
ล ำดับ ช่ือผู้สมัคร อปท. อ ำเภอ จังหวัด อำหำร รหัสลงทะเบียน
1 นายสมเจษ ค าแสง อบต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ท่ัวไป 999124
2 นายภานุวัฒน์ เทพกาวิระ อบต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ท่ัวไป 999124
3 นายอธิป สุทธิ อบต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ท่ัวไป 999124
4 นางสาวสุปิญญา มุงคุณค าชาว อบต.ห้วยเตย อ.ซ าสูง ขอนแก่น ท่ัวไป 999124
5 นางสาวปัญญกัญญ์ อุชาดี อบต.ห้วยเตย อ.ซ าสูง ขอนแก่น ท่ัวไป 999124
6 นายสุทธิศักด์ิ ธีรธนานุกูล อบต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป 999124
7 นางสาวพชิรา สิงห์เช้ือ อบต.นามะตูม อ.พนัสนิคม ชลบุรี ท่ัวไป 999124
8 นายศศิพงศ์ บัวโคตร อบต.นามะตูม อ.พนัสนิคม ชลบุรี ท่ัวไป 999124
9 นางภักวิภา อยู่ภักดี เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ชัยภูมิ ท่ัวไป 999124

12 นายวีรชัย พนัสนาชี อบต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ ชุมพร ท่ัวไป 999124
13 นางสุพิน รัตนาพันธ์ุ อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
14 นายจักรกฤษณ์ เมืองแก้ว อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
15 นายอภินันท์ อิงอภิสิทธ์ิ อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
16 นางสาวนภัสนันท์ คานนิม อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
17 นางสาวปวีณา ย่ิงสง่า อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
18 นางสาวแพรวพรรณ จวงตะขบ อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
19 นางจินตนา หงส์พิทักษ์ชน อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
20 นายไพฑูรย์ ปันยาง อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
21 จ่าสิบเอก ขวัญชัย รัตนพันธ์ุ อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
22 นางสาวปภางค์กร เมินกระโทก อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
23 นางพรสิริ ชนะชัย อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย นครราชสีมา ท่ัวไป 999124
24 นางอารีย์ หนูเอียด อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ท่ัวไป 999124
25 นายธนากร หนูเอียด อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว นครสวรรค์ ท่ัวไป 999124
26 นางเกศรา ดีสุยา อบจ.น่าน อ.เมืองน่าน น่าน ท่ัวไป 999124
27 นางสาวดวงกมล เงินก้อน อบจ.น่าน อ.เมืองน่าน น่าน ท่ัวไป 999124
28 นางสาวลัดดาวัลย์ ศิลาจารย์ อบต.ท่าสะอาด อ.เซกา บึงกาฬ ท่ัวไป 999124
29 นางสาวชีวานันท์ ประโลมรัมย์ อบต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ท่ัวไป 999124
31 นายปิติพงษ์ ป่ินแก้ว เทศบาลต าบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป 999124
32 นายสุรชิต ทองสุวรรณ เทศบาลต าบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป 999124
33 นางสาวปทุมพร หร่ังปราณี เทศบาลต าบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป 999124
34 นางณัฐกาญจน์ พลายมีสี เทศบาลต าบลปราณบุรี อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป 999124
35 นางนฤทัย เสนานนท์ เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป 999124
36 นางอรยา อรภักดี เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ท่ัวไป 999124
37 นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีทอง เทศบาลต าบลราชคราม อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999124
38 นางสาวสุนีย์ วงษ์จันทร์ เทศบาลต าบลราชคราม อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999124
39 นายพลพิทักษ์ อุค าพันธ์ อบต.บ้านโพ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999124
40 นางสาวนฤมล ไวยนาคร อบต.บ้านโพ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999124
41 นางสาวอรสา อนุโชติ อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999124
42 นางสาวธัญสินี เอ่ียมสถาน อบต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999124
43 นางสาวธีรวรรณ สงประสบ อบต.ถ้ า อ.ตะก่ัวทุ่ง พังงา ท่ัวไป 999124
44 นางสาวปิยดา พืชฟู อบต.ถ้ า อ.ตะก่ัวทุ่ง พังงา ท่ัวไป 999124
45 นางสาวนภาพรรณ บัวค า เทศบาลต าบลสามง่าม อ.สามง่าม พิจิตร ท่ัวไป 999124
46 นางสาวชิดหทัย แจ่มเพชร เทศบาลต าบลสามง่าม อ.สามง่าม พิจิตร ท่ัวไป 999124
47 นางสาวกมลวรรณ ศรีลอย เทศบาลต าบลสามง่าม อ.สามง่าม พิจิตร ท่ัวไป 999124
48 นางสาวชนิภิญดา กุลไทย อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด เพชรบุรี ท่ัวไป 999124
49 นางสาวสุกัญญา แสงทอง อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด เพชรบุรี ท่ัวไป 999124
50 นางสาววันวิสาข์ หอมหวล อบต.โรงเข้ อ.บ้านลาด เพชรบุรี ท่ัวไป 999124
51 นางสาวปัณรัตน์ คงสุด อบต.โรงเข้ อ.บ้านลาด เพชรบุรี ท่ัวไป 999124
52 นางวรรณา เทพสมุทร เทศบาลต าบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม เพชรบุรี ท่ัวไป 999124
53 นางสาวภัทรัตน์ ท่ังศรี เทศบาลต าบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม เพชรบุรี ท่ัวไป 999124
54 นางณัฐฐาภรณ์ สุวรรณหาร อบต.ดอนงัว อ.บรบือ มหาสารคาม ท่ัวไป 999124
55 นางสาวขวัญใจ ธ.น.ดี อบต.ป่งขามดงหมู อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร ท่ัวไป 999124
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56 นางสาวอรวรรณ วงพิมล อบต.ป่งขามดงหมู อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร ท่ัวไป 999124
57 นางเบญจพร ศักด์ิรักษ์ อบต.ล าภูรา อ.ห้วยยอด ตรัง ท่ัวไป 999124
58 นางสาวจีระนุช จันทรัฐ อบต.ล าภูรา อ.ห้วยยอด ตรัง ท่ัวไป 999124
59 นางพิศมัย พนาดร อบต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999124
60 นางสาวนนทพร ไชยสัตย์ อบต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999124
61 นางสาวณัฐชยาน์ วงศ์ชัย อบต.ตานเลียน อ.กุดจับ อุดรธานี ท่ัวไป 999124
62 นางสาวมณีรัตน์ อิฏฐารมย์ อบต.ตานเลียน อ.กุดจับ อุดรธานี ท่ัวไป 999124
63 นางปิยนุช นนท์มุติ อบต.ตานเลียน อ.กุดจับ อุดรธานี ท่ัวไป 999124
64 นายชัชวาลย์ มัฆวิน อบต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999124
65 นายอร่ามพงษ์ เวียงแก้ว อบต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999124
66 นางสาวล าพูน สามาลา อบต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999124
67 นางสาวณัฐติกาลน์ ศิลปักษา อบต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999124
68 นางสาวภูริชญา ณ ระนอง อบจ.ระนอง อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป 999124
69 นางสาวรวินทร์นิภา ผาด า อบจ.ระนอง อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป 999124
70 นางนวรัตน์ มหามิตร อบจ.ระนอง อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป 999124
71 นางสาวโชติกา เนียมทอง อบต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ท่ัวไป 999124
72 นายนิพล มาปัน อบต.บ้านก่ิว อ.แม่ทะ ล าปาง ท่ัวไป 999124
73 นางสาวทิวาภรณ์ บัวรมย์ อบต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม เลย ท่ัวไป 999124
74 นายสุรศักด์ิ วิจิตรปัญญา อบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง เลย ท่ัวไป 999124
75 นางสาวสุดธิดา คุณพรรษา อบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง เลย ท่ัวไป 999124
76 นายค ารณ เปาวะนา อบต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร ท่ัวไป 999124
77 นางวรินดา เพ่ิมทอง อบต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ สกลนคร ท่ัวไป 999124
78 นางรักชนก โพธิ อบต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส สกลนคร ท่ัวไป 999124
79 ว่าท่ีร้อยตรี ฤทธิรงค์ มุกดา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง สมุทรปราการ ท่ัวไป 999124
80 นางสาวอนุมัติ เฮ้าวัล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง สมุทรปราการ ท่ัวไป 999124
81 นางสาวสุภาวดี บุญธรรม อบต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ท่ัวไป 999124
82 นายจุมพล ปลอดภัย อบต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร สระแก้ว ท่ัวไป 999124
83 นายชูชาติ มิตรผักแว่น เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว ท่ัวไป 999124
84 นางมยุรี กองสุทธิใจ เทศบาลต าบลวังม่วง อ.วังม่วง สระบุรี ท่ัวไป 999124
85 นางสาวโชติกา เชียงทอง เทศบาลต าบลวังม่วง อ.วังม่วง สระบุรี ท่ัวไป 999124
86 นางสาวมัลลิกา ชลาไทย อบต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี ท่ัวไป 999124
87 นางสาวประภัสสร เจริญผล อบต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี ท่ัวไป 999124
88 นางสาววันดี บัวเเก้ว อบต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป 999124
89 นางสาวสไบทิพย์ จันทร์พิบูลย์ อบต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป 999124
90 นางสาวนงนุช บุญภูมิ เทศบาลต าบลโคกก่ง อ.ชานุมาน อ านาจเจริญ ท่ัวไป 999124
91 นางสาวขวัญฤดี พวงน้อย เทศบาลต าบลโคกก่ง อ.ชานุมาน อ านาจเจริญ ท่ัวไป 999124
92 นางสาวพิมพ์ภินันท์ วิจิตรปัญญา เทศบาลต าบลภูเรือ อ.ภูเรือ เลย ท่ัวไป 999111
93 นางนวพร เพ็ชรนิล เทศบาลต าบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ท่ัวไป 999111
94 นางสาวปนัดดา พลสว่าง เทศบาลต าบลหนองบัว อ.หนองบัว นครสวรรค์ ท่ัวไป 999112
95 นางสาวเยาวลักษณ์ ว่องไว อบต.โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร อุบลราชธานี ท่ัวไป 999112
96 นางสาวธิดารัตน์ อินทร์น้อย อบต.โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร อุบลราชธานี ท่ัวไป 999112
97 นางจริยา สิทธิวุฒิ เทศบาลต าบลม่วงหวาน อ.น้ าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป 999125
98 นางสาวชาคริยา นามปัญญา เทศบาลต าบลม่วงหวาน อ.น้ าพอง ขอนแก่น ท่ัวไป 999125
99 นางสุรีย์ฉาย ขุมทอง อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป 999125

100 นางสาวทิพยาภรณ์ เกษาหอม อบต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ท่ัวไป 999125
101 นางพัตรพิมล บุญพันธ์ เทศบาลต าบลหนองแค อ.หนองแค สระบุรี ท่ัวไป 999125
102 นางสาวบุญฑณิกา น้อยแก้ว เทศบาลต าบลหนองแค อ.หนองแค สระบุรี ท่ัวไป 999125
103 นางสาวเนาวรัตน์ ส่ังสอน อบต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก สุโขทัย ท่ัวไป 999125
104 นางกฤติกานต์ เจริญท่ัว อบต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก สุโขทัย ท่ัวไป 999125
105 นางสาวกุลชญา คล้ายสุบรรณ เทศบาลต าบลวังยาง อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ท่ัวไป 999125
106 นางสาวสายทอง กล่อมจิตร์ เทศบาลต าบลวังยาง อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ท่ัวไป 999125
107 นางสาวอิศราภรณ์ อินทะศรี อบต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง เลย ท่ัวไป 999125
108 นางวนิดา ค ามุงคุณ อบต.วังทอง อ.นาวัง หนองบัวล าภู ท่ัวไป 999125
109 นางสาวดอกอ้อ ศรีกระบุตร อบต.วังทอง อ.นาวัง หนองบัวล าภู ท่ัวไป 999125
112 นางเกษณี เทศวิเชียร อบต.ตรอกนอง อ.ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป 999126
113 นางสาวอรนุช ทะแพงพันธ์ อบต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป 999126
114 นางสาวเกศินี วงษ์อุดม อบต.ศาลาแดง อ.บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ท่ัวไป 999126



115 นางสาวลักษณาวดี สมเคหา อบต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง เลย ท่ัวไป 999125
116 นายอติกันต์ ตันตราภรณ์ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี ท่ัวไป 999126
117 นายวัชระพงศ์ ศุภเกษม เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี ท่ัวไป 999126
118 นายณัฐธนัน จิรทวีพงศ์ อบต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง ชัยนาท ท่ัวไป 999126
119 นางสาวพัชรี เลิศขามป้อม อบต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ท่ัวไป 999126
120 นางนภาภรณ์ เอ้ือกิจเจริญกุล อบต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ท่ัวไป 999126
121 นางกัญญาณัฐ เก่าพิมาย อบต.ท่าลาด อ.ชุมพวง นครราชสีมา ท่ัวไป 999126
122 นางวัลภา โกติรัมย์ อบต.ท่าลาด อ.ชุมพวง นครราชสีมา ท่ัวไป 999126
123 นางหน่ึงฤทัย ราชนิล เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย นครราชสีมา ท่ัวไป 999126
124 นางวริษฐา ฉายพิมาย เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย นครราชสีมา ท่ัวไป 999126
125 สิบเอก ประวิทย์ วงศ์สันต์ อบต.กระชอน อ.พิมาย นครราชสีมา ท่ัวไป 999126
126 นางสาวชุติมา พ่ึงเกาะ อบต.กระชอน อ.พิมาย นครราชสีมา ท่ัวไป 999126
127 นายนพดล หีมคง เทศบาลต าบลนาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ ปัตตานี มุสลิม 999126
128 นางสาวไสว กลมพุก อบต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป 999126
129 นางอนัญญา เกิดทิม อบต.ท่าโพธ์ิ อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ท่ัวไป 999126
130 นางวีนัสรา สมเพาะ อบต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น แพร่ ท่ัวไป 999126
131 นางสาวเยาลักษณ์ ทองสด อบต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ท่ัวไป 999126
132 นางสาวภาวนา ไชยสอน อบต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ท่ัวไป 999126
133 นายณัฐวุฒิ แสงลี อบต.นาค า อ.บ้านดุง อุดรธานี ท่ัวไป 999125
134 นางสาวอัญชนา จันทร์เพ็ญ เทศบาลต าบลส ารอง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี ท่ัวไป 999126
135 นางสาวนิภาพร นกพรม อบต.โคกขม้ิน อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์ ท่ัวไป 999126
136 นางสาวกานดา สิมาทอง เทศบาลต าบลส ารอง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี ท่ัวไป 999126
137 นางสาวอัญชลี ค าประเสริฐ เทศบาลต าบลส ารอง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี ท่ัวไป 999126
138 นางสาววิลาวรรณ กล่ันจังหรีด อบต.คลองน้ าใส อ.อรัญประเทศ สระแก้ว ท่ัวไป 999126
139 นางสาวอุไรวรรณ รสแก่น อบต.คลองน้ าใส อ.อรัญประเทศ สระแก้ว ท่ัวไป 999126
140 นางขวัญใจ มะลัยสิทธ์ิ อบต.โพธ์ิทอง อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999126
141 นางสาวศริวรรณ กิมานันท์ อบต.โคกขม้ิน อ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์ ท่ัวไป 999126
142 นางสาวนวพรรธน์ ภัทรอารีพันธ์ุ เทศบาลต าบลชุมพร อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999126
143 นายฐปนพงศ์ แสงใสแก้ว เทศบาลต าบลชุมพร อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999126
144 นางสาวจีรนุช หารพละ เทศบาลต าบลชุมพร อ.เมยวดี ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999126
145 นางสาวศุภกร สาครเจริญ อบต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999126
146 นายพัฒนชัย ล้ิมทองเจริญ อบต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง ลพบุรี ท่ัวไป 999126
147 นางสาวศุภนุช พรมมงคล อบต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999126
148 นางสาวพรพิมล แผนพูล อบต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป 999126
149 นางสาวแสงสุรีย์ สุดสิน อบต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป 999126
150 นางสาววรรณวิษา พันธ์ุสี อบต.พุคา อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป 999126
151 นางสาวศศิธรรัตน์ พงษ์บรรเทา อบต.พุคา อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป 999126
152 นางสาวสุธามาส เหลืองอร่าม อบต.หินปัก อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป 999126
153 นางสาวเสาวนีย์ ขุนทองไฝ อบต.หินปัก อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป 999126
154 นางสาวกรรณิการ์ จ าปาดวง อบต.หินปัก อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป 999126
155 นายวิชาญ จันทร์แย้ม อบต.หินปัก อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ท่ัวไป 999126
156 นายจามร วิเวก เทศบาลต าบลบางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ ท่ัวไป 999126
157 นายสมหวัง สิงห์ค า เทศบาลต าบลบางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ ท่ัวไป 999126
158 นางสาวนริศรา พัฒนายนตร์ชัย อบต.อาฮี อ.ท่าล่ี เลย ท่ัวไป 999126
159 ว่าท่ีร้อยตรีภูรินทร์ เนินนาค เทศบาลต าบลบางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ ท่ัวไป 999126
160 นายเมธา ยมนา อบต.อาฮี อ.ท่าล่ี เลย ท่ัวไป 999126
161 นางสาวภิรมณ์ ไชยเชษฐ์ เทศบาลต าบลบางบ่อ อ.บางบ่อ สมุทรปราการ ท่ัวไป 999126
162 นางสาวจันทรา อบถม อบต.บางน้ าผ้ึง อ.พระประแดง สมุทรปราการ ท่ัวไป 999126
163 นางสาวพรทิพย์ พวงทอง อบต.บางน้ าผ้ึง อ.พระประแดง สมุทรปราการ ท่ัวไป 999126
164 นางสาวณิชาภัทร แก้วสระสุข อบต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี ท่ัวไป 999126
165 นางสาวจริยา มากระจัน อบต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี ท่ัวไป 999126
166 นางสาวพัชรา ค าไพเราะ อบต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี ท่ัวไป 999126
167 นางบังอร ไกรสิทธ์ิ อบต.ต้นยวน อ.พนม สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป 999126
168 นายณัฐพล โสภา อบต.ต้นยวน อ.พนม สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป 999126
169 นายชาญณรงค์ ศรีหวาด อบต.ตาวัง อ.บัวเชด สุรินทร์ ท่ัวไป 999126
170 นายเฉลิมพล หวลระลึก อบต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ท่ัวไป 999126
171 นายจงสวัสด์ิ สายบุตร อบต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ท่ัวไป 999126



172 นายสุพจน์ เพียรดี อบต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ท่ัวไป 999126
173 นายมณฑล กะระกล เทศบาลต าบลเขาบางแกรก อ.หนองฉาง อุทัยธานี ท่ัวไป 999126
174 นางสาวพรชนก จันทร์เพ็ญ อบต.ล าพยา อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป 999127
175 นางเสาวนีย์ บุญทรง อบต.ล าพยา อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป 999127
176 นางสาวพิกุล ตรีกล่ิน อบจ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999127
177 นางอุมาพร บุญโพธ์ิทอง อบจ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999127
178 นางสาวนาฏยา เกตุมณี อบจ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999127
179 นายวิชณุพงษ์ ค าคูณ อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง พิษณุโลก ท่ัวไป 999127
180 นางสาวผุสดี มากสมบูรณ์ เทศบาลต าบลนาดี อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ท่ัวไป 999127
181 นางสาววาสินี เกิดกรุง เทศบาลต าบลนาดี อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ท่ัวไป 999127
182 นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง อบต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป 999127
183 นายวัชระ ยอดทอง เทศบาลต าบลค าขวาง อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป 999127
184 นางสาววรรณภา เป็นสุข เทศบาลต าบลค าขวาง อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป 999127
185 นางช่อมารีย์ วงศ์ค า เทศบาลต าบลค าขวาง อ.วารินช าราบ อุบลราชธานี ท่ัวไป 999127
186 นางสาวปราณี หวังทวยทิพย์ เทศบาลต าบลบ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป 999128
187 นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์ เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป 999128
188 นายเกียรติศักด์ิ กันทาแปง เทศบาลต าบลบ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่ ท่ัวไป 999128
189 นางสาวเสาวณิต นุชน้อย เทศบาลต าบลนายาง อ.ชะอ า เพชรบุรี ท่ัวไป 999128
190 นายภาณุวัชร แตงพลับ เทศบาลต าบลนายาง อ.ชะอ า เพชรบุรี ท่ัวไป 999128
191 นายเก้ือกูล แก่นแจ่ม อบต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง ลพบุรี ท่ัวไป 999128
192 นางสาวพิณัฐชา อ่อนศรี อบต.ล าสนธิ อ.ล าสนธิ ลพบุรี ท่ัวไป 999128
193 นางสาวกมลรัสม์ิ ธัญนพกิตติกุลภา อบต.ล าสนธิ อ.ล าสนธิ ลพบุรี ท่ัวไป 999128
194 นายอาลี เหล๊าะเห็ม เทศบาลต าบลจะนะ อ.จะนะ สงขลา มุสลิม 999128
195 นางสิริลักษณ์ ดีย่ิงเจริญวรากูล เทศบาลต าบลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป 999128
196 นางสาวจันทร์ฉาย กันนุฬา เทศบาลต าบลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป 999128
197 นางสาวภัสราภรณ์ ใบพลูทอง เทศบาลต าบลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ ท่ัวไป 999128
198 จ่าสิบตรี ศุภพงษ์ชัย อมรวัฑนานนท์ อบต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก อ่างทอง ท่ัวไป 999128
199 นางเพชรรัตน์ ทองหยอด อบต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก อ่างทอง ท่ัวไป 999128
200 นางสาวพัชราภรณ์ ณ ระนอง อบต.คลองหิน อ.อ่าวลึก กระบ่ี ท่ัวไป 999129
201 นางนันท์นภัส แซ่ภู่ อบต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก กระบ่ี ท่ัวไป 999129
202 นางสาวสินี ปฏิทิน เทศบาลต าบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ ชัยนาท ท่ัวไป 999129
203 นางลัดดาวัลย์ อ่อนสิงห์ เทศบาลต าบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ ชัยนาท ท่ัวไป 999129
204 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงน่ิม อบจ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป 999129
205 นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย อบจ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ท่ัวไป 999129
206 นางสาวณัฐพร ค าพันธ์ุ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี ท่ัวไป 999129
207 นางอิงค์อนงค์ คณานุรักษ์ เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี มุสลิม 999129
208 นายซอลฮา อูมา อบต.ลุโบะบือซา อ.ย่ีงอ นราธิวาส มุสลิม 999129
209 นางสาว อาอีซะฮ์ เจ๊ะมะ อบต.รือเสาะ อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม 999129
210 นางสาวจามรีย ด าแก้ว เทศบาลต าบลชะรัด อ.กงหรา พัทลุง ท่ัวไป 999129
211 นางซัยนะ ลูดิง อบต.รือเสาะ อ.รือเสาะ นราธิวาส มุสลิม 999129
212 นายจ ารัส รัตนอุบล เทศบาลต าบลชะรัด อ.กงหรา พัทลุง ท่ัวไป 999129
213 นางยโกศล จินา เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ท่ัวไป 999129
214 นางสุปราณี อินสมภักษร อบจ.ยะลา อ.เมืองยะลา ยะลา มุสลิม 999129
215 นายมูฮัมหมัดดาริยัน สาเมาะ อบจ.ยะลา อ.เมืองยะลา ยะลา ท่ัวไป 999129
216 นางสาววีณา ถลาง เทศบาลต าบลปากน้ า อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป 999129
217 นางสาวจริงจิตร์ แก้วนาบอน อบต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป 999129
218 นางสาวจาริวรรณ สิโร อบต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป 999129
221 นางสาววิภาวรรณ กิตติธเนศวร อบจ.นครนายก อ.เมืองนครนายก นครนายก ท่ัวไป 999130
223 นางนภัสวรรณ มุ่งศิริ อบจ.นครนายก อ.เมืองนครนายก นครนายก ท่ัวไป 999130
224 นางปรารภ กุลนอก เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ท่ัวไป 999130
225 นางสาวอัญชลี การปลูก เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ท่ัวไป 999130
226 นางสาวพัฒนฉัตร เกษรศรี อบต.คลองส่ี อ.คลองหลวง ปทุมธานี ท่ัวไป 999130
227 นายสิทธิชัย เทพพรหม อบต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น ปัตตานี มุสลิม 999130
228 นางสาวนูรีนา หาหมาน อบต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น ปัตตานี มุสลิม 999130
229 นางสาวมนัสวี สนใจ อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด พังงา ท่ัวไป 999130
230 นางสาวสุพัชฌาย์ เก้ือทองส้ัน อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด พังงา ท่ัวไป 999130
231 นายจิรวุฒิ เปรมจิตร์ อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด พังงา ท่ัวไป 999130



232 นางสาวดวงใจ สิงห์ศักด์ิตระกูล อบต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง ยะลา ท่ัวไป 999130
233 นางสาวอังคณางค์ จันทเขต อบต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง ยะลา ท่ัวไป 999130
234 นายทศพล น่ิมนวล เทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ.เบตง ยะลา มุสลิม 999130
235 นางสาวรัตนา ชูแก้ว เทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ.เบตง ยะลา มุสลิม 999130
236 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศมนกนก แจ่มน้อย อบต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป 999130
237 นางสาวสุจิตตรา ฝ่ังชลจิตร อบต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง ระนอง ท่ัวไป 999130
238 นางสาวนารีรัตน์ อภิปัญญาญาณ อบต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ท่ัวไป 999130
239 นายนพรัตน์ อภิปัญญาญาณ อบต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ท่ัวไป 999130
240 นางสาวสิริพร สุหัตถาพร เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม ราชบุรี ท่ัวไป 999130
241 นางสาวนันท์นภัส รัตนมุง เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม ราชบุรี ท่ัวไป 999130
242 นายดุรงค์ฤทธ์ิ สุวรรณสี อบต.นาง้ิว อ.สังคม หนองคาย ท่ัวไป 999130
243 นางสาวสุวรรณา กัลยาบุตร อบต.นาง้ิว อ.สังคม หนองคาย ท่ัวไป 999130
244 นายประนอม ถ่ินเกาะยาว เทศบาลเมืองบางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี มุสลิม 999131
245 นายพรเฉลิม ฤกษ์ส าราญ เทศบาลเมืองบางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี ท่ัวไป 999131
246 นางเบ็ญจวรรณ แช่มเสือ เทศบาลเมืองบางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี ท่ัวไป 999131
247 นายสายันต์ วันดี อบต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ท่ัวไป 999117
248 นางสาวพรรณกร นุ่มถึก อบต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ท่ัวไป 999125
249 นางสาวบุพชาติ วิจิตรเช้ือ อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลราชธานี ท่ัวไป 999119
250 นางสาวประภาพรรณ ฉลูศรี อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม อุบลราชธานี ท่ัวไป 999119
251 นางสาวศิริพร งอกเงิน เทศบาลต าบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี ท่ัวไป 999114
252 นางรัชนีวรรณ มูลหลวง เทศบาลต าบลสว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี ท่ัวไป 999109
253 นายประยูร อินทวงค์ อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง นครราชสีมา ท่ัวไป 999115
254 นายวีระชัย นุชถาวร เทศบาลต าบลบ้านแหลม อ.บ้านแหลม เพชรบุรี ท่ัวไป 999114
255 ว่าท่ีร้อยตรี มงคล อินจ าปา เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ท่ัวไป 999113
256 สิบต ารวจเอกหญิง ยุพารัตน์ มงคลการเทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ท่ัวไป 999113
257 นางสาวอารีรัตน์ ใหม่จรูญ อบต.หนองน้ าส้ม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999122
258 นางสาวฉวีวรรณ์ สุขโภชน์ อบต.หนองน้ าส้ม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999122
259 นางสาวขวัญพักตร์ กิตติโกสินทธ์ เทศบาลต าบลปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ท่ัวไป 999113
260 นางสาวพรศิริ จิตต์สม อบต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี ท่ัวไป 999109
261 นางสาวเยาวเรศ สวัสดีมงคล อบต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี ท่ัวไป 999109
262 นางกุศลิน นพบุญชลธี อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย นครราชสีมา ท่ัวไป 999123
263 นางอมินตา เล็กสุวรรณ เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จันทบุรี ท่ัวไป 999134
264 นางสาวสุวนา โพธ์ิทอง อบต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง สมุทรปราการ ท่ัวไป 999117
265 นางสาวณัฐกมล พิมสุข อบต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง สมุทรปราการ ท่ัวไป 999117
266 นางปาณิศา พลอยด า อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป 999114
267 นางวาสนา รัจรัญ อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช ท่ัวไป 999114
268 นางภัคจิรา ทองค า อบต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง บึงกาฬ ท่ัวไป 999116
269 นางสาวมีนา ราสุวรรณ อบจ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ท่ัวไป 999114
270 นางละมุล พลศรี อบจ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ท่ัวไป 999114
271 นางชุลิตา รัตนพลที อบต.บ้านต้อง อ.เซกา บึงกาฬ ท่ัวไป 999116
272 นางสบันงา วงจันทะ อบต.บ้านต้อง อ.เซกา บึงกาฬ ท่ัวไป 999116
273 นางไพลี โตจ าเริญ อบต.ดงเจริญ อ.ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ท่ัวไป 999116
274 นางเบญจวรรณ เกาะน้ าใส อบต.ดงเจริญ อ.ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ท่ัวไป 999116
275 นางธนิษร แสงประโคน อบต.บ้านเพ่ิม อ.ผาขาว เลย ท่ัวไป 999103
276 นางศิริรัตน์ พันธจินา อบต.บางชนะ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป 999115
277 นางสาวอุมาพร ทาปัน อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ท่ัวไป 999116
278 นางอุมาภรณ์ จุลนันโท อบต.หานโพธ์ิ อ.เขาชัยสน พัทลุง ท่ัวไป 999110
279 นางอาภาพร จิระ เทศบาลต าบลแม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เชียงราย ท่ัวไป 999116
280 นางฮุสนา สะดี อบต.ถนน อ.มายอ ปัตตานี มุสลิม 999121
281 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ปากอุตสาห์ เทศบาลต าบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี อุดรธานี ท่ัวไป 999117
282 นางสาวเกศราทิพย์ อุดชาชน เทศบาลต าบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี อุดรธานี ท่ัวไป 999117
283 นางอิศรารักษ์ ผิวงาม เทศบาลต าบลกุดเรือค า อ.วานรนิวาส สกลนคร ท่ัวไป 999115
284 นางประภาวดี วรสาร เทศบาลต าบลกุดเรือค า อ.วานรนิวาส สกลนคร ท่ัวไป 999115
286 นายชัยณรงค์ นาคอินทร์ เทศบาลต าบลบ่อเวฬุ อ.ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป 999117
287 นายกถตชัย แมดพิมาย เทศบาลต าบลบ่อเวฬุ อ.ขลุง จันทบุรี ท่ัวไป 999117
288 นางจิตประสงค์ ภูไชยัง อบต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ท่ัวไป 999117
289 นางสาวพุ่มพวง บุรมรัตน์ อบต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ท่ัวไป 999117



290 นางสาวนปภัช กล่ินวัน อบต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999111
291 นางสาวสุพัฒนา อันลือชัย อบต.ธนู อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999111
292 นางสาววันทนีย์ หนูปราง อบต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999111
293 นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี เทศบาลต าบลสร้างค้อ อ.ภูพาน สกลนคร ท่ัวไป 999114
294 นางสาวสุรีรัตน์ ย่ิงสี เทศบาลต าบลท่าวังตาล อ.สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป 999113
295 นางสาวนภัสวรรณ ปินตาเสน เทศบาลต าบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป 999113
296 นายนิพนธ์ กันทาใจ เทศบาลต าบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ท่ัวไป 999113
297 นางสาวฟาทียะ สาอะ อบต.ละหาร อ.สายบุรี ปัตตานี มุสลิม 999121
298 นายเอกรงค์ อัตติยะ อบต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร นครพนม ท่ัวไป 999122
300 นางพิมพ์ใจ สว่างพฤกษ์ อบต.แสงภา อ.นาแห้ว เลย ท่ัวไป 999118
301 นางสาวชญานิศา เทพวงศ์ เทศบาลต าบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่ัวไป 999114
302 นางบานเย็น วังสิงห์ เทศบาลต าบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ท่ัวไป 999114
303 นางสาวเพ็ญนภา ครุฑสุวรรณ อบต.ปากท่อ อ.ปากท่อ ราชบุรี ท่ัวไป 999114
304 นางสาวสายฝน สอนเพีย เทศบาลเมืองคลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท่ัวไป 999120
305 นางสาวปรียานุช เจตนานุศาสน์ เทศบาลเมืองคลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท่ัวไป 999120
306 นางสาวปาลิดา ขุนวิจิตร เทศบาลต าบลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ท่ัวไป 999123
307 นางปรารถนา สุดสาย เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น อ.พนม สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป 999123
308 นางสาวเรวดี ศรีสุขใส เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น อ.พนม สุราษฎร์ธานี ท่ัวไป 999123
309 นางสาวภาสิตาลักษม์ิ ชัยพิชิตพันธ์ เทศบาลต าบลดอนพุด อ.ดอนพุด สระบุรี ท่ัวไป 999118
310 นางปัญญ์ลภัส โพติยะ อบต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ท่ัวไป 999113
311 นายทรงเกียรติ กองวี อบต.เมืองลี อ.นาหม่ืน น่าน ท่ัวไป 999111
312 นายเมธี วงศ์ค า เทศบาลต าบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ท่ัวไป 999123
313 นางสาววนิดา ปกป้อง อบต.คูบ อ.น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ ท่ัวไป 999117
314 นางสาวเพชรา แก้วพวง อบต.คูบ อ.น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ ท่ัวไป 999117
315 นางสาวกาญจนา พนาลัยร าไพ อบต.นาเกียน อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ท่ัวไป 999117
316 นางสวิตตา จ๋ีมะลิ อบต.นาเกียน อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ท่ัวไป 999117
317 นางสาวพัชรี เต็มเป่ียม เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร ท่ัวไป 999122
318 นางสาวหทัยชนก จันทร์วงศ์ เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร ท่ัวไป 999122
319 นางสาวประภาศรี ไวยอรรถ อบต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999119
320 นายพัศวีร์ อนันตชัยมนตร์ อบต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999119
321 นายเชาวลิตร ระย้า อบต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่ัวไป 999119
322 นางสาวจันทิมา เหมกุล อบต.โหรา อ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ท่ัวไป 999114
323 นายเอกรัตน์ คล่องแคล้ว เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ท่ัวไป 999113


