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ที่ จังหวัด จ ำนวน หมำยเหตุ
(คน)

1 กำฬสินธ์ุ 1
2 ก ำแพงเพชร 3
3 ขอนแกน่ 4
4 จันทบุรี 3
5 ฉะเชงิเทรำ 2
6 ชลบุรี 8
7 ชยัภูมิ 56
8 เชยีงรำย 18
9 เชยีงใหม่ 8
10 ตรำด 2
11 นครนำยก 2
12 นครปฐม 3
13 นครรำชสีมำ 97
14 นครศรีธรรมรำช 3
15 นครสวรรค์ 10
16 น่ำน 7
17 บุรีรัมย์ 74
18 ปทุมธำนี 2
19 พระนครศรีอยุธยำ 5
20 พะเยำ 9
21 พจิิตร 5
22 พษิณุโลก 8
23 เพชรบูรณ์ 15
24 แพร่ 4
25 มุกดำหำร 1
26 แม่ฮ่องสอน 10
27 ยโสธร 29
28 ร้อยเอด็ 52
29 ระยอง 1

จ ำนวนผู้เข้ำรว่มฝึกอบรม
โครงกำรฝึกอบรมสวสัดิกำรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรบัพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน

รุน่ที ่5  วนัที ่24 - 26 สิงหำคม 2558
ณ วงัร ีรสีอรท์  จงัหวดันครนำยก
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ที่ จังหวัด จ ำนวน หมำยเหตุ
(คน)

30 รำชบุรี 3
31 ลพบุรี 6
32 ล ำปำง 2
33 ศรีสะเกษ 70
34 สกลนคร 5
35 สมุทรปรำกำร 5
36 สมุทรสงครำม 3
37 สระแกว้ 6
38 สระบุรี 10
39 สุโขทัย 6
40 สุพรรณบุรี 2
41 สุรินทร์ 79
42 หนองคำย 1
43 อำ่งทอง 3
44 อ ำนำจเจริญ 36
45 อดุรธำนี 4
46 อตุรดิตถ์ 1
47 อทุัยธำนี 1
48 อบุลรำชธำนี 60
49 ไม่พบขอ้มูล 77

รวม 822
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ล ำดับที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

 1 กำฬสินธ์ุ อ.เมืองกำฬสินธ์ุ ทม.กำฬสินธ์ุ นำงพสิมัย   แสงช ำนิ

 2 ก ำแพงเพชร อ.ขำณุวรลักษบรีุ อบต.สลกบำตร น.ส.สุภำภรณ์ พทุธโศภิษฐ์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 3 ก ำแพงเพชร อ.ไทรงำม อบต.หนองไม้กอง นำงวนิดำ บญุจนะ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 4 ก ำแพงเพชร อ.ไทรงำม อบต.หนองไม้กอง นำงปวรำ พรมมำตร ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 5 ขอนแกน่ อ.โนนศิลำ อบต.เปอืยใหญ่ ว่ำที่ร้อยตรีคมสันต์  คุณชื่น

 6 ขอนแกน่ อ.บำ้นฝำง ทต.หนองบวั น.ส. ไพจิตร์  ไพสำรธรรม

 7 ขอนแกน่ อ.บำ้นฝำง ทต.หนองบวั น.ส. เตือนใจ   วิชำโคตร

 8 ขอนแกน่ อ.อบุลรัตน์ ทต.เขื่อนอบุลรัตน์ นำยชยกร   เนำวรัตน์

 9 จันทบรีุ อ.เมืองจันทบรีุ ทต.ค่ำยเนินวง นำยปฐมวงค์   สีหำเสนำ

 10 จันทบรีุ อ.สอยดำว ทต.ทรำยขำว นำยวัฒนำ   วำรีศรลำภ

 11 จันทบรีุ อ.สอยดำว ทต.ทรำยขำว น.ส.วัชรี   ตรีเมฆ

 12 ฉะเชิงเทรำ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ อบต.ท่ำไข่ นำงอชิยำพร  เพญ็โฉม

 13 ฉะเชิงเทรำ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ อบต.ท่ำไข่ นำยเจษฏำ   บตุรเพชร

 14 ชลบรีุ อ.เกำะจันทร์ ทต.เกำะจันทร์ น.ส.เกศรินทร์  เศรษฐกจิ

 15 ชลบรีุ อ.เกำะจันทร์ ทต.เกำะจันทร์ น.ส.วริฏฐำ   จ ำนงนำญ

 16 ชลบรีุ อ.เกำะจันทร์ ทต.เกำะจันทร์ น.ส.อชิรญำ   บญุเกดิ

 17 ชลบรีุ อ.พนัสนิคม อบต.บำ้นเซิด น.ส.วิลำสินี แสงเพิม่

 18 ชลบรีุ อ.พนัสนิคม อบต.บำ้นเซิด น.ส.ศุภลักษณ์ พดุสี

 19 ชลบรีุ อ.เมืองชลบรีุ ทต.หนองไม้แดง น.ส.อญัชลี ประกอบแสง

 20 ชลบรีุ อ.เมืองชลบรีุ ทต.หนองไม้แดง น.ส.เสำวคนธ์ กล่ ำช้ำง

 21 ชลบรีุ อ.เมืองชลบรีุ ทต.หนองไม้แดง นำยวิชชุ พงษ์หสับรรณ์

 22 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.กดุเลำะ น.ส.กนัต์สินี   คลังระหสั

 23 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.โนนกอก นำงจันทร์เรียม  ค ำคูเมือง

 24 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.โนนทอง น.ส.สำวิตรี   ฦำชำ

 25 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.โนนทอง นำงศิริพร  แสงฝ้ำย

 26 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.บำ้นบวั ส.ท.สมภำส   พุม่พร

 27 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.บำ้นเปำ้ นำงจีรำวรรณ   ลำภหลำโย

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมสวัสดิกำรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

รุ่นที่ 5  วันที่ 24 - 26 สิงหำคม 2558

ณ วังรี รีสอร์ท  จงัหวัดนครนำยก
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ล ำดับที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

 28 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.บำ้นยำง นำงนวพร   คล่องกำร

 29 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.บำ้นหนั น.ส.เกศสุดำพร  หงอกพลัิย

 30 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบรูณ์ อบต.บำ้นหนั นำงนำตยำ  นิ่มพลิำ

 31 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โคกมั่งงอย นำยอภิชำติ   มำชัยภูมิ

 32 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โนนสะอำด นำงพชิชำนันท์   สุขเกษม

 33 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.โนนสะอำด น.ส.พมิพว์ลัญ    ญำติปล้ืม

 34 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.บำ้นโสก นำงณัฎฐพชัร์   ศุภซ่ือสงวน

 35 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.บำ้นโสก นำยโกเมท   ซ่ือตรง

 36 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หนองขำม นำยอ ำพนัธ์   ศรีโยธี

 37 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หนองขำม นำงขวัญเรือน   เขตรักษำ

 38 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หนองขำม นำงกหุลำบ    ศิริบรีุ

 39 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หว้ยไร่ นำยปกรณ์   กนัหำ

 40 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หว้ยไร่ นำยประยูร   หงษ์ชำติ

 41 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หว้ยไร่ นำยเสนอ    รอญยุทธ

 42 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หว้ยไร่ นำยณรงค์    ประวันเตำ

 43 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ อบต.หว้ยไร่ นำงขนิษฐำ   รักษ์มณี

 44 ชัยภูมิ อ.คอนสำร ทต.ทุ่งลุยลำย น.ส.สุนิจ  ชำติช ำนำญ

 45 ชัยภูมิ อ.คอนสำร ทต.ทุ่งลุยลำย น.ส.สุดตำ  ต่ออ ำนำจ

 46 ชัยภูมิ อ.คอนสำร อบต.ดงบงั น.ส.ณิชนันทน์   ตรำเงิน

 47 ชัยภูมิ อ.คอนสำร อบต.ทุ่งนำเลำ น.ส.มยุรี   กวนคอนสำร

 48 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส ทต.หนองบวัใหญ่ นำงยุวภำ   แกว้เหมือน

 49 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองโดน น.ส. หทัยสรชำ  ชมภู

 50 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองโดน น.ส. สุวรรณำ  หยุยจันทึก

 51 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองโดน น.ส.สมคิด  เกดิสิน

 52 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองโดน น.ส.ขนิษฐำ  หวังประเสริฐ

 53 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.หนองบวับำน น.ส.เรณู   พลศรี

 54 ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ น.ส.ภัทรำ  อยู่ส ำรำญ

 55 ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ตะโกทอง น.ส.วลัยลักษมี   เบกิชัยภูมิ

 56 ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ตะโกทอง นำงมีนภำกร   ภิรมย์กจิ

 57 ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ตะโกทอง น.ส.รำตรี   รัดทิจันทำ

 58 ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ตะโกทอง น.ส.อจัฉริยำ  บอกสันเทียะ
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ล ำดับที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

 59 ชัยภูมิ อ.เทพสถิต อบต.บำ้นไร่ นำยสดใส   บญุศรี

 60 ชัยภูมิ อ.เทพสถิต อบต.บำ้นไร่ จ่ำเอกธนวุฒิ   พึง่กศุล

 61 ชัยภูมิ อ.เนินสง่ำ อบต.ตำเนิน นำยเสกสรรค์   บพุโต

 62 ชัยภูมิ อ.เนินสง่ำ อบต.รังงำม นำงอษุำ  อำบสุวรรณ์

 63 ชัยภูมิ อ.เนินสง่ำ อบต.รังงำม น.ส.อมุำภรณ์  เชิดสูงเนิน

 64 ชัยภูมิ อ.บำ้นแท่น อบต.หนองคู นำยชัยตระกำร   ไกยสวน

 65 ชัยภูมิ อ.บ ำเหน็จณรงค์ อบต.บำ้นตำล นำยวีระศักด์ิ   ประสมทรัพย์

 66 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.กดุยม นำงน้ ำฝน บโุฮม

 67 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว อบต.กดุยม น.ส.สุรำงค์ลักษณ์ ฤทธ์ิวิเศษ

 68 ชัยภูมิ อ.เมีองชัยภูมิ อบต.หว้ยบง นำงรุ่งนภำ   มั่งคง

 69 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.โพนทอง น.ส.ฐิตำรัตน์    เพยีงชัยภูมิ

 70 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.หนองไผ่ นำงณัชชำภัณฑ์    เชียงใหม่

 71 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.หนองไผ่ นำงจิดำภำ   หวะสุวรรณ์

 72 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.หว้ยบง นำงละมัย  วิลัยหล้ำ

 73 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.หว้ยบง นำงเพญ็ศรี   รติเมธำกลู

 74 ชัยภูมิ อ.หนองบวัแดง ทต.หลวงศิริ น.ส.ปยินุช   กิง่มะนำว

 75 ชัยภูมิ อ.หนองบวัแดง ทต.หลวงศิริ น.ส.จ ำรัสโฉม   ประทุมกลุ

 76 ชัยภูมิ อ.หนองบวัแดง อบต.คูเมือง นำยศุภวงศ์ น้อยสุวรรณ

 77 ชัยภูมิ อ.หนองบวัแดง อบต.คูเมือง นำงพนมวัน สุวรรณโค

 78 เชียงรำย อ.เชียงของ ทต.บญุเรือง จ.อ.ปฏิวัติ  มณีล้ ำ

 79 เชียงรำย อ.เชียงของ ทต.สถำน นำงศุภำวีร์ ศรีธำรำธิคุณ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 80 เชียงรำย อ.เทิง ทต.ง้ิว นำงอลัชรีย์  ลินใจ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 81 เชียงรำย อ.เทิง อบต.สันทรำยงำม น.ส.จริยำ  เกณฑ์ทำ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 82 เชียงรำย อ.พญำเม็งรำย อบต.แม่ต  ำ นำงดำวเรือง  อริแสน ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 83 เชียงรำย อ.พญำเม็งรำย อบต.แม่เปำ น.ส.ทัศนียำพร  ผัดเรือน ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 84 เชียงรำย อ.พำน อบต.ทรำยขำว นำงศิวตำ  เตชะเนตร ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 85 เชียงรำย อ.เมืองเชียงรำย ทต.ดอยลำน นำงขนิษฐำ  นันทวำศ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 86 เชียงรำย อ.แม่ฟำ้หลวง อบต.แม่สลองนอก นำยภำคิน ชัยแกว้มี ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 87 เชียงรำย อ.แม่ฟำ้หลวง อบต.แม่สลองนอก นำยชนินทร์ ท่ำว่อง ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 88 เชียงรำย อ.แม่สำย ทต.เวียงพำงค ำ น.ส.จิรัชญำ ปงกนัมูล ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 89 เชียงรำย อ.แม่สำย ทต.เวียงพำงค ำ น.ส.นภำวัลย์ บญุตัน ย้ำยมำจำกรุ่น 2
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ล ำดับที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

 90 เชียงรำย อ.แม่สำย อบต.เกำะช้ำง น.ส.อจัฉรำ สกลุวำ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 91 เชียงรำย อ.เวียงแกน่ ทต.ท่ำข้ำม นำงสุทรำทิพย์ อำจหำญ ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 92 เชียงรำย อ.เวียงแกน่ ทต.ม่วงยำย นำงปริญญำพร จันระวัง ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 93 เชียงรำย อ.เวียงแกน่ ทต.หล่ำยงำว น.ส.ศิริยุพำ ชัยรำช ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 94 เชียงรำย อ.เวียงเชียงรัง อบต.ดงมหำวัน จ.ส.ท.สมชำย  มะรินทร์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 95 เชียงรำย อ.เวียงเชียงรุ้ง ทต.บำ้นเหล่ำ นำงอญัชลี นัยต๊ิบ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 96 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองปำ่คร่ัง น.ส.พวงบปุผำ รักษำจิต ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 97 เชียงใหม่ อ.แม่ริม ทต.แม่แรม นำงสุกญัญำ ทับกล่ ำ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 98 เชียงใหม่ อ.แม่วำง อบต.ดอนเปำ นำยดนับ แสงอรุณ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 99 เชียงใหม่ อ.แม่วำง อบต.ดอนเปำ น.ส.ชนกนันท์ ทันใจ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 100 เชียงใหม่ อ.สันปำ่ตอง อบต.ท่ำวังพร้ำว นำยวิทยำ แกว้ตำ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 101 เชียงใหม่ อ.สันปำ่ตอง อบต.มะขำมหลวง นำยศุภกฤฒ ศิรพฤมิชัย ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 102 เชียงใหม่ อ.สันปำ่ตอง อบต.สันกลำง น.ส.ณัฐธิดำ ขันทะยศ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 103 เชียงใหม่ อ.สันปำ่ตอง อบต.สันกลำง นำงมนัสวี วิวัฒนำวิไล ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 104 ตรำด อ.เกำะกดู อบต.เกำะหมำก นำยณัฐธวุฒิ   เดช

 105 ตรำด อ.เกำะกดู อบต.เกำะหมำก น.ส.สมยำ  จันทร์พกั

 106 นครนำยก อ.บำ้นนำ อบต.อำษำ น.ส.ชลนิชำ สมภักดี ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 107 นครนำยก อ.เมืองนครนำยก อบต.ท่ำทรำย น.ส.จิดำภำ บญุนะ ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 108 นครปฐม อ.ก ำแพงแสน อบต.ก ำแพงแสน น.ส.จินตนำ   นวพฒัน์วณิชย์

 109 นครปฐม อ.สำมพรำน ทม.กระทุ่มล้ม น.ส.จีรวรรณ อนิทรัตน์ ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 110 นครปฐม อ.สำมพรำน ทม.กระทุ่มล้ม น.ส.สุวรรณี กฤษฏำรักษ์ ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 111 นครรำชสีมำ อ.ขำมสะแกแสง ทต.ขำมสะแกแสง น.ส.ธนภร   สุวรรณกลำง

 112 นครรำชสีมำ อ.ขำมสะแกแสง ทต.ขำมสะแกแสง นำงสุภำพร   จันพลิำ

 113 นครรำชสีมำ อ.ขำมสะแกแสง อบต.เมืองนำท นำงวรรณำ    จงชิดกลำง

 114 นครรำชสีมำ อ.ขำมสะแกแสง อบต.เมืองนำท น.ส.รุจิเลขำ  แท่นกระโทก

 115 นครรำชสีมำ อ.คง เทต.เทพำลัย น.ส.กญัจนพร   มีศิลป์

 116 นครรำชสีมำ อ.คง อบต.เทพำลัย นำงประมวลพร   พทุธส ำรำญ

 117 นครรำชสีมำ อ.คง อบต.เทพำลัย น.ส.รสรินทร์    นำมบรีุ

 118 นครรำชสีมำ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองยำง น.ส. สุภำพร น้ ำกระโทก

 119 นครรำชสีมำ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หนองยำง น.ส. สมคิด เพชรดี

 120 นครรำชสีมำ อ.ชุมพวง ทต.ชุมพวง น.ส.ประเทือง     บญุพลี
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 121 นครรำชสีมำ อ.ชุมพวง อบต.โนนรัง น.ส.ณัชลักษม์  มณีย์

 122 นครรำชสีมำ อ.ชุมพวง อบต.โนนรัง นำงอญัชลี    พรหมศร

 123 นครรำชสีมำ อ.ชุมพวง อบต.โนนรัง น.ส.เสำวนีย์    เทษะนอก

 124 นครรำชสีมำ อ.ชุมพวง อบต.โนนรัง น.ส.สุภำพ    พนัธวงษ์รัตนำ

 125 นครรำชสีมำ อ.ชุมพวง อบต.โนนรัง นำงขจรจิต   พลีดี

 126 นครรำชสีมำ อ.ชุมพวง อบต.หนองหลัก นำงกญัญำ ลุนไธสง

 127 นครรำชสีมำ อ.โชคชัย ทต.โชคชัย น.ส.รัตนำ   ใหญ่กระโทก

 128 นครรำชสีมำ อ.โชคชัย ทต.ด่ำนเกวียน นำงรติรส   วงษ์สำมำรถ

 129 นครรำชสีมำ อ.โชคชัย อบต.กระโทก น.ส.บญุล้อม    หมื่นกระโทก

 130 นครรำชสีมำ อ.โชคชัย อบต.ท่ำอำ่ง น.ส.สีพลอย   ประกอบผล

 131 นครรำชสีมำ อ.โชคชัย อบต.ละลมใหม่พฒันำ นำงวิมพวิ์ภำ   เปีย่มปรัชญำกลุ

 132 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด ทต.หนองบวัตะเกยีด น.ส.ไปรยำ   ไกรฤกษ์

 133 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด ทต.หนองบวัตะเกยีด น.ส.ภัทธิรำ   บ ำรุงสงค์

 134 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด ทต.หนองบวัตะเกยีด น.ส.ญำณี   ศิริพำนิช

 135 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.ด่ำนนอก น.ส.รุ่งทิพย์   พมิพข์ุนทด

 136 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.ด่ำนนอก นำงกนกลักษณ์   แดดขุนทด

 137 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.ด่ำนนอก น.ส.ปรินดำ    ดิกขุนทด

 138 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.บำ้นเกำ่ น.ส.ชญำดำ    พรีพรม

 139 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.สระจรเข้ นำยจิรภำส   บตัรจัตุรัส

 140 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.หนองไทร นำยสัญญำ พืน้หวัสระ

 141 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.หนองไทร น.ส.ศุภำพชิญ์ เพยีมะลัง

 142 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.หนิดำด น.ส.ภิญญดำ   วรกจิธนล

 143 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.หนิดำด น.ส.อริศรำ    ปกัษำ

 144 นครรำชสีมำ อ.โนนแดง ทต.วังหนิ น.ส.แสงเดือน   พวงเพช็ร

 145 นครรำชสีมำ อ.โนนแดง ทต.วังหนิ น.ส.ศุภลักษณ์   แปน้นอก

 146 นครรำชสีมำ อ.โนนแดง อบต.โนนแดง น.ส.ปฎิมำพร   พรมโชติ

 147 นครรำชสีมำ อ.โนนไทย อบต.ก ำปงั นำงนุชจรินทร์    พรีพรม

 148 นครรำชสีมำ อ.โนนไทย อบต.มะค่ำ น.ส.ดอกไม้ นันสันเทียะ

 149 นครรำชสีมำ อ.โนนไทย อบต.สำยออ น.ส.ชลพมินต์ อะโรคำ

 150 นครรำชสีมำ อ.โนนสูง อบต.โตนด นำงนพภำ   ยอพนัดุง

 151 นครรำชสีมำ อ.บวัลำย อบต.เมืองพะไล น.ส.ประสพโชติฐ์  จันดิษฐ
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 152 นครรำชสีมำ อ.บวัใหญ่ อบต.บวัใหญ่ น.ส.หนึ่งฤทัย   ปะสังติโย

 153 นครรำชสีมำ อ.บวัใหญ่ อบต.เสมำใหญ่ น.ส.วรำภรณ์  เรืองศรี

 154 นครรำชสีมำ อ.บวัใหญ่ อบต.เสมำใหญ่ นำยชำนน   ไกรกลำง

 155 นครรำชสีมำ อ.บำ้นเหล่ือม อบต.โคกกระเบือ้ง น.ส.พรเพชร   ออ่นทุม

 156 นครรำชสีมำ อ.บำ้นเหล่ือม อบต.วังโพธ์ิ นำงไมตรี  สนองคุณ

 157 นครรำชสีมำ อ.ประทำย อบต.กระทุ่มรำย ศิริวรรณ   แสนนอก ติดต่อกบั จนท.

 158 นครรำชสีมำ อ.ประทำย อบต.โคกกลำง นำงสุกญัญำ   อปุชัฌำย์

 159 นครรำชสีมำ อ.ประทำย อบต.ตลำดไทร นำงสุธิชำ   ชิดเชื้อ

 160 นครรำชสีมำ อ.ประทำย อบต.ตลำดไทร น.ส.ชลดำ    สูญกลำง

 161 นครรำชสีมำ อ.ประทำย อบต.ทุ่งสว่ำง พ.จ.ท.ธีระพงษ์   สุวรรณวิชัย

 162 นครรำชสีมำ อ.ประทำย อบต.นำงร ำ น.ส.กวิสรำ   บตุรศรีภูมิ

 163 นครรำชสีมำ อ.ประทำย อบต.ประทำย นำงนภำ ฉำไธสง

 164 นครรำชสีมำ อ.ประทำย อบต.ประทำย น.ส.สุบงัอร  วำปโีกมล

 165 นครรำชสีมำ อ.ปกัธงชัย ทต.ตะขบ จ.อ.วีระ  ชินเกษม

 166 นครรำชสีมำ อ.ปกัธงชัย ทต.ตะขบ น.ส.ปรียำภรณ์   พลฉมิพลี

 167 นครรำชสีมำ อ.ปกัธงชัย อบต.ตะคุ นำยกติติศักด์ิ   แทนสระน้อย

 168 นครรำชสีมำ อ.ปกัธงชัย อบต.ภูหลวง นำยสุนทร  ศิริภำค

 169 นครรำชสีมำ อ.ปกัธงชัย อบต.ภูหลวง น.ส.สุภำพร   เอีย่มส ำโรง

 170 นครรำชสีมำ อ.ปำกช่อง อบต.คลองม่วง น.ส. ปรำณี ชำรี

 171 นครรำชสีมำ อ.ปำกช่อง อบต.ปำกช่อง น.ส.ฐำนิดำ   นำควิเศษ

 172 นครรำชสีมำ อ.ปำกช่อง อบต.ปำกช่อง น.ส.สุวรรณภำ     สมพงษ์

 173 นครรำชสีมำ อ.พระทองค ำ ทต.พระทองค ำ น.ส.อญัชลี   เทพนิ

 174 นครรำชสีมำ อ.พระทองค ำ ทต.พระทองค ำ น.ส.ศศิธร   มณีใหญ่

 175 นครรำชสีมำ อ.พมิำย อบต.หนองระเวียง น.ส. กำญจนำ จันทร์กลำง

 176 นครรำชสีมำ อ.พมิำย อบต.หนองระเวียง นำงธัญชนก สันชัย

 177 นครรำชสีมำ อ.เมืองนครรำชสีมำ ทต.ปรุใหญ่ นำงเพญ็ศรี  โคจรำนนท์

 178 นครรำชสีมำ อ.เมืองนครรำชสีมำ ทต.ปรุใหญ่ น.ส.ภัศฎำนินต์  วัชรศักด์ิ

 179 นครรำชสีมำ อ.เมืองนครรำชสีมำ ทต.สุรนำรี นำยวำรินทร์ วิชัยสุชำติ

 180 นครรำชสีมำ อ.เมืองนครรำชสีมำ ทต.สุรนำรี ว่ำที่ ร.ต.สุนทร ณรงค์

 181 นครรำชสีมำ อ.เมืองนครรำชสีมำ ทต.หวัทะเล น.ส.นุวี   ชะนะวัฒน์

 182 นครรำชสีมำ อ.เมืองนครรำชสีมำ อบต.จอหอ นำงอมลวรรณ   ปะนำโส
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 183 นครรำชสีมำ อ.เมืองนครรำชสีมำ อบต.จอหอ น.ส.เบญจมำศ    คบพมิำย

 184 นครรำชสีมำ อ.เมืองนครรำชสีมำ อบต.บำ้นเกำะ นำงพชัรีย์  ปรียำภรณ์มำรวิช

 185 นครรำชสีมำ อ.เมืองนครรำชสีมำ อบต.บำ้นเกำะ น.ส.ภัสนันท์พร  มีสี

 186 นครรำชสีมำ อ.เมืองยำง อบต.ละหำนปลำค้ำว นำงประภัสสร   สำรสูงเนิน

 187 นครรำชสีมำ อ.วังน้ ำเขียว อบต.ไทยสำมัคคี น.ส.กฤตชญธนพร กระออมกลำง

 188 นครรำชสีมำ อ.วังน้ ำเขียว อบต.ระเริง นำยโยธิน   พฤกษพทิักษ์

 189 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว ทม.สีค้ิว น.ส. องัคำร จิตต์มำนะ

 190 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.มิตรภำพ ธนัตดำ  ศรีศักด์ิ ติดต่อกบั จนท.

 191 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.มิตรภำพ จำรุวณี  เกนิขุนทด ติดต่อกบั จนท.

 192 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.มิตรภำพ นำยไชยรงค์  จ ำปำ

 193 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.หนองบวัน้อย น.ส. ยุพนิ   ทิสุก

 194 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.หนองบวัน้อย นำงบษุกร    ภูมิจันทึก

 195 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.หนองหญ้ำขำว นิพำ  เทียนช้ำง ติดต่อกบั จนท.

 196 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.หนองหญ้ำขำว อรยำ  ธูปขุนทด ติดต่อกบั จนท.

 197 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.หนองหญ้ำขำว พมิพพ์ร  เพช็รศรี ติดต่อกบั จนท.

 198 นครรำชสีมำ อ.สูงเนิน อบต.กดุจิก นำยอนุชำติ  สวำมีชัย

 199 นครรำชสีมำ อ.สูงเนิน อบต.โค้งยำง นำยวรรธน์ ศิลปะ

 200 นครรำชสีมำ อ.เสิงสำง ทต.โนนสมบรูณ์ นำยวิโรจน์ ออ่นนำงรอง

 201 นครรำชสีมำ อ.เสิงสำง อบต.บำ้นรำษฎร์ น.ส.สำยรุ้ง กิง่โพธ์ิ

 202 นครรำชสีมำ อ.เสิงสำง อบต.บำ้นรำษฎร์ นำงณัฐทิตำ บตุรลักษณ์

 203 นครรำชสีมำ อ.เสิงสำง อบต.สระตะเคียน นำงณัฐรินีย์  ไชยโคตร

 204 นครรำชสีมำ อ.เสิงสำง อบต.สระตะเคียน นำงอ ำไพ  ธรรมไชย

 205 นครรำชสีมำ อ.หว้ยแถลง อบต.ตะโก น.ส.จริยำ   เวฬุวนำรักษ์

 206 นครรำชสีมำ อ.หว้ยแถลง อบต.ตะโก น.ส.ขวัญใจ   จิตรดี

 207 นครรำชสีมำ อ.หว้ยแถลง อบต.หลุ่งประดู่ นำยธุวชิต พชืทองหลำง

 208 นครศรีธรรมรำช อ.เมืองนครศรีธรรมรำช อบต.ท่ำซัก น.ส.พนิดำ  ผลทอง

 209 นครศรีธรรมรำช อ.เมืองนครศรีธรรมรำช อบต.ท่ำซัก นำงสุพรรณี   เนียมมุณี

 210 นครศรีธรรมรำช อ.เมืองนครศรีธรรมรำช อบต.บำงจำก นำยสมศักด์ิ   สโมสร ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 211 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ ทต.บำงมะฝ่อ น.ส.ชลทัย   แซ่โค้ว

 212 นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.พกิลุ นำยอ ำนำจ   ทับทิมออ่น

 213 นครสวรรค์ อ.ตำกฟำ้ อบต.ล ำพยนต์ นำยชัยวัฒน์    ฉมิวิหก
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 214 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.สระทะเล นำงพชิชำนันท์    กล่ ำภู่

 215 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี อบต.สระทะเล นำงอำทิชำ   ตุ๊สังวรณ์

 216 นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ อบต.เขำชนกนั น.ส.ปรำณีต   เลิศสงครำม

 217 นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ อบต.เขำชนกนั น.ส.สุภำภรณ์     ศรีอำวุธ

 218 นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ อบต.เขำชนกนั น.ส.สุกญัญำ   พุม่เพช็ร

 219 นครสวรรค์ อ.ลำดยำว อบต.หว้ยน้ ำหอม น.ส.ณิชำภัทร   ธนเสฎฐบตุต

 220 นครสวรรค์ อ.ลำดยำว อบต.หว้ยน้ ำหอม น.ส.พรศิริ   นำคล ำภำ

 221 น่ำน อ.นำน้อย อบต.น้ ำตก นำงภัทรพรรณ   ไชยบญุเรือง

 222 น่ำน อ.นำน้อย อบต.น้ ำตก นำยชำญนริศฐ์      อนิต๊ะวิชัย

 223 น่ำน อ.นำน้อย อบต.สันทะ จ่ำสิบเอกธงชัย   ใจดอนมูล

 224 น่ำน อ.นำน้อย อบต.สันทะ นำงปฐัวิกรณ์   ไชยบญุเรือง

 225 น่ำน อ.ภูเพยีง อบต.นำปงั น.ส.วันดี  สัตยวงศ์

 226 น่ำน อ.เวียงสำ อบต.ส้ำน น.ส. จำมจุรี  สมใจ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 227 น่ำน อ.เวียงสำ อบต.ส้ำน นำงปำริชำติ  จิตวงศนันท์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 228 บรีุรัมย์ อ.กระสัง ทต.กระสัง น.ส.วรรณพร   ทองเกล้ียง

 229 บรีุรัมย์ อ.กระสัง ทต.กระสัง นำงนวรัตน์    สกลุธีรสิทธ์ิ

 230 บรีุรัมย์ อ.กระสัง อบต.กนัทรำรมณ์ นำยวำนิช   หนิดภักดี

 231 บรีุรัมย์ อ.กระสัง อบต.กนัทรำรมณ์ น.ส.นิตยำ   ศรีพรหม

 232 บรีุรัมย์ อ.กระสัง อบต.กนัทรำรมณ์ นำงศิริพรรณ   มูลแกน่

 233 บรีุรัมย์ อ.กระสัง อบต.หว้ยส ำรำญ น.ส.อภัยวรรณ   รัตนวิเศษ

 234 บรีุรัมย์ อ.คูเมือง ทต.หนิเหล็กไฟ นำยโชติวิทย์   ศรีจันทร์บญุ

 235 บรีุรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง น.ส.คนึงนิตย์  เทพเทียม

 236 บรีุรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง นำงนิธินำถ  ไผ่ดีนุกลู

 237 บรีุรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง น.ส.กฤติยำกร  หลำบค ำ

 238 บรีุรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง นำยสุวรรณ  เจริญนำม

 239 บรีุรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง น.ส.กิง่แกว้ ทองแช่ม

 240 บรีุรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง นำงฉวีวรรณ อุน่ใจ

 241 บรีุรัมย์ อ.คูเมือง อบต.คูเมือง นำยประเทือง ปงัสันเทียะ

 242 บรีุรัมย์ อ.คูเมือง อบต.บำ้นแพ น.ส.ปทัมำ  ดำวเรืองรัมย์

 243 บรีุรัมย์ อ.แคนดง อบต.แคนดง น.ส.ธัญญลักษณ์  ศีลกลุ ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 244 บรีุรัมย์ อ.แคนดง อบต.แคนดง น.ส.ร ำไพพรรณ  ธรรมวงศ์ ย้ำยมำจำกรุ่น 3
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 245 บรีุรัมย์ อ.แคนดง อบต.แคนดง นำงสุคนธ์ทิพย์ ค ำริห์ ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 246 บรีุรัมย์ อ.แคนดง อบต.แคนดง นำงประพศิ ยมรัตน์ ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 247 บรีุรัมย์ อ.แคนดง อบต.ดงพลอง นำย ปรีชำ  หมีทอง

 248 บรีุรัมย์ อ.ช ำนิ ทต.ช ำนิ น.ส. ธนพร   ขำวสระ

 249 บรีุรัมย์ อ.นำงรอง อบต.ชุมแสง นำยไชยวัฒน์  ชำติประสพ

 250 บรีุรัมย์ อ.นำงรอง อบต.ชุมแสง นำยจักพนัธ์  นิ่มผักแว่น

 251 บรีุรัมย์ อ.นำงรอง อบต.ทรัพย์พระยำ น.ส.รุ่งนภำ   จันทร์กลำงเดือน

 252 บรีุรัมย์ อ.นำงรอง อบต.ทรัพย์พระยำ น.ส.สำยวสันต์     คนชุม

 253 บรีุรัมย์ อ.นำงรอง อบต.นำงรอง น.ส.อ ำพร  ประสงค์ทรัพย์

 254 บรีุรัมย์ อ.นำโพธ์ิ อบต.บำ้นคู นำยนิวัฒน์   กณัหำ

 255 บรีุรัมย์ อ.นำโพธ์ิ อบต.บำ้นคู น.ส.ศิริลักษณ์    ชัยรัตน์

 256 บรีุรัมย์ อ.บำ้นกรวด ทต.โนนเจริญ น.ส.สุวรรณนภำ กลุ่มยำ

 257 บรีุรัมย์ อ.บำ้นกรวด ทต.บำ้นกรวดปญัญำวัฒน์ น.ส. มิ่งกมล  กนึรัมย์

 258 บรีุรัมย์ อ.บำ้นใหม่ไชยพจน์ อบต.กูส่วนแตง น.ส.บษุบำ  สุติ

 259 บรีุรัมย์ อ.บำ้นใหม่ไชยพจน์ อบต.กูส่วนแตง น.ส. ทิพวรรณ  อภัยจิตร

 260 บรีุรัมย์ อ.บำ้นใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองเยือง นำงจุฬำรัตน์ ศรีอดุม

 261 บรีุรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.โคกตูม นำยถนอมสิน ขะจีฟำ้

 262 บรีุรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.โคกมะขำม น.ส.วำนิสำ   เกษหอม

 263 บรีุรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.จรเข้มำก นำยจตุพงษ์ สว่ำงพล

 264 บรีุรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.ประทัดบุ นำงธัญญภัสร์  สิทธิวะ

 265 บรีุรัมย์ อ.ปะค ำ อบต.ไทยเจริญ นำงลัดดำ   อนัทำมำ

 266 บรีุรัมย์ อ.ปะค ำ อบต.ไทยเจริญ นำยวิวัฒน์   จอกทอง

 267 บรีุรัมย์ อ.พลับพลำชัย อบต.โคกขมิ้น นำงวิไลวรรณ     จ ำลองกลุ

 268 บรีุรัมย์ อ.พลับพลำชัย อบต.ส ำโรง น.ส.อำรีย์   สุขส ำรำญ

 269 บรีุรัมย์ อ.พทุไธสง อบต.พทุธไธสง น.ส.พรทิพย์  สิงหไ์ธสง

 270 บรีุรัมย์ อ.เมืองบรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นำงสุภำ   อำณำเขต

 271 บรีุรัมย์ อ.เมืองบรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นำยภูวเนศวร์   ศิริพงศำวลี

 272 บรีุรัมย์ อ.เมืองบรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ น.ส.อสิตรี    แซ่เตีย

 273 บรีุรัมย์ อ.เมืองบรีุรัมย์ อบต.ลุมปุก๊ น.ส.วลัยลักษณ์ ทองทิพย์

 274 บรีุรัมย์ อ.เมืองบรีุรัมย์ อบต.สะแกซ ำ น.ส.พมิพณ์ภำ  ปยุะติ

 275 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ ทต.ทะเมนชัย น.ส.ญำณิศำ    อำจปรุ
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 276 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ ทต.ทะเมนชัย นำงนุชนำฏ    ชำญรัมย์

 277 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.โคกกลำง น.ส.สำยทอง   รุ่งแสง

 278 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.โคกกลำง น.ส.วิไลวรรณ     หมื่นหำวงศ์

 279 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.โคกกลำง นำยชนกชนม์      โพธ์ินุสนธ์ิ

 280 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.โคกกลำง น.ส.สำวิตรี       โพธิจักร

 281 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.บโุพธ์ิ น.ส.สมจิตย์   ซ้ำยกำ่

 282 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.แสลงพนั น.ส.สุชำดำ    เหล็กดี

 283 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.แสลงพนั นำงณัฐกร    สุภำคะดี

 284 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.หนองบวัโคก นำงจิระวรรณ์    สะเทิงรัมย์

 285 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.หนองบวัโคก น.ส.ศุภรัสมิ์       พฒัน์ธนกฤษศิริ

 286 บรีุรัมย์ อ.ล ำปลำยมำศ อบต.หนองบวัโคก น.ส.อรุำวัลย์      เธียรจรัสวงศ์

 287 บรีุรัมย์ อ.สตึก ทต.สตึก นำยสมหมำย   แสงงำม

 288 บรีุรัมย์ อ.สตึก อบต.ชุมแสง นำงวรำงคนำ    บอ่มณี

 289 บรีุรัมย์ อ.สตึก อบต.ชุมแสง นำยภูวดล   ศรีสมบรูณ์

 290 บรีุรัมย์ อ.หนองกี่ อบต.โคกสูง นำงชมชนก  ประวัติ

 291 บรีุรัมย์ อ.หนองกี่ อบต.ทุ่งกระเต็น นำยสุรพล   บญุมี

 292 บรีุรัมย์ อ.หนองกี่ อบต.เมืองไผ่ นำงธำริกำ   ดงพระจันทร์

 293 บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระแกว้ น.ส.กญัญดำ   ปะกริะคะ

 294 บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.สระทอง นำงผกำมำศ  นิเรียงรัมย์

 295 บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.หนองชัยศรี น.ส.ค ำเตือน กระจง

 296 บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.หนองชัยศรี น.ส.ร ำไพ  ธีรเชษฐมงคล

 297 บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.หนองชัยศรี น.ส.ส ำเนียง อดีตรัมย์

 298 บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.หนองชัยศรี นำยวิชัย อดุทำพงษ์

 299 บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.หนองชัยศรี นำงสุนันทำ ใจคง

 300 บรีุรัมย์ อ.หว้ยรำช ทต.โคกเหล็ก นำงจิรำภรณ์ อตุศำสตร์

 301 บรีุรัมย์ อ.หว้ยรำช ทต.โคกเหล็ก นำยรำชัย พมิพเ์พรำะ

 302 ปทุมธำนี อ.เมืองปทุมธำนี อบต.บำงพดุ น.ส.ประกำยมำส อยู่เกษม

 303 ปทุมธำนี อ.เมืองปทุมธำนี อบต.บำงพดุ นำงวิภำรัช สมจิตร

 304 พระนครศรีอยุธยำ อ.ภำชี อบต.ไผ่ล้อม นำยถนอม โพธิเดช ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 305 พระนครศรีอยุธยำ อ.ภำชี อบต.ไผ่ล้อม นำยภำคภูมิ วุ่นชีลอง ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 306 พระนครศรีอยุธยำ อ.ภำชี อบต.ระโสม นำงทวีทรัพย์  อน้เสน ย้ำยมำจำกรุ่น 1
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 307 พระนครศรีอยุธยำ อ.ภำชี อบต.ระโสม นำยสุวิทชัย ศรีน้อย ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 308 พระนครศรีอยุธยำ อ.ภำชี อบต.หนองน้ ำใส น.ส.ฐิตินันท์  ค ำศรีวำท ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 309 พะเยำ อ.เชียงค ำ อบต.น้ ำแวน นำงวชิรศรณ์  ใจกล้ำ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 310 พะเยำ อ.เชียงม่วน อบต.บำ้นมำง น.ส.ธนียำ แฝงพงษ์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 311 พะเยำ อ.เชียงม่วน อบต.บำ้นมำง น.ส.ณัฏฐ์ปวีร์ ค ำบญุเรือง ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 312 พะเยำ อ.ปง ทต.ปง นำงจิตติณัฎฐ์ มณฑำทอง ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 313 พะเยำ อ.ปง ทต.ปง นำงมุกดำ ช้ำงสำร ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 314 พะเยำ อ.ปง อบต.ขุนควร น.ส.รัติกำล มิตรยอง ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 315 พะเยำ อ.ปง อบต.งิม น.ส.สำยฝน มหำวงศนันท์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 316 พะเยำ อ.ปง อบต.ออย น.ส.อำภำพร  วงศ์ขัติย์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 317 พะเยำ อ.ปง อบต.ออย จ.ส.ต.หญิงวรรณพร  สมวรรณ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 318 พจิิตร อ.บงึนำรำง อบต.หว้ยแกว้ ส.อ.กติติเฉลิม วันมำละ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 319 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ไผ่ขวำง รัตนำ  แกว้สว่ำง ติดต่อกบั จนท.

 320 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.ไผ่ขวำง ชูถิ่น  สินชู ติดต่อกบั จนท.

 321 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.หวัดง น.ส.เจนจิรำ    พำนน้อย

 322 พจิิตร อ.เมืองพจิิตร อบต.หวัดง น.ส.ไพรินทร์   แกว้บวร

 323 พษิณุโลก อ.เนินมะปรำง ทต.บำ้นมุง นำยสัญญำ    ต่อยนึ่ง

 324 พษิณุโลก อ.เนินมะปรำง ทต.บำ้นมุง นำยวริศ    วำนิชพพิฒัน์

 325 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.บำ้นกร่ำง นำง วิลัยวัลย์ ฉมิปรำงค์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 326 พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก อบต.วัดจันทร์ นำงวงศ์เดือน   ชุดบญุธรรม

 327 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ชัยนำม นำงชุตินันท์   หอมสุด

 328 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ชัยนำม น.ส.นฤมล    ถมใย

 329 พษิณุโลก อ.วังทอง อบต.ท่ำหมื่นรำม น.ส.มนัสชนก เปีย่มสุข ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 330 พษิณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.ท่ำงำม น.ส.ศิริรัตน์ จันทร์รักษ์ ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 331 เพชรบรูณ์ อ.เขำค้อ อบต.เข็กน้อย น.ส.ศศิธร ส ำรำญญำติ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 332 เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน อบต.พทุธบำท น.ส.ธนพร    ใหญ่วงษ์

 333 เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน อบต.พทุธบำท น.ส.จีรนันท์   เมืองฤทธ์ิ

 334 เพชรบรูณ์ อ.หล่มเกำ่ อบต.บำ้นเนิน น.ส.สุกญัญำ   รำยะ

 335 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก ทม.หล่มสัก นำยธนนต์  บวัย้ิม ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 336 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.บำ้นกลำง นำงดวงกมล ยำนะน้อง ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 337 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.บำ้นกลำง นำยวิทวัส บญุจอม ย้ำยมำจำกรุ่น 2
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 338 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.บำ้นไร่ นำงปำนรดำ หว่ำงสิงห์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 339 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.บำ้นหวำย น.ส.อบุล  รำชพรม ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 340 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุง่คล้ำ น.ส.ศิริพร ดีดำร์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 341 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.ลำนบำ่ น.ส.พรพเยำว์ คชลัย ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 342 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.ลำนบำ่ น.ส.รมิดำ  วันชนะ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 343 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.วัดปำ่ นำยไกรพพิฒัน์ จันทร์โท ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 344 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.หนองไขว่ น.ส.ชลณภัตร์  พลูนุช ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 345 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.หนองไขว่ น.ส.กนกอร  ประสำนทอง ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 346 แพร่ อ.วังชิ้น อบต.สรอย ผวน   เฟือ่งฟู ติดต่อกบั จนท.

 347 แพร่ อ.วังชิ้น อบต.สรอย สุนิสำ   สุขเจริญ ติดต่อกบั จนท.

 348 แพร่ อ.วังชิ้น อบต.สรอย ปรียำภรณ์   ฤทธ์ิจิตเพยีร ติดต่อกบั จนท.

 349 แพร่ อ.วังชิ้น อบต.สรอย องัคณำ   เขตแดน ติดต่อกบั จนท.

 350 มุกดำหำร อ.เมืองมุกดำหำร ทต.ดงมอน นำยทวีศักด์ิ    ค ำขัติ

 351 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.ขุนแม่ลำน้อย น.ส.กลุนันท์ ยศถำนี ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 352 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.ขุนแม่ลำน้อย น.ส.โชติกำ ตำไฝ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 353 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.ขุนแม่ลำน้อย น.ส.จินตนำ ตระสักชลำศัย ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 354 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.ท่ำผำปุม้ นำยนันทวัฒน์ อำจองค์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 355 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.แม่โถ น.ส.สรัญญำ พรรจันทร์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 356 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.แม่โถ นำงคณนันท์ ชัยวัฒนศักด์ิ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 357 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.แม่ลำน้อย นำงองัคณำ ปัน๋แกว้ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 358 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.แม่ลำหลวง นำยสมุทร ปนิตำแกว้ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 359 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.สันติคีรี น.ส.ชัญญำดำ ต้ำวแอม้ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 360 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลำน้อย อบต.สันติคีรี น.ส.นิศำรัตน์ บญุใจ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 361 ยโสธร อ.ค ำเขื่อนแกว้ อบต.กดุกงุ นำงนิภำพร   เอีย่มสุข

 362 ยโสธร อ.ค ำเขื่อนแกว้ อบต.นำค ำ น.ส.สุวรรณี    มีสัตย์

 363 ยโสธร อ.ค ำเขื่อนแกว้ อบต.นำค ำ นำงวรรวิมล   วิจิตรศักด์ิ

 364 ยโสธร อ.ค ำเขื่อนแกว้ อบต.นำค ำ นำงปนัดดำ    ดวงงำม

 365 ยโสธร อ.ค ำเขื่อนแกว้ อบต.ลุมพกุ นำงทัศน์พร   สมจิตร

 366 ยโสธร อ.ทรำยมูล อบต.ดู่ลำด น.ส.องัศุมำลิน   พลิำวุฒิ

 367 ยโสธร อ.ไทยเจริญ ทต.ค ำเตย นำยอภิรัก    มูลสำร

 368 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค ำไผ่ นำงแสนพนัธ์   หำริชัย
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 369 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.ค ำไผ่ นำงวนิดำ   รสหอม

 370 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.น้ ำค ำ นำงเจียมใจ   ตำสว่ำง

 371 ยโสธร อ.ไทยเจริญ อบต.น้ ำค ำ นำยนครินทร์   โพพำทอง

 372 ยโสธร อ.ปำ่ต้ิว อบต.กระจำย น.ส.วนิดำ  มิ่งขวัญ

 373 ยโสธร อ.ปำ่ต้ิว อบต.กระจำย น.ส.วรัชชญำ ทิธำธรรม

 374 ยโสธร อ.ปำ่ต้ิว อบต.โคกนำโก นำยวิญญู   โมรำ

 375 ยโสธร อ.ปำ่ต้ิว อบต.โพธ์ิไทร น.ส.พวงสร้อย     อนิออ่น

 376 ยโสธร อ.ปำ่ต้ิว อบต.ศรีฐำน น.ส.ดวงพร   บญุทศ

 377 ยโสธร อ.ปำ่ต้ิว อบต.ศรีฐำน นำงจำรุวรรณ   สุรษร

 378 ยโสธร อ.ปำ่ต้ิว อบต.ศรีฐำน น.ส.หฤทัย   กบุแกว้

 379 ยโสธร อ.ปำ่ต้ิว อบต.ศรีฐำน นำงศริญญำ   ศิริแสง

 380 ยโสธร อ.มหำชนะชัย อบต.โนนทรำย นำงเชำวนี    สีลำลำด

 381 ยโสธร อ.มหำชนะชัย อบต.บงึแก น.ส.นริศรำ    อตุอำมำตย์

 382 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ นำงณัฐนันท์   ชรำศรี

 383 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.ค้อเหนือ นำยนิติพงษ์   พลแสง

 384 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเปด็ นำงศยำวดี   ขุมทอง

 385 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองเปด็ นำยอะนน    สืบเสน

 386 ยโสธร อ.เลิงนกทำ ทต.ศรีแกว้ นำยเกยีรติศักด์ิ   ชูรัตน์

 387 ยโสธร อ.เลิงนกทำ ทต.ศรีแกว้ น.ส.บรรจง   กำลจักร

 388 ยโสธร อ.เลิงนกทำ ทต.สำมัคคี น.ส.จ ำป ี จอมเกำะ

 389 ยโสธร อ.เลิงนกทำ ทต.สำมัคคี นำงทิพวรรณ   สระบวั

 390 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญ่ น.ส.นพรัตต์  พระโพธ์ิ

 391 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญ่ นำงกำญจนำ   กวยทอง

 392 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุ่งทอง น.ส. อร่ำม ลุยตัน

 393 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุ่งทอง นำยเรณู  เกษกุม้ศรี

 394 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ทุ่งทอง น.ส.สุกญัญำ   สู่สุข

 395 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิำน ทต.เมืองหงส์ จ.อ.อภิชำติ   ไชยสีดำ

 396 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิำน ทต.เมืองหงส์ นำยสุรสิทธ์ิ  หงส์จุมพล

 397 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิำน ทต.หนองผือ น.ส. เครือวัลย์  พลข่ำ

 398 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิำน ทต.หนองผือ นำงปทุมรัตน์ ข่ำทิพย์พำที

 399 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิำน ทต.หวัช้ำง น.ส.สุดใจ   สิงหอ์น้
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 400 ร้อยเอด็ อ.จตุรพกัตรพมิำน ทต.หวัช้ำง นำยสุบรรณ   พนัธ์ุพำณิชย์

 401 ร้อยเอด็ อ.จังหำร ทต.ผักแว่น น.ส.กฤษณียำ   หำระสุข

 402 ร้อยเอด็ อ.เชียงขวัญ อบต.หมูม้น นำย ทนนท์  ค ำใจ

 403 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบรีุ ทต.อุม่เม้ำ น.ส.กรองกำญจน์  กลุวงศ์

 404 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบรีุ ทต.อุม่เม้ำ นำงเกศดำพร      เถำว์จันทร์

 405 ร้อยเอด็ อ.ธวัชบรีุ ทต.อุม่เม้ำ นำยเกรียงไกร     สุรำอำมำตย์

 406 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.ชำนุวรรณ น.ส.สุจิตรำ     ค ำนวนดี

 407 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.แสนสุข น.ส.รัตนำ   อว้นกนัยำ

 408 ร้อยเอด็ อ.พนมไพร อบต.แสนสุข นำงอดุมพร   จันเต

 409 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชัย ทต.อคัคะค ำ น.ส.นุจรินทร์ มูลศรีนวล

 410 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชัย อบต.ดอนโอง นำงธัญชนก   ศรีละคร

 411 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชัย อบต.ดอนโอง นำงนิตยำ   บลิพระวัตร

 412 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชัย อบต.ดอนโอง น.ส.ศรันย์ชนกม์    พลเย่ียม

 413 ร้อยเอด็ อ.โพธ์ิชัย อบต.บวัค ำ นำยอภิมล   กจิประชำ

 414 ร้อยเอด็ อ.โพนทรำย อบต.สำมขำ นำยสว่ำง   เลิศพนัธ์

 415 ร้อยเอด็ อ.โพนทรำย อบต.สำมขำ พ.จ.อ.ไพบลูย์  นำมโน

 416 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.ค ำนำดี น.ส.วิริยำ   โชติชื่น

 417 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.ค ำนำดี นำงจุฬำวรรณ   เสำเวียง

 418 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.ค ำนำดี จ่ำเอกสุขสมหวัง    ภักดีกำร

 419 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.นำอดุม นำยเชิดชัย  กดุแถลง

 420 ร้อยเอด็ อ.โพนทอง อบต.นำอดุม นำยทศพล   พลเย่ียม

 421 ร้อยเอด็ อ.เมยวดี ทต.ชมสะอำด นำยวีระศักด์ิ   แกว้จุลศรี

 422 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ ทต.ปอภำร น.ส.เปรมฤทัย  อรัญวำส

 423 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ ทต.สีแกว้ น.ส.พรพศิ  ศรีวิเศษ

 424 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ ทต.สีแกว้ นำงกำญจนำ   ภำระหอม

 425 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบจ.ร้อยเอด็ นำงวรำภรณ์   มำศวรรณำ

 426 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบจ.ร้อยเอด็ นำงปรำณี   ชัยมำนะพร

 427 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบจ.ร้อยเอด็ น.ส.อนงค์นำฏ  ศุภดล

 428 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.แคนใหญ่ นำงณัฐพร บญุกมล

 429 ร้อยเอด็ อ.เมืองร้อยเอด็ อบต.แคนใหญ่ น.ส.พชัรินทร์ ธุระกจิ

 430 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก นำยวิจิตรำ    พนัธชุม
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 431 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.สวนจิก นำงอมรศรี   จิตกนัยำ

 432 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ ทต.ทุ่งหลวง นำยวิมล  คุณมำศ

 433 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.ทุ่งศรีเมือง นำงพชรมน   ส ำโรงแสง

 434 ร้อยเอด็ อ.สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุ่ง นำงวลัยลักษณ์     ชินโน

 435 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ ทต.เกำะแกว้ นำงสมร   ช ำนำญภูมิ

 436 ร้อยเอด็ อ.เสลภูมิ ทต.เกำะแกว้ นำงปยิลักษณ์   วรโภชน์

 437 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก ทต.ท่ำสีดำ นำงจตุพร   น้ ำใจดี

 438 ร้อยเอด็ อ.หนองพอก ทต.ท่ำสีดำ น.ส.อรุำทิพย์  ชมผำ

 439 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.ดูกอึง่ นำยทศพล  เพย้โคตร ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 440 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.ดูกอึง่ นำงจิรัฎฐิกำ ฉแกว้มงคลทิพย์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 441 ร้อยเอด็ อ.หนองฮี อบต.ดูกอึง่ น.ส.โญธิดำ วงศ์บดุดำ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 442 ระยอง อ.แกลง อบต.คลองปนู น.ส.นำวินี ตีเมืองสอง ย้ำยมำจำกรุ่น 3

 443 รำชบรีุ อ.บำ้นคำ อบต.บำ้นบงึ น.ส.ทิพวิมล  สำวสุดชำติ

 444 รำชบรีุ อ.บำ้นคำ อบต.บำ้นบงึ น.ส.นิภำพร   แปง้หอม

 445 รำชบรีุ อ.บำ้นคำ อบต.บำ้นบงึ น.ส.เกษร   แผ้วงำม

 446 ลพบรีุ อ.ชัยบำดำล อบต.หว้ยหนิ นำยภักด์ิผล    บญุค ำ

 447 ลพบรีุ อ.ชัยบำดำล อบต.หว้ยหนิ นำงวรำรัตน์     ศรีนภำ

 448 ลพบรีุ อ.ท่ำหลวง อบต.แกง่ผักกดู นำยอคัรพล    ต่อติด

 449 ลพบรีุ อ.ท่ำหลวง อบต.แกง่ผักกดู นำงปรียพนัธ์    เมธยำนันท์

 450 ลพบรีุ อ.ท่ำหลวง อบต.แกง่ผักกดู นำงรุจิรัตน์    ธะนะศรีรังกลู

 451 ลพบรีุ อ.ล ำสนธิ อบต.เขำน้อย น.ส.พรนิภำ   สงฆรั์กษำ

 452 ล ำปำง อ.เถิน ทต.แม่มอก น.ส.สุภำ  เลิศจิตรำนนท์

 453 ล ำปำง อ.แม่เมำะ อบต.สบปำ้ด นำยเอนก    มณีไสย์

 454 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ ทม.กนัทรลักษ์ นำยกติิพงษ์    โคตำ

 455 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ ทม.กนัทรลักษ์ นำงธิติยำ   แพงสี

 456 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ อบต.ขนุน น.ส.รัชตญำ    ศรีสุรัตน์

 457 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ อบต.ขนุน น.ส.เจริญศรี    พลูสุข

 458 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ อบต.ภูผำหมอก นำงฐิติรัตน์    ศรีกระจ่ำง

 459 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ อบต.ภูผำหมอก น.ส.โสรญำ    ค้ ำจุน

 460 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ อบต.เสำธงชัย นำยชูเกยีรติ    ถำบตุร

 461 ศรีสะเกษ อ.กนัทรำรมย์ อบต.อปีำด น.ส.ธัญรัศม์    พชัระพรพฒัน์
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 462 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ใจดี นำงสมบรูณ์    โพธ์ิเขียว

 463 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ใจดี นำงธิดำรัตน์   เหล่ียมทอง

 464 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ใจดี นำงรัตนดรุณ   เมืองแสน

 465 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.นิคมพฒันำ นำยอนุสันต์   ศิริไทยเจริญสุข

 466 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.นิคมพฒันำ นำยสุกจิ   แพงมำก

 467 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ปรำสำท น.ส. สใบทอง วงษ์สุพนัธ์

 468 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ ทต.กระหวัน น.ส.วำณี    พนัธมี

 469 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ ทต.กระหวัน นำยสุวัจน์    บญุขวำง

 470 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ ทต.กนัทรอม นำงภัทรำภรณ์     ศิริเทศ

 471 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ ทต.ขุนหำญ นำงอ ำพร    ทองละมุล

 472 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ ทต.ขุนหำญ น.ส.นงนภัส    สำยหงษ์

 473 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ ทต.ขุนหำญ นำงสุขกลัยำ   บญุขวำง

 474 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ ทต.โนนสูง นำงสมพร    ร่วมสุข

 475 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ ทต.สิ นำงชวิศำ  ถนอมทรัพย์

 476 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ ทต.สิ นำงระวิพนัธ์   หรัิญประเสริฐกลุ

 477 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ อบต.กนัทรำรมณ์ นำงศุภลักษณ์     อทุำธรณ์

 478 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ อบต.ขุนหำญ นำยสุรเสน  ปฐมศรี

 479 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ อบต.ขุนหำญ นำงสมปรำถนำ  วงษ์เหลำ

 480 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ อบต.ขุนหำญ ว่ำที่ร้อยตรีสุจินต์   บญุเปรือง

 481 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ อบต.พรำน น.ส.นิรัชดำ    สำยแกว้

 482 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ อบต.โพธ์ิวงศ์ นำยอนุสรณ์   บญุณรงค์

 483 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ อบต.โพธ์ิวงศ์ นำงพรทิพย์    พรมศักด์ิ

 484 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ อบต.หว้ยจันทร์ นำงสมภำร    ศรีมงคล

 485 ศรีสะเกษ อ.ขุนหำญ อบต.หว้ยจันทร์ นำงนภัสกร    ปญัญำเหลือ

 486 ศรีสะเกษ อ.น้ ำเกล้ียง อบต.คูบ นำยธุรวิช    พละศักด์ิ

 487 ศรีสะเกษ อ.น้ ำเกล้ียง อบต.คูบ นำงชญำดำ    ไชยรบ

 488 ศรีสะเกษ อ.น้ ำเกล้ียง อบต.ละเอำะ นำยสมศักด์ิ    สีดำทอง

 489 ศรีสะเกษ อ.น้ ำเกล้ียง อบต.ละเอำะ นำยอทุิศ   สังลำ

 490 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ อบต.หนองงูเหลือม นำยประหยัด    ลุนพนัธ์

 491 ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ อบต.หนองงูเหลือม น.ส.ศิริพร     ไชยรินทร์

 492 ศรีสะเกษ อ.ปรำงค์กู่ อบต.กู่ นำยคมกฤษ    นนทวัน
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 493 ศรีสะเกษ อ.ปรำงค์กู่ อบต.กู่ น.ส.กำญจนำ     ดีนันท์

 494 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.ต ำแย น.ส.สิริยำ     ทองเบำ้

 495 ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.ต ำแย น.ส.มนิดำ    ดวงพรม

 496 ศรีสะเกษ อ.ไพรบงึ อบต.ปรำสำทเยอ นำงศกนุตลำ  ศรีเมือง

 497 ศรีสะเกษ อ.ไพรบงึ อบต.ปรำสำทเยอ น.ส.สำวรีย์  สุระชำติ

 498 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ตะเคียนรำม นำงวลัยภร    ตรีแกว้

 499 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ตะเคียนรำม นำยเชวงศักด์ิ    ประดีบศรี

 500 ศรีสะเกษ อ.ภูสิงห์ อบต.ตะเคียนรำม น.ส.ปยิะ     รัตนำ

 501 ศรีสะเกษ อ.ยำงชุมน้อย ทต.ยำงชุมน้อย นำยเอกวิทย์   วุฒิเสลำ

 502 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.จิกสังข์ทอง นำงบปุผำ   นิยม

 503 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.จิกสังข์ทอง นำงนฤมล    สิงหพ์มิพ์

 504 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.จิกสังข์ทอง น.ส.ศรีประชำ     ศิลำบตุร

 505 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.จิกสังข์ทอง น.ส.มำลินี    ศิริสมบรูณ์

 506 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.ต ำบลบวัทุ่ง นำงทองค ำ    สุระบตุร

 507 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.ต ำบลบวัทุ่ง นำยธนกฤต    สังเสน

 508 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.ต ำบลบวัทุ่ง นำงรัตติยำ    โมทะจิตร

 509 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.เมืองคง น.ส.จุฑำทิพย์     ชำวกล้ำ

 510 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.เมืองคง นำงทิพย์วดี    สุระเสียง

 511 ศรีสะเกษ อ.รำษีไศล อบต.เมืองคง จ่ำเอกฉตัรชัย   บวัศรี

 512 ศรีสะเกษ อ.วังหนิ อบต.ดวนใหญ่ นำงชฎำพร    ธรสำธิตกลุ

 513 ศรีสะเกษ อ.วังหนิ อบต.ดวนใหญ่ นำยพงษ์ศักด์ิ    สุหร่ำย

 514 ศรีสะเกษ อ.วังหนิ อบต.ดวนใหญ่ นำงประดับพร      ดวนใหญ่

 515 ศรีสะเกษ อ.วังหนิ อบต.ดวนใหญ่ น.ส.ธิติมำ   จ ำปำหอม

 516 ศรีสะเกษ อ.ศิลำลำด อบต.โจดม่วง นำงสุฐิชำ      มัธุรัตน์

 517 ศรีสะเกษ อ.ศิลำลำด อบต.โจดม่วง น.ส.กำนต์ติมำ  บญุเชิด

 518 ศรีสะเกษ อ.ศิลำลำด อบต.หนองบวัค่ัง นำงพนูทรัพย์   นำคำแกว้

 519 ศรีสะเกษ อ.หว้ยทับทัน ทต.หว้ยทับทัน นำงพกิลุ   โสศรีสุข

 520 ศรีสะเกษ อ.หว้ยทับทัน อบต.ปรำสำท นำงวิมำภรณ์    พรคนึง

 521 ศรีสะเกษ อ.หว้ยทับทัน อบต.ผักไหม นำยจักกฤษณ์    พศิเพง่

 522 ศรีสะเกษ อ.หว้ยทับทัน อบต.ผักไหม น.ส.อ ำพร    ผักไหม

 523 ศรีสะเกษ อ.อทุุมพรพสัิย ทต.สระก ำแพงใหญ่ นำงณัฐภัสสรณ์    ไชยรัตน์
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 524 สกลนคร อ.กดุนำก อบต.นำม่อง น.ส.แกว้ จ ำปำลำ

 525 สกลนคร อ.วำนรนิวำส ทต.หนองสนม น.ส.รัตติกำล   โน้ตสุภำ

 526 สกลนคร อ.วำนรนิวำส ทต.หนองสนม นำงศิริวรรณ    เลิศศรี

 527 สกลนคร อ.วำนรนิวำส ทต.หนองสนม นำยสุวรรณ     เลิศศรี

 528 สกลนคร อ.อำกำศอ ำนวย อบต.อำกำศ นำยครรชิต  บญุเนำว์

 529 สมุทรปรำกำร อ.บำงบอ่ ทต.บำงบอ่ น.ส. จุไรรัตน์ ประดิษฐ์ธนโชติ

 530 สมุทรปรำกำร อ.บำงบอ่ ทต.บำงบอ่ น.ส. พรพมิล ศรีรำช

 531 สมุทรปรำกำร อ.เมืองสมุทรปรำกำร ทม.ปำกน้ ำสมุทรปรำกำร น.ส. นันทวรรณ นิ่มนวล

 532 สมุทรปรำกำร อ.เมืองสมุทรปรำกำร อบต.เทพำรักษ์ น.ส. มนัสนันท์ อนิทร์สุวรรณ

 533 สมุทรปรำกำร อ.เมืองสมุทรปรำกำร อบต.เทพำรักษ์ น.ส. กชพร ชัยวรกมล

 534 สมุทรสงครำม อ.เมืองสมุทรสงครำม อบต.นำงตะเคียน นำยยุทธพล   คชชำ

 535 สมุทรสงครำม อ.อมัพวำ อบต.บำงแค น.ส.ชื่นจิตร์     แซ่โค้ว

 536 สมุทรสงครำม อ.อมัพวำ อบต.บำงแค น.ส.วรรณำ     แย้มพรำย

 537 สระแกว้ อ.คลองหำด ทต.คลองหำด นำงจันทร์เพญ็   เพช็รสมบติั

 538 สระแกว้ อ.คลองหำด ทต.คลองหำด นำงกษมพร    จุย๊โต

 539 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ทับพริก น.ส. วิไลรัตน์    บญุร่วม

 540 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.ทับพริก ส.ต.ต.หญิง สุทธิกำนต์  ศรีสมอ

 541 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่ อษุณี   ภูมิทอง ติดต่อกบั จนท.

 542 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.เมืองไผ่ น.ส.ณภัสสรณ์       ศิริรวยธนัตถ์

 543 สระบรีุ อ.แกง่คอย อบต.ท่ำคล้อ น.ส.ผำณิต    เลำหวิวัฒน์

 544 สระบรีุ อ.เมืองสระบรีุ ทม.สระบรีุ นำยอภิชำติ อคัคี ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 545 สระบรีุ อ.เมืองสระบรีุ ทม.สระบรีุ นำงจริญำ  ชูกำ้น ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 546 สระบรีุ อ.เมืองสระบรีุ อบต.โคกสว่ำง น.ส.ศิริรัตน์  ไวยกจิ ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 547 สระบรีุ อ.เมืองสระบรีุ อบต.โคกสว่ำง น.ส.อไุรวรรณ  ชัยมงคล ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 548 สระบรีุ อ.เมืองสระบรีุ อบต.โคกสว่ำง น.ส.วันเพญ็ มุนนี ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 549 สระบรีุ อ.วังม่วง ทต.แสลงพนั นำงละอองดำว    เกษดี

 550 สระบรีุ อ.เสำไห้ ทต.เสำไห้ นำงกนกรัตน์      จิ วแหยม

 551 สระบรีุ อ.หนองแค อบต.หนองปลำหมอ น.ส. ธรชญำ  เหมือนแม้น

 552 สระบรีุ อ.หนองแค อบต.หนองปลำหมอ นำงนฤมล    คงประโยชน์

 553 สุโขทัย อ.คีรีมำศ อบต.บำ้นโตนด นำยประสพ  ด้วงช้ำง

 554 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.ปำกพระ นำงธัญธิดำ  สุวรรณเนตร ย้ำยมำจำกรุ่น 2
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 555 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.เมืองเกำ่ น.ส.ศิริพร จินดำเพง็ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 556 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.เมืองเกำ่ นำยชัยเดช ทุมรัตน์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 557 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย อบต.วังทองแดง น.ส.พชรพรรณ โมมีเพชร ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 558 สุโขทัย อ.สวรรคโลก อบต.เมืองบำงยม น.ส.กชกร  แสงสุรินทร์ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

 559 สุพรรณบรีุ อ.เดิมบำงนำงบวช ทต.เขำดิน น.ส.ณิชชำภัทร   สมยำ

 560 สุพรรณบรีุ อ.เดิมบำงนำงบวช ทต.เขำดิน น.ส.จันทร์เพญ็   น้ ำแกว้

 561 สุรินทร์ อ.กำบเชิง อบต.คูตัน น.ส.เยำวนิตย์ ดวงสมร

 562 สุรินทร์ อ.กำบเชิง อบต.คูตัน นำงศุภิสรำ สุภำพ

 563 สุรินทร์ อ.กำบเชิง อบต.คูตัน น.ส.กำญจนำ ไตรบญัญัติกลุ

 564 สุรินทร์ อ.กำบเชิง อบต.ตะเคียน นำงเครือฟำ้   กฤชทอง

 565 สุรินทร์ อ.กำบเชิง อบต.ตะเคียน น.ส.ฐำยิกำ   ประมูปถัมภ์

 566 สุรินทร์ อ.เขวำสินรินทร์ อบต.เขวำสินรินทร์ น.ส.จิรณัฏฐ์กมล    ทองแผ่น

 567 สุรินทร์ อ.เขวำสินรินทร์ อบต.เขวำสินรินทร์ นำงรัตนำ   เสขะกลุ

 568 สุรินทร์ อ.เขวำสินรินทร์ อบต.บงึ น.ส.รุ่งเรือง   กนัสุมำโส

 569 สุรินทร์ อ.เขวำสินรินทร์ อบต.บงึ นำงธนัญชนก    แสนทวีสุข

 570 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.บำ้นผือ น.ส.อรสำ   กิง่แกว้

 571 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เมืองลีง นำงสุกญัญำ  มีสิทธ์ิ

 572 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เมืองลีง นำงจินตนำ  แกล้วกล้ำ

 573 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.เมืองลีง นำงยุวำพร    เสริมแกว้

 574 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ลุ่มระวี นำงพรพมิล    เพชรมำก

 575 สุรินทร์ อ.จอมพระ อบต.ลุ่มระวี น.ส.วำรุณี   นวะมะวัฒน์

 576 สุรินทร์ อ.ชุมพลบรีุ อบต.เมืองบวั นำงวันทนำ     สำยลุน

 577 สุรินทร์ อ.ชุมพลบรีุ อบต.ศรีณรงค์ นำงจุฑำมำศ      พรมงำม

 578 สุรินทร์ อ.ท่ำตูม ทต.เมืองแก นำยสุรศักด์ิ        สิงหห์ำร

 579 สุรินทร์ อ.ท่ำตูม ทต.เมืองแก น.ส.ประภำพร     วงศ์สุนทร

 580 สุรินทร์ อ.ท่ำตูม อบต.ท่ำตูม นำยอสิรพงศ์ วงศ์ฉลำด

 581 สุรินทร์ อ.ท่ำตูม อบต.หนองบวั นำงวรนิษฐำ         สุรำฤทธ์ฺ

 582 สุรินทร์ อ.โนนนำรำยณ์ อบต.โนน นำยเกยีรติธวัช     มีสิทธ์ิ

 583 สุรินทร์ อ.โนนนำรำยณ์ อบต.โนน นำงสกลรัตน์       วงศ์ฉลำด

 584 สุรินทร์ อ.โนนนำรำยณ์ อบต.โนน นำงกนัต์กมล       พรเจริญ

 585 สุรินทร์ อ.โนนนำรำยณ์ อบต.โนน น.ส. จันทรำ    เพรำะทอง
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 586 สุรินทร์ อ.บวัเชด ทต.บวัเชด นำงภิญญำมำศ   ชำญเชี่ยว

 587 สุรินทร์ อ.ปรำสำท ทต.กนัตวจระมวล น.ส.วำรุณี   วังงำม

 588 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.โคกยำง นำงธนิตำ   พรหมพทิักษ์

 589 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.โคกสะอำด นำงสมพร    ตินำนพ

 590 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ตำนี นำงสุนันทำ   สุกลุกำนต์

 591 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ตำนี นำงลิขิตรำ   บวัสอน

 592 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ตำนี น.ส.สมจิต   มีธรรม

 593 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ทุ่งมน น.ส.ภูรีรัตน์ สดมสุข

 594 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ทุ่งมน น.ส.พรรณวรัท ชำญเจริญ

 595 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ทุ่งมน น.ส.ปรำณี ทรงงำม

 596 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ปรือ น.ส.ณภัทร    หงษ์สำหสั

 597 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ปรือ นำงสวรรยำ    ชูเส้นผม

 598 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ปรือ นำยวสันตชัย    ส ำรำญใจ

 599 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ปรือ นำยธนพศักรณ์     โล่หน์ำรำยณ์

 600 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ปรือ น.ส.นุชวรำ    รัฐสมุทร

 601 สุรินทร์ อ.ปรำสำท อบต.ปรือ นำงอรพนิ   กิง่แกว้

 602 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.จีกแดก น.ส.สุนันทิยำ   พลิำล้ ำ

 603 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.จีกแดก น.ส.ปำริชำต    แท่นแกว้

 604 สุรินทร์ อ.พนมดงรัก อบต.จีกแดก พ.จ.อ.สุพนัธ์    จองอยู่

 605 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ นำงอมัพนั  ประดับสุข

 606 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ น.ส.จุไรรัตน์  หล่อโศภิษฐ์

 607 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ น.ส.รวีวรรณ   ภักดีกลำง

 608 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.แกใหญ่ น.ส.ปทัมพร   เนตรวิจิตร

 609 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ต้ังใจ น.ส.รพพีรรณ ศรีทับทิม

 610 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง นำงเบญจมำศ    พืน้นวล

 611 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นอกเมือง นำงจันทร์นภำ    มีผล

 612 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นำดี นำงจุรีรัตน์  เสนำนนท์

 613 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.นำดี น.ส.รัชชนันท์   สุดสงวน

 614 สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ อบต.ส ำโรง นำยตฤณ  สุวรรณพฒัน์

 615 สุรินทร์ อ.รัตนบรีุ อบต.ธำตุ น.ส.สุพรรษำ    บรรพบตุร

 616 สุรินทร์ อ.รัตนบรีุ อบต.ธำตุ น.ส.สุนีวรรณ      มำลีหวล



23

ล ำดับที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

 617 สุรินทร์ อ.รัตนบรีุ อบต.ธำตุ นำยกติติพร    อำทรกจิ

 618 สุรินทร์ อ.รัตนบรีุ อบต.รัตนบรีุ น.ส.พรรณณิดำ     พศิเพง็

 619 สุรินทร์ อ.รัตนบรีุ อบต.รัตนบรีุ น.ส.จันทิมำ  เกษรชื่น

 620 สุรินทร์ อ.รัตนบรีุ อบต.หนองบวัทอง น.ส.สุจิตรำ    บรูณ์เจริญ

 621 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.กดุหวำย นำงฉลวบ   พลเหลำ

 622 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ขวำวใหญ่ นำงมณี   หอมสุด

 623 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ขวำวใหญ่ นำยวีระ    สำยลุน

 624 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.ช่ำงปี่ นำงภฤดำ  มูลจัด

 625 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.แตล นำงสิริลักษณ์  ระวังชนม์

 626 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.แตล นำยสำธิต   จิตต์เจริญ

 627 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.นำรุ่ง น.ส.จิรำพร   บณัดิษฐ์

 628 สุรินทร์ อ.ศีขรภูมิ อบต.นำรุ่ง น.ส.ศิริวรรณ    บญุเหมำะ

 629 สุรินทร์ อ.สนม อบต.นำนวน นำงนิยม   สุจริต

 630 สุรินทร์ อ.สนม อบต.นำนวน จ่ำเอกเสนอ   สุขศรี

 631 สุรินทร์ อ.สนม อบต.หนองอยีอ นำยภูมินันทน์  พลเศพย์

 632 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษำ นำยธีรศำนต์ิ   น้องดี

 633 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.เทพรักษำ น.ส.จันทร์เพญ็  เกยีรติวงศ์พฒันำ

 634 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.บำ้นจำรย์ น.ส.ศรินรัตน์  สนิทสนม

 635 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.บำ้นจำรย์ นำงจิรภำ  แกว้ปุม่

 636 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สังขะ นำงรัฐชำ  ศิริผล

 637 สุรินทร์ อ.สังขะ อบต.สังขะ นำงนิตยำ    สุขดี

 638 สุรินทร์ อ.ส ำโรงทำบ อบต.เกำะแกว้ นำงสำยสมร   ธรรมสัตย์

 639 สุรินทร์ อ.ส ำโรงทำบ อบต.เกำะแกว้ นำงชุติกำญจน์  คงสุข

 640 หนองบวัล ำภู อ.เมืองหนองบวัล ำภู อบต.นำมะเฟอืง นำยวีระชัย   ทองนิล

 641 อำ่งทอง อ.เมืองอำ่งทอง อบจ.อำ่งทอง นำยสุรักษ์ศักด์ิ คงสิน ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 642 อำ่งทอง อ.เมืองอำ่งทอง อบจ.อำ่งทอง จ่ำอำกำศโทอ ำนำจ ขุมพลอย ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 643 อำ่งทอง อ.เมืองอำ่งทอง อบจ.อำ่งทอง นำยวสุ จำรุรัตน์อนันต์ ย้ำยมำจำกรุ่น 1

 644 อ ำนำจเจริญ อ.ชำนุมำน อบต.ชำนุมำน น.ส. อษุณีย์ แจ่มจันทร์

 645 อ ำนำจเจริญ อ.ชำนุมำน อบต.ชำนุมำน น.ส.ศิริพร นำคสวัสด์ิ

 646 อ ำนำจเจริญ อ.ปทุมรำชวงศำ อบต.ค ำโพน นำงอรฤดี   เหกิขุนทด

 647 อ ำนำจเจริญ อ.ปทุมรำชวงศำ อบต.ค ำโพน นำงปยิะรัตน์  ฝักทอง
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 648 อ ำนำจเจริญ อ.ปทุมรำชวงศำ อบต.ค ำโพน นำยพชัรพล  ประทุมวัน

 649 อ ำนำจเจริญ อ.ปทุมรำชวงศำ อบต.นำหว้ำ น.ส.วะไลภรณ์       ไชยโย

 650 อ ำนำจเจริญ อ.ปทุมรำชวงศำ อบต.ลือ นำงธำรำธิป  ศรีพนัธ์

 651 อ ำนำจเจริญ อ.ปทุมรำชวงศำ อบต.ลือ นำงกรกนก   สุระพนิ

 652 อ ำนำจเจริญ อ.พนำ อบต.พนำ น.ส.สุดำพร   บญุพพิฒัน์

 653 อ ำนำจเจริญ อ.พนำ อบต.พนำ น.ส.ชำมิภัส    ส่งสุข

 654 อ ำนำจเจริญ อ.พนำ อบต.ไม้กลอน นำงจงรักษ์    แกว้สำธร

 655 อ ำนำจเจริญ อ.พนำ อบต.ไม้กลอน นำงมณีวรรณ    จันทนะชำติ

 656 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ ทต.น้ ำปลีก นำงระพพีรรณ      ไชยพนัธ์

 657 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ ทต.น้ ำปลีก น.ส.อรุชำ ไชยพนัธ์

 658 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ ทม.อ ำนำจเจริญ สิบเอกมนตรี รักชำติ

 659 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ ทม.อ ำนำจเจริญ นำยศุภฤกษ์ แสงค ำ

 660 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ ทม.อ ำนำจเจริญ นำงปยิะรัตน์  ผิวงำม

 661 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.กดุปลำดุก นำยสมยศ    จำรุจิตร

 662 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.คึมใหญ่ น.ส.วนิดำ    จ ำปำทอง

 663 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.คึมใหญ่ นำงนิตยำ    เกตมำลำ

 664 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.นำผือ นำยสมปอง  สมขำว

 665 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.นำผือ น.ส.อำรยำ  พชัรำภรณ์

 666 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.นำผือ นำงนนทวัน  ไชยมำตร์

 667 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.บุง่ นำยวีระศักด์ิ        สว่ำงแสง

 668 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.บุง่ นำงวัลย์ลัดดำ      ชัยปญัญำ

 669 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.ปลำค้ำว นำงเครือวัลย์       กลุบตุร

 670 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.ผือ นำงจิรำพรรณ  ปจัจุธำนนท์

 671 อ ำนำจเจริญ อ.เมืองอ ำนำจเจริญ อบต.ผือ น.ส.พสิมัย  พระสุรักษ์

 672 อ ำนำจเจริญ อ.ลืออ ำนำจ ทต.เปอืย สุพรรษำ    จันทำธอน ติดต่อกบั จนท.

 673 อ ำนำจเจริญ อ.ลืออ ำนำจ ทต.สำมหนอง นำงพชัรำกร    ส ำลี

 674 อ ำนำจเจริญ อ.ลืออ ำนำจ ทต.สำมหนอง นำงรุ่งนภำ    ศรีวะรมย์

 675 อ ำนำจเจริญ อ.ลืออ ำนำจ อบต.ดงบงั น.ส.จินตนำ    แร่ทอง

 676 อ ำนำจเจริญ อ.เสนำงคนิคม อบต.หนองสำมสี นำงภำรดี  ทองอุน่

 677 อ ำนำจเจริญ อ.เสนำงคนิคม อบต.หนองสำมสี นำง นฤมล  บญุเสริฐ

 678 อ ำนำจเจริญ อ.หวัตะพำน อบต.สร้ำงถ่อน้อย นำงสุนทร    ฤกษ์ใหญ่
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 679 อ ำนำจเจริญ อ.หวัตะพำน อบต.สร้ำงถ่อน้อย น.ส.ฐิติพร    อดุมลำภ

 680 อดุรธำนี อ.เมืองอดุรธำนี ทต.หนองบวั นำยฐิติ   สุภโตำะ

 681 อดุรธำนี อ.เมืองอดุรธำนี ทต.หนองบวั นำงอำรีย์   สุรำรักษ์

 682 อดุรธำนี อ.เมืองอดุรธำนี ทต.หนองบวั นำยจันทศร    บตุรแสนลี

 683 อดุรธำนี อ.เมืองอดุรธำนี ทต.หนองบวั นำยกนิษฐำ   ภิรมย์

 684 อตุรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.บำ้นแกง่ นำยฉตัรชนัย   โนต๊ะยศ

 685 อทุัยธำนี อ.หนองฉำง อบต.เขำกวำงทอง น.ส.ชัญญำ    เกง็สำริกจิ

 686 อบุลรำชธำนี เขื่องใน อบต.กงใหญ่ น.ส.กติิยำ   บญุศักด์ิ

 687 อบุลรำชธำนี อ.กดุข้ำวปุน้ อบต.กดุข้ำวปุน้ นำยสมพงษ์   ปอ้งแกว้

 688 อบุลรำชธำนี อ.กดุข้ำวปุน้ อบต.กดุข้ำวปุน้ นำยอนุชำ   ชุติเนตร

 689 อบุลรำชธำนี อ.กดุข้ำวปุน้ อบต.แกง่เค็ง น.ส.อรทัย   พรมจันทร์

 690 อบุลรำชธำนี อ.กดุข้ำวปุน้ อบต.แกง่เค็ง น.ส.พชัรีพร    ประทุมแย้ม

 691 อบุลรำชธำนี อ.กดุข้ำวปุน้ อบต.หนองทันน้ ำ นำงสุมณฑำ   แกว้ค ำศรี

 692 อบุลรำชธำนี อ.เขมรำฐ อบต.นำแวง นำยปร์ิยศิษฐ  บปุผวดี

 693 อบุลรำชธำนี อ.เขื่องใน อบต.กอ่เอ้ น.ส.วิมลวรรณ   โสดำกลุ

 694 อบุลรำชธำนี อ.เขื่องใน อบต.บำ้นไทย น.ส.ประภัสสร กำกแกว้

 695 อบุลรำชธำนี อ.เขื่องใน อบต.บำ้นไทย น.ส.จำรุวรรณ ลำวัลย์

 696 อบุลรำชธำนี อ.เขื่องใน อบต.ยำงขี้นก นำยสุทธิพร   ศิริไทย

 697 อบุลรำชธำนี อ.เขื่องใน อบต.หนองเหล่ำ น.ส.สุวิตรำ  จันทะวำรีย์

 698 อบุลรำชธำนี อ.ดอนมดแดง อบต.ค ำไฮใหญ่ นำงลักขณำ   พนัธ์โชติ

 699 อบุลรำชธำนี อ.เดชอดุม ทต.บวังำม น.ส.ฐิตำรีย์    จันโยธำ

 700 อบุลรำชธำนี อ.เดชอดุม ทต.บวังำม นำยฐำปนำ   กลัปพฤกษ์

 701 อบุลรำชธำนี อ.เดชอดุม อบต.ค ำคร่ัง จ.ส.อ.เอเรบ   โลหำ

 702 อบุลรำชธำนี อ.เดชอดุม อบต.ค ำคร่ัง น.ส.พรเพญ็    สินศิริ

 703 อบุลรำชธำนี อ.เดชอดุม อบต.นำส่วง นำยสุชำติ   ดีเจริญ

 704 อบุลรำชธำนี อ.เดชอดุม อบต.ปำ่โมง น.ส.เพยีรพศิ   พรมศรี

 705 อบุลรำชธำนี อ.เดชอดุม อบต.ปำ่โมง น.ส.สุดำวรรณ     หอมเงิน

 706 อบุลรำชธำนี อ.ตระกำรพชืผล อบต.โคกจำน นำยวันชัย พนัธ์หล่อโส

 707 อบุลรำชธำนี อ.ตระกำรพชืผล อบต.โคกจำน นำงอไุรวรรณ สุวรรณพมิพ์

 708 อบุลรำชธำนี อ.ตระกำรพชืผล อบต.นำสะไม น.ส.กรวรรณ  แกว้จิรสิน

 709 อบุลรำชธำนี อ.ตระกำรพชืผล อบต.หนองเต่ำ นำงสุรีพนัธ์   สิตะวัน
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 710 อบุลรำชธำนี อ.ตำลสุข อบต.ตำลสุข นำยประกำศิต     งำมเถื่อน

 711 อบุลรำชธำนี อ.ตำลสุม ทต.ตำลสุม นำงยุวดี   เภสัชชะ

 712 อบุลรำชธำนี อ.นำจะหลวย ทต.นำจะหลวย นำงนันทวรรณ   โวหำร

 713 อบุลรำชธำนี อ.นำจะหลวย ทต.นำจะหลวย นำงนริศรำ    แสไพศำล

 714 อบุลรำชธำนี อ.พบิลูมังสำหำร อบต.อำ่งศิลำ น.ส.วำสนำ    เวียงค ำ

 715 อบุลรำชธำนี อ.พบิลูมังสำหำร อบต.อำ่งศิลำ น.ส.จินตนำ    พนูพนิ

 716 อบุลรำชธำนี อ.ม่วงสำมสิบ อบต.โพนแพง น.ส.ปิน่ปนิัทธ์       ฐิตยำนุวัฒน์

 717 อบุลรำชธำนี อ.ม่วงสำมสิบ อบต.เหล่ำบก นำงชนิดำภำ    สืบบตุร

 718 อบุลรำชธำนี อ.ม่วงสำมสิบ อบต.เหล่ำบก น.ส.กำนนิศำ   ประทุมชำติ

 719 อบุลรำชธำนี อ.เมืองอบุลรำชธำนี อบต.ขี้เหล็ก นำยบญัฑิต    โขมะพฒัน์

 720 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ ทต.ธำตุ น.ส.นุชจรี   เกำะสมบติั

 721 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ ทต.แสนสุข น.ส.พชิญำภำ    กรุณำ

 722 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ ทต.แสนสุข นำยจรูญ  เจือจันทร์

 723 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ ทต.หว้ยขะยุง น.ส.กญัญำวีร์  โหมดประดิษฐ์

 724 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ อบต.ท่ำลำด นำงทรวรัณ     ทองศรี

 725 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ อบต.ท่ำลำด นำยอสัวัชชัย     อยู่สุข

 726 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ อบต.โนนผ้ึง นำยมงคล พพิฒัน์สิริเมธี

 727 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ อบต.โพธ์ิใหญ่ นำงสุปรียำ    บญุล้อม

 728 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ อบต.โพธ์ิใหญ่ น.ส.เอือ้จิต     จ ำปำสำ

 729 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ อบต.หว้ยขะยุง น.ส.มุจลินท์     กมลไชย

 730 อบุลรำชธำนี อ.สว่ำงวีระวงศ์ ทต.บุง่มะแลง น.ส. นภำพกัตร์ สุวรรณโกฎ

 731 อบุลรำชธำนี อ.สว่ำงวีระวงศ์ ทต.บุง่มะแลง นำยเฉลิมเกยีรติ ฉนัทำนุมัติ

 732 อบุลรำชธำนี อ.สว่ำงวีระวงศ์ ทต.บุง่มะแลง น.ส. นพมำศ อพุนัทำ

 733 อบุลรำชธำนี อ.ส ำโรง อบต.ขำมปอ้ม นำงเกษรำภรณ์   บ ำรุงแสง

 734 อบุลรำชธำนี อ.ส ำโรง อบต.บอน น.ส.สนธิยำ แสนทวีสุข

 735 อบุลรำชธำนี อ.ส ำโรง อบต.บอน นำง ประไพศรี เศวตธรรม

 736 อบุลรำชธำนี อ.ส ำโรง อบต.บอน นำง อมัพร พรวำนิชพงศ์

 737 อบุลรำชธำนี อ.ส ำโรง อบต.บอน จ.ส.อ.วรพงศ์  มุกดำหำร

 738 อบุลรำชธำนี อ.ส ำโรง อบต.บอน นำง นรำธร กำญจนพำที

 739 อบุลรำชธำนี อ.ส ำโรง อบต.บอน นำย นิพนธ์ ไชยแสง

 740 อบุลรำชธำนี อ.ส ำโรง อบต.รำมน้อม นำงปวิภำ  ภักค์เดชำนนท์
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 741 อบุลรำชธำนี อ.เหล่ำเสือโกก้ ทต.เหล่ำเสือโกก้ นำยทนงศักด์ิ  ฮวบสวรรค์

 742 อบุลรำชธำนี อ.เหล่ำเสือโกก้ ทต.เหล่ำเสือโกก้ นำงนฤมล    เหมรำ

 743 อบุลรำชธำนี อ.เหล่ำเสือโกก้ อบต.โพนเมือง นำงจิรนันท์  แสนทวีสุข

 744 อบุลรำชธำนี อ.เหล่ำเสือโกก้ อบต.โพนเมือง นำยไพรัตน์ ขจรเพชร

 745 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงวรำภรณ์ สุขบตุร ติดต่อกบั จนท.

 746 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงวัฒนำ  ช่ำงทอง ติดต่อกบั จนท.

 747 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.พกิลุ ขันแกว้ ติดต่อกบั จนท.

 748 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยยอดศักด์ิ เกษเงิน ติดต่อกบั จนท.

 749 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.เมลี แกว้ศรี ติดต่อกบั จนท.

 750 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ผกำวัลย์ ศรีเล็ก ติดต่อกบั จนท.

 751 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยจักรภัณฑ์ พนัธ์ุชัย ติดต่อกบั จนท.

 752 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยกรีฑำ ศิริเดชรัตนกลุ ติดต่อกบั จนท.

 753 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- จ.ส.อ.ค ำรณ ภูหอมหวน ติดต่อกบั จนท.

 754 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงกญัจนภรณ์ แกว้สิมมำ ติดต่อกบั จนท.

 755 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.จิรัชยำ บญุไตร ติดต่อกบั จนท.

 756 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยสำกล  วงศ์ไพร ติดต่อกบั จนท.

 757 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยเนติภัทร   ปรุงชัยภูมิ ติดต่อกบั จนท.

 758 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยเอกภพ   มำสขำว ติดต่อกบั จนท.

 759 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงธัญญลักษณ์    ประดิษฐ์พชัรกลุ ติดต่อกบั จนท.

 760 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงลำวัลย์    แดนสีแกว้ ติดต่อกบั จนท.

 761 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงศศิธร    ทองเทพ ติดต่อกบั จนท.

 762 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงอจัฉรำ    สุเมธโสภณ ติดต่อกบั จนท.

 763 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยสุรเชษฐ    จำนเขื่อง ติดต่อกบั จนท.

 764 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ปรมำพร    ชิณสิทธ์ิ ติดต่อกบั จนท.

 765 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สิริพรรณ     ชัยชิตำมร ติดต่อกบั จนท.

 766 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ศิริพรรณ    อำรำษฎร์ ติดต่อกบั จนท.

 767 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ทิวำพร    ไพรณะรินทร์ ติดต่อกบั จนท.

 768 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยสำคร    พลิำวุฒิ ติดต่อกบั จนท.

 769 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.นุสรีย์    พฒันะรำช ติดต่อกบั จนท.

 770 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ศิริรัตน์    บญุร่วม ติดต่อกบั จนท.

 771 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ไพรัช    ศิริปรัง ติดต่อกบั จนท.
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 772 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงชนัญธิดำ    โชคศิริโสภำ ติดต่อกบั จนท.

 773 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.มยุรฉตัร    ทองโพธ์ิศรี ติดต่อกบั จนท.

 774 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงนันทยำ   บญุท ำนุก ติดต่อกบั จนท.

 775 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงสังวรณ์   วงศ์จันลำ ติดต่อกบั จนท.

 776 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงนริสรำ   ธำนี ติดต่อกบั จนท.

 777 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงจินดำรัตน์   ทรงสังข์ ติดต่อกบั จนท.

 778 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงพชัรี   ครำกกระโทก ติดต่อกบั จนท.

 779 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงอรอนงค์   งอกงำมดี ติดต่อกบั จนท.

 780 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.บญุญำพร   เย็นทั่ว ติดต่อกบั จนท.

 781 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.เสำวลักษณ์    ข ำชัยภูมิ ติดต่อกบั จนท.

 782 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.วลัยภรณ์   รุ่งเรือง ติดต่อกบั จนท.

 783 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงปฏิกำญจน์    วงษ์สมบติั ติดต่อกบั จนท.

 784 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ไพริน   ฤทธ์ิงำม ติดต่อกบั จนท.

 785 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.พรรณพไิล      ย้ิมรูปเล็ก ติดต่อกบั จนท.

 786 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ยุคลธร   พทุธวงษ์ ติดต่อกบั จนท.

 787 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยครองศักด์ิ    เจริญจิตต์ ติดต่อกบั จนท.

 788 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- จ่ำเอกณัทกร    สิทธิสังข์ ติดต่อกบั จนท.

 789 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยชวน    ส ำนักนิตย์ ติดต่อกบั จนท.

 790 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ศิริวรรณ     ตู้จ ำนงค์ ติดต่อกบั จนท.

 791 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยไพบลูย์   บญุโยธำ ติดต่อกบั จนท.

 792 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงสุจิตรำ    ธงทอง ติดต่อกบั จนท.

 793 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงรัตนำภรณ์   แกว้ใส ติดต่อกบั จนท.

 794 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ดอกออ้   ไชยรัตน์ ติดต่อกบั จนท.

 795 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ดวงมณี   จบดี ติดต่อกบั จนท.

 796 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ไอกญ์ำดำ   เนือยทอง ติดต่อกบั จนท.

 797 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ณัฐฐยำ   วิลัยจิตร ติดต่อกบั จนท.

 798 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงรุ่งอรุณ    โชตินอก ติดต่อกบั จนท.

 799 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงณัธยำน์   สิงหก์ำญจนำวงศำ ติดต่อกบั จนท.

 800 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ขวัญวิภำ   นำนอก ติดต่อกบั จนท.

 801 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สุพชิญ์ชญำ    ออ่นสัมฤทธ์ิ ติดต่อกบั จนท.

 802 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.วรำภรณ์    ผดุงพทิักษ์ชน ติดต่อกบั จนท.
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 803 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงฐิตำชญำ    หมิ่งทอง ติดต่อกบั จนท.

 804 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงชนิดำภำ    โพธ์ิศรี ติดต่อกบั จนท.

 805 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงกญัญภัทร   เจียงวงค์ ติดต่อกบั จนท.

 806 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงธนภัทร    ลือก ำลัง ติดต่อกบั จนท.

 807 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.อรอนงค์   ศรีปจัฉมิ ติดต่อกบั จนท.

 808 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ณัชชำ    ญำติสมบรูณ์ ติดต่อกบั จนท.

 809 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยสุทธิพงศ์    เริงขัยภูมิ ติดต่อกบั จนท.

 810 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงปรำณี   ช ำนำญวงษ์ ติดต่อกบั จนท.

 811 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยพทิักษ์   ไพฑูรย์ ติดต่อกบั จนท.

 812 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงอมัพร   ไชยโยธำ ติดต่อกบั จนท.

 813 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงล ำดวน    สุระพนัธ์ุ ติดต่อกบั จนท.

 814 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงนิภำพร    นนนำรถ ติดต่อกบั จนท.

 815 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สุกญัญำ   บำระมี ติดต่อกบั จนท.

 816 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ค ำเขียน   มะอำจเลิศ ติดต่อกบั จนท.

 817 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงทิพเนตร       พวงจินดำ ติดต่อกบั จนท.

 818 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ประภำพร     รักโคตร ติดต่อกบั จนท.

 819 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.วิลำสินี  นำมศรี ติดต่อกบั จนท.

 820 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงชลธิชำ  พนัธุวัฒน์ ติดต่อกบั จนท.

 821 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ธันยกำนต์   สะดีวงษ์ ติดต่อกบั จนท.

 822 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงอรุณี   เจริญจิตต์ ติดต่อกบั จนท.


