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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางสาวมาลิดา  ธิตะจารี อบต.บ้องต้ี ไทรโยค กาญจนบุรี ท่ัวไป
2 นางสาวกัลยา  วิเศษคุณากร อบต.บ้องต้ี ไทรโยค กาญจนบุรี ท่ัวไป
3 นายสหชัช  สิทธิสม อบต.บ้องต้ี ไทรโยค กาญจนบุรี ท่ัวไป
4 นายสมบัติ  รักษา อบต.บ้องต้ี ไทรโยค กาญจนบุรี ท่ัวไป
5 นางสาวดิฐทิพย์สุดา จันทร์แย้ม อบต.หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี ท่ัวไป
6 นางขวัญทิชา ภูส าราญวงษ์ อบต.หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี ท่ัวไป
7 นางสาวเตือนจิตร์ จันน้อย เทศบาลต าบลดงลิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
8 นางสาวอรวรรณ ศรีโททุม อบต.โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
9 นางสวรรณญา นันทะเพชร อบต.ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป

10 จ่าเอกเจริญ สุนรกุมภ์ อบต.โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
11 นายภราดร ทองด่านเหนือ อบต.โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
12 นายปวริศ  ศรีหาตา อบต.กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
13 นางปริศนา สุริยะกมล อบต.คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
14 นายสนิท มะลิขจร อบต.คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
15 นางประภาพรรณ ค าเล็ก อบต.ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
16 นางสาวรัชนีกร นาคชน อบต.ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
17 นายชัยวัฒน์ ชรากาหมุด อบต.นาบอน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
18 นางสาวณัฐณิชา นังตะลา อบต.นาบอน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
19 นางปิยะนุช สันวิลาศ อบต.นาบอน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
20 นางสาวสรัญญา พรรจันทร์ อบต.สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
21 นายสุรชัย ภูมิคอนสาร อบต.สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
22 นางสาววัชรากร โคกสันเทียะ อบต.นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแก่น ท่ัวไป
23 นางราตรี บุบผาช่ืน อบต.นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแก่น ท่ัวไป
24 นางสุรีย์รักษณ์  ศาสตร์นอก อบต.วังชัย น้ าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป
25 นางสาว นิตยาลักษณ์  ตรีศาสตร์ อบต.วังชัย น้ าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป
26 นางกนิษฐา สุทธิเจริญ อบต.วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป
27 นางศิริพร ดุษดี เทศบาลต าบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
28 นางสาวพิมพ์สวรรค์ เสียงเจริญ เทศบาลต าบลบ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
29 นางสาวกัลยวรรธน์ คุ้มญาติ อบต.ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี ท่ัวไป
30 นางจันทร์เพ็ญ อุทัยเล้ียง อบต.ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี ท่ัวไป
31 นางสาววันเพ็ญ บุญจันทร์ เทศบาลต าบลบ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ท่ัวไป

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเช่ือมโยงระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (e-Plan – eMENSCR)” ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
รุ่นท่ี 5 ระหว่ำงวันท่ี 20 - 22 มกรำคม พ.ศ. 2562
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
32 นายบวร รอดรวบ เทศบาลต าบลบ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ท่ัวไป
33 นางสาวแก้วใจ ฤทธ์ิสมจิตร เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา หันคา ชัยนาท ท่ัวไป
34 นางสาวรพีพร ศรีศักดา เทศบาลต าบลสามง่ามพัฒนา หันคา ชัยนาท ท่ัวไป
35 นางสาวอัมพาพรรณ จันทรเกิด เทศบาลต าบลท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
36 นางสาวจันทรา แตงอ่อน เทศบาลต าบลท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
37 นางสาวณิศรา  หม่ืนภู่ อบต.เขาทะลุ สวี ชุมพร ท่ัวไป
38 นางสาวกันต์ณิชชา ทาศักด์ิ เทศบาลต าบลโยนก เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
39 นางสาวโสพิศ จอมป้อ อบต.ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
40 จ่าเอกพิรุณ ตุทาโน อบต.ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
41 นายอิสระ หลวงจินา อบต.ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
42 นางณัฐกฤตา  เชยบาล เทศบาลต าบลง้ิว เทิง เชียงราย ท่ัวไป
43 นางสุภารัตน์ หงษ์สิบสาม อบต.ตับเต่า เทิง เชียงราย ท่ัวไป
44 นางสาวอารี หินทราย อบต.ตับเต่า เทิง เชียงราย ท่ัวไป
45 นางสาววิภา นิสเรศ อบต.เวียง เทิง เชียงราย ท่ัวไป
46 สิบเอกวิสิษฐ์  อรินทร อบต.เวียง เทิง เชียงราย ท่ัวไป
47 นางสาวสาวิตรี ท้าวธะนะ อบต.หนองแรด เทิง เชียงราย ท่ัวไป
48 นายจารุวิทย์ สุเมธาลังการ อบต.หนองแรด เทิง เชียงราย ท่ัวไป
49 นางสาวโชติกา มุกดา อบต.แม่อ้อ พาน เชียงราย ท่ัวไป
50 นางสาวธนภร  อินตาธิ เทศบาลต าบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
51 นางสาวเพียรทอง ค าทอง เทศบาลต าบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
52 นายอภิรติ ค าบุญ เทศบาลต าบลนางแล เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
53 นางกิตติกาล ค าลือ เทศบาลต าบลนางแล เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
54 นางพัชรินทร์ โฉมแดง เทศบาลต าบลนางแล เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
55 นางสาววันเพ็ญ  ยะฝ้ัน อบต.รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
56 นางจิตราพร นามรัตน์สี อบต.รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
57 นางธันญภรณ์  แสนบุญยงค์ เทศบาลต าบลแม่ลาว แม่ลาว เชียงราย ท่ัวไป
58 นางสาววรางคณา ไชยะวงศ์ อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย ท่ัวไป
59 นางสาวนิจฉรา บุดดี อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย ท่ัวไป
60 นางสาวพัชรี  อินทฉิม อบต.ผางาม เวียงชัย เชียงราย ท่ัวไป
61 นายวุฒิภัทร ทากาฮาชิ เทศบาลต าบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ท่ัวไป
62 นางสาววีริยารัศม์ิ คงเป่ียม เทศบาลต าบลเชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ท่ัวไป
63 นางรัตนาภรณ์ ปานประดิษฐ์ เทศบาลต าบลแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ ท่ัวไป
64 นายพศรัณย์ อนุพงศ์พิพัฒน์ เทศบาลต าบลแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ ท่ัวไป
65 นางสาวกิตติสุดา  นนทรีย์ อบต.แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ ท่ัวไป
66 นายกิตติชัย เจริญท้ังสิริกุล อบต.ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ท่ัวไป



3

ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
67 นายพชร มณีจักร์ อบต.ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ท่ัวไป
68 นางสาวปาริชาติ  ไชยชมภู เทศบาลต าบลสันกลาง สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
69 นางสาวมาลัย  หน่อแก้ว เทศบาลต าบลสันกลาง สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
70 นางมนต์วิภา พยุหพล เทศบาลต าบลสันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
71 นางสาวอรอุมา สิงห์ค า เทศบาลต าบลสันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
72 นางชมพู เช้ือประทุม เทศบาลต าบลออนใต้ สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
73 นางอัจฉราภรณ์ จินาจันทร์ เทศบาลต าบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
74 นางสาวมยุรี หอมนิยม เทศบาลต าบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
75 นายมนตรี ชัยประหลาด เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
76 นางสาวเจิมขวัญ อินตีะแก้ว เทศบาลต าบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
77 นางสาวจงกลณี ขวัญศรีวงค์ เทศบาลต าบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
78 นางนิตยา เพ็งแช่ม เทศบาลต าบลสันป่าตอง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
79 นางสาววรินทร มูลยศ เทศบาลต าบลสันป่าตอง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
80 นางสาวปาริชาติ ชัยวงค์ อบต.ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
81 นางนพมาศ วงศ์สารภี อบต.ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
82 นางวนิดา เสวะกะ อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
83 นางสาวจิราภรณ์ ศรีบุญอ้าย อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
84 นางสาวจิราภรณ์ ก้อนใจ อบต.มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
85 นายสมเจตต์ อุดเถิน อบต.มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
86 นางสาวสุลัดดา  กันตังกุล อบต.กันตังใต้ กันตัง ตรัง ท่ัวไป
87 นางสาวนงนุช  ด้วงเรือง อบต.กันตังใต้ กันตัง ตรัง ท่ัวไป
88 นางนิภา ชาญชิด อบต.ท่าโสม เขาสมิง ตราด ท่ัวไป
89 นางสาววรรณภรณ์ พัฒนดิลก อบต.ท่าโสม เขาสมิง ตราด ท่ัวไป
90 นายคมพล พันธ์ยาง เทศบาลเมืองตราด เมืองตราด ตราด ท่ัวไป
91 นางสาวกันยา แสงเทียน เทศบาลต าบลบางเลน บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
92 นางสาวจิดาภา ศรีวงษ์ญาติดี เทศบาลต าบลบางเลน บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
93 นางสาวบุณญพร  ทองค าใหญ่ เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
94 นางสาวนารีรัตน์  ศรีปราง เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
95 นายเอกพิทักษ์  ศรีชุม เทศบาลต าบลรางกระทุ่ม บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
96 นางสาวอณิศา โพธ์ินิยมพันธ์ อบต.หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป
97 นางเจตสุดา พ่วงทรัพย์สิน อบต.หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป
98 นางสาวพินดา จาตุรแสงไพโรจน์ เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม ท่ัวไป
99 นายลูกโซ่ อดกล้ัน เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม ท่ัวไป

100 นางศิริพรรณ กาด าดวน เทศบาลต าบลฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ท่ัวไป
101 นายเกริก เช้ือตาพลอย เทศบาลต าบลฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
102 นางสาวปุณยธร ยางธิสาร อบต.พุ่มแก นาแก นครพนม ท่ัวไป
103 นางสาวเสาวลักษณ์  นาขะมิน อบต.ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ท่ัวไป
104 นางจารุวรรณ   เคนพะนาน อบต.นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม ท่ัวไป
105 นายยุทธพงศ์   ประก่ิง อบต.นาหว้า นาหว้า นครพนม ท่ัวไป
106 นางวรรณภา พันธ์ไทย อบต.เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม ท่ัวไป
107 นางสาวกัญญาณัฐ  ปิลอง อบต.ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ท่ัวไป
108 นายวิศิษฏ์  สูงสนิท อบต.ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ท่ัวไป
109 นายปิยพงษ์  ทานกระโทก อบต.ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา ท่ัวไป
110 นางจารุวรรณ รักษาจันทร์ อบต.ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
111 นางสาวเจนจิรา  สุวรรณภักดี เทศบาลต าบลนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
112 นายเอกฤทัย ค าแหง อบต.วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
113 นางสาวลดาวัลย์ กล่ันสุวรรณ อบต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
114 นางเบญจลักษณ์ พจนะ อบต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
115 นางสาวอัจฉรา ใจรัก อบต.ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ ท่ัวไป
116 นางสาวลักษณ์นารา ศิริภัทรพงศ์ อบต.ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ ท่ัวไป
117 นางสาวฤทัยรัตน์   แซ่ล่ิม อบต.กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส ท่ัวไป
118 นายกิตติ   ขุนเจริญ อบต.กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส ท่ัวไป
119 นางสาวมัลลิษา   ดอเล๊าะ อบต.ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส มุสลิม
120 ว่าท่ีร้อยตรี ชูสิทธ์ิ   จันแดง อบต.ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส ท่ัวไป
121 นางกัญญารัตน์  เย็นใจมา เทศบาลต าบลเชียงกลาง เชียงกลาง น่าน ท่ัวไป
122 นางรัตนา  ทาวัน เทศบาลต าบลเชียงกลาง เชียงกลาง น่าน ท่ัวไป
123 นางภวันตรี สุเกตุ เทศบาลต าบลท่าวังผา ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
124 นางสาววณิชยา ปะมะ อบต.จอมพระ ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
125 นางสาวจิดาภา อ่องดา อบต.จอมพระ ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
126 นางสาวสาวิตรี ไชยโย อบต.ป่าคา ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
127 นางศรินทิพย์ อินนะลา อบต.ป่าคา ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
128 นางขวัญจิต ฑีฆาวงค์ อบต.ผาตอ ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
129 นางอรอนงค์ ขันแปง อบต.ผาตอ ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
130 นางสาวพีรดา  อุทรักษ์ อบต.ยม ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
131 นางอัจฉราวรรณ อินไชย อบต.ยม ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
132 นางสาวณัฎฐ์ชญา  ค าหว่าง อบต.ยม ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
133 นางสุภิญญาดา  จิตอารี อบต.แสนทอง ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
134 นางฐานิย์ยา  กลับมา อบต.แสนทอง ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
135 นางดวงพร สุขชม เทศบาลต าบลนาน้อย นาน้อย น่าน ท่ัวไป
136 นางสาวนราพรรณ   ต๊ะหลวง อบต.เชียงของ นาน้อย น่าน ท่ัวไป



5

ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
137 นายวิทูร อินธิจักร์ อบต.เชียงของ นาน้อย น่าน ท่ัวไป
138 นายทินกร คันทะเสน อบต.นาน้อย นาน้อย น่าน ท่ัวไป
139 นางปัทมศิริ กายา อบต.นาน้อย นาน้อย น่าน ท่ัวไป
140 นางภัทรพรรณ ไชยบุญเรือง อบต.น้ าตก นาน้อย น่าน ท่ัวไป
141 นางสาวพวงเพชร สมฤทธ์ิ อบต.น้ าตก นาน้อย น่าน ท่ัวไป
142 นางสาวญาดา กาวินค า อบต.บัวใหญ่ นาน้อย น่าน ท่ัวไป
143 นางประนอม พรมภิระ อบต.บัวใหญ่ นาน้อย น่าน ท่ัวไป
144 นายโชคชัย กายา อบต.สันทะ นาน้อย น่าน ท่ัวไป
145 นางสาวปวีนุช บุญอินทร์ อบต.นาทะนุง นาหม่ืน น่าน ท่ัวไป
146 นางกาญจนา  คนสูง อบต.บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน ท่ัวไป
147 นางจินดา  วงศ์เทพ อบต.บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน ท่ัวไป
148 นางสาวปุญชรัศม์ิ ค าตัน อบต.ไชยวัฒนา ปัว น่าน ท่ัวไป
149 นางสาวชาวลี จิณเสน อบต.ไชยวัฒนา ปัว น่าน ท่ัวไป
150 ว่าท่ี ร.ท.ชลภัทร์  ค าเขียว อบต.ท่าน้าว ภูเพียง น่าน ท่ัวไป
151 นายวราธร  ศรีรินต๊ิบ อบต.ท่าน้าว ภูเพียง น่าน ท่ัวไป
152 นางธัญวรัตน์  จันเสนา อบต.ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน ท่ัวไป
153 นางกมลวรรณ  สนธิ อบต.ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน ท่ัวไป
154 นางสุทธา  เกตุ้ย เทศบาลต าบลหนองแดง แม่จริม น่าน ท่ัวไป
155 นายจ าเนียร  วังสาร เทศบาลต าบลหนองแดง แม่จริม น่าน ท่ัวไป
156 นางสาววาสนา  ค ามาตร อบต.นาเหลือง เวียงสา น่าน ท่ัวไป
157 นางสาวพัชรินทร์  จันต๊ะโมกข์ อบต.นาเหลือง เวียงสา น่าน ท่ัวไป
158 นางนงค์รัก วุฒิ อบต.ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน ท่ัวไป
159 นางปราณี ไชยสาร อบต.ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน ท่ัวไป
160 นางนงนุช ฝายนันทะ อบต.ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน ท่ัวไป
161 นางสาวละอองดาว อ่อนศรี อบจ.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
162 นายโกศล จันทร์สมคอย อบจ.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
163 นายอภิวัฒน์ คนขยัน อบจ.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
164 นายถนัดกิจ หล้ามี อบจ.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
165 นายบัญญัติ โภคาเพ็ชร อบจ.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
166 นางสาวปวีณา ด้านซอม อบต.นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
167 นางพิชญธิดา  ภูมลี อบต.นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
168 นางธัญญภัสร์  สิทธิวะ อบต.เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ ท่ัวไป
169 นายเอกรินทร์ เพ่ิมชาติ อบต.หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ ท่ัวไป
170 นางเดือนแก้ว อ้อนชัยภูมิ อบต.โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ ท่ัวไป
171 นางสาวนันท์นภัส เสนาราช อบต.โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ ท่ัวไป
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172 นางจาจุรี แจ่มใส่ อบต.ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
173 นายทวีศักด์ิ คล้ายรักษา อบต.ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
174 นางภัทรานิษฐ์ เผ่าชู อบต.ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
175 นางสาวกรภัทร์ สรอยแก้ว อบต.วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ท่ัวไป
176 นายณัฐธชนพงศ์ พงค์ศาสตร์ อบต.วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ท่ัวไป
177 นายณรงค์ฤทธ์ิ ป่าไผ่ อบต.วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ท่ัวไป
178 นางเป่ียมวรรณา รักราวี อบต.ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี มุสลิม
179 นางอุมาภรณ์  อรรถพิธ อบต.ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
180 นางสาวนวพร  เกียรติพิริยะ อบต.ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
181 นางสาววริศรา  ภาคมาลี อบต.บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
182 นางสาวภัทราพร เน้ือทอง เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า พังงา ท่ัวไป
183 นางสาวจีราภรณ์ ไพบูลย์ เทศบาลเมืองตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า พังงา ท่ัวไป
184 นายเอกชัย พรหมนวล อบต.เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง ท่ัวไป
185 นางธนพร ช่วยแก้ว อบต.เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง ท่ัวไป
186 นางสาวอัมพร ฉิมเสือ เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก ท่ัวไป
187 นางฐิติมา แสงวิเศษ เทศบาลต าบลบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก ท่ัวไป
188 นางสาวศุภดา  คุ้มภัย อบต.จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป
189 นายศิร์วัศ  เพ็งจันทร์ อบต.จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป
190 นางสาวฤตินันท์ เงินกอง อบต.วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป
191 นางปรัชญา รอดวิตร์ อบต.วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป
192 นางสาวพรทิพย์ ถนอมทรัพย์ อบต.ดินทอง วังทอง พิษณุโลก ท่ัวไป
193 นางสาวสุลักขณา ศรีทอง อบต.ดินทอง วังทอง พิษณุโลก ท่ัวไป
194 นางสาวเมทินี  เนียมจันทร์ อบต.วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก ท่ัวไป
195 นางกาญจน์  ทับทิม อบต.วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก ท่ัวไป
196 นางสาวกฤตยา ก าไลแก้ว อบต.บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี ท่ัวไป
197 นายอภิวัฒน์ โลกนุเคราะห์ อบจ.เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ท่ัวไป
198 นางสาวอารีย์ นามนวล อบจ.เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ท่ัวไป
199 นายอนิรุต อรุณเพ็ง เทศบาลต าบลท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
200 นางสาวดาริกา จันทร์หอม เทศบาลต าบลท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
201 นายณรงค์ฤทธ์ิ ปงสนิท อบต.ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
202 นางสาวปัทมา ด้วงลอย อบต.ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
203 นายวีระชัย สาธาระณะ เทศบาลต าบลวังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
204 นางนิตย์  เทียมเพ็ง อบต.บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
205 นางคนึงนิจ  เพชรดี อบต.บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
206 นางสาวชลณภัตร์ พูลนุช อบต.หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
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207 นางสุภาพร สิริชีวกุล อบต.หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
208 นางสาวพิชาวีร์ สุทธนะ เทศบาลต าบลบ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
209 นางลาวัลย์ อุ่นทองมา อบต.วังธง เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
210 นางวรรณพัชร  บ่อเงิน อบต.เวียงทอง สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
211 นางสาวสุพิชฌาย์ มณีรัตน์ อบต.เวียงทอง สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
212 นางมณฑิรา  ปานอินทร์ อบต.สบสาย สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
213 นางณัฐพิมล  ทิพย์วงศ์ อบต.สบสาย สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
214 นางวริศรา  สีใจวงค์ อบต.หัวฝาย สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
215 นางสาวบุษบา ปินนอ อบต.หัวฝาย สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
216 นางสาวณัฐชยา เภสัตรเวช อบต.หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร ท่ัวไป
217 นางสาวรัศมี รักพุทธะ อบต.หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร ท่ัวไป
218 นางสาวจินดา  สารค า อบต.ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
219 นางสาวกาญจนา  พิษณุ อบต.ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
220 ส.อ.สนธยา  ผลาผล อบต.โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
221 นางสุวรรณ  ภูมิเพ็ง อบต.โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
222 นางสาวอรัญ บุญย่ิง เทศบาลต าบลอัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
223 นางหัตถากร คงหอม เทศบาลต าบลอัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
224 นางเวรุกา ราโชติ อบต.ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
225 นางสาวยุภาพร ศรีธรราช อบต.ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
226 นางปัทมพร ลิขิตวาส เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
227 นางบุษกร หม่ันวิชา เทศบาลต าบลโพธ์ิทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
228 นางสาวรัญจวน ผดุงกิจ อบจ.ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
229 นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ อบจ.ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
230 นางสาววิสุดา ประทุมสินธ์ุ อบต.รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
231 นางสาวปทุมวดี สายเสมา อบต.รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
232 นางสาวนภาพร โสรัจจะภิญโญ อบต.บางกะพ้ีดงพลับ บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป
233 นางชนิดา อินจ าปา อบต.บางกะพ้ีดงพลับ บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป
234 นางสาวอุไรพร พางาม อบต.บางกะพ้ีดงพลับ บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป
235 นางสาวพณณกร ม่ิงบ้านเซ่า อบต.บางกะพ้ีดงพลับ บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป
236 นางศรีบาล คงแก้ว อบต.พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง ท่ัวไป
237 นางสาวทิพาพร จันทร์ต๊ะภู อบต.พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง ท่ัวไป
238 นางสริญญา ศิวิลัยซ์ อบต.ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ท่ัวไป
239 นายชยมงคล ชุ่มเจริญ อบต.ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ท่ัวไป
240 นายเจนณรงค์ ไชยเดช อบต.ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน ท่ัวไป
241 นางวราภรณ์ เข่ือนเพชร อบต.ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
242 นางณัฐกฤตา อินต๊ะปัน เทศบาลต าบลม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
243 นางกรรณิการ์ ศิลปเดชากุล เทศบาลต าบลม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
244 ว่าท่ี ร.ต.วีระพันธ์ ไชยวงษา เทศบาลต าบลม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
245 นายพุฒิพงษ์ สุขสมัย เทศบาลต าบลม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
246 นายสุขสวัฎด์ิ นันศ์ป้อม เทศบาลต าบลก้อ ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
247 นางสาวกัญญ์พิชญา ไชยค า เทศบาลต าบลก้อ ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
248 นางสาวนงคราญ เหล็งไทย อบต.เวียงแก้ว ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
249 นางสาวดวงใจ คนพรหม อบต.เวียงแก้ว ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
250 นายกิตติศักด์ิ หล้าปิง อบต.เวียงแก้ว ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
251 นางสาวสุทธาสินี รัตนวัน อบต.หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
252 นายนิรุธ เติมใจ อบต.หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
253 นางสาวสุนันทา ทองบ่อ อบต.หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
254 นายปิยะนัฐ พิมพ์พัฒน์ อบต.หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
255 นางสาวสมพร โกฎิทอง อบต.หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
256 นางสาวเดือน ทองดี อบต.หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
257 นางศิรารัตน์ แจ่มศรี อบต.จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
258 นางคณิศร เพ้ียบุญมาก อบต.จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
259 นางสาวสาล่ีขอ ชายเกตุ อบต.ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล มุสลิม
260 นางสาวนุชนาฎ หวันเก อบต.ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล มุสลิม
261 นางสาวพรพิสุทธ์ิ ใจสมุทร อบต.นาทอน ทุ่งหว้า สตูล มุสลิม
262 นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์ อบต.นาทอน ทุ่งหว้า สตูล มุสลิม
263 นางสาวสาธิดา อาดุลเบบ เทศบาลต าบลก าแพง ละงู สตูล มุสลิม
264 นายยุทธนา หลงหา เทศบาลต าบลก าแพง ละงู สตูล มุสลิม
265 นางสาวสุไรยา เดาะหล๊ะ เทศบาลต าบลก าแพง ละงู สตูล มุสลิม
266 นางสาวธนภัค  นวมเจริญ เทศบาลต าบลพุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี ท่ัวไป
267 นางทวีรักษ์  วังวล อบต.เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี ท่ัวไป
268 พ.อ.อ.มณฑป  บุญธรรม อบต.ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี ท่ัวไป
269 นางทัศวรรณ  ขันติจิตร อบต.ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี ท่ัวไป
270 นางสาวพิมพ์ณิศา  เครือทิพยางกรู อบต.ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี ท่ัวไป
271 นางสาวศิริพร  ไพรสมพงษ์ เทศบาลต าบลไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี ท่ัวไป
272 นางสาวพิมลดา  งามวงษ์ เทศบาลต าบลไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี ท่ัวไป
273 นางสาวนฤมล   หิมโสภา อบต.ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี ท่ัวไป
274 นางสาวประภัสสร   เป่ียมวัฒนา อบต.ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี ท่ัวไป
275 นางสาวปัญจะ ศิริวิบูลย์ทรัพย์ เทศบาลต าบลหนองโดน หนองโดน สระบุรี ท่ัวไป
276 นายธงชัย อ่ิมจิตร์ อบต.วังใหญ่ ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
277 นายมานะ พุฒรัตนา อบต.วังใหญ่ ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
278 นางนิศารัตน์ พิสุทธ์ิพงศานนท์ อบต.ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
279 นางสาวสุภาวดี แสงสุกดี อบต.ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
280 นางสิริญาดา  ยังอ้น อบต.กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
281 นางผุสรัศม์ิ  อาจพรม อบต.คอโด เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ท่ัวไป
282 นางสาวณัฏฐ์ธิดา  หวังทรัพย์ อบต.คอโด เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ท่ัวไป
283 นางศวรณีย์ ประวาสุข อบต.จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
284 นายเกียรติศักด์ิ พิสุทธ์ิสกุลศิลป์ อบต.จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
285 นายรัชต์ธร กันทวงศ์ อบต.จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
286 นางสุจิตตา  หินสุข อบต.นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
287 นางสาว อรอุมา  โสชู อบต.นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
288 นายจักรพงษ์  มมตะขบ อบต.นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
289 นางสาวสาวิตรี ทองผาสุข เทศบาลต าบลไชโย ไชโย อ่างทอง ท่ัวไป
290 นางสาวเสาวลักษณ์ ข าวิลัย อบต.อบทม สามโก้ อ่างทอง ท่ัวไป
291 นางวิชุตา ทองศรีลาด อบต.อบทม สามโก้ อ่างทอง ท่ัวไป
292 นางเยาวมาลย์  คงนุ่น อบต.นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
293 นางพรพิมล โมรารักษ์ เทศบาลต าบลง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
294 นางลภัสรดา แก่นสาร เทศบาลต าบลง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
295 นางสาวภควดี กล่ินฟุ้ง อบต.เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี ท่ัวไป
296 นางสาวกรุณา แก้วธัญกิจ อบต.เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี ท่ัวไป
297 นางยุวเรศ พันธ์ุเขียน เทศบาลต าบลพลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี ท่ัวไป
298 นางวิไลพร ไวกสิกรณ์ เทศบาลต าบลพลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี ท่ัวไป

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562
จ ำนวนคน
หญิง   232 คน
ชาย    66 คน
อำหำร
ท่ัวไป   289 คน
มุสลิม     9 คน


