
รุน่ที ่12 1 3/9/2020

ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางดรุณี ยะลา อบต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ มุสลิม
2 นางสาวชะอุ่ม สุขโหตุ อบต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ ทั่วไป
3 นางสาวอ้อมใจ  ศรีสุข อบต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค กาญจนบรีุ ทั่วไป
4 นางสาวอภริดี  ศรีพยคัฆ์ อบต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค กาญจนบรีุ ทั่วไป
5 นางสาวจริาภรณ์ จ าปาม่วง เทศบาลต าบลหลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ทั่วไป
6 นายธนวรรธน์ เทยีมภกัดี เทศบาลต าบลหลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ทั่วไป
7 นางสาวธนิดา มุธิตา เทศบาลต าบลนามะเขือ อ.สหสัขันธ์ กาฬสินธุ์ ทั่วไป
8 นางสาวปวริศา ผาลาโห เทศบาลต าบลนามะเขือ อ.สหสัขันธ์ กาฬสินธุ์ ทั่วไป
9 นางสาวกันตา  ศรีหาวงษ์ อบต.พิมูล อ.หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ ทั่วไป

10 นางมดจริล  มนตรีชน อบต.พิมูล อ.หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ ทั่วไป
11 นางสาวอารียญ์า  จนัทร์แรม อบต.แม่ลาด อ.คลองขลุง ก าแพงเพชร ทั่วไป
12 นายธรรมนูญ  ทองส่งโสม อบต.แม่ลาด อ.คลองขลุง ก าแพงเพชร ทั่วไป
13 นางสาวนาถสุดา  ผลวิวัฒน์ อบต.โพธิท์อง อ.ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร ทั่วไป
16 นางวิมลมาลย ์ ศักด์ิบรูณาเพชร อบต.ธ ารงค์ อ.เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ทั่วไป
17 นางสาววัชรากร โคกสันเทยีะ อบต.นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแก่น ทั่วไป
18 นางราตรี บบุผาชื่น อบต.นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแก่น ทั่วไป
19 นางสาวนุชจะนา วงษสี์ดา เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น ทั่วไป
20 นางสาวกองกาญจน์ ลุนลอด เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น ทั่วไป
21 นางสาวน้ าฝน  จนัทนป อบต.หวัหนอง อ.บา้นไผ่ ขอนแก่น ทั่วไป
22 นางสาวพัชรี สีมาพล อบต.หวัทุ่ง อ.พล ขอนแก่น ทั่วไป
23 นางศิริญากร พิมพ์สุคะ อบต.หวัทุ่ง อ.พล ขอนแก่น ทั่วไป
24 นางสาวฐิตินา   อามาตย์ อบต.ทา่วัด อ.แวงน้อย ขอนแก่น ทั่วไป
25 นายณัฐพงษ ์ สายมัน อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย ขอนแก่น ทั่วไป
26 นางสมิตานันท ์ สอนโพธิ์ อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย ขอนแก่น ทั่วไป
27 นางสาวรัตนา  ไชยสาร อบต.แวงน้อย อ.แวงน้อย ขอนแก่น ทั่วไป
28 นางวิลาวรรณ   สายมัน อบต.แวงน้อย อ.แวงน้อย ขอนแก่น ทั่วไป
29 นางพิมพ์ลดา ศิริณัฐพงศ์ อบต.ยางค า อ.หนองเรือ ขอนแก่น ทั่วไป
30 นางกนิษฐา สุทธิเจริญ อบต.วังสรรพรส ขลุง จนัทบรีุ ทั่วไป
31 นางพรปวีณ์  ศิลปสิทธิ์ เทศบาลต าบลซ้ึง อ.ขลุง จนัทบรีุ ทั่วไป
32 นางสาวธีรดา  จรทะผา เทศบาลต าบลซ้ึง อ.ขลุง จนัทบรีุ ทั่วไป
33 นายจ าเริญ ชาวแกลง เทศบาลต าบลวันยาว อ.ขลุง จนัทบรีุ ทั่วไป
34 นายเมืองเริง บญุลาภ อบต.ตรอกนอง อ.ขลุง จนัทบรีุ ทั่วไป
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
35 นางสาวชุลีรัตน์ สุนทรประเสริฐ อบต.ตรอกนอง อ.ขลุง จนัทบรีุ ทั่วไป
36 นางสาวศรุตา ดิฐศุภวัฒน์ อบต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ทั่วไป
37 นางสาวภคัภร ธนาสิริวรากร อบต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ทั่วไป
41 นางพรลินี  เทยีวประสงค์ อบต.หนองฉมิ อ.เนินสง่า ชัยภมูิ ทั่วไป
42 นายณฐ  โสดาดี อบต.หนองฉมิ อ.เนินสง่า ชัยภมูิ ทั่วไป
43 นางสาวพิมพ์วลัญช์  บ ารุงทรัพย์ อบต.บา้นดอน อ.ภเูขียว ชัยภมูิ ทั่วไป
44 นางสาววันดี  ชัยวงค์ อบต.บา้นดอน อ.ภเูขียว ชัยภมูิ ทั่วไป
45 นางสายฝน อินต๊ะ เทศบาลต าบลหว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย เชียงราย ทั่วไป
46 นางสาวปทมุศรี ไชยยะ เทศบาลต าบลหว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย เชียงราย ทั่วไป
47 นางสุรีรัตน์ หมื่นไชยวงศ์ เทศบาลต าบลหว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย เชียงราย ทั่วไป
48 นางสาวอโนทยั มะโนเรือง เทศบาลต าบลปา่ซาง อ.แม่จนั เชียงราย ทั่วไป
49 นางสาวจนิตนา วงศ์เขื่อน เทศบาลต าบลปา่ซาง อ.แม่จนั เชียงราย ทั่วไป
50 นางนริศรา อุ่นปวง เทศบาลต าบลบา้นแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ทั่วไป
51 นางสาวนันทน์ภทัร วงค์ค า เทศบาลต าบลบา้นแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ทั่วไป
52 นางสาวนฤมล ปนิทยา เทศบาลต าบลบา้นหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ทั่วไป
53 นางสาวลมัย ปนัพักพร้อม เทศบาลต าบลบา้นหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ทั่วไป
54 นางสาวตุลา แสนก่อ เทศบาลต าบลปา่แดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทั่วไป
55 นางสาวรุ่งทวิา บญุทศ เทศบาลต าบลปา่แดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทั่วไป
56 นางชื่นชม อินทะไชย เทศบาลต าบลปา่บง อ.สารภี เชียงใหม่ ทั่วไป
57 นางสาวอรวรรณ นันต๊ะ เทศบาลต าบลปา่บง อ.สารภี เชียงใหม่ ทั่วไป
58 นางกานต์ชุดา  วิริต เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา อ.หางดง เชียงใหม่ ทั่วไป
59 นางสาวทรงสิริ  ศิริสัมพันธ์ เทศบาลต าบลหนองตองพฒันา อ.หางดง เชียงใหม่ ทั่วไป
60 นางสาวจรีาวรรณ  ขาวคง อบต.โคกยาง อ.กันตัง ตรัง ทั่วไป
61 นางสุขชีพ ศรีประสิทธิ์ อบต.โคกยาง อ.กันตัง ตรัง ทั่วไป
62 นายณัฐพล นาคพน อบต.บางเปา้ อ.กันตัง ตรัง ทั่วไป
63 นายอธิปพงศ์ ธัญสกุลวงศ์ อบต.บางเปา้ อ.กันตัง ตรัง ทั่วไป
64 นางสาวอารมย ์รับความสุข อบต.ควนเมา อ.รัษฎา ตรัง ทั่วไป
65 นางสาวนงลักลักษณ์ ลิขิตธ ารงกวิน อบต.หนองบวั อ.รัษฎา ตรัง ทั่วไป
66 นายทนงศักด์ิ เกิดความสุข อบต.หนองบวั อ.รัษฎา ตรัง ทั่วไป
67 นางสาวจนิตนา สงช่วย อบต.วังคีรี อ.หว้ยยอด ตรัง ทั่วไป
68 นางสาวกาญจนา ศิริพงษ์ อบต.วังคีรี อ.หว้ยยอด ตรัง ทั่วไป
69 นางแสงเดือน ชูเมือง อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ ตาก ทั่วไป
70 นางสาวตฤณภทัร ต๊ิบหล้า อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ ตาก ทั่วไป
71 นางสาวอุษณา  ปนิตาแก้ว อบต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด ตาก ทั่วไป
72 นางสาวอัญรัตน์  พุทธวงษ์ อบต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด ตาก ทั่วไป
73 นางสาวประภาภรณ์  สินธุชัย อบต.หนองแสง อ.ปากพลี นครนายก ทั่วไป
74 นายพิษณุ  ประคุปตานนท์ อบต.หนองแสง อ.ปากพลี นครนายก ทั่วไป
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
75 นางสาวสุวภยี ์อรัญภมูิ อบต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก ทั่วไป
76 นางพรพิพัฒน์ รวมธรรม อบต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก ทั่วไป
77 นางสาวจไุรรัตน์ อยูส่ าราญ อบต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี นครปฐม ทั่วไป
78 นางสาววิไลวรรณ เสง่ียมพันธุ์ อบต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี นครปฐม ทั่วไป
79 นางสาวพิมพิศาพัทธ์ สุรธรรมจรรยา อบต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี นครปฐม ทั่วไป
80 นางสาวจดิาภา หาญปกรณ์ เทศบาลต าบลบางหลวง อ.บางเลน นครปฐม ทั่วไป
81 นางสาวศิริพร พึ่งนุสนธิ์ เทศบาลต าบลบางหลวง อ.บางเลน นครปฐม ทั่วไป
82 นางสาววันเพ็ญ กล่ินภู่ เทศบาลต าบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม ทั่วไป
83 นางสาวมธุรส จนัทร์แสง เทศบาลต าบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม ทั่วไป
84 นางสาวศรัณยภ์ทัร แก้วค า อบต.ยายชา อ.สามพราน นครปฐม ทั่วไป
85 จา่อากาศเอก ชัยณรงค์ เทยีบแสน เทศบาลต าบลบงึส าโรง อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา ทั่วไป
86 นางสาวสุภคั วงษช์าลี เทศบาลต าบลบงึส าโรง อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา ทั่วไป
87 นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ เทศบาลต าบลเทพาลัย อ.คง นครราชสีมา ทั่วไป
88 นางประภาทพิย ์ณรงค์นอก เทศบาลต าบลเทพาลัย อ.คง นครราชสีมา ทั่วไป
91 นางจฑุารัตน์ อินทร์นอก อบต.โนนตูม อ.ชุมพวง นครราชสีมา ทั่วไป
92 นางจนัทร์เพ็ญ เจริญสันธิ์ เทศบาลต าบลด่านเกวียน อ.โชคชัย นครราชสีมา ทั่วไป
93 นางสาววรากานต์ เปล่ียนกระโทก เทศบาลต าบลด่านเกวียน อ.โชคชัย นครราชสีมา ทั่วไป
94 นางสุกัญญา แสนจะบก เทศบาลต าบลด่านเกวียน อ.โชคชัย นครราชสีมา ทั่วไป
95 นางวีณา ก่ ากระโทก เทศบาลต าบลด่านเกวียน อ.โชคชัย นครราชสีมา ทั่วไป
96 นายทวีศักด์ิ นิ่มกระโทก เทศบาลต าบลด่านเกวียน อ.โชคชัย นครราชสีมา ทั่วไป
97 นางสาวดวงกมล เทยีมทอง อบต.มะค่า อ.โนนสูง นครราชสีมา ทั่วไป
98 นางสาวพัทณีย ์พรทั้งส่ี อบต.หลุมข้าว อ.โนนสูง นครราชสีมา ทั่วไป
99 นางสาวมนัสนันท ์ ปตัตังเวสา เทศบาลต าบลประทาย อ.ประทาย นครราชสีมา ทั่วไป

100 นางสาวอรัชภรา  นกขุนทอง เทศบาลต าบลประทาย อ.ประทาย นครราชสีมา ทั่วไป
101 นางกุสุมา บญุเฮ้า อบต.ภหูลวง อ.ปกัธงชัย นครราชสีมา ทั่วไป
102 นางสาวศิริลักษณ์ กับกระโทก อบต.ภหูลวง อ.ปกัธงชัย นครราชสีมา ทั่วไป
103 นายกมล ธนพงศ์พันธุ์ อบต.ภหูลวง อ.ปกัธงชัย นครราชสีมา ทั่วไป
104 นางสาวฉวีวรรณ  พลใหม่ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทั่วไป
105 นางสุเนตร ประยรูสิงห์ อบต.โพนทอง อ.สีดา นครราชสีมา ทั่วไป
106 นางสาวนงค์ฤทธิ ์ดีสวน อบต.โพนทอง อ.สีดา นครราชสีมา ทั่วไป
107 นางขวัญเรือน เขียนนอก อบต.สามเมือง อ.สีดา นครราชสีมา ทั่วไป
108 นางดวงนภา  รอดวินิจ อบต.สามเมือง อ.สีดา นครราชสีมา ทั่วไป
109 นางสาวพัฒยา แก้วหอม อบต.สีดา อ.สีดา นครราชสีมา ทั่วไป
110 นางสาวพรรณทพิา  บญุมา อบต.สีดา อ.สีดา นครราชสีมา ทั่วไป
111 นางกมลวรรณ เทวเดช เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ทั่วไป
112 นางสาวกมลชนก กล่ินหอม เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ทั่วไป
113 นางติยาภรณ์ ประมวลศิลป์ อบต.น้ าตก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
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114 นายพิเชษฐ์ คงไข่ อบต.น้ าตก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
115 นายสันต์ชาย ศรีเปารยะ เทศบาลต าบลพิปนู อ.พิปนู นครศรีธรรมราช ทั่วไป
116 นางสาวสายวารินทร์  แสงสว่าง เทศบาลต าบลพิปนู อ.พิปนู นครศรีธรรมราช ทั่วไป
117 นางดวงดาว  อลงกตกิตติคุณ อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มุสลิม
118 นางนันทธ์นัส  จนัทร์ภกัดี อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทั่วไป
119 นางสาวอรวรรณ รัตนวิก อบต.ปากนคร อ.เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทั่วไป
120 นางเกศกนก มะลิเผือก อบต.ปากนคร อ.เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ทั่วไป
121 นางสาวศิริวรรณ  คงทมิ อบต.ส่ีขีด อ.สิชล นครศรีธรรมราช ทั่วไป
122 นางสาวกัตติกมาศ ราชิวงศ์ อบต.ส่ีขีด อ.สิชล นครศรีธรรมราช ทั่วไป
123 นางศศิธร  รองพินิจ อบต.ทบักฤชใต้ อ.ชุมแสง นครสวรรค์ ทั่วไป
124 นางสาวพรทพิย ์คล้ายแจง้ อบต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง นครสวรรค์ ทั่วไป
125 นางสาวยพุา บชูาวัง อบต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง นครสวรรค์ ทั่วไป
126 นางภทัราภรณ์ ทองค าพูล อบต.พิกุล อ.ชุมแสง นครสวรรค์ ทั่วไป
127 นางปภสัสร แจง้สว่าง อบต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง นครสวรรค์ ทั่วไป
128 นางสาวพนิดา สิงหก์วาง อบต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง นครสวรรค์ ทั่วไป
129 นางมานิดา จนัทร์จกัร์ อบต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ทั่วไป
130 นางเกศสยา สุนทรสาธิต อบต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ทั่วไป
131 นายจตุรงค์  แข็งกล้า อบต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ทั่วไป
132 นางสาวเพียรพรรณ  เจริญชัยกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ทั่วไป
133 นางสาวจฑุามาศ  สดุดี อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ทั่วไป
134 นางสาวพีรญา  อ านวยสาร อบต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ทั่วไป
137 นางสาวปนัดดา พลสว่าง เทศบาลต าบลหนองบวั อ.หนองบวั นครสวรรค์ ทั่วไป
138 นางวรรณา จติตรีพรต อบต.หนองบวั อ.หนองบวั นครสวรรค์ ทั่วไป
139 นางสาวสุมาลี พัดไทย อบต.หนองบวั อ.หนองบวั นครสวรรค์ ทั่วไป
140 นางสาวรังสิมา ธูปแก้ว อบต.ละหาร อ.บางบวัทอง นนทบรีุ มุสลิม
141 นางสาวยพุาวรรณ วันแอเลาะ อบต.ละหาร อ.บางบวัทอง นนทบรีุ มุสลิม
142 นางสาวสุกัญญา สุขการณ์ เทศบาลนครนนทบรีุ อ.เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ ทั่วไป
143 นางสาวณัฐพร นักใจธรรม อบจ.นนทบรีุ อ.เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ ทั่วไป
144 นางสาวสุจติรา เทยีมหงษ์ อบจ.นนทบรีุ อ.เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ ทั่วไป
145 นางสาวสุจนิ สาศรีสุข อบต.พร่อน อ.ตากใบ นราธิวาส มุสลิม
146 นางสุปราณี จนัทร์น้อย อบต.พร่อน อ.ตากใบ นราธิวาส มุสลิม
147 นายธนศักด์ิ เวียงค า อบต.ตาลชุม อ.ทา่วังผา น่าน ทั่วไป
148 พันจา่อากาศตรี นิรุธ สมสิงห์ อบต.ตาลชุม อ.ทา่วังผา น่าน ทั่วไป
149 นายฤทธีกรณ์ กมล อบต.โพธิห์มากแข้ง อ.บงึโขงหลง บงึกาฬ ทั่วไป
150 นางสาวณัฐวดี นามบปุผา เทศบาลต าบลหอค า อ.เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ ทั่วไป
151 นางน้ าฝน ไชใยเยน็ เทศบาลต าบลหอค า อ.เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ ทั่วไป
152 นางอรอนงค์ ไชยช่วย เทศบาลต าบลจนัทบเพชร อ.บา้นกรวด บรีุรัมย์ ทั่วไป
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153 นางสาวศุภลักขณา ฤทธิย์งุ เทศบาลต าบลจนัทบเพชร อ.บา้นกรวด บรีุรัมย์ ทั่วไป
154 นางสาวปาลิดา ปรังประโคน อบต.บา้นไทร อ.ประโคนชัย บรีุรัมย์ ทั่วไป
155 จา่เอก วัชรินทร์ รอบคอบ อบต.บา้นไทร อ.ประโคนชัย บรีุรัมย์ ทั่วไป
156 นางสาวภทัศา สครรัมย์ อบต.ผไทรินทร์ อ.ล าปลายมาศ บรีุรัมย์ ทั่วไป
159 นางสุทธินันท ์อินทรอักษร อบต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
160 นางสาวโสภณา พรมทอง อบต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
161 นางสาววิจติรา วงษา อบต.บงึนคร อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
162 นางสาวฤทยัภทัร ทรัพยม์า อบต.บงึนคร อ.หวัหนิ ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
163 นางสาวพัชราพรรณ แก้วศรีนวม อบต.ยา่นรี อ.กบนิทร์บรีุ ปราจนีบรีุ ทั่วไป
164 นางสาวเบญจวรรณ มากผล อบต.ยา่นรี อ.กบนิทร์บรีุ ปราจนีบรีุ ทั่วไป
165 นางจติรา มีชัย อบต.ยา่นรี อ.กบนิทร์บรีุ ปราจนีบรีุ ทั่วไป
166 นางสาวศิริวรรณ อินยิม้ อบต.มารวิชัย อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
167 นางสาวหทยัชนก สวัสดี อบต.มารวิชัย อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
170 นางสาวอภษิฐา  ว่องการไถ อบต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ พิจติร ทั่วไป
171 นางสาววิไลวรรณ  สระทอง อบต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ พิจติร ทั่วไป
172 สิบเอก อลงกรณ์  อินนะปสุะ อบต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ พิจติร ทั่วไป
173 นางสาวจนิต์ณิชาภา  อิ่มคง อบต.หว้ยเกตุ อ.ตะพานหนิ พิจติร ทั่วไป
174 นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรช่วย อบต.ทา่นั่ง อ.โพทะเล พิจติร ทั่วไป
175 นางสุวรรณา ศรีรักษ์ อบต.ทา่นั่ง อ.โพทะเล พิจติร ทั่วไป
176 นายเอกชัย มาอยู่ อบต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ทั่วไป
177 นายจกัร์กทณัฑ์ ขัดธิพงษ์ อบต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ทั่วไป
178 นางสาวประภาสิริ ลบยิม้ เทศบาลต าบลบา้นใหม่ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ทั่วไป
179 นางวารี จวนสูงเนิน เทศบาลต าบลบา้นใหม่ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ทั่วไป
182 นางวิภาดา  รอดนิต อบต.นาซ า อ.หล่มเก่า เพชรบรูณ์ ทั่วไป
183 นางแววดาว  ค ายอ้ม อบต.นาซ า อ.หล่มเก่า เพชรบรูณ์ ทั่วไป
184 นางสาวมัลลิกา ต้ังวงศ์พัฒนกิจ อบต.บุ่งน้ าเต้า อ.หล่มสัก เพชรบรูณ์ ทั่วไป
185 นายทศพร เดชพรม อบต.บา้นปนิ อ.ลอง แพร่ ทั่วไป
186 นายประเมศร์ ถาวะระ อบต.บา้นปนิ อ.ลอง แพร่ ทั่วไป
187 นางสาว ศิรประภา ศิกษมัต เทศบาลต าบลราไวย์ อ.เมืองภเูก็ต ภเูก็ต ทั่วไป
188 นางสาวรุ่งนภา สุวรพันธ์ เทศบาลต าบลราไวย์ อ.เมืองภเูก็ต ภเูก็ต มุสลิม
189 นายพงศ์ศักด์ิ เจริญวงศ์ เทศบาลต าบลราไวย์ อ.เมืองภเูก็ต ภเูก็ต มุสลิม
190 นางสาวสุภาพรรณ สนิทมัจโร เทศบาลต าบลราไวย์ อ.เมืองภเูก็ต ภเูก็ต ทั่วไป
191 นางสาวพรพิมล ลูกหวาน เทศบาลต าบลราไวย์ อ.เมืองภเูก็ต ภเูก็ต ทั่วไป
192 นายดัสกร ประครองสุข อบต.เมืองเสือ อ.พยคัฆภมูิพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
193 นางธิมาพร ประครองสุข อบต.เมืองเสือ อ.พยคัฆภมูิพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
194 นางศิริกุล กิจสิน อบต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยคัฆภมูิพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
195 นางอริษรา เชาระก า อบต.ลานสะแก อ.พยคัฆภมูิพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
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196 นางเบญญาพร เกษไธสง อบต.ลานสะแก อ.พยคัฆภมูิพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
197 นางสาวสงกรานต์ จนัทะจร อบต.หนองบวัแก้ว อ.พยคัฆภมูิพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
198 นางสุภาพร   ศรีละครดี อบต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทั่วไป
199 นางสาวนิชาภา   วิเทห่์ อบต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทั่วไป
200 นางจฑุามาศ ปะริตวา เทศบาลต าบลวาปปีทมุ อ.วาปปีทมุ มหาสารคาม ทั่วไป
201 นางมุกดา ชัยยศ เทศบาลต าบลวาปปีทมุ อ.วาปปีทมุ มหาสารคาม ทั่วไป
204 นางสาวพรทพิา แซ่ล้ิม อบต.หนองหมี อ.กุดชุม ยโสธร ทั่วไป
205 นางสาวอุบล ปาลวงค์ อบต.หนองหมี อ.กุดชุม ยโสธร ทั่วไป
206 นางรินทร์จง แสงนาค เทศบาลต าบลเลิงนกทา อ.เลิงนกทา ยโสธร ทั่วไป
207 นางสุพรรณี โรจนบญุถึง เทศบาลต าบลเลิงนกทา อ.เลิงนกทา ยโสธร ทั่วไป
208 นางสาวปริณต์ฐรา ใจกล้า อบต.บวัแดง อ.ปทมุรัตต์ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
209 นางธารารัตน์ พนมทพิย์ อบต.นานวล อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด ทั่วไป
210 นางสาวศิรินันท ์สาลัง อบต.นานวล อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด ทั่วไป
211 นางสาวเจนจริา วราสินธุ์ อบต.เตาปนู อ.โพธาราม ราชบรีุ ทั่วไป
212 นางสาวศิริภทัร สุทธินัย อบต.เตาปนู อ.โพธาราม ราชบรีุ ทั่วไป
213 นางนวลทพิย ์ช้างจวง อบต.ม่วงคร่อม อ.ชัยบาดาล ลพบรีุ ทั่วไป
214 นายนนเร นาคจรุง อบต.ม่วงคร่อม อ.ชัยบาดาล ลพบรีุ ทั่วไป
215 จา่อากาศเอก วิภาวรรณ   บตุรดา เทศบาลต าบลเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม ลพบรีุ ทั่วไป
216 นางสาวดวงเดือน   ชื่นจติร เทศบาลต าบลเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม ลพบรีุ ทั่วไป
217 นางกาญจน์นันทน์ สุวรรณธรรมมา อบต.บา้นโปง่ อ.งาว ล าปาง ทั่วไป
218 นางกษริา   วงค์เรือง เทศบาลต าบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม ล าปาง ทั่วไป
219 นายภาณุพงษ ์  วัฒนานันท์ เทศบาลต าบลเสริมซ้าย อ.เสริมงาม ล าปาง ทั่วไป
220 นางสาวพรรณุภา  มหาวี เทศบาลต าบลเสริมซ้าย อ.เสริมงาม ล าปาง ทั่วไป
221 นางสาวอรนุช กันทะธง เทศบาลต าบลบา้นแปน้ อ.เมืองล าพูน ล าพูน ทั่วไป
222 นางอมรรัตน์ เลยไธสง อบจ.ล าพูน อ.เมืองล าพูน ล าพูน ทั่วไป
223 สิบเอก ภานุพันธ์ ปนัแสง อบจ.ล าพูน อ.เมืองล าพูน ล าพูน ทั่วไป
224 นางอจริภาส์ หนุสาย อบต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย เลย ทั่วไป
225 นางวิไล ศรียากุล เทศบาลต าบลนาอาน อ.เมืองเลย เลย ทั่วไป
226 นางเสาวลักษณ์ นนทะปะ เทศบาลต าบลนาอาน อ.เมืองเลย เลย ทั่วไป
227 นายสมจติร อินศร อบต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง เลย ทั่วไป
230 นายเสกสรร มหาลวเลิศ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ทั่วไป
231 นางรุ่งอรุณ  ประจมิ อบต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ทั่วไป
232 นางศิริพร  ใจจง อบต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ทั่วไป
233 นางบานเรือง ร่มเกษ เทศบาลต าบลปลาโหล อ.วาริชภมูิ สกลนคร ทั่วไป
234 นางอรุณรัตน์ ขันละ เทศบาลต าบลปลาโหล อ.วาริชภมูิ สกลนคร ทั่วไป
235 นางวิมลรัตน์ พลเศษ เทศบาลต าบลพันนา อ.สว่างแดนดิน สกลนคร ทั่วไป
236 นางสาวปนัดดา มะสูยู เทศบาลต าบลทา่พระยา อ.สะบา้ยอ้ย สงขลา มุสลิม
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237 นางสาวอุทมุพร ด าสม เทศบาลต าบลทา่พระยา อ.สะบา้ยอ้ย สงขลา ทั่วไป
238 นางเสาวลักษณ์ สังธรรมรอด เทศบาลต าบลทา่พระยา อ.สะบา้ยอ้ย สงขลา มุสลิม
239 นางกฤติยา  กมลวัล เทศบาลเมืองบา้นพรุ อ.หาดใหญ่ สงขลา ทั่วไป
240 นางเกศราภรณ์  มุสิกะไชย เทศบาลเมืองบา้นพรุ อ.หาดใหญ่ สงขลา ทั่วไป
243 นางสาวศิริวรรณ กล่ินหอม เทศบาลต าบลกระดังงา อ.บางคนที สมุทรสงคราม ทั่วไป
244 นางสาวนันทยิา กล่ินมาลัย อบต.ทา่คา อ.อัมพวา สมุทรสงคราม ทั่วไป
245 นางสาวนงลักษณ์ สกุลอินทร์ อบต.บางแค อ.อัมพวา สมุทรสงคราม ทั่วไป
246 นางสาวบณุฑริกา ศรีเล็ก อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทั่วไป
247 นางสาวพัชริณี ชวนชม เทศบาลต าบลทา่จนี อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทั่วไป
248 นางสาวจนิตนา แซ่เฮ้ง เทศบาลต าบลทา่จนี อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทั่วไป
249 นายพลวัฒน์  หอมละออ อบต.ไทยอุดม อ.คลองหาด สระแก้ว ทั่วไป
250 นางสาวริสา  แดงวงษ์ อบต.ไทยอุดม อ.คลองหาด สระแก้ว ทั่วไป
251 นางสาวมณีรัตน์ สังสาลี อบต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร สระแก้ว ทั่วไป
252 นางสาวสมาพร ต๊ะทองดี อบต.หนองโน อ.เมืองสระบรีุ สระบรีุ ทั่วไป
253 นางต้องตา หมื่นศรี เทศบาลต าบลเสาไห้ อ.เสาไห้ สระบรีุ ทั่วไป
254 นางสาวมนสิชา  ฉตัรชัยสุวรรณ์ เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ อ.หนองแค สระบรีุ ทั่วไป
255 นายจริะพันธ์  ดิษฐพันธ์ อบต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค สระบรีุ ทั่วไป
256 นางมณฑา  พัดเกร็ด อบต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค สระบรีุ ทั่วไป
257 นายคณนาค สุขใจ อบต.พระงาม อ.พรหมบรีุ สิงหบ์รีุ ทั่วไป
258 นางสิริกร ฟักบาง เทศบาลต าบลกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ สุโขทยั ทั่วไป
259 นางสาวสมศรี หว่างคีรี เทศบาลต าบลกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ สุโขทยั ทั่วไป
260 นางสาวขวัญใจ ศรีสุข อบต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ ทั่วไป
261 นางสาววัลลภาภรณ์ โพธิจ์ู อบต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ ทั่วไป
262 นางสาวจรีาวรรณ ศรียาภยั เทศบาลต าบลตลาดไชยา อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
263 นางสาวจฑุามาศ อ่องสัน เทศบาลต าบลตลาดไชยา อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
264 นางสาวเสาวลักษณ์ จนัทร์หอม อบต.ตะกรบ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
265 นางสาวจริยา จิว้ไม้แดง อบต.โมถ่าย อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
266 นางสาวสายหยดุ  หนูแก้ว อบต.โมถ่าย อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
267 นายกิตติพร ชุมด้วน เทศบาลต าบลทา่ชนะ อ.ทา่ชนะ สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
268 นางโสภาภรณ์ รอดเจริญ เทศบาลต าบลเมืองเวียง อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
269 นางสุจติราภรณ์ อ านวย เทศบาลต าบลเมืองเวียง อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
270 นางกัญญาพร  สายกระสุน เทศบาลต าบลกระหาด อ.จอมพระ สุรินทร์ ทั่วไป
271 นางเรณู  สมจนัทร์ อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ สุรินทร์ ทั่วไป
272 นายภทัรนันท ์ สุดโสม อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ สุรินทร์ ทั่วไป
275 นายชวลิต  สุกิมานิน เทศบาลต าบลเมืองที อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ทั่วไป
276 นายธนาวัต  เจริญพันธ์ เทศบาลต าบลเมืองที อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ทั่วไป
277 นางอนัญญา แจม่ใส เทศบาลต าบลผักไหม อ.ศีขรภมูิ สุรินทร์ ทั่วไป
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278 นางสาวกัญญาภคั ศรีสวาท เทศบาลต าบลผักไหม อ.ศีขรภมูิ สุรินทร์ ทั่วไป
279 นางสาวเสาวณี สุดแสนดี เทศบาลต าบลผักไหม อ.ศีขรภมูิ สุรินทร์ ทั่วไป
280 นางอาภาภรณ์ สุขรมย์ อบต.บา้นเด่ือ อ.ทา่บอ่ หนองคาย ทั่วไป
281 นายสุวิทย ์ชาวสวน อบต.บา้นเด่ือ อ.ทา่บอ่ หนองคาย ทั่วไป
282 นางสาวณัฐธิดา ทงึข า เทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อ่างทอง ทั่วไป
283 นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง อ่างทอง ทั่วไป
284 นางรัชนี สิงหจ์นัทร์ อบต.นาแต้ อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
285 นางดลยา ต้ังตระกูล อบต.นาแต้ อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
286 นางปรียณา สะอาด อบต.นาแต้ อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
287 นางสาวพรลัดดา โถหนิัง อบต.สุมเส้า อ.เพ็ญ อุดรธานี ทั่วไป
288 จา่สิบเอก ธนาธิป ไทยภกัดี อบต.สุมเส้า อ.เพ็ญ อุดรธานี ทั่วไป
289 นางสาวจารุวรรณ  ยาสระคู เทศบาลต าบลจ าปี อ.ศรีธาตุ อุดรธานี ทั่วไป
290 นางสาวสาวิตรี  แสนสิงห์ เทศบาลต าบลจ าปี อ.ศรีธาตุ อุดรธานี ทั่วไป
291 นางวรรณา หรัิญพัชรนนท์ เทศบาลต าบลหาดทนง อ.เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี ทั่วไป
292 นางนาฏญา นิลประภา เทศบาลต าบลหาดทนง อ.เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี ทั่วไป
293 นายจกัรกฤษ ค าแก้ว เทศบาลต าบลกุดข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ทั่วไป
294 สิบเอก ธานินธ์ กาละพันธ์ เทศบาลต าบลกุดข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี ทั่วไป
295 นางสาวศศิธร  สันติวิชัยกุล เทศบาลต าบลหว้ยเรือ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี ทั่วไป
296 นายธนันทร์ชวัฒน์ เดชปณุสวัสด์ิ อบต.กลาง อ.เดชอุดม อุบลราชธานี ทั่วไป
297 นายวรรณภณ ทวีชัย อบต.โนนสมบรูณ์ อ.เดชอุดม อุบลราชธานี ทั่วไป
298 นางสาวอุรดา นามวงษ์ อบต.โนนสมบรูณ์ อ.เดชอุดม อุบลราชธานี ทั่วไป
299 นางมัลลิกา นิ่มนวล อบต.โนนสมบรูณ์ อ.เดชอุดม อุบลราชธานี ทั่วไป
300 นางสาวภณัฑิรา ชาลี เทศบาลต าบลนาเยยี อ.นาเยยี อุบลราชธานี ทั่วไป
301 นางสาวณัฐนิชา ศรีภกัดี เทศบาลต าบลนาเยยี อ.นาเยยี อุบลราชธานี ทั่วไป
304 นางสาวพัชร์ชรีญา นราวัชรนันท์ อบต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ทั่วไป
305 นางรุ่งฤดี ลอยฟ้า อบต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ทั่วไป
306 นางสาวณดา ธรรมรักษ์ อบต.ตะบา่ย อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ทั่วไป
307 นางสาววารุณี  สารีเครือ อบต.ตะบา่ย อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี ทั่วไป
308 นายพิพัฒน์พงศ์ ทองภามี อบต.โนนกลาง อ.ส าโรง อุบลราชธานี ทั่วไป
309 นางสาวอัจฉรา กันทอง อบต.โนนกลาง อ.ส าโรง อุบลราชธานี ทั่วไป
310 นายอ านวย จริะอ านวยเวทย์ เทศบาลต าบลยโุป อ.เมืองยะลา ยะลา ทั่วไป
311 นางสาวนันทนา มัธยา อบต.หนิดาต อ.ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร ทั่วไป
312 นางสาวพรรณราย สุวรรณน าปน อบต.หนิดาต อ.ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร ทั่วไป



รุน่ที ่13 9 3/9/2020

ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นายโยธิน เฉดิโฉม เทศบาลต าบลกระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ กระบี่ ทั่วไป
2 นางสาวเยาวลักษณ์ ชลธี อบต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง กระบี่ มุสลิม
3 นางรัตนาภรณ์ ตูมา อบต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง กระบี่ มุสลิม
4 นางสาวสิริมา กุลศิริ อบต.ตล่ิงชัน อ.เหนือคลอง กระบี่ ทั่วไป
5 นายนราวิชญ์ คลองยวน อบต.ตล่ิงชัน อ.เหนือคลอง กระบี่ ทั่วไป
6 นายพลทวัฒน์ พงษก์าญจน์ อบต.ตล่ิงชัน อ.เหนือคลอง กระบี่ ทั่วไป
7 นางสาวสุธิษา วงษจ์นี เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย อ.ไทรโยค กาญจนบรีุ ทั่วไป
8 นางอรุณวิภา เพ็งพุ่ม เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย อ.ไทรโยค กาญจนบรีุ ทั่วไป
9 นางสาววรรณงาม คุ้มพะเนียด เทศบาลต าบลวังโพธ์ อ.ไทรโยค กาญจนบรีุ ทั่วไป

10 นางสาวมัณฑณา มัจฉาสร้อย เทศบาลต าบลวังโพธ์ อ.ไทรโยค กาญจนบรีุ ทั่วไป
11 นายนน อิ่มสุทธิ์ อบต.สิงห์ อ.ไทรโยค กาญจนบรีุ ทั่วไป
12 นางสาวพัชรีย ์กันภยั อบต.หนองเปด็ อ.ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ ทั่วไป
13 นายนิรุจน์ เทยีนเหม็ง อบต.หนองเปด็ อ.ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ ทั่วไป
14 นางสาวสุรีรัตน์ วรรณกูล อบต.หนองเปด็ อ.ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ ทั่วไป
15 นายศุภากรณ์ จตุพร อบต.หวัถนน อ.คลองขลุง ก าแพงเพชร ทั่วไป
16 นางสาวบณุยาพร พิลึก อบต.หวัถนน อ.คลองขลุง ก าแพงเพชร ทั่วไป
22 นางสาวนิรัน บรีุ อบต.หนิต้ัง อ.บา้นไผ่ ขอนแก่น ทั่วไป
23 นางสาวภาวินี วงษค์ าหาร อบต.หนิต้ัง อ.บา้นไผ่ ขอนแก่น ทั่วไป
24 นางรุจกิร  แยม้แก้ว อบต.ขามปอ้ม อ.พระยนื ขอนแก่น ทั่วไป
25 นางสาวพรรณทพิา  ลาซ า อบต.ขามปอ้ม อ.พระยนื ขอนแก่น ทั่วไป
26 นางเพลินพิศ จนัทร์ไชย อบต.ทา่ศาลา อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น ทั่วไป
27 นางเมษา เชียงทกึ อบต.ทา่ศาลา อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น ทั่วไป
30 สิบเอก สุรเดช เขียวทพิย์ อบต.บา้นโคก อ.หนองนาค า ขอนแก่น ทั่วไป
31 นางสาวเบญจมาศ อินทรา อบต.บา้นโคก อ.หนองนาค า ขอนแก่น ทั่วไป
32 นางอณัญญา ค าพันธุ์ อบต.กระแจะ อ.นายายอาม จนัทบรีุ ทั่วไป
33 นางสาวธณกร กรธณไพศาล อบต.กระแจะ อ.นายายอาม จนัทบรีุ ทั่วไป
34 นางสาวสุดารัตน์ เฉยสอาด อบต.โพรงอากาศ อ.บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ทั่วไป
35 นางสาวสรินยา พันธ์น้อย อบต.โพรงอากาศ อ.บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ทั่วไป
36 นายวุฒิศักด์ิ เพียรจติร เทศบาลต าบลหมอนนาง อ.พนัสนิคม ชลบรีุ ทั่วไป
37 นางสาวสินจยั แซ่โค้ว อบต.บางนาง อ.พานทอง ชลบรีุ ทั่วไป
38 นายภวูณัฎฐ์ อภชิิตพงศ์ชัย อบต.บางนาง อ.พานทอง ชลบรีุ ทั่วไป
39 นางสาวพัชรี  ชุมวรฐายี เทศบาลต าบลบางลึก อ.เมืองชุมพร ชุมพร ทั่วไป

บญัชีรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิกำร “กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (e-Plan – eMENSCR)” ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

รุ่นที่ 13 ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 มีนำคม พ.ศ. 2563
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
40 นางสาววารินทร์ พิชัยแก้ว เทศบาลต าบลละแม อ.ละแม ชุมพร ทั่วไป
41 นางสาวพวงบบุผา บษุยากุล เทศบาลต าบลละแม อ.ละแม ชุมพร ทั่วไป
42 นางพิมสาย การินทร์ เทศบาลต าบลคร่ึง อ.เชียงของ เชียงราย ทั่วไป
43 นายสุริยา การินทร์ เทศบาลต าบลคร่ึง อ.เชียงของ เชียงราย ทั่วไป
44 นางศิริพร อริยะ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ เชียงราย ทั่วไป
45 นางยพุา ธาตุไพบลูย์ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ เชียงราย ทั่วไป
46 นางสาวนภสันันท ์กองบญุ อบต.ปางหนิฝน แม่แจม่ เชียงใหม่ ทั่วไป
47 นายขจร จาตา อบต.ปางหนิฝน แม่แจม่ เชียงใหม่ ทั่วไป
48 นางสาวมัชฌิมา พูลศักด์ิ เทศบาลต าบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ มังสวิรัติ
49 นายธีระยทุธ อมรรัตนพิบลูย์ เทศบาลต าบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ทั่วไป
50 นางสาวศศิวิมล  ชุมค าน้อย เทศบาลต าบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ทั่วไป
51 นางสาวดาริกา  ศรีพลแทน่ อบต.ทา่เด่ือ อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ทั่วไป
52 นางวราภรณ์  มาลารัตน์ อบต.ทา่เด่ือ อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ทั่วไป
53 นางอัจฉรา ปนัวงษา อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ทั่วไป
54 นายวสันต์ ปญัญาเลิศ อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ทั่วไป
55 นางวาสนา ไชยดวงแก้ว เทศบาลต าบลสันโปง่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ทั่วไป
56 นางสาววราภรณ์ ผลเชื้อ เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ทั่วไป
57 นางสาวเปมิกา ศรีสุวรรณ เทศบาลต าบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ทั่วไป
58 นางสาวโสภติะ  รักติประกร เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ.สันทราย เชียงใหม่ ทั่วไป
59 นายณัฐวุฒิ  พรหมเทศน์ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ.สันทราย เชียงใหม่ ทั่วไป
60 นายมารุต  มาลารัตน์ เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ.สันทราย เชียงใหม่ ทั่วไป
61 นางสาวสุรีรัตน์ ยิง่สี เทศบาลต าบลทา่วังตาล อ.สารภี เชียงใหม่ ทั่วไป
62 นางนฤมล เนียมศิโรรัตน์ เทศบาลต าบลทา่วังตาล อ.สารภี เชียงใหม่ ทั่วไป
63 นางสาวนภสัวรรณ  ปนิตาเสน เทศบาลต าบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ทั่วไป
64 นายนิพนธ์   กันทาใจ เทศบาลต าบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ทั่วไป
65 นายยทุธชัย เปง็เมืองมูล อบต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ทั่วไป
66 นางสาวรัชณีวรรณ ไชยขาว อบต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ทั่วไป
67 นายทกัษณิ  ชามภวูราช อบต.โคกสะบา้ อ.นาโยง ตรัง ทั่วไป
68 นางสาวสุรัญญา  หมวดอินทร์ทอง อบต.โคกสะบา้ อ.นาโยง ตรัง ทั่วไป
69 นางสาวจรีพรรณ  สวัสด์ิธานี อบต.ละมอ อ.นาโยง ตรัง ทั่วไป
70 นางสาววรรษมน ยกเซ่ง อบต.ละมอ อ.นาโยง ตรัง ทั่วไป
71 นางนิรมล  มากแก้ว อบต.ละมอ อ.นาโยง ตรัง ทั่วไป
72 นางพรรณราย รามสูรย์ อบต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน ตรัง ทั่วไป
73 นางสาวจรีุพร แซ่โค้ว อบต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน ตรัง ทั่วไป
74 นางสาวนุชนารถ ขวัญดี อบต.คลองปาง อ.รัษฎา ตรัง ทั่วไป
75 นางสาวอรวรรณ ไชยคง อบต.คลองปาง อ.รัษฎา ตรัง ทั่วไป
76 นางพิมพาพร  แสงสุวรรณ อบต.ทา่สะบา้ อ.วังวิเศษ ตรัง ทั่วไป
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
77 นางสาวปทัมา แก่นอินทร์ เทศบาลต าบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา ตรัง ทั่วไป
78 นางสาวสุณีรัตน์ คนขยนั อบต.บอ่หนิ อ.สิเกา ตรัง ทั่วไป
79 นางสาวจติลัดดา ภกัดีโชติ อบต.บอ่หนิ อ.สิเกา ตรัง ทั่วไป
80 นางสาวทศันีย ์ แก้วจนัทร์ อบต.ปากแจม่ อ.หว้ยยอด ตรัง ทั่วไป
81 นางสาวณภสันันท ์ ทองขาว อบต.ปากแจม่ อ.หว้ยยอด ตรัง ทั่วไป
82 นางสาววรรณี นาคสุวรรณ อบต.หว้ยนาง อ.หว้ยยอด ตรัง ทั่วไป
83 นายพิชา นาลงพรม อบต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด ตราด ทั่วไป
84 นางสาวมาริสา บวัแก้ว อบต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด ตราด ทั่วไป
85 นางฉนัทนา อินต๊ะ อบต.ขะเนจือ้ อ.แม่ระมาด ตาก ทั่วไป
86 นางเพชรรัตน์ เปรมใจ อบต.ขะเนจือ้ อ.แม่ระมาด ตาก ทั่วไป
87 นางโชติกา พวงสมบติั อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง ตาก ทั่วไป
88 นางสาวอัมสุมารินทร์ กลัดสุข อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง ตาก ทั่วไป
89 นายสิริวัฒน์ กั้วะหว้ยขวาง อบต.ทุ่งกระพังโหม อ.ก าแพงแสน นครปฐม ทั่วไป
90 นางอนุสรณ์ พานแก้ว อบต.ล าพญา อ.บางเลน นครปฐม ทั่วไป
91 นางสาวชิดชนก ศรีนาคเอี้ยง อบต.ล าพญา อ.บางเลน นครปฐม ทั่วไป
92 นางสุรีย ์ดนุดล อบต.ล าพญา อ.บางเลน นครปฐม ทั่วไป
93 นายธีรเนตร์ ยัง่ยนื อบต.คลองจนิดา อ.สามพราน นครปฐม ทั่วไป
94 นางสาวนิสา เหลืองประเสริฐ อบต.คลองจนิดา อ.สามพราน นครปฐม ทั่วไป
95 นายมนตรี ธงชัย อบต.พุ่มแก อ.นาแก นครพนม ทั่วไป
96 จา่อากาศเอก วิทยา แก้วบู่ อบต.หนองสังข์ อ.นาแก นครพนม ทั่วไป
97 นางนัฐติยา ธนทอง อบต.ทา่ลาด อ.เรณูนคร นครพนม ทั่วไป
98 นางสาวเกษศิรินทร์ ทอ่นทอง อบต.ทา่ลาด อ.เรณูนคร นครพนม ทั่วไป
99 นายแดน  นวลตา อบต.นางาม อ.เรณูนคร นครพนม ทั่วไป

100 นางสาวอัญชิตา  สมเภา อบต.นางาม อ.เรณูนคร นครพนม ทั่วไป
101 นางสุกิตตา บรรจงรอด อบต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ทั่วไป
102 นางสาววรัญญา ชูใจ อบต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ทั่วไป
103 นางสาวนิภารัตน์  หม่อมกลาง อบต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ทั่วไป
104 นายประวิทย ์กุมผัน อบต.ส าโรง อ.ปกัธงชัย นครราชสีมา ทั่วไป
105 นายศักด์ิดา พรหมหากุล อบต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย นครราชสีมา ทั่วไป
106 นางสาววิภา ระแวงสูงเนิน อบต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย นครราชสีมา ทั่วไป
107 นายสุริยงค์ ยนืยง เทศบาลต าบลไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทั่วไป
108 นางสุภาพร ชูเมือง เทศบาลต าบลจนัดี อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
109 นางอิสรีย ์กิตติวิมลชัย เทศบาลต าบลจนัดี อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
110 นางสาธิต แก้วจนัทร์ เทศบาลต าบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ทั่วไป
111 นางอนุสรา ทวีแก้ว อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช ทั่วไป
112 นางสาววรุณรัตน์ แสงน้อย เทศบาลต าบลโกรกพระ อ.โกรกพระ นครสวรรค์ ทั่วไป
113 นายณัฐพล กาหา เทศบาลต าบลโกรกพระ อ.โกรกพระ นครสวรรค์ ทั่วไป
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
114 นางสาววรวลัญช์  พูลสวัสด์ิ อบต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ทั่วไป
115 นางปยิะภา  สุพรรณ์ อบต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ทั่วไป
116 นางอารีรัตน์ ก าปนาท เทศบาลต าบลปวั อ.ปวั น่าน ทั่วไป
117 นางกัลยา จนัเนย เทศบาลต าบลปวั อ.ปวั น่าน ทั่วไป
118 นางนันทน์ภสั  ไชยเขียว เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน น่าน ทั่วไป
119 นางภทัริดา  ณ ราช เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน น่าน ทั่วไป
120 นางสาวอมรรัตน์ ธนากุลปกรณ์ เทศบาลต าบลโนนเจริญ อ.บา้นกรวด บรีุรัมย์ ทั่วไป
121 นายพีระวัฒน์  สมัครประโคน เทศบาลต าบลโนนเจริญ อ.บา้นกรวด บรีุรัมย์ ทั่วไป
122 นางสาวปฐัมญชุ์ มีเสนา อบต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย บรีุรัมย์ ทั่วไป
123 นางสาววัลลี เภาสลัก อบต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย บรีุรัมย์ ทั่วไป
124 นายอังคาร กระซิรัมย์ อบต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย บรีุรัมย์ ทั่วไป
125 นางสาวเอื้องฟ้า ทบัสอาด เทศบาลเมืองปทมุธานี อ.เมืองปทมุธานี ปทมุธานี ทั่วไป
126 นางสาวปวันรัตน์ ชัชวาลกิจกุล เทศบาลเมืองปทมุธานี อ.เมืองปทมุธานี ปทมุธานี ทั่วไป
127 นางสาวประกายดาว พุ่มทพิย์ อบต.กุยบรีุ อ.กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
128 นางสาวรติรัตน์ เกิดมาก อบต.กุยบรีุ อ.กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
129 นางสาวจนัทร์แรม พวงมาลัย อบต.เขาแดง อ.กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
130 นายจกัรกฤษณ์ พงษพ์ัว อบต.เขาแดง อ.กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
131 นายสิทธิชัย วัยบริสุทธิ์ เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
132 นางสาวนารีรัตน์ ดีขวัญงาม อบต.บา้นเกาะ อ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
133 นางสาววิมลรัตน์ นวลหงษ์ อบต.ร่มเยน็ อ.เชียงค า พะเยา ทั่วไป
134 นางธัญรดา กุณา อบต.ร่มเยน็ อ.เชียงค า พะเยา ทั่วไป
135 นางมยรีุ เทพวงค์ อบต.ดงเจน อ.ภกูามยาว พะเยา ทั่วไป
136 นางแสงเทยีน สุขเจริญ อบต.ดงเจน อ.ภกูามยาว พะเยา ทั่วไป
137 นางสาวณิชาภทัร กิไพโรจน์ อบต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว พังงา ทั่วไป
138 นางสาวพัชรี ศรีสมุทร อบต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว พังงา มุสลิม
139 นางกุลธิดา ภู่สอาด อบต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว พังงา มุสลิม
140 นายสิทธิชัย เพชรรักษ์ เทศบาลต าบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน พัทลุง ทั่วไป
141 นางสาวกิฐิมา กลับแปน้ เทศบาลต าบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน พัทลุง ทั่วไป
142 นายภาคภมูิ ยิง่วงค์ อบต.เขาทราย อ.ทบัคล้อ พิจติร ทั่วไป
143 นางอาภรณ์ ควรพัฒนกุล อบต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก พิจติร ทั่วไป
144 นางสาวทพิยรั์ตน์  รอดจนัทร์ อบต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก พิจติร ทั่วไป
145 นางสาวภริูชญา สีแก้ว อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก พิจติร ทั่วไป
146 นายธรรมรัฐ การะเกษ อบต.วังตะกู อ.บางมูลนาก พิจติร ทั่วไป
147 นางพจนา สินไพศาลสกุล อบต.รังนก อ.สามง่าม พิจติร ทั่วไป
148 สิบเอก จกัรพงศ์ คูนาแก อบต.หนองแขม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก ทั่วไป
149 นางสุภาพร ดารากรณ์ อบต.บางแก้ว อ.บา้นแหลม เพชรบรีุ ทั่วไป
150 นางสาวอนงลักษณ์ ศรีมนตรี อบต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ ทั่วไป
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151 นางวรรณี จา้นซุ่นหลี อบต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ ทั่วไป
152 นางวาสนา วุฒิโอสถ อบจ.แพร่ อ.เมืองแพร่ แพร่ ทั่วไป
153 นางวิชภา จนัทรมณี อบจ.แพร่ อ.เมืองแพร่ แพร่ ทั่วไป
154 นางจนัทร์จริา เข็มเพ็ชร อบจ.แพร่ อ.เมืองแพร่ แพร่ ทั่วไป
155 นางกัญญาณัฐ โตดิลกเวชช์ อบจ.แพร่ อ.เมืองแพร่ แพร่ ทั่วไป
156 นายศิริชัย มาตรมนตรี อบต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ แพร่ ทั่วไป
157 นางวิลาวรรณ มูลเกษ อบต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ แพร่ ทั่วไป
158 นางนิรมล  ชูเชิด อบต.ไม้ขาว อ.ถลาง ภเูก็ต ทั่วไป
159 นางสาววรัญญา  เพ็งรักษ์ อบต.ไม้ขาว อ.ถลาง ภเูก็ต ทั่วไป
160 นางนัฐอนัญญา ทรัพยเ์วธกากุล เทศบาลนครภเูก็ต อ.เมืองภเูก็ต ภเูก็ต ทั่วไป
161 นางมยรีุ แก้วสีหา เทศบาลต าบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ทั่วไป
162 นางเพ็ญวิภา สารบญุ เทศบาลต าบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ทั่วไป
163 นางสาวปนัดดา ถูอาษา อบต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
164 นางสาวธนพร  คูสกุลรัตน์ อบต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
165 นางสาวประภาพร  ศิริมูล อบต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
166 นางสาวศิริวรรณ  ไชยมูล อบต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม ทั่วไป
170 นางปรินดา  รักษม์ณี เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทั่วไป
171 นางพรรณี ต้ังกุลบริบรูณ์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทั่วไป
172 นางสาวธวัลภสัร์ ตันติอมรรัตน์ อบต.บา้นกู่ อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ทั่วไป
173 นางสาวธัญญลักษณ์ พลเยีย่ม อบต.บา้นกู่ อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ทั่วไป
174 นางศศิมา โยตะคง อบต.หนองบวัสันตุ อ.ยางสีสุราช มหาสารคาม ทั่วไป
175 นางนิตยา  แข่งขัน เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา อ.กุดชุม ยโสธร ทั่วไป
176 นายนัทพงษ ์ ทฆีะพันธ์ เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา อ.กุดชุม ยโสธร ทั่วไป
177 นางเสาวลีย ์บ ารุง อบต.โคกส าราญ อ.เลิงนกทา ยโสธร ทั่วไป
178 นางสุมาลี เสาประธาน อบต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา ยโสธร ทั่วไป
179 นายกิตติศักด์ิ ค าวงษ์ อบต.สิงหโ์คก อ.เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ทั่วไป
180 นางสาวนิชาภา อารีเอื้อ อบต.บา้นเขือง อ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
181 นายไพทลู มะลาวาสน์ อบต.บา้นเขือง อ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
182 นางสุพรรษา ปาระจมู อบต.ไพศาล อ.ธวัชบรีุ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
183 นางติราพร  หารค า อบต.โนนสวรรค์ อ.ปทมุรัตต์ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
184 นางนิลุบล  วรรณชัย อบต.โนนสวรรค์ อ.ปทมุรัตต์ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
185 นางสาวพัชร์สิตา นิธิเจริญศรีกุล อบต.สว่าง อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด ทั่วไป
186 นางสาวนิตยา ไกรยกาศ อบต.สว่าง อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด ทั่วไป
187 นางสาวสายฝน สังวิบตุร เทศบาลต าบลปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ทั่วไป
188 นางรัชฎาพร บ ารุงสานต์ เทศบาลต าบลปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ทั่วไป
189 นางสาวนพรัตน์ มังสา เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
190 นางพรนภา เทยีมทดั เทศบาลต าบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภมูิ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
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191 นางอามีน่า อินตัน เทศบาลต าบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ ระนอง มุสลิม
192 นางสาววันทนา คงหาญ เทศบาลต าบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ ระนอง ทั่วไป
193 นางสาวบศุรา  ไพรเถื่อน เทศบาลต าบลเนินพระ อ.เมืองระยอง ระยอง ทั่วไป
194 นางสุชาดา  จางวางคง เทศบาลต าบลเนินพระ อ.เมืองระยอง ระยอง ทั่วไป
195 นางสาวอังคณา เนรมิตรานนท์ อบต.โพธิต์รุ อ.เมืองลพบรีุ ลพบรีุ ทั่วไป
196 นายภริูทตัต์ ข าแก้ว อบต.หนองม่วง อ.หนองม่วง ลพบรีุ ทั่วไป
197 นางสาวนภาพร โตสารเดช อบต.หนองม่วง อ.หนองม่วง ลพบรีุ ทั่วไป
198 นางสาวสกาวรัตน์ วันแก้ว เทศบาลต าบลเถินบรีุ อ.เถิน ล าปาง ทั่วไป
199 นางเกษร ปอ้งกันภยั เทศบาลต าบลเถินบรีุ อ.เถิน ล าปาง ทั่วไป
200 นางอรพรรณ ฟูกุล อบต.บอ่แฮ้ว อ.เมืองล าปาง ล าปาง ทั่วไป
201 นางสาวกัลยา รินเชื้อ อบต.บอ่แฮ้ว อ.เมืองล าปาง ล าปาง ทั่วไป
202 นางหทยัชนก ธัญญเจริญ เทศบาลต าบลสบปราบ อ.สบปราบ ล าปาง ทั่วไป
203 นางสาวธนัฏฐา หาญจกัรค า เทศบาลต าบลสบปราบ อ.สบปราบ ล าปาง ทั่วไป
204 นางณัฐนิช พรหมทวี อบต.นายาง อ.สบปราบ ล าปาง ทั่วไป
205 นางสาวศรุตยา ชัยวงค์ อบต.แม่กัวะ อ.สบปราบ ล าปาง ทั่วไป
206 นางวสาววัชราภรณ์ โกฏวัติ เทศบาลต าบลบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง ล าพูน ทั่วไป
207 นางปรีดาภรณ์  วงค์ใหญ่ เทศบาลต าบลบา้นโฮ่ง อ.บา้นโฮ่ง ล าพูน ทั่วไป
208 นางสาวสายฝน หมื่นแก้ว อบต.หนองผือ อ.ทา่ล่ี เลย ทั่วไป
209 นางบษุราคัม วงษจ์นัทร์สุข อบต.หนองผือ อ.ทา่ล่ี เลย ทั่วไป
210 นางสาวไพลิน ขวัญสุนู อบต.ทา่คล้อ อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ทั่วไป
211 นางระมุล ดุษฎกีุล อบต.ทา่คล้อ อ.เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ทั่วไป
212 นางดวงพร  เทยีมจติร เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ทั่วไป
213 นางสาวอุษณีย ์ ศรีลาชัย เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ทั่วไป
214 นายชินวัตร  แหวนวงษ์ เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ทั่วไป
215 นางสาวกัญชริญา  แหวนวงษ์ เทศบาลต าบลปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ทั่วไป
216 นางสาวราวรรณ วงค์กลาง อบต.ด่าน อ.ราษไีศล ศรีสะเกษ ทั่วไป
217 นายกิติวัฒน์ นรดี อบต.ด่าน อ.ราษไีศล ศรีสะเกษ ทั่วไป
218 นายกมล แพ่งพนม อบต.ด่าน อ.ราษไีศล ศรีสะเกษ ทั่วไป
219 นายสมปอง ประจมิ อบต.วังหนิ อ.วังหนิ ศรีสะเกษ ทั่วไป
220 นางนฤมล อักษรมณี อบต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา สงขลา ทั่วไป
221 นางจฑุาพร เทพยา อบต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา สงขลา ทั่วไป
222 นายพงษน์ท ี นายดอน อบต.บางบอ่ อ.บางบอ่ สมุทรปราการ ทั่วไป
223 นางสาวจารุวรรณ รมยะสมิต อบต.บา้นระกาศ อ.บางบอ่ สมุทรปราการ ทั่วไป
224 นายอดิชาติ หว่งมาก อบต.บา้นระกาศ อ.บางบอ่ สมุทรปราการ ทั่วไป
225 นางคัทรียา อยูพ่ลี อบต.บา้นระกาศ อ.บางบอ่ สมุทรปราการ ทั่วไป
226 นายณัฐพล ศรีหนิ อบต.บา้นระกาศ อ.บางบอ่ สมุทรปราการ ทั่วไป
227 นางสาวสุกัญญา แยม้มีกล่ิน อบต.บา้นระกาศ อ.บางบอ่ สมุทรปราการ ทั่วไป
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228 นางสาวภาวินี มูลเกษม อบต.บา้นระกาศ อ.บางบอ่ สมุทรปราการ ทั่วไป
229 นางสุจริา สีหานู เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ทั่วไป
230 ว่าที่ร้อยตรีหญงิ บุษราคัม แกว้จนัทร์ เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ทั่วไป
231 นางสาวนิศาชล ฮวบบางยาง อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทั่วไป
232 นายประสิทธิ ์ ทรงศิริ อบต.หนองแวง อ.โคกสูง สระแก้ว ทั่วไป
233 นางมลฤดี บางสูงเนิน อบต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย สระบรีุ ทั่วไป
234 นายสมส่วน  ศรีสถลมารค อบต.ทา่มะปราง อ.แก่งคอย สระบรีุ ทั่วไป
235 นายธนิต  ปองเนตร อบต.หว้ยแหง้ อ.แก่งคอย สระบรีุ ทั่วไป
236 นางโสภติา  นาคอ้าย อบต.หว้ยแหง้ อ.แก่งคอย สระบรีุ ทั่วไป
237 นางสาวหนูแครง อินตาราม อบต.ช้างไทยงาม อ.เสาไห้ สระบรีุ ทั่วไป
238 นางวรัญญา แจม่ใส อบต.ช้างไทยงาม อ.เสาไห้ สระบรีุ ทั่วไป
239 นางสาวณัฐฐิญา ลิมนรเศรษฐ์ อบต.ช้างไทยงาม อ.เสาไห้ สระบรีุ ทั่วไป
240 นางสาวมนทริา มูลเฉลิม อบต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทยั ทั่วไป
241 นางสาวขวัญหล้า ล าจวน อบต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทยั ทั่วไป
242 นางสาวยพุาพร พลายมณี เทศบาลต าบลตะค่า อ.บางปลาม้า สุพรรณบรีุ ทั่วไป
243 นางสาววิลาวัลย ์ช านาญดี เทศบาลต าบลตะค่า อ.บางปลาม้า สุพรรณบรีุ ทั่วไป
244 นางสาวสุชา  ช่างดี อบต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ทั่วไป
245 นางสาวศุภากร  ธีระภคพร อบต.ร้ัวใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ ทั่วไป
246 นางสาวณิชสุภร ผลวัฒนะ อบต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบรีุ ทั่วไป
247 นางสาวนาตาชา แก้วเรือง อบต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบรีุ ทั่วไป
248 นางอุษาวดี สุพันทวี อบต.เลม็ด อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
249 นางพนิดา หตีช่วย อบต.เลม็ด อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
250 นางรุ่งนภา ชาวนา เทศบาลต าบลกระหาด อ.จอมพระ สุรินทร์ ทั่วไป
251 นางสาวนุจรี นุสริต เทศบาลต าบลกังแอน อ.ปราสาท สุรินทร์ ทั่วไป
252 นางสาวณรษา พลายเมือง เทศบาลต าบลกังแอน อ.ปราสาท สุรินทร์ ทั่วไป
253 นางอรุณี ม้าเฉีย่ว อบจ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ทั่วไป
254 นายอธิรัช ทพิยเทอดธนา อบจ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ทั่วไป
255 นางสาวรัชนีกร สุหา อบต.น้ าเขียว อ.รัตนบรีุ สุรินทร์ ทั่วไป
256 นางสาวชาริณี ทองสุข อบต.แตล อ.ศีขรภมูิ สุรินทร์ ทั่วไป
257 นางวันทนา กล้าเสมอ อบต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภมูิ สุรินทร์ ทั่วไป
258 นายทรงเดช พืชสิงห์ เทศบาลต าบลโนนสัง อ.โนนสัง หนองบวัล าภู ทั่วไป
259 นางสาวศรัญญา ศรียะ อบต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง หนองบวัล าภู ทั่วไป
260 นางสาวกนกพร วรรณประเสริฐ อบต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง หนองบวัล าภู ทั่วไป
261 นางอิสรีย ์วัฒนาฟุ้งเจริญ อบต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง หนองบวัล าภู ทั่วไป
262 นางสาวภรพิมล เพียดสิงห์ อบต.ปางกู่ อ.โนนสัง หนองบวัล าภู ทั่วไป
263 นางสาวสุดารัตน์ ปดันาภา อบต.ปางกู่ อ.โนนสัง หนองบวัล าภู ทั่วไป
264 นางสาวจนัทร์ธิลา ด่านพงษ์ อบต.ปางกู่ อ.โนนสัง หนองบวัล าภู ทั่วไป
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
265 นางพัณณิตา บาฤษี เทศบาลต าบลนามะเฟือง อ.เมืองหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู ทั่วไป
266 นางสาวศุภกานต์ บวัทพิย์ เทศบาลต าบลนามะเฟือง อ.เมืองหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู ทั่วไป
267 นางสาวชุติกาญจน์ กันหา อบต.นาสี อ.สุวรรณคูหา หนองบวัล าภู ทั่วไป
268 นางวราภรณ์ ชาติค าดี อบต.นาสี อ.สุวรรณคูหา หนองบวัล าภู ทั่วไป
269 นางสาวปยิะธิดา เหมือนทพิย์ อบต.อินทประมูล อ.โพธิท์อง อ่างทอง ทั่วไป
270 นางสาวธิษตยา ยอดแก้ว อบต.อินทประมูล อ.โพธิท์อง อ่างทอง ทั่วไป
271 นางสาวเนตรนภา สีชาเชษฐ์ อบต.นาผือ อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
272 นางนิสารัตน์  แร่ทอง อบต.เหล่าพรวน อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
273 นางสาวผุสดี  ศรีมันตะ อบต.เหล่าพรวน อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
274 นางกัลยาณี งามวงศ์ อบต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม อ านาจเจริญ ทั่วไป
275 นายวิโรจน์  เวชพันธ์ อบต.จกิดู่ อ.หวัตะพาน อ านาจเจริญ ทั่วไป
276 นางสาววิไลลักษณ์  แก่นจนัทร์ อบต.จกิดู่ อ.หวัตะพาน อ านาจเจริญ ทั่วไป
277 นายปรีชา  สิงหช์ู อบต.จกิดู่ อ.หวัตะพาน อ านาจเจริญ ทั่วไป
278 นางสาวจริญาภรณ์  การินทร์ อบต.จกิดู่ อ.หวัตะพาน อ านาจเจริญ ทั่วไป
279 นางสาวปราณี ไชยราช เทศบาลต าบลกลางใหญ่ อ.บา้นผือ อุดรธานี ทั่วไป
280 นายณรงค์ฤทธิ ์ค ามะนาง เทศบาลต าบลกลางใหญ่ อ.บา้นผือ อุดรธานี ทั่วไป
281 นายสหรัชช์ เสนารินทร์ อบต.จ าปาโมง อ.บา้นผือ อุดรธานี ทั่วไป
282 นายสุดธนู งามลุน อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ อุดรธานี ทั่วไป
283 นางพันธนันท ์สรหงษ์ อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ อุดรธานี ทั่วไป
284 นายบญุทวี ดาราพันธ์ อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ อุดรธานี ทั่วไป
285 นางสาวอัมพวรรณ ทองซิว อบต.หาดล้า อ.ทา่ปลา อุตรดิตถ์ ทั่วไป
286 นางสุพิน อากาศเยน็ อบจ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ทั่วไป
287 นางเครือวัล ศรีเพ็ชร อบจ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ทั่วไป
288 นางศศิรดา เนตรรัตนา อบต.ทา่โพ อ.หนองขาหยา่ง อุทยัธานี ทั่วไป
289 นางอุมาภรณ์ ทองแทง่ อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง อุทยัธานี ทั่วไป
290 นางสาวปภนิดา ปยิะศรี อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง อุทยัธานี ทั่วไป
291 นางสาวนนทพร พรหมศร เทศบาลต าบลหนองผือ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี ทั่วไป
292 นายธนภทัร พิมพกัน เทศบาลต าบลหนองผือ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี ทั่วไป
293 นางสาวจรีะนัน ธนูศร อบต.นาโพธิก์ลาง อ.โขงเจยีม อุบลราชธานี ทั่วไป
294 นางกรรณิกา สุดใจ อบต.นาโพธิก์ลาง อ.โขงเจยีม อุบลราชธานี ทั่วไป
295 นายณัฐกรณ์ เกษหอม เทศบาลต าบลโพนงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี ทั่วไป
296 นายชลธิศ  สุทธิแพทย์ อบต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ทั่วไป
297 นางสาวกัญญานุช บญุยะ อบต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ทั่วไป
298 นางสาวเตือนใจ  จ าปาทอง อบต.ส าโรง อ.ตาลสุม อุบลราชธานี ทั่วไป
299 นายพิพัฒน์พงศ์  พันธ์เพ็ง อบต.ส าโรง อ.ตาลสุม อุบลราชธานี ทั่วไป
300 นางสาวรจนา คุณภาที อบต.กองโพน อ.นาตาล อุบลราชธานี ทั่วไป
301 นายศุภชัย จนัทร์มณี เทศบาลต าบลนาเรือง อ.นาเยยี อุบลราชธานี ทั่วไป
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302 นายนิวัฒน์ บญุเนตร อบต.ดอนจกิ อ.พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ทั่วไป
303 นางสาวสุภานัน  สีหาเวช อบต.ทรายมูล อ.พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ทั่วไป
304 นางสาวขวัญพักตร์ กิตติโกสินทธ์ เทศบาลต าบลปทมุ อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ทั่วไป
305 ว่าที่ร้อยตรี มงคล  อินจ าปา เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ทั่วไป
306 สิบต ารวจเอกหญงิ ยพุารัตน์ มงคลการ เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ทั่วไป
307 นางสาวอรอนงค์ ยิง่ปญัญาธิคุณ เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ทั่วไป
308 นายนิวัติ จนิาพร อบต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ทั่วไป
309 นางศกลวรรณ กัญญพิลา อบต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ทั่วไป
310 นางสาวธันวาพร พวงทอง อบต.บา้นเกาะ อ.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทั่วไป
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
1 นางสาวอาภรณ์  ส่ันสทา้น เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา อ.คลองทอ่ม กระบี่ ทั่วไป
2 นายณัฐนนท ์นวลพุฒ เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา อ.คลองทอ่ม กระบี่ ทั่วไป
3 นางสาวอุบลรัตน์ คงภกัดี อบต.เพหลา อ.คลองทอ่ม กระบี่ ทั่วไป
4 นางสาวสุพิน ศรีเมือง อบต.เพหลา อ.คลองทอ่ม กระบี่ ทั่วไป
5 นางพัชนี เอียดชะตา อบต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา กระบี่ ทั่วไป
6 นางสาวมานิตา ทพิยรั์กษ์ อบต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา กระบี่ ทั่วไป
7 นางสาวกันยา จนัทนา อบต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ ทั่วไป
8 นายชญาณัตถพล พกาพวง อบต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ ทั่วไป
9 นางภทัรสิริย ์อ าพันทอง อบต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ ทั่วไป

10 นางสาวอารีรัตน์ แก้วล้วน อบต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ ทั่วไป
11 นางสาวกุลพัชรลักษณ์ มีมะโนยศ เทศบาลต าบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ กาญจนบรีุ ทั่วไป
12 นางสาวกรรณิการ์ อู่สุวรรณ เทศบาลต าบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ กาญจนบรีุ ทั่วไป
13 นางช่อแก้ว ร่มสุข อบต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร ทั่วไป
14 นางสาวอัจฉรา เก่งการเรือ อบต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร ทั่วไป
15 นางแพรวรุ่ง บวัภารังษี อบต.พังทยุ น้ าพอง ขอนแก่น ทั่วไป
16 นางสาวสริณี สุวรรณโสภา อบต.พังทยุ น้ าพอง ขอนแก่น ทั่วไป
17 จา่สิบเอก สมชาย หดีนุ้ย เทศบาลต าบลภผูาแดง อ.โคกโพธิไ์ชย ขอนแก่น ทั่วไป
18 นางสาววาสนา ปากเมย เทศบาลต าบลภผูาแดง อ.โคกโพธิไ์ชย ขอนแก่น ทั่วไป
19 นางปาริชาติ เต็มยงค์ เทศบาลต าบลชลบถวิบลูย์ อ.ชนบท ขอนแก่น ทั่วไป
20 นางลาวรรณ์  รุ่งเรือง อบต.บา้นแทน่ อ.ชนบท ขอนแก่น ทั่วไป
21 นางเบญจมาส  ตะบรูณ์ อบต.บา้นแทน่ อ.ชนบท ขอนแก่น ทั่วไป
22 นางสาวอรวรรณ โสนนอก อบต.ศรีบญุเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น ทั่วไป
23 นางกัลยา จนัทร์ทอง อบต.ศรีบญุเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น ทั่วไป
24 นางนงลักษณ์ บญุศรี อบต.ศรีบญุเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น ทั่วไป
25 นายประสิทธิ ์หมื่นค า อบต.บวัใหญ่ อ.น้ าพอง ขอนแก่น ทั่วไป
26 นางสุชาดา หมื่นค า อบต.บวัใหญ่ อ.น้ าพอง ขอนแก่น ทั่วไป
27 นางจริญญา โคตรชุม อบต.หนองกุง อ.น้ าพอง ขอนแก่น ทั่วไป
28 นางกัลยกร  สิทธิเดช อบต.หนองแวงโสกพระ อ.พล ขอนแก่น ทั่วไป
29 นางปยิดา  สุขศรี อบต.หนองแวงโสกพระ อ.พล ขอนแก่น ทั่วไป
30 นางสาวกัณทรัต นวลมา เทศบาลต าบลโนนคอม อ.ภผูาม่าน ขอนแก่น ทั่วไป
31 นางศศิญา แสนภเูขียว เทศบาลต าบลโนนคอม อ.ภผูาม่าน ขอนแก่น ทั่วไป
32 นางสาวจารุวรรณ  พิพิศ อบต.ภผูาม่าน อ.ภผูาม่าน ขอนแก่น ทั่วไป

บญัชีรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิกำร “กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (e-Plan – eMENSCR)” ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

รุ่นที่ 14 ระหว่ำงวันที่ 30 มีนำคม - 1 เมษำยน พ.ศ. 2563
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
33 นางสาวสถาพร  วิจติรจนัทร์ อบต.ภผูาม่าน อ.ภผูาม่าน ขอนแก่น ทั่วไป
34 นายพยงุเกียรติ  ผกามาศ อบต.ภผูาม่าน อ.ภผูาม่าน ขอนแก่น ทั่วไป
35 นายสุพัฒน์  พรมสอน อบต.นาหว้า อ.ภเูวียง ขอนแก่น ทั่วไป
36 นางสาวสุภธิดา  กรมนา อบต.นาหว้า อ.ภเูวียง ขอนแก่น ทั่วไป
37 นางสาวจริะวรรณ   ศรีวงษช์ัย อบต.ทา่นางแนว อ.แวงน้อย ขอนแก่น ทั่วไป
38 นายชาติวันชัย   สุขศรี อบต.ทา่นางแนว อ.แวงน้อย ขอนแก่น ทั่วไป
39 นางสาวพิริยาพร   ฉัน่พัฒนาพงศ์ อบต.ทา่นางแนว อ.แวงน้อย ขอนแก่น ทั่วไป
40 นายสหสั แสนภเูขียว อบต.ดงลาน อ.สีชมพู ขอนแก่น ทั่วไป
41 นางปรียานุช ไชยมาก อบต.ตะกาดเง้า อ.ทา่ใหม่ จนัทบรีุ ทั่วไป
42 นางมาลี บวัดก เทศบาลต าบลทบัไทร อ.โปง่น้ าร้อน จนัทบรีุ ทั่วไป
43 นางสาวณัฐนันท ์ สุขสวัสด์ิ อบต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จนัทบรีุ ทั่วไป
44 นางสาวมนสิชา  ดวงมาลา อบต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จนัทบรีุ ทั่วไป
45 นางประภารัตน์ พวงสวัสด์ิ อบต.ทา่ทองหลาง อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา ทั่วไป
46 นางสาวสุภาณี สินเจริญ อบต.ทา่ทองหลาง อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา ทั่วไป
47 นางสาวกาญจนา กันทหล้า อบต.ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ทั่วไป
48 นางสาวพูนทรัพย ์กระจา่ง อบต.ลาดกระทงิ อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ทั่วไป
49 นางสาวฐิตาภทัร์ จนัทจ ารัสปญัญา เทศบาลต าบลทา่บญุมี อ.เกาะจนัทร์ ชลบรีุ ทั่วไป
50 นายอาทติย ์นิรินทร์ เทศบาลเมืองบา้นสวน อ.เมืองชลบรีุ ชลบรีุ ทั่วไป
51 นางสาวรัชนีกร เข็มเพ็ชร เทศบาลเมืองบา้นสวน อ.เมืองชลบรีุ ชลบรีุ ทั่วไป
52 นายธัชกร  พัฒนการค้า อบต.หนองบวั อ.วัดสิงห์ ชัยนาท ทั่วไป
53 นางสาวสมหมาย เสริมสุขต่อ อบต.หนองบวั อ.วัดสิงห์ ชัยนาท ทั่วไป
54 นายนิติศักด์ิ  นาราษฎร์ อบต.กุดยม อ.ภเูขียว ชัยภมูิ ทั่วไป
55 นางสาวธีรารัตน์  ผลประกอบ อบต.กุดยม อ.ภเูขียว ชัยภมูิ ทั่วไป
56 นายวรวิทย ์คชวิทย์ เทศบาลต าบลบางลึก อ.เมืองชุมพร ชุมพร ทั่วไป
57 นางสาวจรีาพร จลุะกะ เทศบาลต าบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ทั่วไป
58 นางสาวอานิก คล่องแคล่ว เทศบาลต าบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ทั่วไป
61 นางสาวโยษติา ใจฟูโน เทศบาลต าบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทั่วไป
62 นางประภา รักธรรม เทศบาลต าบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทั่วไป
63 นางสาวพิมลพรรณ อัญชุลีมงคล อบจ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทั่วไป
64 นางสาวจนัทร์ฉาย กรรณิกา อบจ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทั่วไป
65 นางสาววิสุดา ใคร้ก้ า เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ ทั่วไป
66 นางชนิดา  ชันวิจติร อบต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง ตรัง ทั่วไป
67 นางสาวสุวารี  ตันสุรรรณ์ อบต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง ตรัง ทั่วไป
68 นางภาวิณี  ศรีทอง อบต.เขาไพร อ.รัษฎา ตรัง ทั่วไป
69 นางสาวภริวดี  โพธิว์ิจติร อบต.เขาขาว อ.หว้ยยอด ตรัง ทั่วไป
70 นางทฐิิชภกัด์ิ คงพล อบต.เขาขาว อ.หว้ยยอด ตรัง ทั่วไป
71 นายจ าลอง แสงสว่าง อบจ.นครนายก อ.เมืองนครนายก นครนายก ทั่วไป
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
72 นางอัมพร ระงับทกุข์ อบจ.นครนายก อ.เมืองนครนายก นครนายก ทั่วไป
73 นางสาวไพรัตน์ เทยีบกลาง อบต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ทั่วไป
74 นางสุนีย ์ อันมัย อบต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย นครราชสีมา ทั่วไป
75 นางสาวปราณี  เข็มเพ็ชร อบต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย นครราชสีมา ทั่วไป
76 นายค าชวน มะปะเข เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกยีด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา ทั่วไป
77 นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์ เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกยีด อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา ทั่วไป
78 นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง เทศบาลต าบลบลัลังก์ อ.โนนไทย นครราชสีมา ทั่วไป
79 นางสาวสุดารัตน์ โพธิถ์าวร เทศบาลต าบลบลัลังก์ อ.โนนไทย นครราชสีมา ทั่วไป
80 นางสาวธรรมิตาว์ ก้องไพบลูย์ อบต.มะค่า อ.โนนสูง นครราชสีมา ทั่วไป
81 นางสาวสุนันทรา  พงษเ์สือ อบต.โคกกลาง อ.ประทาย นครราชสีมา ทั่วไป
82 นางประทมุ หวังอ้อมกลาง อบต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทั่วไป
83 นางสาวพรชรินทร์ เทพวัง อบต.หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว นครราชสีมา ทั่วไป
84 นางสาวจริาภรณ์ ยิง่สม อบต.หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว นครราชสีมา ทั่วไป
85 นายศิริชัย พรลึกเจริญรักษ์ อบต.หนองบวัน้อย อ.สีค้ิว นครราชสีมา ทั่วไป
86 นางฤทยัรัตน์ เชื่อมกลาง อบต.โค้งยาง อ.สูงเนิน นครราชสีมา ทั่วไป
87 นางสาววัชรี บญุมีมีชัย อบต.โค้งยาง อ.สูงเนิน นครราชสีมา ทั่วไป
88 นายศรีวิชัย ผันส าโรง เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา ทั่วไป
89 นางสาวอัญชลี  กงแก้ว เทศบาลต าบลโนนสมบรูณ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา ทั่วไป
90 นางสาวพิมพ์ใจ  หวานจติร อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา ทั่วไป
91 นางสาวจติรา  ทบัทอง อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา ทั่วไป
92 นางสาวศิริวรรณ  อุยนาคธรรม เทศบาลต าบลหลักช้าง อ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
93 นางสาวนิศรา  ด าแดง เทศบาลต าบลหลักช้าง อ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
94 นางสาวสายนท ีโสดา อบต.ถ้ าพรรณรา อ.ถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช ทั่วไป
95 นางปาณิศา พลอยด า อบต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช ทั่วไป
96 นางวาสนา รัจรัญ อบต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช ทั่วไป
97 นางรัตนาภรณ์  จนัทร์ศรี อบต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ทั่วไป
98 นายพิเชษฐ  คชสิทธิ์ อบต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ทั่วไป
99 นายวรเชษฐ์  มูประสิทธิ์ อบต.บา้นเพิง อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช ทั่วไป

100 นางวาสนา  เนาว์สุวรรณ์ อบต.บา้นเพิง อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
101 นางสาวนิติยา  ศรีนาค อบต.บา้นเพิง อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
102 นางสาวสุชานันท ์ขาวแก้ว อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
103 นายกิติพงศ์  พรมอิน อบต.ปากแพรก อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช ทั่วไป
104 นางสาวศศิพิมพ์  แผ้วพันธ์ชู อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล นครศรีธรรมราช ทั่วไป
105 นางสุไมนา  ปราสาทแก้ว อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล นครศรีธรรมราช มุสลิม
106 นางสาว นันทนา อินทรักษ์ อบต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ทั่วไป
107 นางสาวอุบล ค าประกอบ อบต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ทั่วไป
108 นายณัฐกิตต์ิ พรหมมา อบต.บงึเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ทั่วไป
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
109 นางสาวกิรณา อัยกูล อบต.บงึเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ทั่วไป
110 นางสาวศรีโสดา พิสมัย อบต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ นครสวรรค์ ทั่วไป
111 นางสาว นิรดา ทพัชัย อบต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ นครสวรรค์ ทั่วไป
112 นางสาวยานา สุหลงกุ อบต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม
113 นายอัมราม เจริญอัมพร อบต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม
114 นางล าละห ์กะสะหะ อบต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม
115 นางสาวคอลีเยาะ วานิ อบต.เอราวัณ อ.แว้ง นราธิวาส มุสลิม
116 นายศานิท แสงไพ อบต.ทา่สะอาด อ.เซกา บงึกาฬ ทั่วไป
117 นางสาวจนัทร์เพ็ญ ลมกระโทก อบต.หนองกง อ.นางรอง บรีุรัมย์ ทั่วไป
118 นายสมคิด ติดชม อบต.สายตะกู อ.บา้นกรวด บรีุรัมย์ ทั่วไป
119 นางสาวอัญชิษฐา ลิยีเ่ก อบต.สายตะกู อ.บา้นกรวด บรีุรัมย์ ทั่วไป
120 นางสาวธัญญภสัร์  ชัยกรพัฒนวงศ์ อบต.สวายจกี อ.เมืองบรีุรัมย์ บรีุรัมย์ ทั่วไป
121 นางญาณิศา  อุตส่าหค้์า อบต.สามแวง อ.หว้ยราช บรีุรัมย์ ทั่วไป
122 นายพินญา  รอบแคว้น อบต.สามแวง อ.หว้ยราช บรีุรัมย์ ทั่วไป
123 นางสาวนิศากร จนัทนะประสาทพร อบต.ทา้ยเกาะ อ.สามโคก ปทมุธานี ทั่วไป
124 นางสาวโชติมา  ทอดสนิท เทศบาลต าบลทบัสะแก อ.ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
125 นางสาวณัฐชานันท ์ กิ่งแก้ว เทศบาลต าบลทบัสะแก อ.ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
126 นางวันดี  หว้ยหงษท์อง เทศบาลต าบลทบัสะแก อ.ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
127 นางพัชรี  เครือพานิช เทศบาลต าบลทบัสะแก อ.ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
128 นางสาวปยิวรรณ เม่งวิสัย เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ทั่วไป
129 นางสาวจรินพร ผมหอม เทศบาลต าบลบางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ทั่วไป
130 นางดวงจนัทร์  พราหมณ์เกษม อบต.บอ่นอก อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
131 นางสาวเม  กองแก้ว อบต.บอ่นอก อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
132 นางสาวจริาภรณ์ พลายเพชร อบต.บอ่นอก อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ทั่วไป
133 นางซารีนา แวสมาแอ อบต.กระหวะ อ.มายอ ปตัตานี มุสลิม
134 นางสาวมาเรียม ดอเลาะ อบต.กระหวะ อ.มายอ ปตัตานี มุสลิม
135 นางฮุสนา สะดี อบต.ถนน อ.มายอ ปตัตานี มุสลิม
136 นางสาวอารี คล้ายกุ้ง เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ.เมืองปตัตานี ปตัตานี ทั่วไป
137 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปะ เทศบาลต าบลรูสะมิแล อ.เมืองปตัตานี ปตัตานี ทั่วไป
138 นางศิราณี สูดี อบต.ตะลุโบะ อ.เมืองปตัตานี ปตัตานี มุสลิม
139 นางซารีนา อูเซ็ง อบต.ตะลุโบะ อ.เมืองปตัตานี ปตัตานี มุสลิม
140 นางหาบอืเสาะ สัตยานันท์ อบต.บานา อ.เมืองปตัตานี ปตัตานี มุสลิม
141 นางอาบบีะห ์วานิ อบต.บานา อ.เมืองปตัตานี ปตัตานี มุสลิม
142 นางหาบอืเสาะ สัตยานันท์ อบต.บานา อ.เมืองปตัตานี ปตัตานี มุสลิม
143 นางอาบบีะห ์วานิ อบต.บานา อ.เมืองปตัตานี ปตัตานี มุสลิม
144 นายอัลฟารีส   เวาะแห อบต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น ปตัตานี มุสลิม
145 นางสาวชุติกาญจน์  สมคิด เทศบาลต าบลตอหลัง อ.ยะหร่ิง ปตัตานี มุสลิม
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146 นางสาวรอสนีย ์ ดือเร๊ะ เทศบาลต าบลตอหลัง อ.ยะหร่ิง ปตัตานี มุสลิม
147 นางสาววัชรี ตรงบาตัง อบต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง ปตัตานี มุสลิม
148 นางสาววิรัญญา จนัทภาโส อบต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง ปตัตานี มุสลิม
149 นายอับดุลเลาะ มะเซ็ง อบต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหร่ิง ปตัตานี มุสลิม
150 นางนูลรียะ๊ อับดุลบตุร อบต.ยามู อ.ยะหร่ิง ปตัตานี มุสลิม
151 นายมะตอเพ็ม เฆดา อบต.ยามู อ.ยะหร่ิง ปตัตานี มุสลิม
152 นายต่วนอิลฮัม  ต่วนจอหลง อบต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง ปตัตานี มุสลิม
153 นางสาวเขมจริา บลิอาหวา อบต.ละหาร อ.สายบรีุ ปตัตานี มุสลิม
154 นางสาวอุราวรรรณ หนูชูแก้ว อบต.คอลอตันหยง อ.หนองจกิ ปตัตานี ทั่วไป
155 นางฮานีซะห ์กูนา อบต.คอลอตันหยง อ.หนองจกิ ปตัตานี มุสลิม
156 นางสาวอุบลทพิย ์อินทนัแก้ว อบต.คอลอตันหยง อ.หนองจกิ ปตัตานี ทั่วไป
157 นายสายฝน ตรีณาวงษ์ อบต.ทบัน้ า อ.บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
158 นางสาวนพวรรณ ก้อนน่วม อบต.ทบัน้ า อ.บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
159 นายจตุรงค์  มงคล เทศบาลต าบลสามกอ อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
160 นางนิศาชล  ไชยมงคล เทศบาลต าบลสามกอ อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
161 นางสาวศิรินญา สมอุดร อบต.ชายนา อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป
162 นายช่วงโชติ ไชยมงคล เทศบาลต าบลจนุ อ.จนุ พะเยา ทั่วไป
163 นางปยิะมาศ  แสวงธัญญะ อบต.ทบัปดุ อ.ทบัปดุ พังงา ทั่วไป
164 นางอริยา  แสวงกิจ อบต.บางเหรียง อ.ทบัปดุ พังงา ทั่วไป
165 นางสาวภทัราพร  ปรุงปล้ืม เทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา พังงา ทั่วไป
166 นางสาวภทัรา คงคานนท์ อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน พัทลุง ทั่วไป
167 นางอุไรวรรณ ธรรมจกัร์ อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน พัทลุง ทั่วไป
168 นางสาวอุไรวัลย ์เกล้ียงทอง เทศบาลต าบลโตนดด้วน อ.ควนขนุน พัทลุง ทั่วไป
169 นายเกษมสุข ศรีละบตุร เทศบาลต าบลปากพะยนู อ.ปากพะยนู พัทลุง ทั่วไป
170 นายช านาญ มณี เทศบาลต าบลปากพะยนู อ.ปากพะยนู พัทลุง ทั่วไป
171 นางรุ้งวรรณ์ ชัยภมูิ อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย พิษณุโลก ทั่วไป
172 นางสาวศุภมาส  สุทธิ อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย พิษณุโลก ทั่วไป
173 นางรุ่งทวิา ดีประสิน เทศบาลต าบลบงึระมาณ อ.บางระก า พิษณุโลก ทั่วไป
174 นายครองฤทธิ ์บญุอินทร์ อบต.แก่งโสภา อ.วังทอง พิษณุโลก ทั่วไป
175 นางวิไลลักษณ์ อินอภยัพงษ์ อบต.แก่งโสภา อ.วังทอง พิษณุโลก ทั่วไป
176 นางกชพร  จนัทรประที อบต.ต าหรุ อ.บา้นลาด เพชรบรีุ ทั่วไป
177 นางสาวพิมพ์พจ ี ศรีไสว อบต.ต าหรุ อ.บา้นลาด เพชรบรีุ ทั่วไป
178 นางชุลีพร  เลาหะสัมพันธพร อบต.สมอพลือ อ.บา้นลาด เพชรบรีุ ทั่วไป
179 นายเอกวุธ แก่นทรัพย์ อบต.หนองกระเจด็ อ.บา้นลาด เพชรบรีุ ทั่วไป
180 นายพฤหสั อักษรแก้ว เทศบาลต าบลบา้นแหลม อ.บา้นแหลม เพชรบรีุ ทั่วไป
181 นายวีระชัย นุชถาวร เทศบาลต าบลบา้นแหลม อ.บา้นแหลม เพชรบรีุ ทั่วไป
182 นางสาวพรรณทพิย ์แก้วพวง อบต.หนองแจง อ.บงึสามพัน เพชรบรูณ์ ทั่วไป
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183 นางสาาบญุเรียม สมสิทธิ์ อบต.หนองแจง อ.บงึสามพัน เพชรบรูณ์ ทั่วไป
184 นางสาววิภารัตน์  ข้ามสาม อบต.ทา่ข้าม อ.เมืองแพร่ แพร่ ทั่วไป
185 นางสาวกุลธิดา  ข้ามสาม อบต.ทา่ข้าม อ.เมืองแพร่ แพร่ ทั่วไป
186 นางสาวศิรินทร กาวีเปบิ เทศบาลต าบลหว้ยอ้อ อ.ลอง แพร่ ทั่วไป
187 สิบต ารวจตรีหญิง สุดาจนัทร์ มานะบตุร อบต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภเูก็ต ทั่วไป
188 นางสาวรัตนา ขวัญคง อบต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภเูก็ต ทั่วไป
189 นางสาวจนัทรรัตน์ หนูผ้ึง อบต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภเูก็ต ทั่วไป
190 นางสาวมีนา ราสุวรรณ อบจ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทั่วไป
191 นางละมุล พลศรี อบจ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทั่วไป
192 นางสมชิต สีดาพรม อบต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทั่วไป
193 นางสาวเกศศิริ  แสงจนัทร์ อบต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ทั่วไป
194 นางมล อนันต์ อบต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร ทั่วไป
195 นางสาววชิราภรณ์ อุปโมง อบต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร ทั่วไป
196 นางสาวศิริพร  เผ่าพันธ์ อบต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร ทั่วไป
197 นางสาวอทติยา เตชะคฤหะ อบต.กองก๋อย อ.สบเมย แม่ฮ่องสอน ทั่วไป
198 นางสาวจริาภรณ์ หงษสิ์บหก อบต.กองก๋อย อ.สบเมย แม่ฮ่องสอน ทั่วไป
199 นางอาบเดือน สุภาพ เทศบาลต าบลทรายมูล อ.ทรายมูล ยโสธร ทั่วไป
200 นางปยิมาส บวัมี เทศบาลต าบลทรายมูล อ.ทรายมูล ยโสธร ทั่วไป
201 นางสาวณัฐวีน์ ศรีภริมย์ อบต.ทรายมูล อ.ทรายมูล ยโสธร ทั่วไป
202 นางสาววราภรณ์ หนูด า อบต.บาละ อ.กาบงั ยะลา ทั่วไป
203 นางสาวซากียะ๊ วาเตะ อบต.บาละ อ.กาบงั ยะลา มุสลิม
204 นายมุสตอฟา  บรูอเดีย อบต.ทา่ธง อ.รามัน ยะลา มุสลิม
205 นางตีรณา ไตรนาคม เทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ทั่วไป
206 นางสาวพรรณี เคร่ืองพาที เทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด ทั่วไป
207 นางจดิาภา พรรพสาร เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด ทั่วไป
208 นางศิริทร มัทนัง เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด ทั่วไป
209 นางอยรีุ เจริญพืช เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด ทั่วไป
210 นางแอนนา วรรณสา เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด ทั่วไป
211 นางปวีณา มูลละ เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด ทั่วไป
212 นางสาวจฑุามาส  อรัญมิตร อบต.สวนจกิ อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
213 นางวิจติรา  พันธชุม อบต.สวนจกิ อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
215 นางสาวประวรรณา  แสนสุด อบต.ภเูขาทอง อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด ทั่วไป
216 นางสาวจนัทมิา เหมกุล อบต.โหรา อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ทั่วไป
217 นายพิศณุ เจยีมสุข อบต.บา้นนา อ.กะเปอร์ ระนอง ทั่วไป
218 นายอภเิดช คงชนะ อบต.บา้นนา อ.กะเปอร์ ระนอง ทั่วไป
219 นางพัชรกันย ์มีบญุ อบต.น้ าเปน็ อ.เขาชะเมา ระยอง ทั่วไป
220 นางสาวประไพพิศ เคาวฤก อบต.น้ าเปน็ อ.เขาชะเมา ระยอง ทั่วไป
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221 นางสาวสุภคั เนียมสูงเนิน อบต.น้ าเปน็ อ.เขาชะเมา ระยอง ทั่วไป
222 นางสาวเพ็ญนภา ครุฑสุวรรณ อบต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ ราชบรีุ ทั่วไป
223 นางสาวเสาวลักษณ์   สุขจนัทร์ อบต.หนองบวั อ.พัฒนานิคม ลพบรีุ ทั่วไป
224 นางสาวศิรินันท ์ศรีหร่าย อบต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบรีุ ลพบรีุ ทั่วไป
225 นายภทัรวุฒิ พุมมาลี อบต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบรีุ ลพบรีุ ทั่วไป
226 นางสาวกัญจน์ชญา  โกฎยา อบต.แม่ตีบ อ.งาว ล าปาง ทั่วไป
227 นางสาวกรรณิกา  อักษร อบต.แม่ตีบ อ.งาว ล าปาง ทั่วไป
228 นางวรารัตน์  บญุพระบาง อบจ.ล าปาง อ.เมืองล าปาง ล าปาง ทั่วไป
229 นางสาวชุตินันท ์ ศรีนุต อบจ.ล าปาง อ.เมืองล าปาง ล าปาง ทั่วไป
230 นางสาวกาญจนา สุขเปง็ เทศบาลต าบลมะกอก อ.ปา่ซาง ล าพูน ทั่วไป
231 นางสาวเรณู  จอมกาศ อบต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา ล าพูน ทั่วไป
232 นางสาวสุนทรี พันธ์เดช อบต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา ล าพูน ทั่วไป
233 นางสุภาพร  ไชยคินี เทศบาลต าบลเชียงกลม อ.ปากชม เลย ทั่วไป
234 พันจา่เอก วีระพงษ ์ มาวัน เทศบาลต าบลนาอ้อ อ.เมืองเลย เลย ทั่วไป
235 นางภาวิณี  ยอดดวงใจ อบต.นาแขม อ.เมืองเลย เลย ทั่วไป
236 นางสาวกรรณิกา  อินทร์ปญัญา อบต.นาแขม อ.เมืองเลย เลย ทั่วไป
237 นางกนกกาญจน์ ชายศรี อบต.นาแขม อ.เมืองเลย เลย ทั่วไป
238 นางสาวจริารักษ ์จนัทร์ส่อง อบต.ต าแย อ.พยหุ์ ศรีสะเกษ ทั่วไป
239 นางสาวจฑุามาศ พรหมโลก อบต.ต าแย อ.พยหุ์ ศรีสะเกษ ทั่วไป
240 นายปยิวัฒน์ หนิแก้ว เทศบาลต าบลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ทั่วไป
241 นางเปรมสุดา เตชะนัง เทศบาลต าบลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ทั่วไป
242 นางสาวชวัลญา ชาติมนตรี อบต.สร้างปี่ อ.ราษไีศล ศรีสะเกษ ทั่วไป
243 นางสาวนิติพร กุลพันธ์ เทศบาลต าบลแต้ อ.อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ ทั่วไป
244 นางสาวกัณณ์ณิสา ปานกลาง เทศบาลต าบลแต้ อ.อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ ทั่วไป
245 นายณัฐพงศ์ ศรีบญุมี อบต.สร้างค้อ อ.ภพูาน สกลนคร ทั่วไป
246 นางสาวสุปราณี มุ่งในธรรม อบต.แค อ.จะนะ สงขลา มุสลิม
247 นางสุปราณี เสริมจติต์ อบต.แค อ.จะนะ สงขลา มุสลิม
250 นางรัชนีกร แซ่เฮง อบต.เกตรี อ.เมืองสตูล สตูล ทั่วไป
251 นางสาวปณุญดา เตชะวรรณโต อบต.เกตรี อ.เมืองสตูล สตูล ทั่วไป
252 นางสาวรจนา ขุนแผน อบต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที สมุทรสงคราม ทั่วไป
253 นางสาวจนัทนา ช่างเกวียน อบต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที สมุทรสงคราม ทั่วไป
254 นายวุฒิชัย ทองค า อบจ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ทั่วไป
255 นางสาวสุพักตรา วิทติพันธ์ อบจ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ทั่วไป
256 นายณัฐพล ศรีม่วง อบต.เตาปนู อ.แก่งคอย สระบรีุ ทั่วไป
257 นางสาวชุดาภา ตันสุวรรณ อบต.เตาปนู อ.แก่งคอย สระบรีุ ทั่วไป
258 นางสุภาวดี แสงสว่าง อบต.ทา่ตูม อ.แก่งคอย สระบรีุ ทั่วไป
259 นางพิชาพัชร์  โคกสูงนิธิศักด์ิ อบต.หนิซ้อน อ.แก่งคอย สระบรีุ ทั่วไป
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ล ำดับ ชื่อผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร
260 นางสาวนฤวรรณ  พลอินทร์ เทศบาลต าบลทา่ลาน อ.บา้นหมอ สระบรีุ ทั่วไป
261 นางสาวรัชนีพร  นาพุทธา เทศบาลต าบลทา่ลาน อ.บา้นหมอ สระบรีุ ทั่วไป
262 นางสงกรานต์ จนีบวั เทศบาลต าบลตะกุด อ.เมืองสระบรีุ สระบรีุ ทั่วไป
263 นางสมสุข  ฐานะวร เทศบาลต าบลตะกุด อ.เมืองสระบรีุ สระบรีุ ทั่วไป
264 นางปทัมา ล้ิมสุวรรณ เทศบาลต าบลสามชุก อ.สามชุก สุพรรณบรีุ ทั่วไป
265 นางสาวนพรัตน์ เข็มเพ็ชร เทศบาลต าบลสามชุก อ.สามชุก สุพรรณบรีุ ทั่วไป
266 นายศราวุฒิ  เกตแก้ว เทศบาลต าบลทา่ชี อ.บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
267 นางสาวพัชนี ศรีมาลา อบต.สาคู อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
268 นางสาวสุภาพร จนัทร์สะอาด อบต.สินปนุ อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี ทั่วไป
269 นางสาวเบญญาภา  พรมจนี อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบรีุ สุรินทร์ ทั่วไป
270 นายกิตต์ิธเนศ  นิธิยาวรวัฒน์ อบต.ไพรขลา อ.ชุมพลบรีุ สุรินทร์ ทั่วไป
271 นางสาวสุพรรษา แก้วเนตร อบต.น้ าโมง อ.ทา่บอ่ หนองคาย ทั่วไป
272 นางสาวกนกนาถ คงสืบชาติ เทศบาลต าบลทางพระ อ.โพธิท์อง อ่างทอง ทั่วไป
273 นางสาวนนทติา อรุณทอง เทศบาลต าบลทางพระ อ.โพธิท์อง อ่างทอง ทั่วไป
274 นางจนัทร์จริา ม่วงไม้ อบต.ศาลเจา้โรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ทั่วไป
275 นางสาวกนิษฐา  สันตะวงค์ เทศบาลต าบลนายม อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
276 นางสาวเบญจวรรณ  วิรุณพันธ์ เทศบาลต าบลนายม อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
277 นายจ ารูญ  ไทยรัมย์ อบต.น้ าปลีก อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
278 นายณัฐวุฒิ  รังษี อบต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
279 นางสาวอ าภา  อัศวมงคลศิลป์ อบต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
280 นายประพาฬสิทธิ ์ ศรพิมพ์ อบต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ทั่วไป
281 นางสาวณัฐกานต์ นาคอ่อน เทศบาลต าบลเปอืย อ.ลืออ านาจ อ านาจเจริญ ทั่วไป
282 นางสาวนิดารัตน์ จนัมนตรี เทศบาลต าบลเปอืย อ.ลืออ านาจ อ านาจเจริญ ทั่วไป
283 นางสาวณัฏฐาภริมณ์ บารมี เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ อ.หวัตะพาน อ านาจเจริญ ทั่วไป
284 นางอาภสัรา คูณคล่อง เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ อ.หวัตะพาน อ านาจเจริญ ทั่วไป
285 นางสาวพิไลวรรณ  น้อมวารี อบต.โพธิศ์รีส าราญ อ.โนนสะอาด อุดรธานี ทั่วไป
286 นางสาววิราวรรณ  ทศันิยม อบต.โพธิศ์รีส าราญ อ.โนนสะอาด อุดรธานี ทั่วไป
287 นายพัฒนพงษ ์ บวัเข็ม อบต.โพธิศ์รีส าราญ อ.โนนสะอาด อุดรธานี ทั่วไป
288 นางชุติกาญจน์ บรุมย์ เทศบาลต าบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ อุดรธานี ทั่วไป
289 นางราตรี ชูเรือง เทศบาลต าบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ อุดรธานี ทั่วไป
290 สิบเอก วรวุฒิ นิยมสัตย์ อบต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ทั่วไป
291 นางสาวแววมยรุา พิมพ์สา อบต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ทั่วไป
292 นายธีระพงค์ ทาธิวัน อบต.ไพบลูย์ อ.น้ าขุ่น อุบลราชธานี ทั่วไป
293 นางสาวอริศราสิริ ต้ังพิบลูชัย เทศบาลต าบลอ่างศิลา อ.พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ทั่วไป
294 นายอภชิัย สาลี เทศบาลต าบลอ่างศิลา อ.พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ทั่วไป
295 นายอรรถพล ศรีสุข เทศบาลต าบลอ่างศิลา อ.พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ทั่วไป
296 นางสาววราภรณ์ เหลากลม อบต.โนนกาหลง อ.พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ทั่วไป
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297 นางบวัผัน คงสี อบต.โนนกาหลง อ.พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ทั่วไป
298 นางจติตรี หลักหาญ อบต.โนนกาหลง อ.พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ทั่วไป
299 นางสาวธัญญะรัตน์ เยาวะขันธ์ อบต.หนองกินเพล อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี ทั่วไป
300 นางสาวเอื้อจติ จ าปาสา อบต.หนองกินเพล อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี ทั่วไป
301 นางสาวศิริพร  งอกเงิน เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี ทั่วไป
302 นางรัชนีวรรณ  มูลหลวง เทศบาลต าบลสว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี ทั่วไป
303 นางนวพร เพ็ชรนิล เทศบาลต าบลทา่แร่ อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ทั่วไป
304 นายญาณพันธ์ ถิตยป์ระไพ อบต.ทา่ล่ี อ.กุมภวาปี อุดรธานี ทั่วไป
305 สิบเอก ชลิต ครองยทุธ เทศบาลต าบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทั่วไป
306 นางวรรณา สองเมือง อบต.น้ าผุด ละงู สตูล มุสลิม
307 นางสาวสาธิดา อาดุลเบบ เทศบาลต าบลก าแพง อ.ละงู สตูล มุสลิม
308 นายนิพล มาปนั อบต.บา้นกิ่ว อ.แม่ทะ ล าปาง ทั่วไป


