑิฌา เรืองชัย เทศบาลต้าบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
114 นางจุติมา พินาศภัย เทศบาลต้าบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
115 นางนิตยา เจริญสิน อบต.บางโกระ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ท่ัวไป
116 นายจักรพันธ์ อินทรโชติ อบต.บางโกระ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ท่ัวไป
117 นางเสาวณี จิใจ อบต.กระโด ยะรัง ปัตตานี มุสลิม
118 นางสาวซามีย์ กูทา อบต.กระโด ยะรัง ปัตตานี มุสลิม
119 นางวัฒนพร ชูจันทร์ อบต.ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตานี ท่ัวไป
120 นางสาวณัชชากัญญ์ พระนคร อบต.ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตานี ท่ัวไป
121 นางสิรินทร ประสพเนตร์ อบต.ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
122 นางสาวเกศทิพย์ ดวงสุวรรณ์ อบต.ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
123 นางมะลิวัลย์ ลอยช่ืน อบต.คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
124 นายปรัชญา เถ้าซ้อน อบต.คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
125 นายชูศักด์ิ เจ๊ะยะหลี อบต.คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา มุสลิม
126 นางพรสุดา  ศรีสุข เทศบาลต้าบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
127 นางวราภรณ์  ร่องมะรุด เทศบาลต้าบลหัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
128 นางสาวจาริณี การวิทยี อบต.ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา มุสลิม
129 นางสาวกัลญา กิจประสงค์ อบต.ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา มุสลิม
130 นางเจียงจิตร์   นามสาร เทศบาลต้าบลห้วยข้าวก้่า จุน พะเยา ท่ัวไป
131 นางพรรณี   อินทรโชติ เทศบาลต้าบลห้วยข้าวก้่า จุน พะเยา ท่ัวไป
132 นางวาสนา ทนทาน อบต.พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา ท่ัวไป
133 นางปุณยนุช  ทองเอก อบต.พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา ท่ัวไป
134 นางสาวนันทนัท เชื อหมอ อบต.ห้วยยางขาม จุน พะเยา ท่ัวไป
135 นางณัชชารินทร์ ปงก๋า อบต.ห้วยยางขาม จุน พะเยา ท่ัวไป
136 นายประเสริฐ ตาสุยะ อบต.ห้วยยางขาม จุน พะเยา ท่ัวไป
137 นายยุทธพงษ์ ค้าแดง อบต.ห้วยยางขาม จุน พะเยา ท่ัวไป
138 นางสาวนิรชา ธรรมมะ อบต.วังงิ วใต้ ดงเจริญ พิจิตร ท่ัวไป
139 นางสาวอัญญรัตน์ ทองม่วง อบต.วังงิ วใต้ ดงเจริญ พิจิตร ท่ัวไป
140 นางสาวกฤติกา ฐาต่าย อบต.โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
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141 นางสาวกรกชกร ชูจิตร อบต.โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
142 นางเบญจวรรณ บุญศิริ อบต.บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
143 นางสาวขนิษฐา ทับธานี อบต.บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
144 นางสาวจันทิมา บุญมาตร อบต.เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
145 นายดอน วังล้อม อบต.เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
146 นางขนิษฐา จันอาษา เทศบาลต้าบลพันเสา บางระก้า พิษณุโลก ท่ัวไป
147 นางสาววรกานต์  เจนจบ เทศบาลต้าบลพันเสา บางระก้า พิษณุโลก ท่ัวไป
148 นางสาวพัทธ์ธีรา   แสนสุข อบต.ชุมแสงสงคราม บางระก้า พิษณุโลก ท่ัวไป
149 นางสุชัญญา   จิตวัฒนากุล อบต.ชุมแสงสงคราม บางระก้า พิษณุโลก ท่ัวไป
150 นางสาวมณีรัตน์ ซาบซึ งไพร เทศบาลต้าบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี ท่ัวไป
151 นางสาวดารณี ขาวฉิม เทศบาลต้าบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี ท่ัวไป
152 นางสาวสุภางค์ นวลแตง อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
153 นางสาวพัชรินทร์ เหลาแตว อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
154 นายวราวุธ จิตระกูล อบต.ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
155 นางสาวอรทัย ตะน่าน อบต.ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
156 นางสาวยุพยงศ์ ม่วงน้อย อบต.หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
157 ว่าท่ี ร.ต.หญิง เหมือนนัฏดา  ปานม่วง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
158 นางวิลาวัณย์  จันทวงค์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
159 นายเดชา  ประชารัตน์ อบต.นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
160 นางร้าไพพรรณ ศรีสรณ์กาฬ อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
161 นางมยุรี สิงคราช อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
162 นางสาวสมหญิง  เทพลา เทศบาลต้าบลพุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
163 นางสาวปราณี  ผ่านเมือง เทศบาลต้าบลพุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
164 นางอัจฉราพร  ปราณีศรี อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
165 นางสาวธิดารัตน์  จรัสพันธ์ุกุล อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
166 นางสาวอรณิชชา  ทองสุข อบต.พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
167 นางสาวสายใจ  มานุช อบต.พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
168 นางชญาณิศา มุนนทร์ อบต.สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
169 นางสาวหน่ึงฤทัย อุ่นไทย อบต.สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
170 นางสาวลดาวัลย์ ยืนนาน เทศบาลเมืองหล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
171 นางจันทกานต์  นวนเทศ อบต.วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
172 นางสุภาวดี  ไพรแก่น อบต.วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
173 นางสาวพัชรินทร์  ฉลอม อบต.ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ ท่ัวไป
174 นางสาวพัทธวรรณ ก้ายาน อบต.ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ ท่ัวไป
175 นางสาวมัสยา  เพชรหาญ อบต.แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่ ท่ัวไป
176 นางจรรจิรา  เพ่ิมขึ น อบต.แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่ ท่ัวไป
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177 นายนพรัตน์ วะณาไธสง เทศบาลต้าบลทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
178 นายบุญบันดาล พ่ึงตน เทศบาลต้าบลทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
179 นางสาวเกศราพร  ปินตา เทศบาลต้าบลปากกาง ลอง แพร่ ท่ัวไป
180 นางกฤติยา อินภิบาล เทศบาลต้าบลปากกาง ลอง แพร่ ท่ัวไป
181 นายขจรศักด์ิ หล้าเมือง เทศบาลต้าบลแม่ปาน ลอง แพร่ ท่ัวไป
182 นางวริศรา นาระกันทา เทศบาลต้าบลแม่ปาน ลอง แพร่ ท่ัวไป
183 นางดุษฎี อินจินดา เทศบาลต้าบลแม่ลานนา ลอง แพร่ ท่ัวไป
184 นายนิสันต์ สิงอุด เทศบาลต้าบลแม่ลานนา ลอง แพร่ ท่ัวไป
185 นางสาวธนิสร  อ่อนเป็ง อบต.ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ ท่ัวไป
186 นางสาวเบญจมาศ  อินทะจักร์ อบต.ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ ท่ัวไป
187 นายอ้านาจ อินต๊ะเม้า อบต.ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ ท่ัวไป
188 นายศักด์ิสิทธ์ิ นันแก้ว อบต.บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ ท่ัวไป
189 นางนุจีเรศ แก้วใหญ่ อบต.บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ ท่ัวไป
190 นางสาวฐิติกานต์ จันทร์ใส อบต.หัวทุ่ง ลอง แพร่ ท่ัวไป
191 นายวรวิทย์ ช่างเหล็ก อบต.หัวทุ่ง ลอง แพร่ ท่ัวไป
192 นางนฤมล สุขีธรรมรักษ์ อบต.หัวทุ่ง ลอง แพร่ ท่ัวไป
193 นายก้องตระกูล  โกมลโรจน์ อบต.แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
194 นางจิรารัตน์ สุขวิน เทศบาลต้าบลล้าใหม่ เมืองยะลา ยะลา ท่ัวไป
195 นางการเกษร์ แก้วเทพา เทศบาลต้าบลล้าใหม่ เมืองยะลา ยะลา ท่ัวไป
196 นางซอรีฮะ  หะยีดามิ อบต.กาตอง ยะหา ยะลา มุสลิม
197 นางวิไลวรรณ ร่มแก้ว อบต.ตาชี ยะหา ยะลา มุสลิม
198 นางกาญจนลักษณ์ นิธิวิสุทธ์ิ อบต.ตาชี ยะหา ยะลา ท่ัวไป
199 นายฌานนท์ พรหมวิรัตน์ อบต.ตาชี ยะหา ยะลา ท่ัวไป
200 นายสมรรถชัย ชนะชัย เทศบาลต้าบลกายูบอเกาะ รามัน ยะลา ท่ัวไป
201 นายเนติ เรืองเริงกุลฤทธ์ิ เทศบาลต้าบลกายูบอเกาะ รามัน ยะลา ท่ัวไป
202 นางสาวสาลีฮ๊ะ ดารานีตาแล เทศบาลต้าบลโกตาบารู รามัน ยะลา มุสลิม
203 นางสาวฮาซีด๊ะ หะระตี เทศบาลต้าบลโกตาบารู รามัน ยะลา มุสลิม
204 นางสาวรอซีย๊ะ เบตง อบต.กอตอตือระ รามัน ยะลา มุสลิม
205 นายรูสลาน อูมา อบต.จะกว๊ะ รามัน ยะลา มุสลิม
206 นางจุฑามาศ สวนจันทร์ อบต.จะกว๊ะ รามัน ยะลา ท่ัวไป
207 นางการีมะ แหมะ อบต.จะกว๊ะ รามัน ยะลา มุสลิม
208 นายมัสลัน แวสีลา อบต.บาลอ รามัน ยะลา มุสลิม
209 นายนุอ์มาน แวกาจิ อบต.บาลอ รามัน ยะลา มุสลิม
210 นางสาวกิตสุกานต์ จันทร์ฉาย อบต.บาลอ รามัน ยะลา ท่ัวไป
211 นางสุภาพร  สมศรี เทศบาลต้าบลเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
212 นางสิรินาถ  สมทรัพย์ เทศบาลต้าบลเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
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213 นางแพรวพรรณ ศรีสุวรรณ อบต.น ้าจืด กระบุรี ระนอง ท่ัวไป
214 นางสาวสุพรัชต์ ธนบัตร อบต.น ้าจืด กระบุรี ระนอง ท่ัวไป
215 นายอ้านาจ นาคสิงห์ อบต.บางใหญ่ กระบุรี ระนอง ท่ัวไป
216 นางจีรวัลย์ รู้การ อบต.บางใหญ่ กระบุรี ระนอง ท่ัวไป
217 นางสาวอารียา ศิริกิจ อบต.ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง ท่ัวไป
218 นางสาวอันธิกา เดชะเสน อบต.ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง ท่ัวไป
219 นางภิษฌา ก้าเนิดมณี อบต.มะมุ กระบุรี ระนอง ท่ัวไป
220 นางสาวชุติกาจน์ ดวงบุเหล่ อบต.ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง ท่ัวไป
221 นางกานต์รวี  เพชรอาวุธ อบต.ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง ท่ัวไป
222 นางสาวกานต์พิชชา จันมณี เทศบาลต้าบลสองสลึง แกลง ระยอง ท่ัวไป
223 นางสาวเกษศิรินทร์ มหิทธิมนตรี เทศบาลต้าบลสองสลึง แกลง ระยอง ท่ัวไป
224 นางสาวพยอม ศรีระษา เทศบาลต้าบลสองสลึง แกลง ระยอง ท่ัวไป
225 นางสาวจิราภรณ์ พงค์แพทย์ อบต.กองดิน แกลง ระยอง ท่ัวไป
226 นางสาววันเพ็ญ วงศ์อินทร์ อบต.กองดิน แกลง ระยอง ท่ัวไป
227 นางสาวทศพร ยอดแก้ว อบต.ตะพง เมืองระยอง ระยอง ท่ัวไป
228 นางสาวติณห์ธัญญ์ทิพา ชูจรัส อบต.ตะพง เมืองระยอง ระยอง ท่ัวไป
229 นายอัครเดช  สุขสมบูรณ์ อบต.แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี ท่ัวไป
230 นางลักขณา  งามย่ืงยวด อบต.แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี ท่ัวไป
231 นางสาวสิริพรรณ วัฒนวิชัย เทศบาลต้าบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี ท่ัวไป
232 นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟ่ืองฟุ้ง เทศบาลต้าบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี ท่ัวไป
233 นางศศิธร  ศรีประมงค์ อบต.เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี ท่ัวไป
234 นางสาวกัญจน์รัชฐาน์  พันธ์ุแก้ว อบต.เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี ท่ัวไป
235 นางสาวพิมพ์ชนก  อินทร์ประสิทธ์ิ เทศบาลต้าบลท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี ท่ัวไป
236 นางสาวดุษณี  อุ่นแก้ว เทศบาลต้าบลท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี ท่ัวไป
237 นางนิภาพร เชื อทอง เทศบาลต้าบลบ่อแฮ้ว เมืองล้าปาง ล้าปาง ท่ัวไป
238 นางปริศนา กิติธะนะ เทศบาลต้าบลบ่อแฮ้ว เมืองล้าปาง ล้าปาง ท่ัวไป
239 นางนิภา สุขโชติ อบต.บ้านเสด็จ เมืองล้าปาง ล้าปาง ท่ัวไป
240 นางพรพิมล อินเตชะ อบต.บ้านเสด็จ เมืองล้าปาง ล้าปาง ท่ัวไป
241 นางสาวรังสินี   ศรีแสน เทศบาลต้าบลวังเหนือ วังเหนือ ล้าปาง ท่ัวไป
242 นางอ้าพร   ค้าปา อบต.วังทอง วังเหนือ ล้าปาง ท่ัวไป
243 นางสาวฉวีวรรณ   ราชไชยา อบต.วังทอง วังเหนือ ล้าปาง ท่ัวไป
244 นางชญาฌ์ณัจ  อวนมาก อบต.วังทอง วังเหนือ ล้าปาง ท่ัวไป
245 นางสาวธิติมา  สุชาติ เทศบาลต้าบลอุโมงค์ เมืองล้าพูน ล้าพูน ท่ัวไป
246 นางสาวจุฑามาศ หวลอ่อน เทศบาลต้าบลอุโมงค์ เมืองล้าพูน ล้าพูน ท่ัวไป
247 นางสาวพยงค์ ค้าโท เทศบาลต้าบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
248 นางจินตนา สมรัตน์ เทศบาลต้าบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
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249 นายสามารถ พาช่ืน อบต.เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
250 นางนพรัตน์ พัฒเสน อบต.เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
251 นางสาวศิริภา บุญปัญญา อบต.เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
252 นางสาวณัฐชยาดา ค้าพิหล้า เทศบาลต้าบลอุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
253 นางสาวเทวิกา แก้วเหลา เทศบาลต้าบลอุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
254 นางสาวอุรักษ์ โกการัตน์ เทศบาลต้าบลอุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
255 นางสุภาพร อาภรณ์ศรี เทศบาลต้าบลอุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
256 นางกนกวรรณ   ทับธนะ เทศบาลต้าบลก้าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ท่ัวไป
257 นางวรัทนา สะระอาภรณ์ เทศบาลต้าบลก้าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา ท่ัวไป
258 นางสาวอัจจนาวดี บินต้ามะหงง อบต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา มุสลิม
259 นางมณฑา จันทมาศ อบต.ชิงโค สิงหนคร สงขลา ท่ัวไป
260 นางนลินภัสร์ พงษ์รัตนภัค อบต.ควนสตอ ควนโดน สตูล มุสลิม
261 นางสาวนิศารัตน์ หมาดโซ๊ะ อบต.ควนสตอ ควนโดน สตูล มุสลิม
262 นางสาวกรกนก แก้วสวัสด์ิ อบต.ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล มุสลิม
263 นางสาวกฤษณา คงเจี ยง อบต.ย่านซ่ือ ควนโดน สตูล มุสลิม
264 นายสุรศักด์ิ ยาด้า อบต.วังประจัน ควนโดน สตูล มุสลิม
265 นางสาวซานะ มิสลิมิน อบต.วังประจัน ควนโดน สตูล มุสลิม
266 นางสาวสุวรรณี สมัยอยู่ อบต.ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล มุสลิม
267 นางกัลยา สันมาแอ เทศบาลต้าบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล มุสลิม
268 นางสาวพรพิมล ป่ินแก้ว เทศบาลต้าบลคลองขุด เมืองสตูล สตูล มุสลิม
269 นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณะ อบต.ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล มุสลิม
270 นายเชาวลิต หาญกิจ อบต.ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล มุสลิม
271 นางสาวทักษิณา ล่องสว่าง อบต.ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล มุสลิม
272 นางสาววรรณภา พลาพร อบต.บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม ท่ัวไป
273 นางสาวลลิดา ธุระพันธ์ุ อบต.บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม ท่ัวไป
274 นายอายุธ ศรีประเสริฐ อบต.บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม ท่ัวไป
275 นางสาวภาวิณี  คาทาศรี เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ท่ัวไป
276 นางกาญจนา  อัศเวก เทศบาลต้าบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ท่ัวไป
277 นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช อบต.เบญจขร คลองหาด สระแก้ว ท่ัวไป
278 นางชนกท์  กุลมณี เทศบาลต้าบลเมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี ท่ัวไป
279 นางลักษณา  โพธ์ิผา เทศบาลต้าบลเมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี ท่ัวไป
280 นางสาวธนัชศิกานต์ แก้วกระจ่าง อบต.หนองกบ หนองแซง สระบุรี ท่ัวไป
281 นางสาวปริญญดา ค้าเจริญ อบต.หนองกบ หนองแซง สระบุรี ท่ัวไป
282 นางสาวเบญจมาภรณ์ โชชัย อบต.โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี ท่ัวไป
283 นางสาวสุพิชชา ปัญจาคะ เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย ท่ัวไป
284 นายอ้านาจ รักชาติ อบต.ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ท่ัวไป
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285 นางสาวนภาพร แตงทองค้า อบต.ต้นตาล สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
286 นางฐานุ เรืองทอง อบต.ต้นตาล สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
287 นายลาภวัต พุทธซ้อน อบต.บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
288 นางวิชยา นาคเวช อบต.บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
289 นางพัสกร  บูรณากาญจน์ เทศบาลต้าบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ท่ัวไป
290 นางสาวมินทร์ตา อินทิทัน อบต.ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ท่ัวไป
291 นางสาวจารุวรรณ นาชัยสินธ์ุ อบต.ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ท่ัวไป
292 นางสาวณัณธิญา แจ่มแจ้ง อบต.ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ท่ัวไป
293 นางสาวพชร พูนขวัญ อบต.ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง ท่ัวไป
294 นางสาวอรทัย ไหลสงวนงาม อบต.ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง ท่ัวไป
295 นางสาวปัทมา มูลธิโต อบต.จ้าลอง แสวงหา อ่างทอง ท่ัวไป
296 นางสาวอัจฉรา จันทร์เพ็ง อบต.จ้าลอง แสวงหา อ่างทอง ท่ัวไป
297 นายธีระยุทธ ไชยมาตร์ เทศบาลต้าบลนาวัง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ ท่ัวไป
298 นางพรทิพย์ บุดดี เทศบาลต้าบลนาวัง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ ท่ัวไป
299 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ยุพิน จูมจันทร์ เทศบาลต้าบลนาวัง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ ท่ัวไป
300 นางสาวพรนภา บุญสูง เทศบาลต้าบลนาวัง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ ท่ัวไป
301 นางบุหรง ภัทรศิริพงษ์ เทศบาลต้าบลหนองหาน หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
302 นางสาวถนอมทรัพย์ นรินทร์ เทศบาลต้าบลหนองหาน หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
303 นางสาวชนิสรา  มุ่งหมาย อบต.ธาตุน้อย เข่ืองใน อุบลราชธานี ท่ัวไป
304 นางทิพเนตร พวงจินา อบต.โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
305 นางคณิตฐา ค้ายอด เทศบาลต้าบลอุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ท่ัวไป
306 นางสาวนภาวัลย์ ทีอุทิศ เทศบาลต้าบลอุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ท่ัวไป

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562
จ ำนวนคน
หญิง  259 คน
ชาย   57  คน
อำหำร
ท่ัวไป   279 คน
มุสลิม   27 คน


