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

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

ธ์
ท่ัวไป

299 นางจีรริน  นามมณฑา อบต.ควร อ.ปง พะเยา ท่ัวไป
300 นายสิรวิชญ์  นามมณพา เทศบาลต าบลปง อ.ปง พะเยา ท่ัวไป
301 นางสุทธิวรรณ  ไชยลังกา เทศบาลต าบลปง อ.ปง พะเยา ท่ัวไป
302 นางสาวชลธิชา เทศกูล อบต.บักดอง อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
303 นางสาวเชอร่ี ภาสดา อบต.โพธ์ิวงศ์ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
304 นางรุญจง  สมบูรณ์ อบต.โพธ์ิวงศ์ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
305 นายปรีดี  แหวนหล่อ อบต.โพธ์ิวงศ์ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ท่ัวไป
306 นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ พะเยา ท่ัวไป
307 นางสาวจุฑามาส ทิพเวช เทศบาลต าบลตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
308 นางสาวธิติมา สาหร่ายทอง เทศบาลต าบลตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่ัวไป
309 นางอารีย์จิตร พงษ์สุระ อบต.โพธ์ิชัย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
310 นางสาววรรณพร คชพันธ์ อบต.โพธ์ิชัย อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป
311 นางสาวรมณีย์ หอมรส อบต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ พิจิตร ท่ัวไป

ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มกรำคม 2563


