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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางราตรี ประเสริฐศักด์ิ อบต.โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี ท่ัวไป
2 นางสาววรรณพร บุญเลิศ อบต.โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี ท่ัวไป
3 นางไพรินทร์ ภาคภูมิ อบต.แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี ท่ัวไป
4 นางสาวนรกมล พันธ์หุ่น อบต.แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี ท่ัวไป
5 นางสาวเครือวรรณ บึงบัว เทศบาลต าบลหลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
6 นายเกตุ  มาหินกอง อบต.บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
7 นางสาวมณีวรรณ  แสงฤทธ์ิ อบต.บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
8 นางอุมารุจี  ลุนจักร อบต.บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
9 นางสาวสุนีรัตน์  บุรวัฒน์ อบต.บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป

10 นางสาววิภรณ์รัตน์  เดชอะริยะโชค อบต.บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
11 นายธนพงศ์ วันจัน อบต.หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
12 นางวีรยา   บุญบาตร อบต.โนนข่า พล ขอนแก่น ท่ัวไป
13 นางสร้อยเพชร    ชาบุญมี อบต.โนนข่า พล ขอนแก่น ท่ัวไป
14 นายณัฐภูมิ   ชุมพล อบต.โนนข่า พล ขอนแก่น ท่ัวไป
15 นางสาวศตพร นาริโพธ์ิ เทศบาลต าบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ท่ัวไป
16 นางณัฐชานันท์ อาจเอ่ียม เทศบาลต าบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ท่ัวไป
17 นายชัชวาลย์ ขุนทดเรืองโรจน์ เทศบาลต าบลเกวียนหัก ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป
18 นางสาวศิริพร ใจธรรม เทศบาลต าบลจันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
19 นางเสาวคนธ์ ดิเรกรัตน์ เทศบาลต าบลจันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
20 นายขนิษฐ์ เจริญผล เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
21 นางสาวจิตราพร เหลืองอร่าม เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
22 นางสาววารุณี หาญวันนา อบต.สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
23 นายสมยศ ขวัญใจ อบต.คลองบ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
24 นางสาวสุดาพร นิดร อบต.หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
25 นางสาวสุพืศ วรรณทวี อบต.หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
26 นางกุสุมา ตรีรัตน์ อบต.คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
27 นางสุนีย์พันธ์ ดุลยวิจารณ์ เทศบาลต าบลบางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
28 นางพิชญ์ฌาพัทธ์ รุ่งโรจน์ เทศบาลต าบลบางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
29 นางสาววราภรณ์  วีระประทีป เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ท่ัวไป
30 นางสาวสยมพร  หว้าพิทักษ์ เทศบาลต าบลเกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ท่ัวไป
31 นางสาวอ าพร  สิริวาริน อบต.ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร ท่ัวไป

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
32 นางสาวจันจิรา ภิญโญ อบต.พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ท่ัวไป
33 นางสาวทิพาพร ศรีสุข อบต.พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ท่ัวไป
34 นางสาวรัศมี สอนศรี อบต.โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ท่ัวไป
35 นางสาวโชติกา มุกดา อบต.แม่อ้อ พาน เชียงราย ท่ัวไป
36 นางเชษฐธิดา  แสนริน อบต.แม่อ้อ พาน เชียงราย ท่ัวไป
37 นางจิรัชยา แก้วก้อ อบต.หัวง้ม พาน เชียงราย ท่ัวไป
38 นางนวพร จุมปูอา อบต.หัวง้ม พาน เชียงราย ท่ัวไป
39 นายชลิต สุขสบาย อบต.แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่ัวไป
40 นางสาววรรนิษา จริยา อบต.แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่ัวไป
41 นางสาวภูษณาภรณ์  จอมสลี เทศบาลต าบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ท่ัวไป
42 นางศิราณี  กาใจ เทศบาลต าบลเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ท่ัวไป
43 นายอภิชัย  แน่นอุดร เทศบาลต าบลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เชียงราย ท่ัวไป
44 นางสิริวิมล  นิธิชูปรีดา เทศบาลต าบลเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย ท่ัวไป
45 นางสาวณัฐิกา  สิงห์หล้า เทศบาลต าบลเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย ท่ัวไป
46 นายจีระชาติ ค าลือ เทศบาลต าบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
47 นายอาทิตย์ อุตนะวงษ์ เทศบาลต าบลดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
48 นางสาวธารทอง หอมฝาง เทศบาลต าบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ ท่ัวไป
49 นางสาวภณภัค เหมยฟอง เทศบาลต าบลหนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ ท่ัวไป
50 นายณัฐวัฒน์ โกวิธะ อบต.ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ท่ัวไป
51 นางสาวพัสราพร ค าแหล่ อบต.ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ท่ัวไป
52 นางสาววรรณิดา ป่ินพรหม อบต.ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ท่ัวไป
53 นางสาวผไทมาศ แสงสนิท อบต.ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ท่ัวไป
54 นายมงคล ติดนนท์ เทศบาลต าบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ท่ัวไป
55 นางสาวอนันตญา มุทุมณ เทศบาลต าบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ท่ัวไป
56 นายณิชนันท์  วิเศษคุณ อบต.ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ท่ัวไป
57 นางศิรืพร  ปิโย อบต.ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ท่ัวไป
58 นางสาวณัฐยา วรรณค า อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ ท่ัวไป
59 นางชัญญานุช สารินจา อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ ท่ัวไป
60 นางอนงค์ มูลดี เทศบาลต าบลหนองหาร สันทราย เชียงใหม่ ท่ัวไป
61 นางสาวณัฏฐ์อารยา  เครือแก้ว เทศบาลต าบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
62 นายบรรจง  สอนศรี เทศบาลต าบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
63 นางสาวเพ็ญศรี  ตาแก้ว เทศบาลต าบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
64 นายปราโมทย์ อินต๊ะจา อบต.หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
65 นางสาวจริยาภรณ์  อินางสาวอน อบต.หนองควาย หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
66 นางสาวแจ่มจันทร์  จันทรมงคล อบต.หนองควาย หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
67 นายไพศาล กองบุญเกิด อบต.หางดง หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
68 นางทรรศนวรรณ์  ชูทอง อบต.นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ท่ัวไป
69 นายยุทธนา  สาละวัน อบต.นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ท่ัวไป
70 นางสาวหทัยทิพย์   รักแก้ว อบต.นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง ท่ัวไป
71 นางสาวสารภี  พูลพงค์ อบต.นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง ท่ัวไป
72 นางศศิธร ยาวิชัยป้อง อบต.คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ท่ัวไป
73 นางสาวทิพย์อาพร แสนยาเจริญกุล อบต.คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ท่ัวไป
74 นายราเชนทร์ แสงท้าว อบต.คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ท่ัวไป
75 นางกนกวรรณ สนิทแสง เทศบาลเมืองตาก เมืองตาก ตาก ท่ัวไป
76 นางสาวรัตนา เจ็กพ่วง อบต.วังประจบ เมืองตาก ตาก ท่ัวไป
77 นางสาวลักษเล่ห์ ดาษเดช อบต.วังประจบ เมืองตาก ตาก ท่ัวไป
78 นางเนาวรัตน์ กาหล่ า อบต.ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก ท่ัวไป
79 นางสาวพงษ์เพ็ญ ขวัญเมือง อบต.ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก ท่ัวไป
80 นางสาวฐานิพา ฤทธ์ิแดง อบต.ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก ท่ัวไป
81 นางสาวฉันทนา ผาทา อบต.ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ท่ัวไป
82 นายหฤษร์ บับภาเอก อบต.ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม ท่ัวไป
83 นางสาวรมิดา สืบสงวน เทศบาลต าบลโคกสวาย โนนไทย นครราชสีมา ท่ัวไป
84 นายวิฑูรย์ กลางพิมาย อบต.ง้ิว ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
85 นางสมพร มินดอน อบต.ง้ิว ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
86 นางยุวลักษณ์ ต่วนพิมาย อบต.ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
87 นางสาวนัยนา ขอสินกลาง อบต.ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป
88 นายก้องเกียรติ จ าปาขันธ์ อบต.ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา ท่ัวไป
89 นางนริศรา ปารอด อบต.ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา ท่ัวไป
90 นางสุนีย์ กิติบุญญา เทศบาลต าบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
91 นางสาวชบา บุญแก้ว เทศบาลต าบลชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
92 นางสาวเอมอร  ณ นคร อบต.เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
93 นายสมชาย นาควิโรจน์ อบต.เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
94 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองมาก อบต.เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
95 นางอุไรวรรณ กัญชนะกาญจน์ อบต.ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
96 นางสาวพรทิพย์ ชูอินทร์ อบต.ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
97 นางสาวนฤมล มุสิเกิด อบต.เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
98 นางชวนพิศ ช่วยศรีนวล อบต.ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
99 นางสาวรชนีกร บุญสนิท อบต.นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป

100 นางสาวทัศนีย์  เพชรเรือง อบต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
101 นางสาวสุภาวดี โอพริก อบต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
102 นายอนุชา รักษ์รงค์ อบต.แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
103 นางสาวอารยา พันธ์ุนิตย์ อบต.โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
104 นางสาวกาญจนา มณีธรรม อบต.โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
105 นางสาวปวีณา พัฒนะจ ารูญ เทศบาลต าบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
106 นางยุพเรศ เพชรด้วง เทศบาลต าบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
107 นายจักรี คงสันติ อบต.ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
108 นางสาวพนิดา  ผลทอง อบต.ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
109 นางอมรรัตน์  วีระเดชกุล อบต.ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
110 นางนาตยา ปรีชาจารย์ เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ ท่ัวไป
111 นางอรุณี ธัญญการณ์ เทศบาลต าบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ ท่ัวไป
112 นางสาวพิมพ์ใจ  วงค์ค าแก้ว อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ท่ัวไป
113 นางสาวนภาพร  คงศักด์ิเจริญ อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ท่ัวไป
114 พันจ่าเอกปราศัย  แป้นเมฆ อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ท่ัวไป
115 นายสุนิตย์  พุ่มบัว อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ท่ัวไป
116 นางสาววิภาวรรณ  พิลาแสง อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ ท่ัวไป
117 นางฐิติกาญจน์ ดังก้อง อบต.พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ ท่ัวไป
118 สิบเอกโชติวัฒน์ น่วมบาง อบต.พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ ท่ัวไป
119 นางสาวกาญจนานัฐ วงษ์จีน อบต.ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ท่ัวไป
120 ว่าท่ีร.ต.หญิงเพ็ญศิริ พวงแย้ม อบต.ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ท่ัวไป
121 นางสาวภารดี ทองมี อบต.หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
122 นางประไพ ฉวีทอง อบต.หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
123 นายมานพ บัวแผ้ว อบต.มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส ท่ัวไป
124 นางอาภาพร บุญแก้ว อบต.กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส มุสลิม
125 นางสุเพียงพร   เพชรทอง อบต.ล าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ท่ัวไป
126 นางอุษณา   อินทมาศ อบต.ล าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส ท่ัวไป
127 นางสาวซูไรดา บือราเฮง อบต.เฉลิม ระแงะ นราธิวาส มุสลิม
128 นางสาวกาสือเร๊าะ สบูดิง อบต.เฉลิม ระแงะ นราธิวาส มุสลิม
129 นางซารีฟะห์ พิริยะทรัพย์ อบต.เฉลิม ระแงะ นราธิวาส มุสลิม
130 นางสาวนราพร เสริมรัมย์ อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส ท่ัวไป
131 นายอนุชา ศรีชัย อบต.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส ท่ัวไป
132 นางสาวซ่อนกล่ิน ไกรรัตน์ อบต.โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
133 นางสาววรรณิกา นันทะน้อย เทศบาลเมืองคูคต ล าลูกกา ปทุมธานี ท่ัวไป
134 นางกัญจนกร คเชนทรพรรค เทศบาลเมืองคูคต ล าลูกกา ปทุมธานี ท่ัวไป
135 นายปกรณ์ เจริญเช้ือ อบต.ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
136 นางสาวปุณยนุช แจ่มสว่าง อบต.วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
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137 นายอมรพันธ์ ฤทธ์ิณรงค์ อบต.วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
138 นางกชพร จันทมิฬ อบต.หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ท่ัวไป
139 นางสาวธันยพร  สุคันธรัติ อบต.พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี ท่ัวไป
140 นางสาวอริศรา  เซ็นและ อบต.พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี ท่ัวไป
141 นางสาววรรณพร  มูลเช้ือ อบต.ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
142 นางสาวปูริดา  ภิธรรมมา เทศบาลต าบลจุน จุน พะเยา ท่ัวไป
143 นางนฤมล  มูลเมือง เทศบาลต าบลจุน จุน พะเยา ท่ัวไป
144 นายสมเกียรติ ใจหม่ัน เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา ท่ัวไป
145 นางอ าพาทิพย์ ถูกจิตต์ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา ท่ัวไป
146 นางสาววิภา มากเก้ือ เทศบาลต าบลหนองพ้อ ควนขนุน พัทลุง ท่ัวไป
147 นางชนัญชิดา  สาระนันท์ เทศบาลต าบลควนเสาธง ตะโหมด พัทลุง ท่ัวไป
148 นางสาวมานิดา ทองแป้น เทศบาลต าบลท่ามิหร า เมืองพัทลุง พัทลุง ท่ัวไป
149 นางดาราภา  ตุงคะศิริ เทศบาลต าบลวังกรด เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
150 นางมัทนา  ทองกลัด เทศบาลต าบลวังกรด เมืองพิจิตร พิจิตร ท่ัวไป
151 นายวีระวัฒน์ แสงน้อย อบต.คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก ท่ัวไป
152 นางสาวสุธารัตน์ วันเพ็ญ อบต.คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก ท่ัวไป
153 นางสาวสุชานรี เหมือนมี เทศบาลต าบลท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป
154 นางธิดารัตน์ ภารังกูล เทศบาลต าบลท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป
155 นายปฏิพัทธ์ บุญเจริญวัฒน์ เทศบาลต าบลหนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี ท่ัวไป
156 นางสาวชนัญชิดา จันทะศรี อบต.วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
157 นางสาวนงลักษณ์ ด้วงค าจันทร์ อบต.วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
158 นายสุทธิการณ์ เจริญพานิช อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
159 นางสาวภาวนา อุ่นแก้ว อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
160 นางกาญจนา  ตันตุลา อบต.นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
161 นางสาวเบญจมาศ ทองหมู่ อบต.บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
162 นายสมอาจ แก้วเพียร อบต.บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
163 นางวลัยพร  มีสา อบต.วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
164 นางสาวสุริยาภรณ์  เทพธานี อบต.วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
165 นายจรัสจันทร์ พาค า อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
166 นางอรณิชา พวงแก้ว อบต.ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
167 นางสาวจีราพร ทุมทา อบต.ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
168 นางปรียาวดี ถองทอง อบต.น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
169 นางภัทรนันท์ เป้ดทิพย์ อบต.น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
170 นายณรงค์ชัย  พงศธร อบต.น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
171 นายพฤศจิกา  บุญเสริม อบต.บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
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172 นายเฉลิมเกียรติ  ศรีวัฒนกุล อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
173 นางสาวนัตติกรานต์  ใจค า อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
174 นางณฐมน  นามกันยา อบต.ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
175 นางกุณฑิกา  โสดบ้ง อบต.ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
176 นายชยุต  แนววงศ์ เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
177 นางนภสร  ขันเพ็ชร เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
178 นายราวิน กวางอุเสน เทศบาลต าบลวังหงษ์ เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
179 นายอภินันท์ สมใจ เทศบาลต าบลวังหงษ์ เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
180 นางสาวสายฝน  เมืองแก่น เทศบาลต าบลเวียงต้า ลอง แพร่ ท่ัวไป
181 นางสาววาสนา  สารขาว เทศบาลต าบลเวียงต้า ลอง แพร่ ท่ัวไป
182 นางทัศวรรณ สารเนตร อบต.สูงเม่น สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
183 นางขวัญฤทัย แก้วรวม อบต.สูงเม่น สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
184 นางจุรีพร เหล่าทองสาร อบต.หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม ท่ัวไป
185 นายชิณกฤต   สีลุนทอง อบต.เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม ท่ัวไป
186 นางสาวจารุณี บุญช่วย อบต.เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
187 นางสาวแสงระวี เขียวไสว อบต.เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
188 นายพงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย อบต.ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
189 นายเอกชัย สมจิตร อบต.ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
190 นายเฉลียว พรสินโลก อบต.ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
191 นายปรัชญา จาริอุต อบต.กุดชุม กุดชุม ยโสธร ท่ัวไป
192 นางสุวรรณา ศรีมณฑา อบต.กุดชุม กุดชุม ยโสธร ท่ัวไป
193 นางสาววราลักษณ์ ศรีสมบูรณ์ เทศบาลต าบลนาเวียง ทรายมูล ยโสธร ท่ัวไป
194 นางสิทธิรัตน์ แสงห้าว เทศบาลต าบลนาเวียง ทรายมูล ยโสธร ท่ัวไป
195 นางสาวปุณิกา ช่อวิเชียร อบต.ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา ท่ัวไป
196 นางปภัชศันางสาวนีย์ ศรีขัดเค้า อบต.หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
197 นางสาวกาญจนา ค่อมสุข อบต.หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
198 นางสาวพิจิตรา ดาวัลย์ อบต.นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
199 นางพัชรี สน่ันเอ้ือ อบต.นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
200 นางฐิติมา ชุมนุม เทศบาลต าบลบางนอน เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป
201 นางสาวชุติมา สมชาติ เทศบาลต าบลบางนอน เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป
202 นางสาวจารุวรรณ  กล่ินน้อย อบต.จอมบึง จอมบึง ราชบุรี ท่ัวไป
203 นางสาวรัฐนารี ชัยหาสี อบต.สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป
204 นายอดิศักด์ิ  ตาวงษ์ อบต.โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี ท่ัวไป
205 นางสาวชนิดา มงคลหว้า อบต.ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี ท่ัวไป
206 นางสาวพันทิภา อยู่เย็น อบต.ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี ท่ัวไป
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207 นางสุพัตรา เมืองหลวง เทศบาลต าบลเวียงมอก เถิน ล าปาง ท่ัวไป
208 นางสาวศิริวรรณ  ทองค า เทศบาลต าบลเวียงมอก เถิน ล าปาง ท่ัวไป
209 นางสิริพร    แป้นแจ้ง เทศบาลต าบลหลวงเหนือ งาว ล าปาง ท่ัวไป
210 นางปวีณา ปันแก้ว เทศบาลต าบลหลวงเหนือ งาว ล าปาง ท่ัวไป
211 นางสาวปัณดารีย์ กาปิน อบต.บ้านโป่ง งาว ล าปาง ท่ัวไป
212 นางสาวกรรณิการ์ สิงห์พิศาล อบต.บ้านโป่ง งาว ล าปาง ท่ัวไป
213 นายแรมสุริยัน  หวันวงศ์ เทศบาลต าบลล้อมแรด เถิน ล าปาง ท่ัวไป
214 นางสาวจรรยา ฝ้ันแปง เทศบาลต าบลล้อมแรด เถิน ล าปาง ท่ัวไป
215 นางสาวยุรฉัตร วงศ์เศรษฐี อบต.นาโป่ง เถิน ล าปาง ท่ัวไป
216 นางสาวรุจิรา ชัยสิทธ์ิ อบต.บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ท่ัวไป
217 นางสาวภัสส์ศา ยาแปง อบต.บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ท่ัวไป
218 นางสาวอุไรวรรณ ปาจีค า เทศบาลต าบลแม่แรง ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
219 นางสาวพิสุทธิพร ใจยวง เทศบาลต าบลแม่แรง ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
220 นายเอนก สีวิจ๋ี อบต.แม่ลาน ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
221 นางสาวอารีย์รัตน์ นวลค า อบต.คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
222 นางสาวอตินาฎร์ นาคสิงห์ทอง อบต.ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
223 นายปรมินทร์ รจนัย อบต.ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
224 นายชินพัฒน์ หัตถนา อบต.โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
225 นางสาวมาลุณี ทาค า อบต.สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
226 นางชนิดาภา ก้องเสียง อบต.สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
227 นางละออง ผาพันธ์ อบต.เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ท่ัวไป
228 นางสาวรัศมี  นันทะบุตร อบต.หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
229 นางสาวเกษจันทร์  นิเทียน เทศบาลต าบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร ท่ัวไป
230 นางสุภาพร จิตรเจริญ เทศบาลต าบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร ท่ัวไป
231 นางสาวเข็มเพชร โชติวรรณ อบต.เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล ท่ัวไป
232 นายไพโรจน์ เช้ือภิญโญวงค์ เทศบาลต าบลบางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ ท่ัวไป
233 นางสาววาศรี กุรุพินธ์ุ อบต.บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ท่ัวไป
234 นางสาวรัชนก โกลาหะฬะ อบต.บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ท่ัวไป
235 นางสาวณัฐกฤตา  จามกลาง อบต.บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ท่ัวไป
236 นางสาวจุฑาพร กล่ ามอญ อบต.บ้านน้ าพุ คีรีมาศ สุโขทัย ท่ัวไป
237 นางสาวชนัญฑิดา มูลชีพ อบต.บ้านน้ าพุ คีรีมาศ สุโขทัย ท่ัวไป
238 นางสาวสุธาสิณี  บุญทร อบต.ตาลเต้ีย เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
239 นางสาวศิริวรรณ มิตรข า อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
240 นางสาวศิรดา ศรีแสงจันทร์ เทศบาลต าบลอู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
241 นางกาญจนา คุณธรรม เทศบาลต าบลอู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
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242 นายมนต์ชัย เฮนะเกษตร อบต.เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
243 นายธีรวัฒน์ มูลทอง อบต.บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ ท่ัวไป
244 นางสาววงค์เดือน เอกวิเศษ อบต.โพนโก สนม สุรินทร์ ท่ัวไป
245 นางสาวลินดา ล้วนดี อบต.โพนโก สนม สุรินทร์ ท่ัวไป
246 นายอานนท์ วาทะกวี อบต.หนองฮะ ส าโรงทาบ สุรินทร์ ท่ัวไป
247 นายปรัชญา  เข็มทอง อบต.หนองฮะ ส าโรงทาบ สุรินทร์ ท่ัวไป
248 นางสาวศุจีภรณ์ แก้วขันตี อบต.หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู ท่ัวไป
249 นางลักษณ์ตระกูล มอญขาม อบต.หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู ท่ัวไป
250 นางสาวกันธิชา ล้ิมประยูรวงศ์ เทศบาลต าบลโพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง ท่ัวไป
251 นางสาวธิราพร นาคสีหมอก เทศบาลต าบลโพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง ท่ัวไป
252 นางอุไร เข็มสุข เทศบาลต าบลดงมะยาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ ท่ัวไป
253 นางสาวสุพรรณี  อุปพงษ์ เทศบาลต าบลดงมะยาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ ท่ัวไป
254 นางระวีวรรณ  เหลาธรรม เทศบาลต าบลบ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี ท่ัวไป
255 นางชนิดาภา  อินทร์มา อบต.เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
256 นางเต็มดวง นวนชนะ อบต.เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
257 นางเครือสุวรรณ ใจแก้ว เทศบาลต าบลผักตบ หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
258 นางสาวนวลจันทร์ สนิทชน เทศบาลต าบลผักตบ หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
259 นางสาวธนพร ขันทอง เทศบาลต าบลจริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
260 นางสาวณัฐฐิญา  ชาลีขวัญ เทศบาลต าบลตรอน ตรอน อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
261 นางจุฑามาศ เรียนเอ่ียม เทศบาลต าบลจริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
262 นางณิชชาภัทร  สิงห์ตา เทศบาลต าบลน้ าปาด น้ าปาด อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
263 นายณวัฒน์  แดงแก้ว เทศบาลต าบลน้ าปาด น้ าปาด อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
264 นางสาวทัศนันท์  บุญพันธ์ อบต.เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
265 นางสาวเพ็ญศิริ   อมรศตพรกุล อบต.ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
266 นางเบญจมาศ  บุญค า อบต.ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
267 นางทิพย์รัตน์  วังสุทะ เทศบาลต าบลฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
268 นางศรินทร์ญา  รักสัจจา เทศบาลต าบลฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
269 นายบรรลือรบ ยืนยงค์ อบต.บ้านเส้ียว ฟากท่า อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
270 นางสุกัลยา   ศรีมูล อบต.ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
271 นางสาวนฤนาถ  ป้ันนาง อบต.สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
272 นายบุณยกร  พันแพง อบต.สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
273 นางภัทรภร  เบ้ียวน้อย อบต.สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
274 นางธัญพร   หาคูณ อบต.สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
275 นางปนัดดา ใคล้แค เทศบาลต าบลคุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
276 นางพรพิมล ไชยทิง เทศบาลต าบลท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
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277 นางสาวกฤตยา จันทร์แสนตอ เทศบาลต าบลผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
278 นางทิพย์วรรณ พิศมัย เทศบาลต าบลผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
279 นายศิริชัย บัวจันแดง อบต.ถ้ าฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
280 นางทิวากร หงอนไก่ อบต.ถ้ าฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
281 นางสาวทิพย์วรรณ มีทอง อบต.แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
282 นางสาวมานิตย์ มีรอด อบต.แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
283 นางสาวประกอบ ทิพย์ตึก เทศบาลต าบลทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
284 นางสาวปรียเนตร มาสุด เทศบาลต าบลทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
285 นางพิมพา มาป๊อก อบต.ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
286 นางสาวพัชญา  ทิพย์ปัญญา อบต.ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
287 นางปิยะมาศ จ าเริญ อบต.นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
288 นางสาวมันทนา  พิธรรมมา อบต.นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
289 นายไชยวัฒน์  คณทา อบต.ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี ท่ัวไป
290 นางสาวสมหญิง  จ าปาเทศ อบต.ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี ท่ัวไป
291 นางสาวศิรดา อินทร์ประสิทธ์ิ อบต.น้ าซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ท่ัวไป
292 นางสาวศุภานัน เสนสอน อบต.ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ท่ัวไป
293 นางชัญญานุช ไขแสง อบต.ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ท่ัวไป
294 นางสาวมงคลลักษณ์ สมสอาด อบต.โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
295 นางสาวผุสรัตน์ บุตรโท อบต.โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
296 นางสาวกฤตพร บุตรโท อบต.โนนางสาวมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
297 นางสาวศุภลักษณา บุญคล้าย เทศบาลต าบลแสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
298 นางวราภรณ์ เพียแก้ว เทศบาลต าบลแสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
299 นางสาวณัฏฐณิชา วงศ์เย็น เทศบาลต าบลแสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
300 นางสาวอาภิสญา จันทร์ทอง เทศบาลต าบลแสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562
จ ำนวนคน
หญิง   237 คน
ชาย    63 คน
อำหำร
ท่ัวไป  296 คน
มุสลิม    4  คน


