
รุน่ที ่9 1 23/2/2020

ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางสาวพรทิพย์  รักเมือง อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม กระบ่ี ท่ัวไป
2 นางสาววรรณา ไหมสีทอง อบต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม กระบ่ี ท่ัวไป
3 นางสาวสุภาวดี แสนเดช อบต.เขาคราม อ.เมืองกระบ่ี กระบ่ี ท่ัวไป
4 นางสาวฉวีวรรณ ดวงเกิด อบต.เขาคราม อ.เมืองกระบ่ี กระบ่ี ท่ัวไป
5 นางสาวดุจดาว  บุญเชิด อบต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค กาญจนบุรี ท่ัวไป
6 นายพีรพงษ์  เบญจพิพัฒน์กุล อบต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค กาญจนบุรี ท่ัวไป
7 นายสันติ มาตรา เทศบาลต าบลล าคลอง อ.เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
8 นางสาวจิตรา พรมโนภาส เทศบาลต าบลแซงบาดาล อ.สมเด็จ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
9 นางสาวชญาณิศา แจ่มจันทร์ เทศบาลต าบลแซงบาดาล อ.สมเด็จ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป

10 นางจิตกานดา นามสง่า อบต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
11 นางประโลม ข าเขียว อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ ก าแพงเพชร ท่ัวไป
12 นางสาวกษมา มาเม่น อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ ก าแพงเพชร ท่ัวไป
13 นางสาวจันทร์รัตน์ ลาบัวใหญ่ เทศบาลต าบลห้วยยาง อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
14 นางสาวคัมภีรดา ศรีสมครุฑ เทศบาลต าบลห้วยยาง อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
15 นางพรพิทย์ สารสมัคร อบต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
16 นางอุไรวรรณ อุทัยสา อบต.ห้วยโจด อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
17 นางสุทธิลักษณ์ สังสุทธิ อบต.ห้วยโจด อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
18 นางจันทิมา ชุมพล อบต.หัวนาค า อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
19 นางศุภวรรณ พิจารโชติ อบต.หัวนาค า อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
20 นางรัศมี กัสปะ อบต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ ขอนแก่น ท่ัวไป
21 นางสาวณัฐรดา ปล้ืมวงษ์ อบต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ ขอนแก่น ท่ัวไป
22 นางสาวนันทวัลย์ ป่ินพงศ์พันธ์ อบต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ ขอนแก่น ท่ัวไป
23 นางปาริฉัตร เกตุสุวรรณ เทศบาลต าบลโนนศิลา อ.โนนศิลา ขอนแก่น ท่ัวไป
24 สิบเอกสุริยะ บาลี เทศบาลต าบลโนนศิลา อ.โนนศิลา ขอนแก่น ท่ัวไป
25 นายภาคภูมิ อนุภวาลย์ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ท่ัวไป
26 นางสาวพัชรินทร์ โพธิราช เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ท่ัวไป
27 นางสาวนิตยา จันทร์ศรี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ท่ัวไป
28 นางสาววรินทร ลิมสุวรรณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ท่ัวไป
29 นางธัญชนก  คิดชัย เทศบาลต าบลแก่นฝาง อ.บ้านฝาง ขอนแก่น ท่ัวไป
30 นางสาวสุมารี ลาตุ่น เทศบาลต าบลแก่นฝาง อ.บ้านฝาง ขอนแก่น ท่ัวไป
31 นางจินดา  หินแก้ว อบต.หนองแวง อ.พระยืน ขอนแก่น ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
32 นางสาวจุฑารัตน์  ชัยดี อบต.โจดหนองแก อ.พล ขอนแก่น ท่ัวไป
33 พันจ่าตรี ยงกิจ  พุทธศานต์ิบัณฑิต อบต.โจดหนองแก อ.พล ขอนแก่น ท่ัวไป
34 นางสาวสมพิศ พิทักษ์ อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น ท่ัวไป
35 นางสาวเรือนรุ่ง วรบุตร อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น ท่ัวไป
36 นางสาวหฤทัย เทือกเพีย อบต.ดอนฉิม อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น ท่ัวไป
37 ว่าท่ีร้อยตรี คนบุญ ศิริโชติ อบต.ดอนฉิม อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น ท่ัวไป
38 นางสาวทิพย์สุดา ไคฮาร่า อบต.ดอนฉิม อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น ท่ัวไป
39 นางสาวอาภาพร เพชรเสถียร อบต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
40 นางสาวบุษบา ดอมไธสง อบต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
41 นางกานต์พิชชา สกุลคู อบต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
42 นางวารุณี ตระหง่าน อบต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
43 นางสาวปมิตรา อัคคะชาติ อบต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
44 นายชัยโรจน์ สาช านาญ อบต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู ขอนแก่น ท่ัวไป
45 นายเปรมประชา สีหาบุตร อบต.ขนวน อ.หนองนาค า ขอนแก่น ท่ัวไป
46 นายวินัย เรืองศรี อบต.ขนวน อ.หนองนาค า ขอนแก่น ท่ัวไป
48 นางสาวสุภาพร สารการ เทศบาลต าบลท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ท่ัวไป
49 สิบเอกธนภณ คล่ีบาน เทศบาลต าบลท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ท่ัวไป
50 นายอรรถกร อยู่ในธรรม เทศบาลต าบลท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ท่ัวไป
51 นางสาวประกายแก้ว  ธิวะโต อบต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี ท่ัวไป
52 นางสาวบุษราภรณ์  โซ่เงิน อบต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี ท่ัวไป
53 นางสาวเยาวเรศ สวัสดีมงคล อบต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี ท่ัวไป
54 นางสาวพรศิริ จิตต์สม อบต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี ท่ัวไป
55 นางสาวสุนิจ  ชาติช านาญ เทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร ชัยภูมิ ท่ัวไป
56 นางสาวธัญรัศม์  ก าลังยง เทศบาลต าบลทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร ชัยภูมิ ท่ัวไป
57 นางนิศากร แนวประเสริฐ อบต.บ้านกอก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ ท่ัวไป
58 นางรัตนา นาสูงเนิน อบต.บ้านกอก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ ท่ัวไป
59 นางวนาภรณ์  ดวงประทุม อบต.บ้านขาม อ.จัตุรัส ชัยภูมิ ท่ัวไป
60 นางจตุพร ไตรยศ อบต.บ้านขาม อ.จัตุรัส ชัยภูมิ ท่ัวไป
61 นางสาวทศพร ประกิจ อบต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ ท่ัวไป
62 นางสาวอบจันทร์ ปล่ังกลาง อบต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ ท่ัวไป
63 นางสาวสุวรรณา  หยุยจันทึก อบต.หนองโดน อ.จัตุรัส ชัยภูมิ ท่ัวไป
64 นางสาวพรเพ็ญ  สนณรงค์ อบต.หนองโดน อ.จัตุรัส ชัยภูมิ ท่ัวไป
65 นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ อบต.กวางโจน อ.ภูเขียว ชัยภูมิ ท่ัวไป
66 นางสาวล าไพ  ทีดินด า อบต.กวางโจน อ.ภูเขียว ชัยภูมิ ท่ัวไป
67 นายเกียรติพงษ์  รอดแก้ว อบต.กวางโจน อ.ภูเขียว ชัยภูมิ ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
68 นางธนภร  พงษ์วิเศษ เทศบาลต าบลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ท่ัวไป
69 นายวรพล  พงษ์วิเศษ เทศบาลต าบลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ท่ัวไป
70 นางอรุณศิริ ม่ิงค ามี อบจ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ท่ัวไป
71 นางอนงค์รักษ์ ไชยสงคราม อบจ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ท่ัวไป
72 นางวัชราภรณ์ ค าบุญเรือง อบจ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ท่ัวไป
73 นางสุมาลี ภูโสภา อบจ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ท่ัวไป
74 นางสรัญญา ฝ้ันอุตมะ อบต.ห้วยทราย อ.สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
75 นายสุรศักด์ิ จันทร์ตาเงิน อบต.ห้วยทราย อ.สันก าแพง เชียงใหม่ ท่ัวไป
76 นางสาวกรกมล เสรีรักษ์ เทศบาลต าบลโคกหล่อ อ.เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
77 นางสาวอมรรัตน์ ประดิษฐ เทศบาลต าบลโคกหล่อ อ.เมืองตรัง ตรัง ท่ัวไป
78 นายสุรพัศ ระถะยาน อบต.เกาะกูด อ.เกาะกูด ตราด ท่ัวไป
79 นางสาวกัญญลักษณ์ โยธาภิรมย์ อบต.เกาะกูด อ.เกาะกูด ตราด ท่ัวไป
80 นางสาวอาภาภัทร อุทธบูรณ์ เทศบาลต าบลเขาสมิง อ.เขาสมิง ตราด ท่ัวไป
81 นางสาวสุดา  ช่วยดี เทศบาลต าบลเขาสมิง อ.เขาสมิง ตราด ท่ัวไป
82 นางสาวสริตา หงษ์ประดับ อบจ.ตราด อ.เมืองตราด ตราด ท่ัวไป
83 นางสาวพรไพริน ค าสวัสด์ิ อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
84 นางสาวสมศรี ฆ้อนเท่ียงธรรม อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
85 ว่าท่ีร้อยตรี สัมพันธ์ ศรีไชยเลิศ อบต.นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม ท่ัวไป
86 นางรรวีวรรณ กุนชน อบต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม นครพนม ท่ัวไป
87 นางสาวสุวเนตร ธงยศ อบต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม นครพนม ท่ัวไป
88 นางสาวกชพร ไชยพันธ์ุ เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ นครพนม ท่ัวไป
89 นางสาววัลภา สังกะสิงห์ เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ นครพนม ท่ัวไป
90 นางภาราณีย์ รัชอินทร์ เทศบาลต าบลเรณูนคร อ.เรณูนคร นครพนม ท่ัวไป
91 นางอัญชลี หงษ์ภักดี เทศบาลต าบลเรณูนคร อ.เรณูนคร นครพนม ท่ัวไป
92 นางสาวสิรีย์พร  ตองติดรัมย์ อบต.คูขาด อ.คง นครราชสีมา ท่ัวไป
93 นางรุ่งอรุณ  โชตินอก อบต.คูขาด อ.คง นครราชสีมา ท่ัวไป
94 จ่าเอก เอกพจน์ เทียบแสน อบต.ทองหลาง อ.จักราช นครราชสีมา ท่ัวไป
95 นางสาวเกศินี  กรวยสวัสด์ิ อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง นครราชสีมา ท่ัวไป
96 นางมยุรา  ประสมบูรณ์ อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง นครราชสีมา ท่ัวไป
97 นางชลพินท์ุ จันทรวิวัฒน์ เทศบาลต าบลโนนไทย อ.โนนไทย นครราชสีมา ท่ัวไป
98 นางสาวฉันทนา จงหม่ืนไวย เทศบาลต าบลโนนไทย อ.โนนไทย นครราชสีมา ท่ัวไป
99 นางทัศวรรณ  หม่ันการ อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ท่ัวไป

100 นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ท่ัวไป
101 นางสุภาพร ทูลไธสง อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย นครราชสีมา ท่ัวไป
102 นางทองสา แรตไธสง อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย นครราชสีมา ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
103 นางนันทพร  ยอดเถ่ือน อบต.นางร า อ.ประทาย นครราชสีมา ท่ัวไป
104 นางสาววราภรณ์  ช่างเกวียน อบต.นางร า อ.ประทาย นครราชสีมา ท่ัวไป
105 นางจุมพิศ  คุณล้าน อบต.โนนเพ็ด อ.ประทาย นครราชสีมา ท่ัวไป
106 นางสาวปวีณา  ทีมีศรี อบต.เมืองโดน อ.ประทาย นครราชสีมา ท่ัวไป
107 นางสาวอรวรรณ  ชมพุทธ์ อบต.เมืองโดน อ.ประทาย นครราชสีมา ท่ัวไป
108 นางนิยม  ชัยนา อบต.หนองพลวง อ.ประทาย นครราชสีมา ท่ัวไป
109 นางกชกร  กองทุ่งมน อบต.หนองพลวง อ.ประทาย นครราชสีมา ท่ัวไป
110 นางสาวรุจิรา ภูมิโคกรักษ์ อบต.กฤษณา อ.สีค้ิว นครราชสีมา ท่ัวไป
111 นางสาวพิกุล ศิริปรุ อบต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา ท่ัวไป
112 นางอารมย์ ปลอดทอง อบต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา ท่ัวไป
113 นายเจษฎาพงษ์ แสงสุวรรณ์ เทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ ท่ัวไป
114 นายพล พรหมมา เทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ ท่ัวไป
115 นางสาวมยุรา สาคร อบต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย นนทบุรี ท่ัวไป
116 นางสาวพัชรี ระพีพัฒนะชลธาร อบต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย นนทบุรี ท่ัวไป
117 นางกัญญาภา จ าพรต เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี ท่ัวไป
118 นางสาวจันจิรา ปรีอ่ า เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี ท่ัวไป
119 นางสาวลาตีพ๊ะ อารง อบต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ นราธิวาส มุสลิม
120 นางวรางค์คนา ต้ังเพชรศักด์ิกุล อบต.แม่สาคร อ.เวียงสา น่าน ท่ัวไป
121 นายอุเทน เงินโน อบต.แม่สาคร อ.เวียงสา น่าน ท่ัวไป
122 นางพิชชาภรณ์ เลพล อบต.นาดง อ.ปากคาด บึงกาฬ ท่ัวไป
123 นางสาวบุศบา พรมอาด อบต.หนองยอง อ.ปากคาด บึงกาฬ ท่ัวไป
126 นางสาวสุภาพร  ศุขมณี อบต.กระแชง อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
127 ว่าท่ีร้อยตรี ขวัญชัย ใจคง อบต.บ้านกลึง อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
128 นางมาลีรัตน์ จิตประกอบ อบต.ไม้ตรา อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
129 นางสาวสุภาวดี ศรีวิไชย อบต.พระแก้ว อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
130 นางสาวสุจีรา สกุณา อบต.พระแก้ว อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
131 นางสาวไพลิน เทียนข า อบต.หนองน้ าใส อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
132 นางสาวศิริวรรณ นากจีนวงค์ อบต.ดงเสือเหลือง อ.โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
133 นางสาวสุรีพร อุบลดี อบต.ดงเสือเหลือง อ.โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร ท่ัวไป
134 นางสาวดลฤดี  มังสุไร อบต.น้ ากุ่ม อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
135 นางสาวรัตนาวดี  จันดาวงษ์ อบต.น้ ากุ่ม อ.นครไทย พิษณุโลก ท่ัวไป
136 นายพงศ์ศิริ เมืองมนต์ อบต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี ท่ัวไป
137 นางวรรณรัตน์ การก่ิงไพร อบต.น้ าร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
138 นายไกรศักด์ิ สุทธนะ เทศบาลต าบลสอง อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
139 นายจักรพงศ์ จงสุขสันติกุล เทศบาลต าบลสอง อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
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140 นางสาวศรินยา พูนพรพัฒนากุล เทศบาลต าบลสอง อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
141 นางปัฐยาวัต เสาระวะ เทศบาลต าบลห้วยหม้าย อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
142 นางสาวอภิวันท์ ไชยยา อบต.เตาปูน อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
143 นางสาวสุวิมล กิติ อบต.เตาปูน อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
144 นายศักด์ิชัย เนตรวงศ์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
145 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ อบต.สะเอียบ อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
146 นางวิภาดา ผ่องพันธ์ุ อบต.หัวเมือง อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
147 นายบรรณวัฒน์ มงคล อบต.หัวเมือง อ.สอง แพร่ ท่ัวไป
148 นางสาวรภีพร นามโคตร อบต.กุดรัง อ.กุดรัง มหาสารคาม ท่ัวไป
149 นางสาววนิดา  สุทธิประภา อบต.หนองกุง อ.นาเชือก มหาสารคาม ท่ัวไป
150 นายนันทะวัฒน์  ไชยสันต์ อบต.หนองกุง อ.นาเชือก มหาสารคาม ท่ัวไป
151 นางสาวอรษา กาญจนศรี เทศบาลต าบลแวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ท่ัวไป
152 นางสาวชรินทร์ทิพย์  อุทัยสาร์ เทศบาลต าบลแวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ท่ัวไป
153 นางวิภารัตน์ หนักแน่น อบต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ท่ัวไป
154 นางขวัญชนก ประทุมมาตร อบต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ท่ัวไป
155 นางเสาวนีย์ พิมทอง อบต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ท่ัวไป
156 นางนิตยา หงษ์พันธ์ อบต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ท่ัวไป
157 นายเฉลิมชัย ค าประภา อบต.นาภู อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ท่ัวไป
158 นางชลิตา สุปินชมภู อบต.นาภู อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ท่ัวไป
159 พันจ่าเอก ส าเนียง ลาอ่อน อบต.แวงดง อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ท่ัวไป
160 นายมงคล จันทารัมย์ อบต.แวงดง อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ท่ัวไป
161 นางอุทุมพร โยธราช อบต.แคน อ.วาปีปทุม มหาสารคาม ท่ัวไป
162 นางสาวโสรยา ศาลาแดง อบต.แคน อ.วาปีปทุม มหาสารคาม ท่ัวไป
163 นางประไพศรี นามหนวด อบต.แคน อ.วาปีปทุม มหาสารคาม ท่ัวไป
164 นางสาวอภิญญา  ดาวเรือง อบต.งัวบา อ.วาปีปทุม มหาสารคาม ท่ัวไป
165 นางมยุรา  อาจวิชัย อบต.งัวบา อ.วาปีปทุม มหาสารคาม ท่ัวไป
166 นายชินชนะ พิริยะธนกุล เทศบาลต าบลผักแว่น อ.จังหาร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
167 นายสมศักด์ิ ค าเกตุ เทศบาลต าบลผักแว่น อ.จังหาร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
168 นางสาวพรพิมล เสรษฐ์วิบูลย์ เทศบาลต าบลธงธานี อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
169 นางวัลยา วรวงษ์ เทศบาลต าบลธงธานี อ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
170 นางเครือวัลย์ ตละแก้ว อบต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
171 นางนลินรัตน์ เตโช อบต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
172 นางสาวสมใจ เรือนพิษ อบต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
173 นางดารณี ชัยมานะพร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
174 นางสาวเสาวณีย์ วงศ์ธรรม เทศบาลต าบลหนองหิน อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
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175 นางสาวนิตจนา ภารัง เทศบาลต าบลหนองหิน อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
176 นายจักรกฤษณ์ มีตน เทศบาลต าบลหนองหิน อ.เมืองสรวง ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
177 นางกนกวรรณ นุ้ยโถง อบต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป
178 นางสาวกุลิสรา จ าปาหอม อบต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป
179 นางสาวขวัญหล้า  หิรนรมย์ อบต.นามาลา อ.นาแห้ว เลย ท่ัวไป
180 นางสาวมลทิพย์ จันทะพินิจ อบต.นามาลา อ.นาแห้ว เลย ท่ัวไป
181 นางสาวปวีอร  เพียค า อบต.น้ าสวย อ.เมืองเลย เลย ท่ัวไป
182 นางนิตยา  วิเศษดี อบต.น้ าสวย อ.เมืองเลย เลย ท่ัวไป
183 นางสาวปิยดา นาคครุฑ อบต.วังสะพุง อ.วังสะพุง เลย ท่ัวไป
184 นางสาวดวงนภา จันทเขต เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
185 นางสาวทิพย์รัตน์ ภูพวก เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
186 นางสาวกฤษริณญา โพธ์ิปรึก อบต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
187 นางฐิติพรรณ สมพร อบต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
188 นางสาวนิพัทธา แสงสุขวาว อบต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
189 นางสุกานดา วันสุดล อบต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
190 นางชนาธิป เวียงธรรม อบต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
191 จ่าสิบตรีหญิง อรวรรณ พันธเสน อบต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
192 นางสาวมะลิ สอนเพชร อบต.เสียว อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
193 นางสาวนิลุบล บุญขันธ์ อบต.เสียว อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
194 นางสาวกมลชนก  แก้วค า อบต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
195 นางสาวนวลจันทร์ ผาแก้ว อบต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
196 นางศรีสนอง ไชยคุณ อบต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
197 นางสาวเพลินจิตร กล่ินกล่อม อบต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
198 นางสาวอัมพิกา สตารัตน์ เทศบาลต าบลบัวหุ่ง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
199 นางจีรสุดา ต่อต้น เทศบาลต าบลบัวหุ่ง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
200 นายณัฐวิธวัณย์ แหวนหล่อ อบต.เมืองแคน อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
201 นางพัชรียา เขตนิมิตร อบต.เมืองแคน อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
202 นางภัทรานิษฐ์ ศรีละพันธ์ อบต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
203 นางสาวคัคนางค์ เสาเวียง อบต.หนองหมี อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
204 นางสาววรรณภา  ประชาราษฎร์ อบต.ตูม อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
205 นางสาวฐิตาภา  ธานี อบต.ตูม อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
206 นางณัฏฐธิดา ไพลพิทักษ์สกุล อบต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
207 นางรุจิรดาภา ธรรมนิยม อบต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
208 นางสาววิไลลักษณ์ จันทะเสน อบต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
209 นางสาวสุมาลี จิตตะโคตร์ อบต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
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210 นางสาวกุญช์ภัสส์ พงษ์ธนู อบต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
211 นางปัญญาพร สิงห์ดง อบต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
212 นางสาวภคพร สุตาพันธ์ อบต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
213 นางสาวปภาวรินทร์ โสพัฒน์ อบต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
214 นางอุไรวรรณ์ ชิตบุตร อบต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ สกลนคร ท่ัวไป
215 นางสาวประภาพร ผาอินทร์ อบต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ สกลนคร ท่ัวไป
216 นางนุชศรา พลอาษา อบต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สกลนคร ท่ัวไป
217 นางสาวเนตรนภา พรมสิทธ์ิ อบต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ สกลนคร ท่ัวไป
218 นางกิตติสุข  อาวุธ เทศบาลต าบลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง สกลนคร ท่ัวไป
219 นายชวโรจน์  งามบุตรดา เทศบาลต าบลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง สกลนคร ท่ัวไป
220 นางนันทนา  พ่อไชยราช เทศบาลต าบลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง สกลนคร ท่ัวไป
221 นายอติเทพ เครือค า เทศบาลต าบลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง สกลนคร ท่ัวไป
222 นายเอกลักษณ์ รัตนะพันธ์ุ อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง สกลนคร ท่ัวไป
223 นางสาวมลนภา หาญจางสิทธ์ิ อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง สกลนคร ท่ัวไป
224 นางอารมย์  นวลหอม อบต.ท านบ อ.สิงหนคร สงขลา ท่ัวไป
225 นางรัชฎาภรณ์  ช านาญเนียม อบต.ท านบ อ.สิงหนคร สงขลา ท่ัวไป
226 นางสาววัลยา อบทอง อบต.ควนขัน อ.เมืองสตูล สตูล มุสลิม
227 นายนารา ปากบารา อบต.ควนขัน อ.เมืองสตูล สตูล มุสลิม
228 นางสุรี จองป้อ เทศบาลต าบลกลางดง อ.ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ท่ัวไป
229 นางศุภาพร ลือโฮ้ง เทศบาลต าบลกลางดง อ.ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ท่ัวไป
230 นางพยอม ชาญเพราะ อบต.ทุ่งเสล่ียม อ.ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ท่ัวไป
231 นางนงรักษ์ เย็นส าราญ อบต.ทุ่งเสล่ียม อ.ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ท่ัวไป
232 นางสาววาสนา สายนวน อบต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ท่ัวไป
233 นางสาวสาคร ดวงจันทร์ อบต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ท่ัวไป
234 นางสาวพนิดา เน่ืองกันทา อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ท่ัวไป
235 นายอนุพันธ์ อินทรศิลา อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย ท่ัวไป
236 นางสาวนราภรณ์  สุนานันท์ อบต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร สุโขทัย ท่ัวไป
237 นางสาวหน่ึงฤทัย  หนุนนาค อบต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร สุโขทัย ท่ัวไป
238 นางสาวกานต์ญาดา  พุ่มทับทิม อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร สุโขทัย ท่ัวไป
239 นางสาวกรรณิกา  ทองมา อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร สุโขทัย ท่ัวไป
240 นางสาวอารีย์ ช่างสนิท อบต.น้ าขุม อ.ศรีนคร สุโขทัย ท่ัวไป
241 นางสาวรุ่งรัฐ พละทรัพย์ อบต.น้ าขุม อ.ศรีนคร สุโขทัย ท่ัวไป
242 นางศศิธร ละม้าย อบต.ไชยคราม อ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
243 นางสาวอังคณา โสภาพงศ์ อบต.ไชยคราม อ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
244 นางสาวมณฑา  อินณรงค์ อบต.ปากแพรก อ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
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245 จ่าเอก ดนัยณัฐ  รัตนภูมิ อบต.ปากแพรก อ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
246 นางสาวรัตนวดี บุตรดีขันธ์ อบต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
247 นางสาวเตือนใจ ปัญญาไว อบต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
248 นายสมเกียรติ ท่าดี อบต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
249 นายอ าพล จันทา อบต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
250 นายธีรนันท์ วัฒนาคานนท์ อบต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
251 นางสาวศิริมาส ยอดชลูด อบต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
252 นางสาวณัฐวดี ศรีมาลา อบต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
253 นางปิลันธนา ปัติโชติชัย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ หนองคาย ท่ัวไป
254 นางสุภารักษ์ พลเย่ียม เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ หนองคาย ท่ัวไป
255 นางน้ าฝน เพียดสิงห์ เทศบาลต าบลนาค าไฮ อ.เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
256 นายสากล เพียดสิงห์ เทศบาลต าบลนาค าไฮ อ.เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
257 นายสุริยากร ไชยภา อบต.โนนขม้ิน อ.เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
258 นายศักด์ิชัย  พลสวัสด์ิ อบต.โนนขม้ิน อ.เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
259 นางสมใจ สุวรรณโสม อบต.โนนขม้ิน อ.เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
260 นางสาวสุกัลยา  ศรีลุนช่าง อบต.โนนขม้ิน อ.เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
261 นางสาวศิรินธร ผาเพ็ญ อบต.โนนขม้ิน อ.เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
262 นางอาริสษา ปริปุณณะ เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู ท่ัวไป
263 นางพวงพยอม อุดชา เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู ท่ัวไป
264 นางสาวทัศนีย์ ชัยค าภา เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู ท่ัวไป
265 นางมญธ์ุกษิฐา  ขุนทอง เทศบาลต าบลสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ท่ัวไป
266 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กัลยา  สารข้าว เทศบาลต าบลสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ท่ัวไป
267 นายโยธิน อุปริสาร อบต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ ท่ัวไป
268 นางสาวมะนีวรรณ์ หวังสิน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ อ.หัวตะพาน อ านาจเจริญ ท่ัวไป
269 นางสาวสลิลทิพย์ ทองโพธ์ิศรี เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ อ.หัวตะพาน อ านาจเจริญ ท่ัวไป
270 นางวลัยรัตน์ เลพล เทศบาลต าบลเชียงเพ็ง อ.กุดจับ อุดรธานี ท่ัวไป
271 นางทิพย์วรรณ์ ผลเกิด เทศบาลต าบลเชียงเพ็ง อ.กุดจับ อุดรธานี ท่ัวไป
272 นางยุภาวรุณ แสนพล เทศบาลต าบลกงพานพันดอน อ.กุมภวาปี อุดรธานี ท่ัวไป
273 นางสาววิภารัตน์  พนมใหญ่ อบต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี อุดรธานี ท่ัวไป
274 นายสุรการ ศรีบุญเรือง อบต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี อุดรธานี ท่ัวไป
275 นางมัญชรีญา ทองธิราช เทศบาลต าบลนิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
276 นางสาวจิราพร บุตรค าโชติ เทศบาลต าบลหนองบัว อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
277 นายค าพันธ์ พรหมอินทร์ เทศบาลต าบลหนองบัว อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
278 นายนพดล จินตะกัน อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง อุทัยธานี ท่ัวไป
279 นางสาวศศิกัญญา ล้อจงเฮง อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง อุทัยธานี ท่ัวไป
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280 นางสาวธัญวลัย นามศรี อบต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ท่ัวไป
281 นายนเรศ จันทร์สุข อบต.เจียด อ.เขมราฐ อุบลราชธานี ท่ัวไป
282 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวบก อบต.เจียด อ.เขมราฐ อุบลราชธานี ท่ัวไป
283 นางสาวอัจฉราพร แสงเขียว อบต.ก่อเอ้ อ.เข่ืองใน อุบลราชธานี ท่ัวไป
284 นางสาวบุญรัตน์ ทีรวม อบต.โนนรัง อ.เข่ืองใน อุบลราชธานี ท่ัวไป
285 นางวิมลวรรณ ใจภพ เทศบาลต าบลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ท่ัวไป
286 นางสาวสายไหม เข็มธนู เทศบาลต าบลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ท่ัวไป
287 นางพรรณธิภา จรรยากรณ์ อบต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
288 นายเลิศหล้า จรรยากรณ์ อบต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
289 นางสาวนันทิดา จันทาเทพ อบต.สองคอน อ.โพธ์ิไทร อุบลราชธานี ท่ัวไป
290 นายศิริชัย วงค าเกิด อบต.สองคอน อ.โพธ์ิไทร อุบลราชธานี ท่ัวไป
291 นางสาวสุภาวนีย์ นันทะญาติ อบต.สองคอน อ.โพธ์ิไทร อุบลราชธานี ท่ัวไป
292 นายมาวิน นามแดง อบต.สองคอน อ.โพธ์ิไทร อุบลราชธานี ท่ัวไป
293 นายพากเพียร ศิริพงษ์ อบต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ท่ัวไป
294 นางสาวนุชิดา พิมพ์หล่อ อบต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ท่ัวไป
295 นางสาวภารดี มันธุภา เทศบาลต าบลห้วยขะยุง อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
296 นางวิไลลักษณ์ จันทิมา อบต.คูเมือง อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
297 นางสาวเกวลี เทียนแก้ว อบต.คูเมือง อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
298 นางสาวประวีณา  เวฬุวนารักษ์ อบต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ท่ัวไป
299 นางสาวทิพย์พนิตา  สันตะพันธ์ อบต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ท่ัวไป
300 นางกัลยรัตน์ กาญจนพรภิญโญ อบต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ท่ัวไป
301 นางสาวอภิญญา สายงาม อบต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ท่ัวไป
302 นางสาวบุญญิตา อุ้มบุญ เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ท่ัวไป
303 นางสาวสุมาลี หงษ์ค า เทศบาลต าบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ท่ัวไป
304 นางสาวศิริวรรณ โมคศิริ อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ท่ัวไป
305 นายทีปกร ดอนสิงห์ อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ท่ัวไป
306 นางสาวศตพร นาริโพธ์ิ เทศบาลต าบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ท่ัวไป
307 นางณัฐชานันท์ อาจเอ่ียม เทศบาลต าบลโคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ท่ัวไป
308 นางสาวธันวาพร พวงทอง อบต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
309 นางอุ่นเรือน  ซ่ือตรง อบต.บางนา อ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
310 นางสาวสุนันท์  คุ้มศิริ อบต.บ้านขวาง อ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป
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1 นางสาวอัจฉรา แขสว่าง เทศบาลต าบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
2 นางนิออน แย้มไสย เทศบาลต าบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
3 นางวรกานต์ พิมพ์รส อบต.บ่อแก้ว อ.นาคู กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
4 นางธีรวรรณ ทรัพย์พงษ์ อบต.บ่อแก้ว อ.นาคู กาฬสินธ์ุ ท่ัวไป
5 นางอมรพรรณ อ่อนตานา อบต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง ก าแพงเพชร ท่ัวไป
6 นางสาวจารุวรรณ ประภานิติเสถียร อบต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง ก าแพงเพชร ท่ัวไป
7 นางสาวสุพิชญา เปียชาติ อบต.วังไทร อ.คลองขลุง ก าแพงเพชร ท่ัวไป
8 นางสาวสุขฤทัย กิริพันธ์ุ อบต.วังไทร อ.คลองขลุง ก าแพงเพชร ท่ัวไป
9 นางสาวนภารัตน์ บัวเจริญ เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ก าแพงเพชร ท่ัวไป

10 นางสาวพรนภา เพลียโคตร เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ก าแพงเพชร ท่ัวไป
11 นายพงษ์ศักด์ิ  ยศปัญญา อบต.นาบ่อค า อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
12 จ่าสิบเอก นพดล  โอสถ อบต.นาบ่อค า อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ท่ัวไป
13 นายทิวา นิลหล้า อบต.บ้านฝาง อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
14 นางสาวสุกัญญา พรมบุ อบต.บ้านฝาง อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
15 นางสาวสุดาวดี แสวงนาม อบต.บ้านฝาง อ.กระนวน ขอนแก่น ท่ัวไป
16 นางสุขใจ สิริจงวัฒนา เทศบาลต าบลวังชัย อ.น้ าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป
17 นางผุสดี แสนเศษ อบต.โนนแดง อ.โนนศิลา ขอนแก่น ท่ัวไป
18 นางศุภกานต์  หล้าโฮย เทศบาลต าบลในเมือง อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ท่ัวไป
19 นางศรีสุดา  นนตา เทศบาลต าบลในเมือง อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ท่ัวไป
20 นางสาวชวนพิศ แสนประถม อบต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง ขอนแก่น ท่ัวไป
21 นายณรงค์ ประวันเตา อบต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง ขอนแก่น ท่ัวไป
22 นายประพนธ์ สุทธิประภา เทศบาลต าบลบ้านโต้น อ.พระยืน ขอนแก่น ท่ัวไป
23 นางรัชนีวรรณ ยุบลพันธ์ เทศบาลต าบลบ้านโต้น อ.พระยืน ขอนแก่น ท่ัวไป
24 นางสาววิจิตตรา ฉิมพลี เทศบาลต าบลบ้านโต้น อ.พระยืน ขอนแก่น ท่ัวไป
25 นางสาวสุภาวดี โพธ์ิไหม อบต.ภูเวียง อ.ภูเวียง ขอนแก่น ท่ัวไป
26 นางสาวเบญจมาศ ทุมสุด อบต.ภูเวียง อ.ภูเวียง ขอนแก่น ท่ัวไป
27 นายประมวล ศรีวงษ์ เทศบาลต าบลแวงน้อย อ.แวงน้อย ขอนแก่น ท่ัวไป
28 นายอ านาจ นาอุดม เทศบาลต าบลแวงน้อย อ.แวงน้อย ขอนแก่น ท่ัวไป
29 นางสาววิชญาพร ไกรวัน เทศบาลต าบลแวงน้อย อ.แวงน้อย ขอนแก่น ท่ัวไป
30 นางสาวจุฑามาส ทิพเวช เทศบาลต าบลตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
31 นางสาวธิติมา สาหร่ายทอง เทศบาลต าบลตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
32 นางสาวเทียนวรรณ เย็นเยือก เทศบาลต าบลทรายขาว อ.สอยดาว จันทบุรี ท่ัวไป

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเช่ือมโยงระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (e-Plan – eMENSCR)” ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
รุ่นท่ี 10 ระหว่ำงวันท่ี 2 - 4 มีนำคม พ.ศ. 2563
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33 นางสาวมะลิวัลย์ พันธ์จิตร เทศบาลต าบลทรายขาว อ.สอยดาว จันทบุรี ท่ัวไป
34 นางสาวอรุณ ประสาน เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
35 นางสาวชุรีพร รุ่งอรุณ เทศบาลต าบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
36 นางสาวอรวดี เข็มทอง อบต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
37 นางสาวกรองแก้ว พงประดิษฐ อบต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป
38 นางสาวสุดารัตน์ พรมลอย เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ท่ัวไป
39 นางสาวกัญณ์ชลา นิศรี เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ท่ัวไป
40 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จุฑามาศ ดีเลิศ เทศบาลต าบลธาตุทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี มังสวิรัติ
41 นางสาวกรรณิการ์ โยรัมย์ เทศบาลต าบลธาตุทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี ท่ัวไป
42 นางสาวกฤตยา เพ็ชรสุวรรณ อบต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี ท่ัวไป
43 นางสาวทิพวรรณ ลิขิตขจรกิจ อบต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี ท่ัวไป
44 นายกิติพงษ์  กตัญญู เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี ท่ัวไป
45 นางวรรณลดา  ใจรักษ์ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี ท่ัวไป
46 นายเสกสรร ฉายชัยภูมิ อบต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ท่ัวไป
47 สิบเอก ประเสริฐ บ ารุงเขต อบต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ท่ัวไป
48 นางสาวแอนนา  ถ้วยทอง อบต.ดอนยาง อ.ปะทิว ชุมพร ท่ัวไป
49 นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิราช เทศบาลต าบลขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
50 นางชุติมา น่ิมน้อย เทศบาลต าบลขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร ชุมพร ท่ัวไป
51 นางกิริยา ชุ่มมงคล อบต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป
52 นางวราภรณ์ ศรีเจริญ เทศบาลต าบลเวียงชัย อ.เวียงชัย เชียงราย ท่ัวไป
53 นายฐิติพงษ์ ประมูลวงค์ เทศบาลต าบลเวียงชัย อ.เวียงชัย เชียงราย ท่ัวไป
54 นางดรุณี  เจริญเดช เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
55 นางสาวพิทยาภรณ์  ป่าไร่ เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ท่ัวไป
56 นางสาวศรินทิพย์ สายถ่ิน อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ท่ัวไป
57 นางญาณิศา แก้วกระจ่าง อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ท่ัวไป
58 นางสาวชุติกาญจน์ เทพสุทธ์ิ เทศบาลต าบลควนโพธ์ิ อ.ย่านตาขาว ตรัง ท่ัวไป
59 นางสาวยศวดี จันทรัตน์ เทศบาลต าบลควนโพธ์ิ อ.ย่านตาขาว ตรัง ท่ัวไป
60 นายศิวัช ปานทน อบต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ ตรัง ท่ัวไป
61 นายสมบัติ เอกวารสาร อบต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง ตาก ท่ัวไป
62 นายกฤษฎ์ิ จ๊ะสุนา อบต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง ตาก ท่ัวไป
63 นางศรีรุ้ง พรมขจี เทศบาลต าบลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง ตาก ท่ัวไป
64 นางสาวบัวขาว มีสุข เทศบาลต าบลองครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก ท่ัวไป
65 นางสาวจิดาภา ภูส ารอง เทศบาลต าบลองครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก ท่ัวไป
66 นายธนภัทร ทุ่งศรีแก้ว อบต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน นครปฐม ท่ัวไป
67 นางสาวอัญญารัตน์ บุตรค าชิต อบต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก นครพนม ท่ัวไป
68 นายบุญจันทร์ พูลสุข อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา ท่ัวไป
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ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
69 นางสาวดือนเพ็ญ ไทยนอก อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา ท่ัวไป
70 นายยงยุทธ  บุญพรหม อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา ท่ัวไป
71 นางจันทร์เพ็ญ  วิจารย์วงษ์ อบต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา ท่ัวไป
72 นางสาวชุติมนพันธ์  สวงโทโชติบูรณ์ อบต.ตาจ่ัน อ.คง นครราชสีมา ท่ัวไป
73 นางจิระดา  รอดวินิจ อบต.ตาจ่ัน อ.คง นครราชสีมา ท่ัวไป
74 นางสาวศศิกานต์  ถาวรพรหม อบต.ด่านจาก อ.โนนไทย นครราชสีมา ท่ัวไป
75 นางสาวจารุชา  จรัสโพธ์ิ อบต.ด่านจาก อ.โนนไทย นครราชสีมา ท่ัวไป
76 นางสาวกันยกร พันธ์ุดี อบต.โตนด อ.โนนสูง นครราชสีมา ท่ัวไป
77 นางสาวไรฝน อยู่สืบเช้ือ อบต.โตนด อ.โนนสูง นครราชสีมา ท่ัวไป
78 นางสาวริสา โปร่งสันเทียะ อบต.โตนด อ.โนนสูง นครราชสีมา ท่ัวไป
79 นางวิภาวดี อาสานอก อบต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ท่ัวไป
80 นางสาวภาริกา แผนชัยภูมิ อบต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ท่ัวไป
81 นางสาววราภร ขอพรกลาง อบต.หนองหอย อ.พระทองค า นครราชสีมา ท่ัวไป
82 นางสาวสุภลักษณ์ แถมกลาง อบต.หนองหอย อ.พระทองค า นครราชสีมา ท่ัวไป
83 นางสาวทิพย์วรรณ  แป้นพะเนาว์ เทศบาลต าบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ท่ัวไป
84 นางจิรัชญา จ าปาทอง เทศบาลต าบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ท่ัวไป
85 นางเรณู นาคหนองหาญ เทศบาลต าบลเสิงสาง อ.เสิงสาง นครราชสีมา ท่ัวไป
86 นายวัชรพงศ์ เชาวลิต อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
87 สิบเอก นิกร  เก้ือมา อบต.แหลม อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช ท่ัวไป
88 นายปิยะพงษ์ ปล้ืมสุข อบต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ท่ัวไป
89 นางมนัสนันท์ สุวรรณรัตน์ เทศบาลต าบลลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ท่ัวไป
90 นางสาวพัชรา ประสิทธิกสิกรรม เทศบาลต าบลลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ท่ัวไป
91 นายโชคชัย กายา อบต.สันทะ นาน้อย น่าน ท่ัวไป
92 จ่าเอก ชัชน์ ใบยา อบต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน ท่ัวไป
93 นางสาววิจิตรา พูนทะนูน อบต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน ท่ัวไป
94 นางสาวเตือนใจ ใหม่ตา อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ น่าน ท่ัวไป
95 นางพัฒนา กาญจนะ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ น่าน ท่ัวไป
96 นางสุนันท์ เขมนันท์ติกุล อบต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ น่าน ท่ัวไป
97 นางสาวพิมพ์ชนก ธนะตา อบต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ น่าน ท่ัวไป
98 นางสาววรรณภา บุญรอดรัมย์ เทศบาลต าบลโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ ท่ัวไป
99 นางปิยกุล คงดี อบต.พุทธไธสง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ ท่ัวไป

100 นางสาวจินตนา พรบุดศรี อบต.พุทธไธสง อ.พุทไธสง บุรีรัมย์ ท่ัวไป
101 นางภารยา พลสินธ์ุ เทศบาลต าบลดอนอะราง อ.หนองก่ี บุรีรัมย์ ท่ัวไป
102 นางสุพรรณี ค าสกุลวัฒนะ เทศบาลต าบลดอนอะราง อ.หนองก่ี บุรีรัมย์ ท่ัวไป
103 นางสาวเยาวณีย์  อังสวัสด์ิ อบต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
104 นายปกรณ์ เจริญเช้ือ อบต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขัน

ธ์
ท่ัวไป



รุน่ที1่0 13 23/2/2020

ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
105 นางสาวกาญจนา  สว่างท่ัว อบต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
106 นางสาวนวมลล์ิ  อาจสัญจร อบต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
107 นายสุเมธ นิยมสมุทรานนท์ อบต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
108 นางสนิ  ค าคง อบต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
109 นางสาวนัทรินทร์  รุ่งทิน อบต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป
110 นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ พะเยา ท่ัวไป
112 นายสิรวิชญ์  นามมณพา เทศบาลต าบลปง อ.ปง พะเยา ท่ัวไป
113 นางสุทธิวรรณ  ไชยลังกา เทศบาลต าบลปง อ.ปง พะเยา ท่ัวไป
114 นางปริยากร จิตอารีย์ เทศบาลต าบลแม่ยม อ.ปง พะเยา ท่ัวไป
115 นางจีรริน  นามมณฑา อบต.ควร อ.ปง พะเยา ท่ัวไป
116 นางรัชนีกร  นันทะเสน อบต.นาปรัง อ.ปง พะเยา ท่ัวไป
117 นางสาวรมณีย์ หอมรส อบต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ พิจิตร ท่ัวไป
118 นางปัทมา พิศอ่อน เทศบาลต าบลบางคลาน อ.โพทะเล พิจิตร ท่ัวไป
119 นางสาวอรสุภา แช่มทอง อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล พิจิตร ท่ัวไป
120 นางสาวอนัญญา โพธิพุกกะยะ อบต.บ้านน้อย อ.โพทะเล พิจิตร ท่ัวไป
121 นายธงชาติ แย้มภู เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ อ.บางระก า พิษณุโลก ท่ัวไป
122 นายสืบพงษ์ เพ็ชรชู เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ อ.บางระก า พิษณุโลก ท่ัวไป
123 นางสาวเฟ่ืองนภา นาคแจ่ม อบต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม พิษณุโลก ท่ัวไป
124 นางสาวณัฐธิดา ท าบุญ อบต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม พิษณุโลก ท่ัวไป
125 นางสาวนพรัตน์ อินทราพงษ์ เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ท่ัวไป
126 นายพีระศักด์ิ นิลทะสิน เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ท่ัวไป
127 นางสาวอุษมา สุขส าราญ เทศบาลเมืองเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ท่ัวไป
128 นางสาวเกวลิน  จันมโนวงษ์ อบต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ท่ัวไป
129 นางสาวธนพร แซ่ตัน อบต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ท่ัวไป
130 นางสาวสุชาดา คุณัญญาตระกูล อบต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ท่ัวไป
131 นางสาวศิริรัตน์  บรรยง อบต.ปอพาน อ.นาเชือก มหาสารคาม ท่ัวไป
132 นางสาวนันท์ณภัส ค ามุงคุณ อบต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง มุกดาหาร ท่ัวไป
133 นางอินทิรา ค ามุงคุณ อบต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง มุกดาหาร ท่ัวไป
134 นางสาวนพวรรณ ไชยเพชร์ อบต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง มุกดาหาร ท่ัวไป
135 นางสาวศิริรัตน์ นันทะพันธ์ อบต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล มุกดาหาร ท่ัวไป
136 นางสาวนิตยาภรณ์ รูปไข่ อบต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล มุกดาหาร ท่ัวไป
137 นางสาวปวีณา อุดมกัน เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ท่ัวไป
138 นายธีรวัฒน์ พรมดี เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ท่ัวไป
139 นายนฐพงษ์  วงษ์วริศกุล อบต.ถ้ าลอด อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
140 นายธนากร  กาวี อบต.ถ้ าลอด อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
141 นางสาวปุณยวีร์  ช านาญ อบต.ถ้ าลอด อ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
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142 นางสาวปนัดดา พวงมาลีประดับ อบจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
143 นางสาวนวพร จารุมณี อบจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
144 นางอรทัย เมืองนา อบจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
145 นางศรีสุดา เพ็ชรฎา อบจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ท่ัวไป
146 นางสาวอวยพร  วิไลรัตน์ เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา ยะลา ท่ัวไป
147 นางอันธิกา  สายสินธ์ุ เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา ยะลา ท่ัวไป
148 นางสาวธีรวดี  ปานทอง อบต.หน้าถ้ า อ.เมืองยะลา ยะลา ท่ัวไป
149 นางสาวขวัญชนก  คงแป้น อบต.หน้าถ้ า อ.เมืองยะลา ยะลา ท่ัวไป
150 นางสาวซารีน่า  สุนทรวาที อบต.บาโงย อ.รามัน ยะลา มุสลิม
151 นางสาวต่วนกษมา  กุโน อบต.บาโงย อ.รามัน ยะลา มุสลิม
152 นางสาวซารียะห์  มูซอ อบต.บาโงย อ.รามัน ยะลา มุสลิม
153 นางดวงเด่น ลาสองช้ัน อบต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
154 นางสาวพรทิพย์ ค้าก าไร อบต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
155 นางสาวพัทธนันท์ วรวงษ์ อบต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
156 นายนพดล นามโน อบต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
157 นายปรีชา ค านวนดี อบต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
158 นางศิริวรรณ สิงห์จันทร์ อบต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
159 นางสาวรจนา กลางท่าไค่ เทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
160 นางสาวสุภาภรณ์ อุณหวุฒิ เทศบาลต าบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
161 นางสาวศิริกัญญา ประเสริฐสังข์ อบต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
162 นางสุนารี แสนพยุห์ อบต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป
163 นางมณฑิราภรณ์ ชัยตระกูล อบต.ปงเตา อ.งาว ล าปาง ท่ัวไป
164 นางสาวเพ็ชร์นารา  ยอดค าปัน เทศบาลต าบลต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง ล าปาง ท่ัวไป
165 นางสาวหน่ึง  เขียวมาวงศ์ เทศบาลต าบลต้นธงชัย อ.เมืองล าปาง ล าปาง ท่ัวไป
166 นายศิรสิทธ์ิ จ๋ีแก้ว เทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ.แม่ทะ ล าปาง ท่ัวไป
167 นางนุชจรี จันทร์ต๊ะวงศ์ เทศบาลต าบลน้ าโจ้ อ.แม่ทะ ล าปาง ท่ัวไป
168 นายยอด มหาไม้ เทศบาลต าบลบ้านธิ อ.บ้านธิ ล าพูน ท่ัวไป
169 นางสาวพรพรรณ ขาววัฒน์ เทศบาลต าบลบ้านธิ อ.บ้านธิ ล าพูน ท่ัวไป
170 นางนงคราญ ค าภิวงค์ เทศบาลต าบลริมปิง อ.เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
171 นางนุชนรี มะโนชัย เทศบาลต าบลริมปิง อ.เมืองล าพูน ล าพูน ท่ัวไป
172 นางสาวสร้อยทิพย์ ยะวา เทศบาลต าบลล้ี อ.ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
173 นายวิชัย วงค์บุญมา เทศบาลต าบลล้ี อ.ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
174 นายศุภกิจ ม่วงลี เทศบาลต าบลล้ี อ.ล้ี ล าพูน ท่ัวไป
175 นางสาววีรดา ภัทรโชติจินดา เทศบาลต าบลภูเรือ อ.ภูเรือ เลย ท่ัวไป
176 นางสาวทักษิณา ขันตี เทศบาลต าบลภูเรือ อ.ภูเรือ เลย ท่ัวไป
177 นายพิเชษฐ สุราวุธ อบต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
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178 นายประดิษฐ์ เวียงค า อบต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
179 นายบัณฑิต แดงดี อบต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
180 นายราชันท์  สงฆ์เจริญธรรม เทศบาลต าบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
181 นายอ านวย  จันดี เทศบาลต าบลโนนสูง อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
182 นางสาวอนัญญา  ศรีมงคล เทศบาลต าบลโนนสูง อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
183 นางสาวชลธิชา เทศกูล อบต.บักดอง อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
184 นางสาวเชอร่ี ภาสดา อบต.โพธ์ิวงศ์ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
185 นางรุญจง  สมบูรณ์ อบต.โพธ์ิวงศ์ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
186 นายปรีดี  แหวนหล่อ อบต.โพธ์ิวงศ์ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
187 นางสาวชญานิษฐ์ กฤษฎาชาตรี อบต.เขิน อ.น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ ท่ัวไป
188 นางพัชรินทร์ นามภักดี อบต.เขิน อ.น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ ท่ัวไป
189 นายไกรสิทธ์ิ สร้อยสนธ์ อบต.โพธ์ิ อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
190 นางปุณณภา ยาวะโนภาส อบต.โพธ์ิ อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
191 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พรพิมล สิงห์แจ่ม อบต.หนองกุง อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
192 นางสาวรัตติมา นางาม อบต.หนองกุง อ.โนนคูณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
193 นางสาววราพร ราชาดี อบต.หนองม้า อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
194 นางสาวมุกธิดา จึงตระกูล อบต.หนองม้า อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
195 นางวรรณใส เกษสร อบต.เมืองคง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
196 นางสาวสุธีรัตนกานธ์ เหล็กศรี อบต.เมืองคง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ ท่ัวไป
197 นางอารีย์จิตร พงษ์สุระ อบต.โพธ์ิชัย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
198 นางสาววรรณพร คชพันธ์ อบต.โพธ์ิชัย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
199 นายชานนท์  ปิยะนันท์ อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย สกลนคร ท่ัวไป
200 นางสาวชนิดา ดากาวงค์ อบต.บึงทวาย อ.เต่างอย สกลนคร ท่ัวไป
201 นางสาวพัชรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร อบต.บึงทวาย อ.เต่างอย สกลนคร ท่ัวไป
202 นางสาวจรรยาภรณ์  พรหมบุตร อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ าอูน สกลนคร ท่ัวไป
203 นายศักด์ิอนุสรณ์  วงค์กาฬสินธ์ุ อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ าอูน สกลนคร ท่ัวไป
204 นายชูเกียรติ แสนพันนา อบต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง สกลนคร ท่ัวไป
205 นางสาวพัชรี แย้มสินธ์ุ เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
206 นางสาวทิพธิวา  จันทร์มาลา เทศบาลต าบลพอกน้อย อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
207 นางกานดา การีชุม อบต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
208 นางจิตรลดา บาลลา อบต.ช้างม่ิง อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
209 นางสาวเอ้ือมพร  ศูนย์จันทร์ อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
210 นางสิตานัน  สังวร อบต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
211 นางสุภาวดี โยตะสิงห์ อบต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
212 นางสาวสายพิน ธิวะโต อบต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
213 นางสาวพิละพันธ์ สวาทวงค์ อบต.บะฮี อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
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214 นางสาวมยุรี  ซาระวงค์ อบต.บะฮี อ.พรรณานิคม สกลนคร ท่ัวไป
217 นางประภาพร วิชะนา เทศบาลต าบลพังโคนศรีจ าปา อ.พังโคน สกลนคร ท่ัวไป
218 นางอรสา การุญ เทศบาลต าบลดอนเขือง อ.สว่างแดนดิน สกลนคร ท่ัวไป
219 นางรุ่งนภา ยนพันธ์ เทศบาลต าบลดอนเขือง อ.สว่างแดนดิน สกลนคร ท่ัวไป
220 นางปัญชนิตต์ ดูดวง อบต.น้ าขาว อ.จะนะ สงขลา ท่ัวไป
221 นางพรทิพย์ ชูทอง อบต.น้ าขาว อ.จะนะ สงขลา ท่ัวไป
222 นางสมบูรณ์ เพ็ชรสุข อบต.น้ าขาว อ.จะนะ สงขลา ท่ัวไป
223 นางธัญญกร แก้วอัมพร อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง สตูล ท่ัวไป
224 นางสุดา นวลพรหม อบต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง สตูล ท่ัวไป
225 นางสาวอ าภา เจ๊ะสา อบต.แหลมสน อ.ละงู สตูล มุสลิม
226 นางสาวสุดา หรันหลัง อบต.แหลมสน อ.ละงู สตูล มุสลิม
227 นางสาวกานดา เกล้ียงแป้น อบต.แหลมสน อ.ละงู สตูล มุสลิม
228 นางสาวกนกวรรณ สุขลี อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ ท่ัวไป
229 นางสาววาริกา กล่ินสุคนธ์ อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ ท่ัวไป
230 นายณัฏฐพร พรหมมาศ เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ท่ัวไป
231 นายไตรภพ พ่ึงช่ืน เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ท่ัวไป
232 นายชาตรี ธูปผุดผ่อง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ท่ัวไป
233 นายสรวิชญ์  วรอาจ เทศบาลนครอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท่ัวไป
235 นางสาวเทพนรินทร์  นุชพุฒ อบต.หนองกระด่ิง อ.คีรีมาศ สุโขทัย ท่ัวไป
236 นางสาวพิมประไพ  เล่าป่ี อบต.หนองกระด่ิง อ.คีรีมาศ สุโขทัย ท่ัวไป
237 นายกิตติพงษ์ พรานบุญ เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
238 นายปรัชญา  ผ่องใส เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย ท่ัวไป
239 ว่าท่ีร้อยตรี เมืองมนต์  ดวงแก้ว อบต.ศรีนคร อ.ศรีนคร สุโขทัย ท่ัวไป
240 นางจีรวรรณ  สินปรุ อบต.ศรีนคร อ.ศรีนคร สุโขทัย ท่ัวไป
241 นางสาววาสนา เณรจาที เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ท่ัวไป
242 นางสาวนันทิยา กฤษประจันต์ เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ท่ัวไป
243 นายณรงค์ทัศ ทองสุข อบต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ท่ัวไป
244 นางสาววรรณศรี ทิวแพ เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
245 นางสาวอัมพิกา ทองหัวเตย เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
246 นางสาวสุนิสา จรูญรักษ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
247 นางสาวมนฤทัย เย็นสบาย อบจ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
248 นางสาวญาษณา วรนันทรุจน์ อบจ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
249 นางสุขฤทัย สิงห์ปลอด อบจ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป
250 สิบเอกหญิง จรรยา  อภิธรรมพงศ์ อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ สุรินทร์ ท่ัวไป
251 นางสาวสกุลรัตน์ ศิลางาม อบต.แสลงพันธ์ อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ท่ัวไป
252 นางสาวกัญญาณัฐ อยู่นิยม อบต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
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253 นางสาวรัตนา ทองหล่อ อบต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
254 นางสาวพรทิพย์ ประยงค์หอม อบต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
255 นางสาวสุณิสา งามเจริญ อบต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
256 นางกาญจนา พิศเพ็ง อบต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
257 นางธัญญารัตน์ นิลประดับ อบต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
258 นางนิตยา  ประสมพันธ์ อบต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
259 นางนนลนีย์  อินทอง อบต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป
260 นางสาวภัทราพร พนารักษ์ อบต.หัวงัว อ.สนม สุรินทร์ ท่ัวไป
261 นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล อบต.หัวงัว อ.สนม สุรินทร์ ท่ัวไป
262 นางล าใย ค าสุนันท์ อบต.คอกช้าง อ.สระใคร หนองคาย ท่ัวไป
263 นางสาวนัฐฐากรณ์ โคตะนนท์ อบต.คอกช้าง อ.สระใคร หนองคาย ท่ัวไป
264 นางสาวฐิญาดา นันทะมีชัย อบต.คอกช้าง อ.สระใคร หนองคาย ท่ัวไป
265 นางสาวฐิติพร ธาตุวิสัย อบต.คอกช้าง อ.สระใคร หนองคาย ท่ัวไป
266 นางคณัสนันท์ เหลาเสน เทศบาลต าบลเก่ากลอย อ.นากลาง หนองบัวล าภู ท่ัวไป
267 นายยุทธศาสตร์ ดอนนาม เทศบาลต าบลเก่ากลอย อ.นากลาง หนองบัวล าภู ท่ัวไป
268 นายเฉลิมเกียรติ โคตรหนองปิง เทศบาลต าบลเก่ากลอย อ.นากลาง หนองบัวล าภู ท่ัวไป
269 นางสาวณัฐชา ภูชัน เทศบาลต าบลเก่ากลอย อ.นากลาง หนองบัวล าภู ท่ัวไป
270 นางสาวอมรรัตน์ วันดี เทศบาลต าบลนาค าไฮ อ.เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
271 นางชัชญา อินทองสุข เทศบาลต าบลนาค าไฮ อ.เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ท่ัวไป
272 นายสกุล สาวิสิทธ์ิ เทศบาลต าบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน อุดรธานี ท่ัวไป
273 นางสาวสิรภัค  แสงชาติ เทศบาลต าบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน อุดรธานี ท่ัวไป
274 นางสาวควรเทียน  ทองขาว อบต.ดงเย็น อ.บ้านดุง อุดรธานี ท่ัวไป
275 นางสาวปนัดดา  กาหวาย อบต.ดงเย็น อ.บ้านดุง อุดรธานี ท่ัวไป
276 นางสาวเกตุสุดา  ผาสิงห์ อบต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง อุดรธานี ท่ัวไป
277 นายสราวุธ  นิยมทอง อบต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง อุดรธานี ท่ัวไป
278 นายสุรพล วรพันธ์ุ เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
279 นางสาวดารณี ศรีพอ เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
280 นางอุไรวรรณ ค าดีบุญ เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
281 นายพงศ์อมร วรรณพันธ์ อบต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
282 นางสาวสายฝน เน่ืองพนอม อบต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
283 นางจินดา สุวรรณราช อบต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ท่ัวไป
284 นางชุติกาญจน์ บุรมย์ เทศบาลต าบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ อุดรธานี ท่ัวไป
285 นางราตรี ชูเรือง เทศบาลต าบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ อุดรธานี ท่ัวไป
286 นางสาวจารุณี วังหอม เทศบาลต าบลหนองเม็ก อ.หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
287 นางจริยา สิงห์เสนา เทศบาลต าบลหนองเม็ก อ.หนองหาน อุดรธานี ท่ัวไป
288 นางสาวฐิติยา สังบัวแก้ว อบต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
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289 นางสาวรุ่งอรุณ โสค า อบต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
290 นางจันทรา เป้ียจันทร์ อบต.บ้านฝาย อ.น้ าปาด อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
291 นางลักษมี น้อยค าภา อบต.บ้านฝาย อ.น้ าปาด อุตรดิตถ์ ท่ัวไป
292 นางสาวพาเกษม ค าโฉม อบต.ศรีสุข อ.เข่ืองใน อุบลราชธานี ท่ัวไป
293 นายสุระชัย ดารมย์ อบต.ศรีสุข อ.เข่ืองใน อุบลราชธานี ท่ัวไป
294 นางนงเยาว์  ก าลังงาม อบต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี ท่ัวไป
295 นางนันท์ทิพร  วรรณแสง อบต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี ท่ัวไป
296 นางภัทรภร ดวงใจ อบต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี ท่ัวไป
297 นางวรนิษฐ์ วันทาวงษ์ อบต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง อุบลราชธานี ท่ัวไป
298 นางสาวพรพรรณ  พรหมมาโนช อบต.จิกเทิง อ.ตาลสุม อุบลราชธานี ท่ัวไป
299 นางสาวสิริรัตน์  ทัศบุตร เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
300 นางนันทวรรณ  โวหาร เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
301 นางสาวประไพศรี  ดาราพันธ์ เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
302 สิบเอก ไพรี นิลสนธ์ อบต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
303 นางสาวนภาวรรณ ทองแผ่น อบต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย อุบลราชธานี ท่ัวไป
304 นางประกฤษฏีญา ปะกะมา อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
305 นางสาวประภาศรี วงศ์แก้ว อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
306 นายภูริณัฐ นามแสน อบต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
307 นางสาวนิตยา ศรีสร้อย อบต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
308 นางสาวกันตณา ทางทอง อบต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
309 นายกฤษฎา บุญสาหัส อบต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ท่ัวไป
310 นางสาวดรุณี  จะมีสุข อบต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ท่ัวไป
311 นางสาวธัญชนก จิตระทศ อบต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ท่ัวไป
312 นายคเชนทร์ พิณเนียม อบต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ท่ัวไป
313 นางสาวสุดธิดา สุดสอาด อบต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ท่ัวไป


