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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางนิดาวรรณ  เผือดผุด เทศบาลต าบลกุดสิม อ.เขาวง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
2 นางพิชชาภัทร์ อารมณ์สวะ เทศบาลต าบลกุดสิม อ.เขาวง กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
3 นางสาวอาริยา ขันอาษา เทศบาลต าบลนามน อ.นามน กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
4 นางกมลลักษณ์ สีวาดมา เทศบาลต าบลนามน อ.นามน กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
5 นางสาวสุวิมล ผลถวิล เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
6 นางสาวเพ็ญพร ทักษี เทศบาลต าบลห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
7 นางธิดาวรรณ   ประนัดทา อบต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
8 นางสาวกุลธรานาท มาบุญช่วย อบต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร ท่ัวไป
9 นายสุรัตน์ สถิตพร อบต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร ท่ัวไป

10 นางสาวอุบลรัตน์  รอพิจิตร อบต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร ท่ัวไป
11 นางสาวปภาวรินทร์  จูงาม อบต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร ท่ัวไป
12 นางสาวสุพัตรา ชุ่มแจ่ม เทศบาลต าบลปากดง อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
13 นางสาวโชติกา สิงห์ส าราญ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
14 นางศุภลักษณ์ นามกุณี เทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
15 นายนาที  อินทรสูต อบต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
16 นางสาวชนัญฐิยา  ห่านด า อบต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
17 นางสาวกรชวัล ชาติสุทธิ อบต.ธ ารงค์ อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
18 นางสาวจิตราภรณ์  สัณฐิติเมธา เทศบาลต าบลเทพนคร อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
19 นางณัฐชา ทองคุ้ม เทศบาลต าบลเทพนคร อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
20 นางสาวรัตนาภรณ์  ธัญญเจริญ เทศบาลเมืองหนองปลิง อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
21 นางสาวรุ่งวิทย์  เดชานนท์ เทศบาลเมืองหนองปลิง อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
22 นายสนทยา อินทะมนต์ อบต.ค าแมด อ.ซ าสูง ขอนแก่น ท่ัวไป
23 นางสาวกัณฐาภรณ์ ไชยปัญญา อบต.ค าแมด อ.ซ าสูง ขอนแก่น ท่ัวไป
24 นางสาวชนิสรา ลินกลาง อบต.ภูห่าน อ.สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
25 นางสาวกุลณัฐ แซงแสวง อบต.ภูห่าน อ.สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
26 นางพรปวีณ์  ศิลปสิทธ์ิ เทศบาลต าบลซ้ึง อ.ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป
27 นางสาวธีรดา  จรทะผา เทศบาลต าบลซ้ึง อ.ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป
28 นางสาวทับทิม  อาจหาญ อบต.บางชัน อ.ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป
29 นางสาวจันทร์ศรี รังค ากอง อบต.บางชัน อ.ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป
30 นายศิริพงษ์ แทนวัน อบต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
31 นางสมหมาย เฉยเจริญ อบต.หมอนทอง อ.บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเช่ือมโยงระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (e-Plan – eMENSCR)” ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
รุ่นท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 17 - 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
32 นายเจษฏาภรณ์ เจริญเช้ือ อบต.หนองจอก อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
33 นางสาวประดับ ม่วงศรี อบต.หนองจอก อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
34 นางสาวน้องใหม่ มณีพันธ์ อบต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
35 นางสายฝน อัตต์สินทอง อบต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
36 นางสาววิภาษณีย์ ยศภัคศศิพร เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
37 นางสาวกานดาภร อินทร์ศร เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
38 นางสาวฐานิดา แสงแก้ว เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
39 นางสาวศุกน์ศิริ ฉัตรนริศศศิญา เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
40 นางพิณนรัตน์ อรัญคีรี เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
41 นางสาวภฤดา อินทร์ไทย เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
42 นางสาวกัลยาณี นันท์จันทึก เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
43 นางสาวไทรทอง เท่ียงตรง เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
44 นายเอกรินทร์ โรจน์นาวีเกษม เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
45 นางสาวจิฎาทิพย์ เย็นย่ิง เทศบาลต าบลบางทราย อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ท่ัวไป
46 นายชาญชัย เช้ือกล้า อบต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ ชลบุรี ท่ัวไป
47 นางชมภู่ ช านาญ อบต.หนองคู อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ ท่ัวไป
48 นางนภาพร ไกยสวน อบต.หนองคู อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ ท่ัวไป
49 นางสาวจิราพร สมพันธ์ เทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
50 นางสาวชัญญนุช เกษนาวา เทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน เชียงราย ท่ัวไป
51 ว่าท่ีร้อยตรี ธานี เรือนทอง เทศบาลต าบลป่าแดด อ.ป่าแดด เชียงราย ท่ัวไป
52 นายรัฏฐกิตต์ิ เสาร์จันทร์ เทศบาลต าบลป่าแดด อ.ป่าแดด เชียงราย ท่ัวไป
53 นางกัญรัศม์ิ ทาปัญญา อบต.ม่วงค า อ.พาน เชียงราย ท่ัวไป
54 นายจักรวัฒน์ ติดรักษ์ เทศบาลต าบลบ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
55 นายพฤก ผ่องพันธ์ุ เทศบาลต าบลบ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
56 นายธนกฤต วงค์สุยะ เทศบาลต าบลท่าเด่ือ อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ท่ัวไป
57 นางณัฐธิดา  ยาสมุทร อบต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ท่ัวไป
58 นางสาวรัชนีมล สอนปัน อบต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ท่ัวไป
59 นางสาววิไลวรรณ แห่งพิษ อบต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ท่ัวไป
60 นายปริศนา จอมเรือง เทศบาลต าบลสันป่าเปา อ.สันทราย เชียงใหม่ ท่ัวไป
61 นางสรัติตา การศัพท์ เทศบาลต าบลสันป่าเปา อ.สันทราย เชียงใหม่ ท่ัวไป
62 นางพัชรินทร์ บุรีค า เทศบาลต าบลขัวมุง อ.สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
63 นางสาวเบญจวรรณ พรหมปัญญา เทศบาลต าบลท่ากว้าง อ.สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
64 นางสาวปัทมา น้อยวรรณา เทศบาลต าบลท่ากว้าง อ.สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
65 นางสาวปาณิสรา วชิระโภคะกุล เทศบาลต าบลหนองผ้ึง อ.สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป
66 นางสาวยุพิน ผุดผ่อง อบต.สบแม่ข่า อ.หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป
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67 นางพิมพรรณ ชัยน้อย อบต.หางดง อ.ฮอด เชียงใหม่ ท่ัวไป
68 นางรสสุมาริน สีสด อบต.หางดง อ.ฮอด เชียงใหม่ ท่ัวไป
69 นางสาวนภาพร สุดภัย อบต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
70 นางสาววไลพร ด าเกาะ อบต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
71 นางสาวมาลี สีนา เทศบาลต าบลวังวิเศษ อ.วังวิเศษ ตรัง ท่ัวไป
72 นางสาวสุดใจ รองวัง เทศบาลต าบลวังวิเศษ อ.วังวิเศษ ตรัง ท่ัวไป
73 นางขนิษฐา เชยช่ืนจิตร เทศบาลต าบลล าภูลา อ.ห้วยยอด ตรัง ท่ัวไป
74 นางสาวพัชรินทร์ เชิดชู อบต.เขาปูน อ.ห้วยยอด ตรัง ท่ัวไป
75 นางสาวเดือนแรม พรหมอินทร์ อบต.เขาปูน อ.ห้วยยอด ตรัง ท่ัวไป
76 นายติณณ์ เวชศาสตร์ อบต.สะตอ อ.เขาสมิง ตราด ท่ัวไป
77 นางสาวอริญรดา สิงห์เขาภู อบต.สะตอ อ.เขาสมิง ตราด ท่ัวไป
78 นายนฤมิต   ประสารสืบ อบต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง ตาก ท่ัวไป
79 นางกรรณิการ์  กาวรรณ อบต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง ตาก ท่ัวไป
80 นางสาวจามจุรี  ขุนคีรีจ ารัส อบต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง ตาก ท่ัวไป
81 นายวีรยุทธ  รักนาย อบต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง ตาก ท่ัวไป
82 นางสาวอรุณ แปรงปัน เทศบาลต าบลแม่กุ อ.แม่สอด ตาก ท่ัวไป
83 นางสาววันเพ็ญ ภราดรวิสุทธ์ิ เทศบาลต าบลแม่กุ อ.แม่สอด ตาก ท่ัวไป
84 นางสาวบุณยาสิริ พริมภา อบต.บางระก า อ.บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
85 นางสาวสุปรียา สุขาบูรณ์ อบต.บางระก า อ.บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
86 นางนารีนาท แก้วกลัด อบต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา ท่ัวไป
87 นางสาวกฤษณา ขิงสันเทียะ อบต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา ท่ัวไป
88 นางสาวปราณี พุทธสติ อบต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา ท่ัวไป
89 พันจ่าตรี ก าธร  จินารักษ์ เทศบาลต าบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย นครราชสีมา ท่ัวไป
90 นางสาวณัฐรุจา  อูปแก้ว เทศบาลต าบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย นครราชสีมา ท่ัวไป
91 นางสาวมณีรัตน์  หม่ันกิจ เทศบาลต าบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย นครราชสีมา ท่ัวไป
92 นางสาวสุพัตรา พลหาญ อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
93 นางมลรักษ์ สุทธิรักษ์ อบต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
94 นางสาวสุพรรษา ยอดดารา อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ ท่ัวไป
95 นางสาวรัชนี จงเกษกรณ์ อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ ท่ัวไป
96 นายศุภโชคทิศสุวรรณ์ อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ท่ัวไป
97 นางสาวอัจฉราสังข์คิด อบต.หนองยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ท่ัวไป
98 นางรุ่งนภา  อรรถกฤษณ์ อบต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี ท่ัวไป
99 นางสาวสมพร  เอกม่วง อบต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี ท่ัวไป

100 นางปราณี โรจนรวีวงศ์ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี ท่ัวไป
101 นางสาวเบญจภา ต้นก าเนิด เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี ท่ัวไป
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102 นางลาตีพ๊ะ อารง อบต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ นราธิวาส มุสลิม
103 นางสาวนัซรีนา บาเหะ อบต.ลาโละ อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม
104 นางสาวนุรียานี ราแม อบต.ลาโละ อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม
105 นางสาวรุสมี  ลาโละซู อบต.สามัคคี อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม
106 นางสาวมารียานี  อาลี อบต.สามัคคี อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม
107 นายอาซ๊ะอารี  ลาเตะ อบต.สามัคคี อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม
108 นางนารีรัตน์  อาลี อบต.สามัคคี อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม
109 นางสุภาวดี ค าสูง อบต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง น่าน ท่ัวไป
110 นางสาววรรณิษา ต๊ะวิไชย อบต.ผาทอง อ.ท่าวังผา น่าน ท่ัวไป
111 นายพนิต ใจเป็ง เทศบาลต าบลบ่อแก้ว อ.นาหม่ืน น่าน ท่ัวไป
112 ร.ท.ศุภกิจ จันทร์ต๊ะ เทศบาลต าบลบ่อแก้ว อ.นาหม่ืน น่าน ท่ัวไป
113 นางสาวมนทิราลัย สว่างเมฆฤทธ์ิ อบต.วรนคร อ.ปัว น่าน ท่ัวไป
114 นางวณัชพร ยาอุด อบต.วรนคร อ.ปัว น่าน ท่ัวไป
115 นางพรรณิภา  มาสี อบต.น้ าป้ัว อ.เวียงสา น่าน ท่ัวไป
116 นางอัมพวัน ผุสะดี อบต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา น่าน ท่ัวไป
117 นางจุไรรัตน์ ใหม่ธิมา อบต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา น่าน ท่ัวไป
118 นางธนิษฐา ไชยค า อบต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา น่าน ท่ัวไป
119 นางสาวรจนา  ศรีเทียน เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลโนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
120 นางสาวนริศรา  เดชบุญ เทศบาลต าบลเทศบาลต าบลโนนสว่าง อ.เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
121 นางสาวบุญลือ  สุทธิสาร เทศบาลต าบลบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
122 นางสาวนุษรา อักษร เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
123 นางฉัตรี สุวรรณทรัพย์ เทศบาลต าบลวิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ ท่ัวไป
124 นายอ านาจ ประการะโต อบต.นาแสง อ.ศรีวิไล บึงกาฬ ท่ัวไป
125 นายนนท์ธวัฒน์ สิริสมบัติ อบต.นาแสง อ.ศรีวิไล บึงกาฬ ท่ัวไป
126 นางจิดาภา บัตรรัมย์ อบต.ไพศาล อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ ท่ัวไป
127 นางณัฐนพิน ยอดไธสง อบต.ไพศาล อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ ท่ัวไป
128 นางสาวโชติกา กอวงษ์ อบต.บึงทองหลาง อ.ล าลูกกา ปทุมธานี ท่ัวไป
129 นายภัทรวรรธน์   รัศมีสุนทรางกูล อบต.บึงช าอ้อ อ.หนองเสือ ปทุมธานี ท่ัวไป
130 นางสาวศรีภาพร แก้วอุดร อบต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ท่ัวไป
131 นายสมปอง กันอบ อบต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ท่ัวไป
132 นางสาวรัศมี อันทะชัย อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี ท่ัวไป
133 นางสาวบัวพันธ์ ชมบัว อบต.ดงบัง อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี ท่ัวไป
134 นางสาวแวนูรไอนี แวหะยี อบต.ดอน อ.ปะนาเระ ปัตตานี มุสลิม
135 นางสุชาดา คงประสิทธ์ิ อบต.ดอน อ.ปะนาเระ ปัตตานี มุสลิม
136 นายอนัส สนิทวาที อบต.ดอน อ.ปะนาเระ ปัตตานี มุสลิม
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137 นางสาวรูซนานี   บาหะ อบต.วัด อ.ยะรัง ปัตตานี มุสลิม
138 นางสาวอุดมลักษณ์  อันตรเสน อบต.วัด อ.ยะรัง ปัตตานี ท่ัวไป
139 นางสาวสุดารัตน์ จรัสแผ้ว เทศบาลต าบลหงส์หิน อ.จุน พะเยา ท่ัวไป
140 นางสาวโขมณภัส ค าแก้ว เทศบาลต าบลหงส์หิน อ.จุน พะเยา ท่ัวไป
141 นางสาวพรปวีณ์ ประวัง เทศบาลต าบลเชียงค า อ.เชียงค า พะเยา ท่ัวไป
142 นางสาวรรินทิพย์ กิตติศักด์ิก าจร เทศบาลต าบลเชียงค า อ.เชียงค า พะเยา ท่ัวไป
143 นางสาวอรวรรณ สมฤทธ์ิ อบต.อ่างทอง อ.เชียงค า พะเยา ท่ัวไป
144 นางสุภาพร หูเขียว อบต.สระ อ.เชียงม่วน พะเยา ท่ัวไป
145 นางสาววิมล พุฒดี อบต.สระ อ.เชียงม่วน พะเยา ท่ัวไป
146 นางสาวเอลียาห์ พิทักษ์วงศ์ เทศบาลต าบลท่านา อ.กะปง พังงา ท่ัวไป
147 นางสาวนภาพร สนธิศักด์ิ เทศบาลต าบลท่านา อ.กะปง พังงา ท่ัวไป
148 นางสาวฐิติภา คงนุ่ม เทศบาลต าบลท่านา อ.กะปง พังงา ท่ัวไป
149 นางสาวนิภาพร คงแก้ว อบต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต พัทลุง ท่ัวไป
150 นายนิวัตร แจ้งชาติ อบต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต พัทลุง ท่ัวไป
151 นายทัศนพงษ์ทิมเม่น เทศบาลต าบลหนองพยอม อ.ตะพานหิน พิจิตร ท่ัวไป
152 นางสาวเปรมจิตรศิริ เทศบาลต าบลหนองพยอม อ.ตะพานหิน พิจิตร ท่ัวไป
153 นางพึงพิศ เอ่ียมแก้ว เทศบาลต าบลโพทะเล อ.โพทะเล พิจิตร ท่ัวไป
154 นางนภัทร  ศรีโสภา เทศบาลต าบลโพทะเล อ.โพทะเล พิจิตร ท่ัวไป
155 นางฐานัสสิริ  คุ้มวงษ์ เทศบาลต าบลป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
156 นายกฤษณะ  เอ่ียมสะอาด อบต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
157 นางสาวรัชณีวรรณ์  บัวองค์ อบต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
158 นางสาวพักตร์นิภา ธิมาชัย อบต.บ้านดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
159 นางจันทรา จันทร์ส่ง อบต.บ้านดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
160 นายเกษม อ่ิมทุ่งน้อย อบต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
161 นางณัฐรวี จันเครือดี อบต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ท่ัวไป
162 นางสาวฐานิดา  เฮียงกัน เทศบาลต าบลนครไทย อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
163 นายพีรวัฒน์  พันมา อบต.นครชุม อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
164 นางสาวภัทนาวดี  ศรีสวัสด์ิ อบต.นครชุม อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
165 นางจิราภรณ์  แก้ววงหิว อบต.นาบัว อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
166 นางสุวรรณา  อ้นจร อบต.นาบัว อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
167 นางสาวสุริสากองเงิน อบต.บ่อโพธ์ิ อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
168 นางสาวณภัทรพรค าลา อบต.บ่อโพธ์ิ อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
169 นางสาวขวัญฤทัย  สุขเพ็ญ อบต.ยางโกลน อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
170 นางสุดารัตน์  ศรีวิสัย อบต.ยางโกลน อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
171 นางสาวอโณชา  อุปราช อบต.ห้วยเฮ้ีย อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
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172 นางธันยาภรณ์  ชาวสวน อบต.ห้วยเฮ้ีย อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
173 นางสาวศรีสุนันท์ จรัสเเจ้งธรรม อบต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก ท่ัวไป
174 นายพีระภัทร ประสงค์ อบต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
175 นางสาวกฤษณา ศรีบุรินทร์ อบต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
176 นางวีรวรรณ พ้ัวป้อง อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
177 นางอ าพร  อุ่นเรือน อบต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
178 นางสาวศรินยา พูนพรพัฒนากุล อบต.บ้านหนุน สอง แพร่ ท่ัวไป
179 นางสาวรัชนีวรรณ สัมมานุช เทศบาลต าบลแม่จ๊ัว อ.เด่นชัย แพร่ ท่ัวไป
180 นางสุกานดา ปัญญาใจ อบต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
181 นางสาวปารณีย์  หล่ายห้า อบต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ แพร่ ท่ัวไป
182 นางสาวศิริพร เผือกหลวง อบต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
183 นางวิรัญญา พฤกษพลาศัย อบต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง แพร่ ท่ัวไป
184 นางสาวสุภาวดี  ก่ิงยอด อบต.ทุ่งน้าว อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
185 นายธนัท สุนทราพันธ์ุ อบต.ทุ่งน้าว อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
186 นายนพดล  มูลมามี อบต.ทุ่งน้าว อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
187 นางกัลยา วงศ์รัตน์ อบต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
188 ว่าท่ีร.ต.ญ.พรรณพร มะโนสีลา อบต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
189 นางสาวศรัณย์รัตน์ วังกาวรรณ์ อบต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ แพร่ ท่ัวไป
190 นางรัตนา นิระราช เทศบาลต าบลกกตูม อ.ดงหลวง มุกดาหาร ท่ัวไป
191 นายมนตรี สายรัตน์ เทศบาลต าบลกกตูม อ.ดงหลวง มุกดาหาร ท่ัวไป
192 นางสาวปิยนุช นาโสก เทศบาลต าบลนาโสก อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ท่ัวไป
193 นางจินตนา ศรีทอง เทศบาลต าบลนาโสก อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ท่ัวไป
194 นางสาวจิรัชภัชธิญานันท์ สาสาย เทศบาลต าบลโพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ท่ัวไป
195 นางระวีวรรณ ศรีสุริยจันทร์ เทศบาลต าบลโพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ท่ัวไป
196 นางสาวจันทร์เพ็ญ กุลจิตธรรมธร อบต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
197 นางสาวสุวรรณี ไพรเติมแต่ง อบต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
198 นายนิรุต ยารวง อบต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
199 นายอเนก ริยาน อบต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
200 นางสาวพัชราภรณ์  ใหญ่ร่าง เทศบาลต าบลตาดทอง อ.เมืองยโสธร ยโสธร ท่ัวไป
201 นายสิปปะนนท์  สินเติม เทศบาลต าบลตาดทอง อ.เมืองยโสธร ยโสธร ท่ัวไป
202 นางสาวภานุชญา ใจไวย อบต.ค านาดี อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
203 นายจักรี พลเย่ียม อบต.ค านาดี อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
204 นางสาวบัวขาว พรมโสภา เทศบาลต าบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
205 นางยุพา  วงษ์เสง่ียม อบต.ตาขัน อ.บ้านค่าย ระยอง ท่ัวไป
206 นางสาวชาพิมญช์ุ  ธารเนตร อบต.ตาขัน อ.บ้านค่าย ระยอง ท่ัวไป
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207 นางสาวกัญชุดา ศิริเอก อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง ราชบุรี ท่ัวไป
208 นางสาวกรรณิกา ศรีทอง อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง ราชบุรี ท่ัวไป
209 นางสาวพัชรี พันธุมิตร อบต.หนองกระเบียน อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป
210 นางสาวกัณณ์อลิน เขียววิลัย อบต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี ท่ัวไป
211 นางพันธ์ุทิพ ศรีษะ อบต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี ท่ัวไป
212 นางสาววิไลลักษณ์ เกษยา อบต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ ลพบุรี ท่ัวไป
213 นางสาวจารุวรรณ สุระโยธา เทศบาลต าบลแม่มอก อ.เถิน ล าปาง ท่ัวไป
214 นางสาวภาวรรณ ตาเป้ีย เทศบาลต าบลแม่มอก อ.เถิน ล าปาง ท่ัวไป
215 นางอารีรัตน์  มณีทิพย์ เทศบาลต าบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร ล าปาง ท่ัวไป
216 นางทิพย์วรรณ  ศรีสุมิตร เทศบาลต าบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร ล าปาง ท่ัวไป
217 นางสาวทิพวัลย์ มานะศักด์ิ อบต.ป่าสัก อ.เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
218 นางรวีวรรณ อ้ิมทับ อบต.ป่าสัก อ.เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
219 นางสาวจิราภรณ์ แสงศิลา อบต.ศรีบัวบาน อ.เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
220 นางวิรมณ เสมอใจ อบต.ศรีบัวบาน อ.เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
221 นางสาวพัชรินทร์ ธัมมากาศ เทศบาลต าบลทาปลาดุก อ.แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
222 นายจักรกฤษณ์ กาบเกตุ เทศบาลต าบลทาปลาดุก อ.แม่ทา ล าพูน ท่ัวไป
223 นางสาวกาญจนา สืบกระโทก อบต.โป่ง อ.ด่านซ้าย เลย ท่ัวไป
224 นางกิตติญา แก้วเกษศรี อบต.โป่ง อ.ด่านซ้าย เลย ท่ัวไป
225 นางสาวพชรวรรณ ดวงอุปะ อบต.กกดู่ อ.เมืองเลย เลย ท่ัวไป
226 นางจีรวรรณ เกียรติก้องอ าไพ อบต.กกดู่ อ.เมืองเลย เลย ท่ัวไป
227 นางสาวกิติยา  ม่ันชาติ อบต.ช า อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
228 นายคณิศร  เช้ือประทุม อบต.ช า อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
229 นางสาวอภิญญา จันดากุล อบต.โดด อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
230 นางรุ่งนภา ทาฤทธ์ิ อบต.โดด อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
231 นางพิศมัย ชัยวงค์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
232 นายปฏิพัทธ์ิ  แผ่นศิลา อบจ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
233 นางสาวอนุรดี  จีรแม้นพิมพ์ อบจ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
234 นางสาวรุ่งราวรรณ  คันศร อบต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
235 นายธีรวุฒิ  พ่ึงภพ อบต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
236 นางมะลิวัลย์ จันโท อบต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
237 นางสาวรัชดาวัลย์ จิโรชอารยะธนกุล อบต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
238 นางอรอุมา แก่นที อบต.หว้านค า อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
239 นางมยุรี วงค์พิมล อบต.หว้านค า อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
240 นางสาวปารณีย์ ศิริญาณ เทศบาลต าบลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ท่ัวไป
241 สิบเอกปภังกร หอมจันทร์ เทศบาลต าบลนาซอ อ.วานรนิวาส สกลนคร ท่ัวไป
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242 นางสาวพิมพร อ้ิมพัฒน์ เทศบาลต าบลนาซอ อ.วานรนิวาส สกลนคร ท่ัวไป
243 นางวานิดา เคนทวาย เทศบาลต าบลนาซอ อ.วานรนิวาส สกลนคร ท่ัวไป
244 นางสาวกฤษณา นวลจันทร์ อบต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ท่ัวไป
245 นางสาวปาณิสรา สมีแจ้ง อบต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ท่ัวไป
246 นางสาวสรวีย์ ตาเดอิน อบต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ท่ัวไป
247 นางสาวเอมวิกา อยู่เย็น อบต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ท่ัวไป
248 นางสาวพิมลพรรณ แช่มชูกุล อบต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท่ัวไป
249 นางสาววิภา จันทร์จุฬาลักษณ์ อบต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท่ัวไป
250 นางปัทมา  ทองศรี อบต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่ัวไป
251 นางพนิดา  ไวยธัญกิจ อบต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ท่ัวไป
252 นางยุพิน ทับจาก อบต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ สุโขทัย ท่ัวไป
253 นางสาวเสาวนีย์  อ่ าย้ิม อบต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ สุโขทัย ท่ัวไป
254 นางสาวฉัตรนภา ช่ืนชม อบต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ สุโขทัย ท่ัวไป
255 นางสาวนมัสนันท์ พิมพ์แก้ว อบต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ สุโขทัย ท่ัวไป
256 นางสาวนีลวัจน์ แสงเมือง อบต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ สุโขทัย ท่ัวไป
257 นางสาวสุดารัตน์  ข าแย้ม อบต.หนองกระด่ิง อ.คีรีมาศ สุโขทัย ท่ัวไป
258 นางสาวสุภาพร  บุญคง อบต.หนองกระด่ิง อ.คีรีมาศ สุโขทัย ท่ัวไป
259 นายภาสธร รักษาสัตย์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
260 นางสุภัตรา เหมชาติลือชัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
261 นางสาวเยาวรัตน์ ชุ่มทวี เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
262 นางสาวจิรภัทร คอคง อบต.ตาลเต้ีย อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
263 นางสาวสุดารัตน์ บุญเรือง อบต.สามเรือน อ.ศรีส าโรง สุโขทัย ท่ัวไป
264 นางสาวประภาศรี  จันทรานนท์ เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี ท่ัวไป
265 นางสาวนิษา เจริญเวช อบต.เสวียด อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
266 นายนฤดม ปานจันทร์ อบต.เสวียด อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
267 นางวีรญา สุปันตี อบต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
268 นางสาวนิชัญญา ธนะมูล เทศบาลต าบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ ท่ัวไป
269 นางจุฬารัตน์ ศรีเมือง เทศบาลต าบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ ท่ัวไป
270 นางกาญจนา  จรทะผา อบต.ค านาดี อ.บึงกาฬ หนองคาย ท่ัวไป
271 นางสาวอนงลักษณ์  อาจหาญ อบต.ค านาดี อ.บึงกาฬ หนองคาย ท่ัวไป
272 นางพัณณิตา ขามรัตน์ เทศบาลต าบลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี อุดรธานี ท่ัวไป
273 นางนฐมนต์ ป้องขวาเลา เทศบาลต าบลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี อุดรธานี ท่ัวไป
274 นายธนกฤต หาญอาวุธ อบต.ไชยวาน อ.ไชยวาน อุดรธานี ท่ัวไป
275 นายภัทรดนัย พิกุลหอม อบต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง อุดรธานี ท่ัวไป
276 นางสาวทัศริยา พลแพงขวา อบต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง อุดรธานี ท่ัวไป
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277 นางสาวอัจจิมา จันทร์ลอย อบต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
278 นางชุลีกร ท่ีภักดี อบต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
279 นางสุกัญญา สุราชวงศ์ อบต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดรธานี ท่ัวไป
280 นายสนิทวงศ์ สิทธ์ิเชียงพิณ อบต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดรธานี ท่ัวไป
281 นางสาวกานต์ธีรา นาบง อบต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดรธานี ท่ัวไป
282 นางสาวหน่ึงฤทัย  รูปงาม อบต.หนองสระปลา อ.หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
283 นายมานิต  สวัสด์ินาที อบต.หนองสระปลา อ.หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
284 นายวริศ  สิงห์วงศ์ อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
285 นายสุทัศ บุญอ่ิม อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
286 นางสาววรัญรดา  กิฤติกุลด ารงณัช อบต.บ้านแก่ง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
287 นางจุฑารัตน์  ชมภู อบต.บ้านแก่ง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
288 นายอนันต์  จักรน้ าอ่าง อบต.วังแดง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
289 นางบุญธรรม  ด้วงอินทร์ อบต.วังแดง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
290 นายอนุพงษ์  ผาค า อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
291 นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
292 นางสาวปราณี นวลจร อบต.น้ าหมัน อ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
293 นางจุฑาภรณ์ โพธิ อบต.คอรุม อ.พิชัย อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
294 นางสายทิพย์ เป็งเนตร์ อบต.คอรุม อ.พิชัย อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
295 นายประเสริฐ หมู่ไพศาล อบต.คอรุม อ.พิชัย อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
296 นางอังศกร  บ ารุงรัตน์ อบต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน อุทัยธานี ท่ัวไป
297 นางสาวรัตนาภรณ์ ห่านวิไล อบต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน อุทัยธานี ท่ัวไป

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562
จ ำนวนคน
หญิง   242 คน
ชาย     55 คน
อำหำร
ท่ัวไป   286 คน
มุสลิม   11 คน


