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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางสวานภาพร นาคประดิษฐ์ อบต.คลองเขม้า เหนือคลอง กระบ่ี ท่ัวไป
2 นางสาวรัชฎาภรณ์ คงสุข อบต.คลองเขม้า เหนือคลอง กระบ่ี ท่ัวไป
3 นางสาวล าใย ไร่ใหญ่ อบต.คลองเขม้า เหนือคลอง กระบ่ี มุสลิม
4 นางภัทราวรรณ สัตยกาญจน์ เทศบาลต าบลหนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ท่ัวไป
5 นางอมรรัตน์ ด าข า เทศบาลต าบลหนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ท่ัวไป
6 นางทรรศนีย์ สุริยะ เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
7 นางสาวนุกูล สีสัน เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
8 นางดวงใจ ส านึกศักด์ิศรี เทศบาลต าบลล าน  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป
9 นางสาวนาตยา มูลศักด์ิ เทศบาลต าบลล าน  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป

10 นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า เทศบาลต าบลล าน  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป
11 นางแพรวรุ่ง บัวภารังษี อบต.พังทุย น  าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป
12 นางสาวสริณี สุวรรณโสภา อบต.พังทุย น  าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป
13 นางสาวกาญจนา รัตตะรมย์ เทศบาลเมืองขลุง ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป
14 นางสาวปฐมา เดือนฉาย เทศบาลเมืองขลุง ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป
15 นางสาวปรมาภรณ์ แพทย์ประทุม เทศบาลต าบลพลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี ท่ัวไป
16 นางสาวณัฐธิยาภรณ์ อ้วนวงศ์ เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
17 นางสาวณิชาภาใจเหิม เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
18 นางสาวพิมพ์ลดา อมรประจักษ์พล อบต.มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี ท่ัวไป
19 นายนิพล จันทร์ราตรี อบต.มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี ท่ัวไป
20 นายอนุชา เสียงเพราะ อบต.หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี ท่ัวไป
21 นายสัญญา รัตนจันทร์ อบต.หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี ท่ัวไป
22 นางพรทิพย์ เฟ่ืองมีคุณ เทศบาลเมืองสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ท่ัวไป
23 นางสมนึก บัณฑิตวงศ์ เทศบาลเมืองสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ท่ัวไป
24 นางสีดารัตน์ จวบสมบัติ อบต.ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ ท่ัวไป
25 นางสาววิรฉัตร เปล่งวรรณ์ อบต.บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ท่ัวไป
26 นางสาววิไลวรรณ์ แฝดสุระ อบต.บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ท่ัวไป
27 นางสาวจินดา ก าเหนิดโทน อบต.ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
28 นางสาวตรีชฎา อินคาคร อบต.ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
29 นางสาวพนิดา ใจสมคม อบต.ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
30 นางสาววรรณวิษา สงค์ถ้าพร้า อบต.ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
31 นางสาวพีรดา ท านองศักด์ิสกุล เทศบาลต าบลบ้านต้า ขุนตาล เชียงราย ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
32 นางสุนีรัตน์ มโนรา เทศบาลต าบลบ้านต้า ขุนตาล เชียงราย ท่ัวไป
33 สิบเอกทิตย์ แลใจปา อบต.ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ท่ัวไป
34 นายสันติ ถ่ินถา เทศบาลต าบลงิ ว เทิง เชียงราย ท่ัวไป
35 นางสาวเมมิกา ศรีจินดา เทศบาลต าบลเวียงเทิง เทิง เชียงราย ท่ัวไป
36 นางสาวปาวิณี บัวเงิน เทศบาลต าบลหงาว เทิง เชียงราย ท่ัวไป
37 นายณควัสส์ ฉัตรหิรัญพงศ์ เทศบาลต าบลหงาว เทิง เชียงราย ท่ัวไป
38 นางสาวลภัสรดา แก้วยอด อบต.ทรายขาว พาน เชียงราย ท่ัวไป
39 นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม อบต.ทรายขาว พาน เชียงราย ท่ัวไป
40 นางณัฐณิชา ทะรินทร์ อบต.ธารทอง พาน เชียงราย ท่ัวไป
41 นางสาวมนัสชนก ยาวิใจ อบต.สันติสุข พาน เชียงราย ท่ัวไป
42 นางสาวนงนุช ค าจันทร์ เทศบาลต าบลท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
43 นางสาวอรสา สมประสงค์ เทศบาลต าบลท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
44 นางสาวทิพวัลย์ ดิษละ เทศบาลต าบลห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
45 นางสาวสุชนาถ วังผา เทศบาลต าบลห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
46 นายณัฐฤทธ์ิ ไชยมงคล เทศบาลต าบลป่าก่อด า แม่ลาว เชียงราย ท่ัวไป
47 นางสุกัญญา ช่างป้ัน เทศบาลต าบลแม่ลาว แม่ลาว เชียงราย ท่ัวไป
48 นางปวริศา โพธิเลิศ อบต.ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ท่ัวไป
49 นายอนิรุทธ์ิ จันทิมา อบต.ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ท่ัวไป
50 นางสาวดวงใจ ใจเท่ียง อบต.บัวสลี แม่ลาว เชียงราย ท่ัวไป
51 นางสาวศรีทัย รวมสุข อบต.โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย ท่ัวไป
52 นายธนิต อะทะวงษา อบต.โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย ท่ัวไป
53 นางจุฬารัตน์ เตชะคฤหะ เทศบาลต าบลแม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ท่ัวไป
54 นางสาวปิยะวรรณ ก๋องแก้ว เทศบาลต าบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
55 นางสาวสุภาพร อุ๊ตแก้ว เทศบาลต าบลป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
56 นางณิชาพร อัศวโชควิเศษ อบต.เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
57 นางสาวจิตตรี เทพวงศ์ อบต.เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ ท่ัวไป
58 นางสาวนภัสนันท์ กองบุญ อบต.ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ ท่ัวไป
59 นายขจร จาตา อบต.ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ ท่ัวไป
60 นางสาวชญกาญต์ ณะวิชัย อบต.ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ ท่ัวไป
61 นางสาวกุลดา ใจยะวงศ์ อบต.แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ ท่ัวไป
62 นางสุวิชาดา ธิใจเงิน อบต.แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ ท่ัวไป
63 นางศิริรัตน์ ดาวเวียงกัน อบต.ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ ท่ัวไป
64 นางสาวศิริพร พรหมพิจารณ์ อบต.ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ ท่ัวไป
65 นางสาวพัชรี ไชยเป็ง อบต.แช่ช้าง สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
66 นางอนุชชา ถมเพชร อบต.แช่ช้าง สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป



3

ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
67 นางสาวชนาภา วงศ์แพทย์ อบต.สันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
68 นางสาวพลอยปภัส นิธิจรัสรวี อบต.สันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
69 นางสาวขวัญกนก อินทะกูล เทศบาลต าบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ท่ัวไป
70 นายธีรพงค์ เรือนสติ เทศบาลต าบลป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ท่ัวไป
71 นายทศพล ด าดิบ เทศบาลต าบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
72 นางนิลุบล วงค์ค าแดง อบต.น  าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
73 นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม อบต.น  าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
74 นายธีรพงศ์ หาญรักษ์ อบต.บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
75 นายศุวิจักขณ์ วสุธารมย์ อบต.บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
76 นางนุชจิเรศ บัวขาว เทศบาลต าบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
77 นางสาวบุณยนุช ใจยศเส้า เทศบาลต าบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
78 นางจันทร์จิรา โพธิเต็ง อบต.หางดง หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
79 นางสาวกฤตภัค ศรีวิเชียร อบต.คลองลุ กันตัง ตรัง ท่ัวไป
80 นางอรสา อุปมัยรัตน์ อบต.คลองลุ กันตัง ตรัง ท่ัวไป
81 นางธนัฏฐา จ านงค์ อบต.บางสัก กันตัง ตรัง ท่ัวไป
82 นางสาวณฐมน จักร์กรด อบต.บางสัก กันตัง ตรัง ท่ัวไป
83 นางจิติมา เพิงรัตน์ อบต.นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง ท่ัวไป
84 นายสมใจ บุญสนิท อบต.นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง ท่ัวไป
85 นางเจนจิรา ชุมศรี อบต.อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ท่ัวไป
86 นางสาวจิรัฎฐิกาลย์ ชูเพ็ง อบต.อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ท่ัวไป
87 นางสาวบุญฑริก ปูไฝ อบต.มหาวัน แม่สอด ตาก ท่ัวไป
88 นายสุรศักด์ิ ตาเวียน อบต.มหาวัน แม่สอด ตาก ท่ัวไป
89 นายธชัยวัฒน์ ฤทธิไกรวรกุล อบต.บางพระ นครชัยศรี นครปฐม ท่ัวไป
90 นางสาวพรไพริน ค าสวัสด์ิ อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
91 นางสาวสมศรี ฆ้อนเท่ียงธรรม อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
92 ว่าท่ี รต.สัมพันธ์ ศรีไชยเลิศ อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
93 นางวาสนา กล่ินมัคผล เทศบาลต าบลศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม ท่ัวไป
94 นางสาวเสาวนีย์ อ่วมสืบเชื อ เทศบาลต าบลศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม ท่ัวไป
95 นางสาวสุชีรา กร่อยกระโทก เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา ท่ัวไป
96 นางสาวรุจิรา ภูมิโคกรักษ์ อบต.กฤษณา สีคิ ว นครราชสีมา ท่ัวไป
97 นายอาทิตย์ แก่นทอง อบต.ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
98 นางสาวธิดารัตน์ ทองเรือง อบต.วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
99 นางสาวอภิรดี จินดานุ อบต.วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช ท่ัวไป

100 นางสาวนาถยา ชัยกิจ เทศบาลต าบลชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
101 นางวนิดา ไกรสิทธ์ิ อบต.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
102 นางสาวยินดี อินทร์ทองค า อบต.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
103 นางทิพย์วดี หงษ์พฤกษ์ อบต.ท้ายส าเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
104 นางสาวทัศนีย์ สมทอง เทศบาลต าบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
105 นางสาวเรวดี รักษาบูรณ์ เทศบาลต าบลหินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
106 นางสาวฑิฆัมพร เมลกุล อบต.พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ ท่ัวไป
107 นางสาวสุภาวิณี ศรีนวน อบต.พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ ท่ัวไป
108 นางนภาวรรณ อุทัยมงคล อบต.หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ท่ัวไป
109 นางสาวศรุตา เอ่ียมสุภา อบต.หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ท่ัวไป
110 นายชาติชัย สัจจเทวกูล อบต.หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ท่ัวไป
111 นายสราวุฒิ ทองวิชิต อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ ท่ัวไป
112 นางสาวชีวนันท์ ชัยศิริรัศม์ิสกุล อบต.นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ท่ัวไป
113 นายรัชพล โสรจแสง อบต.นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ ท่ัวไป
114 นางปานิกา ทับทิม อบจ.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
115 นางสาวศรัญญา ทองอ่อน อบจ.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
116 นางสาวกาญจนา วงศ์อินต๊ะ อบต.วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
117 นางสาวอ้อยทิพย์ พาตน อบต.วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
118 นางนูร์ไรมา อับดุลลาเต๊ะ เทศบาลต าบลศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส มุสลิม
119 นางสาวเยาวนาถ ศรีนวล เทศบาลต าบลศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส มุสลิม
120 นางรัชนี กุศล อบต.ริม ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
121 นางษมาถรณ์ มุขเพชร อบต.ริม ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
122 นางวรรณพร ปัญญาแก้ว อบต.สถาน นาน้อย น่าน ท่ัวไป
123 นางสาวพัชรพรรณ ธุระยศ อบต.สถาน นาน้อย น่าน ท่ัวไป
124 นางสาวแสงดาว พร้อมสุข อบต.บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน ท่ัวไป
125 นายอยวัต ยะแสง เทศบาลต าบลยอด สองแคว น่าน ท่ัวไป
126 นางสาวกันยากร ศรีรัศมี อบต.บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ท่ัวไป
127 นางจิรวรรณ อ่อนสุวรรณ อบต.หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ท่ัวไป
128 นางสาวสุภาวดี รอดกลาง เทศบาลต าบลไร่ใหม่ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
129 นางสาวสุวรรณา ม่วงพุ่ม เทศบาลต าบลไร่ใหม่ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
130 นางสาวภัทรจิตรา ชุ่มเชื อ อบต.แม่ร าพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
131 นายปสุต สุขผ่อง อบต.แม่ร าพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
132 นางจันทร์เพ็ญ ภู่พันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
133 นางเพ็ญพรรณี ดาบเงิน เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
134 นายณัฐกฤตย์ โชคสิริคุณปกรณ์ เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
135 นายปริญโญ วาจารัตน์ เทศบาลเมืองหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
136 นางสาวยลรดา นาคทองกุล อบต.ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
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137 นางสุนิสา เปียไพบูลย์ อบต.ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
138 นางสาวจิรากรภัคร์ เลิศอภิชชญาวงศ์ อบต.หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
139 นางสาวนริศรา ทองงาม อบต.หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
140 นางสาวสิริกร แสงสุริยา อบต.หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
141 นางทิวา โครงกาบ เทศบาลต าบลฝายกวาง เชียงค า พะเยา ท่ัวไป
142 นางสาวละอองดาว แสงศรีจันทร์ เทศบาลต าบลฝายกวาง เชียงค า พะเยา ท่ัวไป
143 นางสาวณัฐชยา ค าลม อบต.ขุนควร ปง พะเยา ท่ัวไป
144 นางสาวราตรี กุณา อบต.ขุนควร ปง พะเยา ท่ัวไป
145 นางสาวเจนจิรา สุธรรมเม็ง เทศบาลต าบลท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา ท่ัวไป
146 นางกัลยา สิงห์เชาวกรกุล เทศบาลต าบลบ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา ท่ัวไป
147 นางลฏาภา ท าดี เทศบาลต าบลบ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา ท่ัวไป
148 นางหน่ึงนุช แสนบ้าน อบต.จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา ท่ัวไป
149 นางอนงค์ บุญเรือง อบต.จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา ท่ัวไป
150 นางสาวชาลิสา จิตรตรง อบต.โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา ท่ัวไป
151 นางสาวศศินา ประทุม อบต.โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา ท่ัวไป
152 นางทิพวรรณ สุขสม เทศบาลต าบลล าแก่น ท้ายเหมือง พังงา ท่ัวไป
153 นางสาววิไล สุขสว่าง เทศบาลต าบลล าแก่น ท้ายเหมือง พังงา ท่ัวไป
154 นางสาวกนกวรรณ พัชรเลขกุล เทศบาลต าบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง ท่ัวไป
155 นางสาวเกวรี เรืองพุทธ เทศบาลต าบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง ท่ัวไป
156 นางโสภีพรรณ  ใจดี เทศบาลต าบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง ท่ัวไป
157 นางยินดี จันทร์อักษร อบต.ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง ท่ัวไป
158 นางสาวภาวีย์ ข าตรี อบต.ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง ท่ัวไป
159 นางสาวบังอร โตด้วง อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร ท่ัวไป
160 นางสาวรติรัตน์ ประทุมมา อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร ท่ัวไป
161 นางสาวธณัฎฎา ค าผงแดง อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
162 นางสาวพาฝัน ค าภาแก้ว อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
163 นายสุเมธ โพธ์ิปี อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
164 นางดวงเดือน มากคิด อบต.บึงกอก บางระก า พิษณุโลก ท่ัวไป
165 นายพงศ์ปณต นุ่มดี อบต.บึงกอก บางระก า พิษณุโลก ท่ัวไป
166 นางสาวเพชรรัตน์ วัดบุญเลี ยง อบต.ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
167 นางสุรีวัลย์ แก้วภิรมย์ อบต.ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
168 นายทศพล อุ่นจันทร์ อบต.ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
169 นางจิราพัชร พ่วงเต็ง อบต.พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
170 นางทิพวัลย์ ธาราเกษม อบต.พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
171 นางสาวอนัญลักษณ์ มาหนองโดนโรส อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
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172 นางอัจฉรา พ่วงเต็ง อบต.วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
173 นางลัดดา สนิทไทย อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
174 นางสาวประทุมวัน เร่ืองรัตน์ อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
175 นางส ารี เพ็งแก่นแท้ เทศบาลต าบลนาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
176 นางสุรีย์พร ฉิมเล็ก เทศบาลต าบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ ท่ัวไป
177 นางสาวณิชานันทน์ แดงประทุม อบต.เด่นชัย เด่นชัย แพร่ ท่ัวไป
178 นางเนตรนรินทร์ วรรรจรรยา เทศบาลต าบลช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
179 นางรัชนก ขันทรง เทศบาลต าบลช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
180 นายอดุลย์ สวนป่า เทศบาลต าบลช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
181 นางวิภาดา จรรยาสิทธ์ิ เทศบาลต าบลป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
182 นางอรพรรณ ทะจักร์ เทศบาลต าบลป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
183 นางกรทิพย์ เป็กทอง อบต.นาจักร เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
184 นางเครือวัลย์ นุ่มนวล อบต.นาจักร เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
185 นางวรกัลยา สุดสาย อบต.ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
186 นางสาวเอมรัช หงษ์ร่อน อบต.ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
187 นางวารินทร์ อินต๊ะนอน อบต.ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
188 นางสาวกนกวรรณ มูลเกษ อบต.ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
189 นางสาวดาวประกาย ต้นกวาว อบต.ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
190 นางสาวมนธิรา เครือแดง อบต.ป่าสัก วังชิ น แพร่ ท่ัวไป
191 นางสาวสายฝน สุรินทร์ อบต.ป่าสัก วังชิ น แพร่ ท่ัวไป
192 นายกฤษฎาชาญ เหมืองอุ่น อบต.ป่าสัก วังชิ น แพร่ ท่ัวไป
193 นายไกรศักด์ิ สุทธนะ เทศบาลต าบลสอง สอง แพร่ ท่ัวไป
194 นายจักรพงศ์ จงสุขสันติกุล เทศบาลต าบลสอง สอง แพร่ ท่ัวไป
195 นางสาวรัชนี ปัญญากุลารักษ์ อบต.แดนชุมพล สอง แพร่ ท่ัวไป
196 นางสาวสุรางคนางค์ พอสม อบต.แดนชุมพล สอง แพร่ ท่ัวไป
197 นายศักด์ิชัย เนตรวงศ์ อบต.บ้านกลาง สอง แพร่ ท่ัวไป
198 นางพิชญา แก้วคอน อบต.บ้านหนุน สอง แพร่ ท่ัวไป
199 นางสาวอังคณา อุตรอินทร์ อบต.บ้านหนุน สอง แพร่ ท่ัวไป
200 นางสาวปริยาลักษณ์ หีบแก้ว อบต.ดอนมูล สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
201 นางน  าฝน สอนมา อบต.ดอนมูล สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
202 นางปาริชาติ มุกดาเนตร อบต.น  าช า สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
203 นายธนโชติ สุขส าราญ อบต.น  าช า สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
204 นางภัทรวดี รั งรวด อบต.บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
205 นางสาวปณิดา นาทอง อบต.บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
206 นางสาวพิมพ์ภัทรา สุขส าราญ อบต.บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
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207 นางเจนจิรา สายยืด อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
208 นางสาวเนาวรัตน์ เหล่ากาวี อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
209 นางบุญญาพร ปัญญาสาร อบต.ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
210 นายภูวนาถ จ ารัส อบต.ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป
211 นางสาวจรรยารักษ์ ผัดผ่อง เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
212 นางสาวสุรีย์พร สินธุชัย เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
213 นางจิราภรณ์ จิตพยัค อบต.น  ารัด หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
214 นางภัคญดา ดีดพิณ อบต.น  ารัด หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
215 นางกุลภัสสร์ ข้ามหก อบต.แม่ค ามี หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
216 นางทัชชกร หงษ์เจ็ด อบต.แม่ค ามี หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
217 นางสุภรักษ์ ออมแก้ว อบต.แม่ค ามี หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
218 นางสาวกัณจนา เกียงเกษร อบต.วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
219 นางสุรีรัตน์ สุดแดน อบต.วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
220 นางโชติสร มนุษย์พัฒนา อบต.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
221 นางสาวอังคณา บุญเรือง อบต.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
222 นางสาวนิศารัตน์ บุญใจ อบต.สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
223 นายเจษฎา วงค์อินทร์ อบต.สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
224 นายกฤตธกร วิวันน์นา เทศบาลต าบลแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
225 นายจุลศิลป์ จินดารัตน์ อบต.ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
226 นางสุภาพ ศรีธานี อบต.บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร ท่ัวไป
227 นางบัวพิศ แสงฟ้า อบต.ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
228 นางสาวพรทิพย์ ศรีหาพันธ์ อบต.ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
229 นายพิเชษฐ ค าจันทร์ เทศบาลต าบลโพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
230 นายวีระชัย วงหาจักร์ อบต.เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
231 นางสาวกนกกร วงเวียน เทศบาลต าบลบ้านเพ เมืองระยอง ระยอง ท่ัวไป
232 นางสาวอตินุช สาลาด เทศบาลต าบลบ้านเพ เมืองระยอง ระยอง ท่ัวไป
233 นางรุ่งนภา แสงตา อบต.หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี ท่ัวไป
234 นางภัคภร แก้วมรกต อบต.คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี ท่ัวไป
235 นายสุเมธ พระแก้ว อบต.คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี ท่ัวไป
236 จ.ส.ท.พุฒิพงศ์ พงษ์ประยูร อบต.หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี ท่ัวไป
237 นางสาวดวงพร พุทธิจุณ อบต.หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี ท่ัวไป
238 นางโนรี ขัดสาย อบต.นาโป่ง เถิน ล าปาง ท่ัวไป
239 นางสาวพินนภา กลางถ่ิน อบต.แม่วะ เถิน ล าปาง ท่ัวไป
240 นายพยนต์ ด่านอินถา อบต.แม่วะ เถิน ล าปาง ท่ัวไป
241 นางสาวณิพา ทุริสุทธ์ิ อบต.หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
242 นายธนกฤต กันทะสีค า อบต.หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง ท่ัวไป
243 นางสาวกันตินันท์ ชาติพิพัฒพงศ์ อบต.ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ท่ัวไป
244 นางสาวประนอม ใบโพธ์ิ อบต.หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ท่ัวไป
245 นางสุภาพร โพธิค า อบต.หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ท่ัวไป
246 นางสาวธนิกา รัตนมณี อบต.เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน ท่ัวไป
247 นางระพีพรรณ์ ถาน้อย เทศบาลต าบลป่าซาง ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
248 นางสาวอังคณา ปฐมนิมิตร เทศบาลต าบลป่าซาง ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
249 นางสาวลาวัลย์ พรมป๋ัน อบต.น  าดิบ ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
250 นางสาวสุธาสินี เชื อจิต อบต.น  าดิบ ป่าซาง ล าพูน ท่ัวไป
251 นางพัฒนียา ต๊ิบบุ่ง เทศบาลต าบลทากาศ แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
252 นางวรนัน นาพิมพ์ เทศบาลต าบลทากาศ แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
253 นางรจนา นันตาเวียง เทศบาลต าบลทากาศเหนือ แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
254 นางศิริณัษฏ กีนทาสัก เทศบาลต าบลทากาศเหนือ แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
255 นางมธุรา ทะจู เทศบาลต าบลทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
256 นางวนิดา อะกะเรือน เทศบาลต าบลทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
257 นางวิไลยลักษณ์ อินต๊ะ เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
258 นางสาวพักตร์พริ ง พ่ึงส าราญ เทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
259 นางประกอบแก้ว เหมือนอินทร์ เทศบาลต าบลศรีสงคราม วังสะพุง เลย ท่ัวไป
260 นางสาวรักอนงค์ บับภาวัน เทศบาลต าบลศรีสงคราม วังสะพุง เลย ท่ัวไป
261 นางสาวชลัดดา สิงห์ทอง อบต.ผือใหญ่ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
262 นางสาวนันท์นภัส ทางทอง อบต.ผือใหญ่ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
263 นางสุดารัตน์ ศรีธร อบต.ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
264 นางนวลนภา ไชยทะ อบต.โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร ท่ัวไป
265 นางวรรณา สองเมือง อบต.น  าผุด ละงู สตูล มุสลิม
266 นายชญาศักด์ิ พูลทรัพย์ อบต.คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว ท่ัวไป
267 นางสาวอรุณี ร่มเย็น อบต.ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว ท่ัวไป
268 นางสาวมะลิวัลย์ หลอดทอง อบต.ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว ท่ัวไป
269 นายสรยุทธ สุทธิมา อบต.ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว ท่ัวไป
270 นายเกรียงศักด์ิ พิชัยกาล อบต.วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว ท่ัวไป
271 นายด าเนิน เมฆสว่าง อบต.นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
272 นายประภาส คุ้มสา อบต.นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
273 นางสาวกนกพร อินทร์เลี นง อบต.ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ท่ัวไป
274 นางสาวสุกัญญา เทพวงษ์ อบต.ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ท่ัวไป
275 นายพีรพงษ์ คงเรือง เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
276 นางสาวธัญญานุช ไทยสวน เทศบาลต าบลท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
277 นางสาวมุกดา ไชยบรรณ์ เทศบาลต าบลท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ ท่ัวไป
278 นางสาวลลิตา พันเกียน อบต.จรัส บัวเชด สุรินทร์ ท่ัวไป
279 นายสมาน ศรีสังข์ อบต.จรัส บัวเชด สุรินทร์ ท่ัวไป
280 นางสุทธิกานต์ พริ งเพราะ อบต.ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ ท่ัวไป
281 นางสาวมนทิรา ชอบมี อบต.สนม สนม สุรินทร์ ท่ัวไป
282 นางสาวกัลยาณี ปัญญาดี เทศบาลต าบลพระเหลา พนา อ านาจเจริญ ท่ัวไป
283 นางอัจฉรา ก้อนทอง เทศบาลต าบลพระเหลา พนา อ านาจเจริญ ท่ัวไป
284 นายภักดี ห้วยทราย เทศบาลต าบลยางชุม กุดจับ อุดรธานี ท่ัวไป
285 นางสาวปิยนุช โพธ์ิพรม อบต.บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี ท่ัวไป
286 นายจิรายุส อินทะไชย อบต.บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี ท่ัวไป
287 นางวัชรีย์ ใจบุญ อบต.บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
288 นายเด่นศักด์ิ ราวิวัฒน์ อบต.บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
289 นายวีรชัย ดีเหมือน อบต.บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
290 นายทรงยศ จันทร์กรี อบต.ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
291 นายทิวากร สอนสา อบต.ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
292 นางวาสนา วัสสละ อบต.ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
293 นางขนิษฐา พรมสุบัณ อบต.หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี ท่ัวไป
294 นางทิพวรรณ จินตกสิกรรม อบต.หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี ท่ัวไป
295 นายธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง อบต.หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี ท่ัวไป
296 นายวัชระ สุขอยู่ อบต.หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี ท่ัวไป
297 นางสาวกณิกนันต์ ธงชัย อบต.พะลาน นาตาล อุบลราชธานี ท่ัวไป
298 นางสาวรัชดาภรณ์ สุดตา อบต.พะลาน นาตาล อุบลราชธานี ท่ัวไป

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562
จ ำนวนคน
หญิง   237 คน
ชาย     61 คน
อำหำร
ท่ัวไป  294 คน
มุสลิม    4  คน


