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ที่ จังหวัด จ ำนวน หมำยเหตุ
(คน)

1 กำฬสินธ์ุ 3
2 กระบี่ 1
3 ก ำแพงเพชร 2
4 ขอนแกน่ 6
5 ฉะเชงิเทรำ 3
6 ชลบุรี 5
7 ชยันำท 36
8 เชยีงรำย 2
9 เชยีงใหม่ 2
10 นครนำยก 41
11 นครปฐม 44
12 นครพนม 1
13 นครรำชสีมำ 7
14 นครศรีธรรมรำช 1
15 นครสวรรค์ 1
16 นนทบุรี 24
17 นรำธิวำส 2
18 บุรีรัมย์ 5
19 ปทุมธำนี 23
20 ปรำจีนบุรี 72
21 พระนครศรีอยุธยำ 60
22 พะเยำ 1
23 พงังำ 1
24 พจิิตร 2
25 เพชรบูรณ์ 3
26 มหำสำรคำม 1
27 ยโสธร 2
28 ร้อยเอด็ 5
29 ลพบุรี 33

จ ำนวนผู้เข้ำรว่มฝึกอบรม
โครงกำรฝึกอบรมสวสัดิกำรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรบัพนักงำนส่วนทอ้งถ่ิน

รุน่ที ่1  วนัที ่28 - 30 สิงหำคม 2558
ณ  สีดำ รสีอรท์  จังหวัดนครนำยก



2

ที่ จังหวัด จ ำนวน หมำยเหตุ
(คน)

30 ล ำพนู 1
31 ศรีสะเกษ 3
32 สงขลำ 1
33 สมุทรปรำกำร 4
34 สมุทรสงครำม 1
35 สมุทรสำคร 1
36 สระบุรี 45
37 สิงห์บุรี 24
38 สุพรรณบุรี 22
39 หนองบัวล ำภู 3
40 อำ่งทอง 28
41 อ ำนำจเจริญ 6
42 อทุัยธำนี 21
43 อบุลรำชธำนี 7
44 ไม่พบขอ้มูล 40

รวม 596
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ล ำดับที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

1 กระบี่ เขำพนม อบต.โคกหำร นำงดวงเนตร  ฟุง้เฟือ่ง

2 กำฬสินธ์ุ เมืองกำฬสินธ์ุ ทม.กำฬสินธ์ุ นำงมยุรี ไชยบงั

3 กำฬสินธ์ุ เมืองกำฬสินธ์ุ ทม.กำฬสินธ์ุ นำงมยุรำ ภูจริต

4 กำฬสินธ์ุ เมืองกำฬสินธ์ุ ทม.กำฬสินธ์ุ น.ส.จตุพร องัคะรุด

5 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังบวั นำงภัณฑลำ ผำแสนเถิน

6 ก ำแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังบวั น.ส.บญุเรือน พนิิชสอน

7 ขอนแกน่ บำ้นฝำง ทต.โคกงำม นำงพฒุตำล ดอนวิจำรณ์

8 ขอนแกน่ บำ้นฝำง ทต.โคกงำม นำงสุกำนดำ เมืองเกำ่

9 ขอนแกน่ บำ้นฝำง ทต.โคกงำม น.ส.ยุวดี  กำสีชำ

10 ขอนแกน่ บำ้นฝำง ทต.โคกงำม นำงธัญญลักษณ์ กดูอัว้

11 ขอนแกน่ มัญจำคีรี อบต.ท่ำศำลำ น.ส.ปวิสำ  มูลกนั

12 ขอนแกน่ มัญจำคีรี อบต.ท่ำศำลำ น.ส.จิรวรรณ์  วัลวำลย์

13 ฉะเชิงเทรำ บำงน้ ำเปร้ียว อบต.ดอนฉมิพลี นำงสุนีย์ เชยมำน

14 ฉะเชิงเทรำ บำงน้ ำเปร้ียว อบต.ดอนฉมิพลี น.ส.วำสนำ จ ำเนียรสวัสด์ิ

15 ฉะเชิงเทรำ บำงน้ ำเปร้ียว อบต.ดอนฉมิพลี นำงเรืองรัตน์ สุขเจริญ

16 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนองปรือ น.ส.ยุพนิ รุ่งรัศมีวิริยะ

17 ชลบรีุ พนัสนิคม อบต.หนองปรือ นำงวิยะดำ กลมกล่อม

18 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.หนองไม้แดง น.ส.อมุำพร  พรหมอนิทร์

19 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.หนองไม้แดง น.ส.นำรีรัตน์  แกว้มณี

20 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ ทต.หนองไม้แดง นำงพมิพำกำนต์  ช่วยชูทรัพย์

21 ชัยนำท มโนรมย์ ทต.มโนรมย์ นำงฐิตินันท์   นิลสนธิ

22 ชัยนำท มโนรมย์ ทต.ศิลำดำน นำงกำญจนำ  ปำนพรม

23 ชัยนำท มโนรมย์ อบต.ท่ำฉนวน นำงจีรวัฒน์ เทพสุวรรณ์

24 ชัยนำท มโนรมย์ อบต.ท่ำฉนวน น.ส.อสุุมำ สุพลจิต

25 ชัยนำท มโนรมย์ อบต.ท่ำฉนวน นำยสุกฤษฏ์ิ ทินปำน

26 ชัยนำท มโนรมย์ อบต.ท่ำฉนวน นำงละออ  เรืองเถำะ

27 ชัยนำท มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันำ น.ส.กลัยำณี ศิริวำรินทร์

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมสวัสดิกำรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

รุ่นที่ 1  วันที่ 28 - 30 สิงหำคม 2558

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

28 ชัยนำท มโนรมย์ อบต.ไร่พฒันำ น.ส.พรทิพย์  ปำนไม้

29 ชัยนำท เมืองชัยนำท ทต.ชัยนำท น.ส.จุฑำภรณ์ แปน้พว่ง

30 ชัยนำท เมืองชัยนำท ทต.บำ้นกล้วย น.ส.สิริลักษณ์ มณีรอด

31 ชัยนำท เมืองชัยนำท ทต.บำ้นกล้วย น.ส.ประโลมจิต ทิพย์ศรี

32 ชัยนำท เมืองชัยนำท ทต.บำ้นกล้วย นำงสุภำพ โพธ์ิงำม

33 ชัยนำท เมืองชัยนำท ทต.หำดท่ำเสำ น.ส.สุจิตรำ วงศ์สุภำวิต

34 ชัยนำท เมืองชัยนำท ทม.ชัยนำท น.ส.มำลิสำ  นวมมี

35 ชัยนำท เมืองชัยนำท อบจ.ชัยนำท น.ส.ณัฎชำนันท์ ภิญโญย่ิง

36 ชัยนำท เมืองชัยนำท อบจ.ชัยนำท น.ส.ทัศวรรณ  คุ้มปรำงค์

37 ชัยนำท เมืองชัยนำท อบจ.ชัยนำท น.ส.บวัวัน  ชัยชนะ

38 ชัยนำท เมืองชัยนำท อบจ.ชัยนำท น.ส.สำยธำรำ ทองกลู

39 ชัยนำท วัดสิงห์ ทต.หนองน้อย น.ส.ยุพนิ พกุมำก

40 ชัยนำท วัดสิงห์ ทต.หนองน้อย น.ส.สุชำนรี เกษสำคร

41 ชัยนำท วัดสิงห์ ทต.หนองน้อย น.ส.นงนุช  พำแกว้

42 ชัยนำท วัดสิงห์ อบต.วังหมัน นำยอ ำนำจ อุน่ทอง

43 ชัยนำท สรรคบรีุ ทต.ดงคอน นำงรำตรี  เทียนบำง

44 ชัยนำท สรรคบรีุ ทต.บำงขุด นำงยุพนิ  แตงออ่น

45 ชัยนำท สรรคบรีุ ทต.แพรกศรีรำชำ นำงกมลวรรณ์ บญุเสริม

46 ชัยนำท สรรคบรีุ ทต.สรรคบรีุ นำงพชัรินทร์ รอดย้อย

47 ชัยนำท สรรคบรีุ ทต.หว้ยกรดพฒันำ น.ส.มยุรำ  เข็มเพช็ร

48 ชัยนำท สรรคบรีุ อบต.เที่ยงแท้ น.ส.ลัดดำวัลย์  สงพลู

49 ชัยนำท สรรพยำ ทต.เจ้ำพระยำ น.ส.นิทัศน์ นำคง

50 ชัยนำท สรรพยำ ทต.เจ้ำพระยำ น.ส.นิตยำ โตแกว้

51 ชัยนำท สรรพยำ ทต.บำงหลวง น.ส.สุจิรำ  ทองค ำ

52 ชัยนำท หนัคำ ทต.บำ้นเชี่ยน นำยถนอม เทียนบำง

53 ชัยนำท หนัคำ ทต.สำมง่ำมพฒันำ น.ส.กรรณิกำ ธิจันดำ

54 ชัยนำท หนัคำ ทต.สำมง่ำมพฒันำ น.ส.นันทิดำ อำจปกัษำ

55 ชัยนำท หนัคำ ทต.หว้ยงู นำงกรรณิกำร์ อนิเอีย่ม

56 ชัยนำท หนัคำ ทต.หว้ยงู นำยธีรยุทธ ศรีวัฒนำปรีดำ

57 เชียงรำย พำน อบต.ทำนตะวัน นำงธีรำรัตน์  ขำวทอง

58 เชียงรำย แม่จัน ทต.จันจว้ำ นำงธัญญำ  แกว้รำกมุข ย้ำยมำจำกรุ่น 2
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ล ำดับที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

59 เชียงใหม่ สันทรำย ทต.เมืองเล็น น.ส.ปยิะวดี กลุยุทธ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

60 เชียงใหม่ สันทรำย ทต.หนองจ๊อม นำงวลัยจิตร จันทวิเศษ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

61 นครนำยก บำ้นนำ ทต.พกิลุออก น.ส.วรนุช  คุ้มพฒุ

62 นครนำยก บำ้นนำ ทต.พกิลุออก น.ส.พชัรำภรณ์  ประตูนิน

63 นครนำยก บำ้นนำ อบต.ทองหลำง น.ส.สวรินทร์  หนูเต๊ะ

64 นครนำยก บำ้นนำ อบต.บำ้นนำ นำงจำรุวรรณ   คลองมีคุณ

65 นครนำยก บำ้นนำ อบต.บำ้นพร้ำว นำงอ ำไพ สุวรรณไพรัตน์

66 นครนำยก บำ้นนำ อบต.ปำ่ขะ นำงขวัญชนก กจิประสงค์

67 นครนำยก บำ้นนำ อบต.ปำ่ขะ นำงธันยพร ฉำยำพงษ์

68 นครนำยก บำ้นนำ อบต.ศรีกะอำง นำงเปรมปรี ไปปลอด

69 นครนำยก บำ้นนำ อบต.ศรีกะอำง นำยพงศ์ธร  วงศ์อนันต์นนท์

70 นครนำยก ปำกพลี ทต.เกำะหวำย จ.อ.เมเยอร์  สำริผล

71 นครนำยก ปำกพลี อบต.เกำะโพธ์ิ นำงศริญญำ สำรพำ

72 นครนำยก ปำกพลี อบต.เกำะโพธ์ิ น.ส.รัชดำพร แดนชัยภูมิ

73 นครนำยก ปำกพลี อบต.นำหนิลำด ส.อ.เกยีรติศักด์ิ หำญวิสัย

74 นครนำยก ปำกพลี อบต.ปำกพลี นำงกนัยำรัตน์ บญุเกดิ

75 นครนำยก เมืองนครนำยก ทต.ท่ำช้ำง นำงสุมำลี สุธำสิโนบล

76 นครนำยก เมืองนครนำยก ทต.ท่ำช้ำง น.ส.ธิดำรัตน์ วิสำขะ

77 นครนำยก เมืองนครนำยก อบจ.นครนำยก นำงชนำพร ชมทรัพย์

78 นครนำยก เมืองนครนำยก อบจ.นครนำยก น.ส.คริษฐ์ญำณี เนื่องจำกจุย้

79 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.เขำพระ น.ส.สุลำวัลย์ เอีย่มละออ

80 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.เขำพระ นำยวรวุฒิ  แกน่จันทร์

81 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.เขำพระ น.ส.ศิริรัตน์  ก ำพดุ

82 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.ท่ำช้ำง นำยเชิดชู ทุมทอง

83 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.ท่ำช้ำง น.ส.ทวีวรรณ เทพวงษ์

84 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.ท่ำช้ำง นำงนวลปรำงค์ สละบำป

85 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.บำ้นใหญ่ นำงณัฐนรี  ประกอบกจิ

86 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.บำ้นใหญ่ น.ส.จำรุวรรณ ออ่นรัศมี

87 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.วังกระโจม นำยสุวัฒน์  แกว้ประทุม

88 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.สำริกำ นำงเบญจมำศ สุดสงวน

89 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.หนิต้ัง น.ส.หสัรำ  พนัธ์หว้ำ



6

ล ำดับที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

90 นครนำยก เมืองนครนำยก อบต.หนิต้ัง น.ส.พชัรี  สุทธิประทีป

91 นครนำยก องครักษ์ อบต.ทรำยมูล นำงกมุำริกำ  สมิงชัย

92 นครนำยก องครักษ์ อบต.บงึศำล จ.อ.นำท  ดวงสุข

93 นครนำยก องครักษ์ อบต.บงึศำล นำงวนิดำ  บญุมำเลิศ

94 นครนำยก องครักษ์ อบต.พระอำจำรย์ นำงจิตรำ เส็งเล็ก

95 นครนำยก องครักษ์ อบต.พระอำจำรย์ นำยพลววัฒน์ วันโด๊ะ

96 นครนำยก องครักษ์ อบต.ศีรษะกระบอื น.ส.อ ำภำวรรณ วัฒนวิภัทรเจริญ

97 นครนำยก องครักษ์ อบต.ศีรษะกระบอื น.ส.ส ำรำญ อยู่เปน็สุข

98 นครนำยก องครักษ์ อบต.องครักษ์ นำยสุทธิพงษ์  ไพบลูย์

99 นครนำยก องครักษ์ อบต.องครักษ์ นำยสัณหกจิ ฉมิพะวงษ์

100 นครนำยก องครักษ์ อบต.องครักษ์ น.ส.สุทธิวรรณ จำรุวัฒนชัย

101 นครนำยก องครักษ์ อบต.องครักษ์ นำงหทัยกำญจน์ สุขสถิตย์

102 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.วังน้ ำเขียว น.ส.จันทร์เพญ็ ศรีรัตนำโสภณ

103 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.วังน้ ำเขียว ว่ำที่ ร.ต.พลรัต สุนำรัตน์

104 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.สระพฒันำ น.ส.พเยำว์  สว่ำงอำรมณ์

105 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.สระส่ีมุม น.ส.สิริวรัทย์  น้อมบุ

106 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.สระส่ีมุม น.ส.ชลิดำ  จันทร์กวีกลู

107 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.หนองกระทุ่ม นำยพสักร  ภุชชงค์

108 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.หว้ยม่วง น.ส.ชลธิชำ อำภำนุรักษ์

109 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.หว้ยม่วง นำยส ำภรรณ์  โพธ์ิกระจุย

110 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.หว้ยหมอนทอง นำงชญำภำ  จันทำทิพย์

111 นครปฐม ก ำแพงแสน อบต.หว้ยหมอนทอง น.ส.ศิริลักษณ์ เสำวโร

112 นครปฐม ดอนตูม อบต.หว้ยด้วน นำยชำตรี  เจนวรำงกรู

113 นครปฐม นครชัยศรี ทต.นครชัยศรี น.ส.บญุตำ  แสงสว่ำง

114 นครปฐม นครชัยศรี ทต.นครชัยศรี นำงหรรษำ   ทรัพย์วุฒิเลิศ

115 นครปฐม นครชัยศรี อบต.สัมปทวน นำงอทุัยวรรณ อนิทเกตุ

116 นครปฐม นครชัยศรี อบต.สัมปทวน น.ส.จำรุวรรณ ถิรนันทนำกร

117 นครปฐม บำงเลน ทต.บำงเลน นำยสุเทพ  ด้วงเงิน

118 นครปฐม บำงเลน ทต.รำงกระทุ่ม นำงอรุณี แกว้ชะอุม่

119 นครปฐม บำงเลน ทต.ล ำพญำ นำงวรัญญำ ศิริพทิยำอมร

120 นครปฐม บำงเลน ทต.ล ำพญำ น.ส.พศิมัย อน้สืบสำย
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121 นครปฐม บำงเลน อบต.บำงหลวง นำงศุขฤทัย ศฐำโชคภักดี

122 นครปฐม บำงเลน อบต.ล ำพญำ น.ส.ปำนทิพย์ ปำนพมิพใ์หญ่

123 นครปฐม บำงเลน อบต.ล ำพญำ น.ส.ชิดชนก  ปำนพมิพใ์หญ่

124 นครปฐม พทุธมณฑล อบต.มหำสวัสกด์ิ น.ส.ภัทรำ  จีนสืบสำย

125 นครปฐม พทุธมณฑล อบต.มหำสวัสกด์ิ น.ส.อไุลวัลย์  คนหำญ

126 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.ดอนยำยหอม นำยมำโนช  ไวว่อง

127 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.ธรรมศำลำ นำงนิภำ   ปัน้ทรัพย์

128 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.ธรรมศำลำ นำงพมิพพ์ศิำ   ชลภัทรนภัสสิริ

129 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ธรรมศำลำ นำงสิรภัทร ศรีสุขสวัสดิกลุ

130 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ธรรมศำลำ นำยเฉลิมพล ธนะวัฒน์นำนนท์

131 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.บำ้นยำง นำงงำมตำ ทรัพย์แตง

132 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.บำ้นยำง น.ส.บญุมำ สอนพว่ง

133 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.สนำมจันทร์ น.ส.เอมอร บญุศรี

134 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หนองปำกโจง นำงยุวดี ทิพย์สีนวล

135 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หว้ยจรเข้ นำงจินตนำ สวัสดี

136 นครปฐม สำมพรำน ทต.ออ้มใหญ่ น.ส.พนิดำ จำตุรแสงไพโรจน์

137 นครปฐม สำมพรำน ทต.ออ้มใหญ่ น.ส.ศรีนุช ปุย๋รักษำ

138 นครปฐม สำมพรำน อบต.คลองจินดำ น.ส.นิศำมณี กร่ำงปรีชำ

139 นครปฐม สำมพรำน อบต.คลองจินดำ น.ส.ธัญญลักษณ์   น้อยนำรถ

140 นครปฐม สำมพรำน อบต.คลองจินดำ น.ส.หทัยชนก สุวรรณสวัสด์ิ

141 นครปฐม สำมพรำน อบต.คลองใหม่ น.ส.สำรภี เสียงเจริญ

142 นครปฐม สำมพรำน อบต.คลองใหม่ น.ส.ฐิติยำ  สวัสด์ิน ำ

143 นครปฐม สำมพรำน อบต.ตลำดจินดำ น.ส.หฤทัย อดุมมณีรัตน์

144 นครปฐม สำมพรำน อบต.ตลำดจินดำ นำยเอกพจน์ ค ำแช่ง

145 นครปฐม สำมพรำน อบต.บำ้นใหม่ นำยสมภพ เล้ำเจริญ

146 นครพนม ศรีสงครำม ทต.สำมผง นำยอคิระ ไชยเทศ

147 นครรำชสีมำ คง อบต.หนองบวั นำงพชัริดำ ชำญไชย

148 นครรำชสีมำ โนนสูง อบต.ดอนชมพู น.ส.สุคนธ์ทร อดุมธนะทรัพย์

149 นครรำชสีมำ โนนสูง อบต.ดอนชมพู นำงพรรณวิภำ พนัธ์ุพำณิชย์

150 นครรำชสีมำ บวัใหญ่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ นำงวไลรัตน์  แสนโชติ

151 นครรำชสีมำ บวัใหญ่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ น.ส.ธัญวรัตน์ ผินนอก
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152 นครรำชสีมำ วังน้ ำเขียว อบต.ไทยสำมัคคี นำงสุภำพร  ออ่งสันเทียะ

153 นครรำชสีมำ วังน้ ำเขียว อบต.วังหมี นำงมัทนำ  กดุสระน้อย

154 นครศรีธรรมรำช เมืองนครศรีธรรมรำช ทน.นครศรีธรรมรำช นำยชิษณุพงศ์ สุวรรณ

155 นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต.แม่เลย์ นำงบญุณ์ยำพร บญุยัง

156 นนทบรีุ ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย น.ส.รัตนำ มำนิโช

157 นนทบรีุ ไทรน้อย อบต.ไทรน้อย นำงทัศนีย์  สระแกว้

158 นนทบรีุ ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ น.ส.กญัติมำ  ไชยพนัธ์

159 นนทบรีุ ไทรน้อย อบต.รำษฎร์นิยม นำยธนำวุธ  พนัธ์ทอง

160 นนทบรีุ บำงกรวย ทต.บำงสีทอง น.ส.วรำรัตน์  โสขุมำ

161 นนทบรีุ บำงกรวย อบต.บำงขนุน น.ส.ทองเล่ือน  พนัธ์สวัสด์ิ

162 นนทบรีุ บำงกรวย อบต.บำงขุนกอง น.ส.ประภำพร มะลินิล

163 นนทบรีุ บำงกรวย อบต.บำงขุนกอง นำยสรำวุธ  แจ้งอิม่

164 นนทบรีุ บำงบวัทอง ทม.พมิลรำช นำยศักด์ิชัย แจ่มจ ำรัส

165 นนทบรีุ บำงบวัทอง ทม.พมิลรำช นำยปรีชำ  บญุจันทร์

166 นนทบรีุ บำงบวัทอง ทม.พมิลรำช น.ส.จตุพร กจิจำหำญ

167 นนทบรีุ บำงบวัทอง ทม.พมิลรำช น.ส.ชนัญญำ นำมพนัธ์

168 นนทบรีุ บำงบวัทอง อบต.ละหำร นำงเกศินี  มำกเพชร

169 นนทบรีุ บำงบวัทอง อบต.ละหำร น.ส.มธุรวันต์ มนตรี

170 นนทบรีุ บำงใหญ่ อบต.บำ้นใหม่ น.ส.ธรรณภรณ์  คุ้มด้วง

171 นนทบรีุ บำงใหญ่ อบต.บำ้นใหม่ น.ส.ธนพร  เหมือนแก

172 นนทบรีุ บำงใหญ่ อบต.บำ้นใหม่ น.ส.ช่อ   ภิรมย์พุม่

173 นนทบรีุ ปำกเกร็ด ทน.ปำกเกร็ด น.ส.พรทิพย์  ทองศรี

174 นนทบรีุ ปำกเกร็ด ทน.ปำกเกร็ด น.ส.จิรำภำ ปิน่สุข

175 นนทบรีุ ปำกเกร็ด ทน.ปำกเกร็ด น.ส.จันทร์จีรำ  ถนอมวงศ์

176 นนทบรีุ ปำกเกร็ด ทน.ปำกเกร็ด น.ส.กำนดำ  เจริญบตุร

177 นนทบรีุ ปำกเกร็ด ทน.ปำกเกร็ด นำยอทิธิกร  เสมสวน

178 นนทบรีุ ปำกเกร็ด อบต.คลองพระอดุม นำงภัณฑิรำ  ศรีเดือน

179 นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ อบต.บำงไผ่ น.ส.ปำริชำติ  ไชยมำลำ

180 นรำธิวำส เมืองนรำธิวำส ทต.กะลุวอเหนือ นำยสุริยำ บรูณกสิกรกลุ

181 นรำธิวำส สุคิริน อบต.มำโมง น.ส.อำจรีย์ ขันธจีรวัฒน์

182 บรีุรัมย์ นำงรอง อบต.หนองกง นำงนัฐธิญำ วงศ์ไพศำลสิร์กลุ ย้ำยมำจำกรุ่น 3
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183 บรีุรัมย์ ละหำนทรำย ทต.หนองแวง นำยองอำจ จัตุกลู

184 บรีุรัมย์ ละหำนทรำย ทต.หนองแวง น.ส.ปทัมำวดี วงษ์ขันธ์

185 บรีุรัมย์ ละหำนทรำย ทต.หนองแวง นำงวนิตำ  แวววงศ์

186 บรีุรัมย์ หนองกี่ อบต.ทุ่งกระเต็น น.ส.สำยใจ  เสือชุมแสง

187 ปทุมธำนี คลองหลวง ทม.ท่ำโขลง น.ส.นันทิกำนต์   พวงบบุผำ

188 ปทุมธำนี คลองหลวง ทม.ท่ำโขลง น.ส.วำสนำ  ยองเข

189 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.หลักหก นำงปยินำฏ   ล่ำมละคร

190 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี ทต.หลักหก นำงวันทนีย์   ธงศรี

191 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี อบต.บำงหลวง น.ส.ปรียำรัตน์  หนูคง

192 ปทุมธำนี เมืองปทุมธำนี อบต.บำงหลวง นำงวันดี   มำจิตร

193 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ ทต.ระแหง น.ส.ศรัณยำพทัธ์   เสือฟกั

194 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ อบต.คูบำงหลวง น.ส.ดำรัตน์  วิบลูย์เชื้อ

195 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ อบต.คูบำงหลวง น.ส.กลัยกร   วลำสินธ์ุ

196 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ อบต.คูบำงหลวง น.ส.สุภำพร  วัลย์เครือ

197 ปทุมธำนี ลำดหลุมแกว้ อบต.คูบำงหลวง น.ส.สุนันท์   เขียวบ ำรุง

198 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ทต.ล ำลูกกำ ว่ำที่ ร.อ.นพโรจน์  วุฒิวิชัยรัตน์

199 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ทต.ล ำลูกกำ น.ส.จิตติมำ  สังวำลย์เงิน

200 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ อบต.บงึคอไห นำงวรำยุภัสร์    ละมัยจันทร์

201 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ อบต.บงึคอไห น.ส.ทิฆมัพร   รวมลี

202 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ อบต.ล ำลูกกำ พ.อ.พลวัฒน์  เกง่ขุนทด

203 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.เชียงรำกใหญ่ น.ส.กมลำ   ฉมิออ่น

204 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.เชียงรำกใหญ่ น.ส.ภัธทรำ     เขียวอ ำพร

205 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.บำ้นง้ิว น.ส.อมัรำ  จินอำตัน

206 ปทุมธำนี สำมโคก อบต.บำ้นง้ิว นำงเตือนใจ  ผลวำรินทร์

207 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.บงึช ำออ้ นำงชุลีพร  ตำลช่วง

208 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.บงึช ำออ้ น.ส.ประภัสสร  บญุพำ

209 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต.บงึบอน นำยวัลลภ  ออ่นแย้ม

210 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ ทต.กบนิทร์ นำงจุฑำมำส  ฤทธ์ิบรูณ์

211 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ ทต.กบนิทร์ น.ส. องุ่น   ขุนศรี

212 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ อบต.บอ่ทอง น.ส.ชลณภัทร จีนประชำ

213 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ อบต.บำ้นนำ นำงสมใจ   ผลจันทร์
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214 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ อบต.บำ้นนำ น.ส.จันทร์เพญ็   สนตำเภร

215 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ อบต.บำ้นนำ น.ส.นริศรำ   ภำวงษ์บน

216 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ อบต.เมืองเกำ่ นำยสมพงษ์  ออทอลำน

217 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ อบต.เมืองเกำ่ นำยวรวัฒน์  ช่วยไธสง

218 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ อบต.เมืองเกำ่ นำยอำภรณ์    บญุสม

219 ปรำจีนบรีุ กบนิทร์บรีุ อบต.เมืองเกำ่ นำงนุจนำต    นำคช่วย

220 ปรำจีนบรีุ นำดี ทต.นำดี น.ส.รัตนำภรณ์ บญุมี

221 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.แกง่ดินสอ น.ส.สุดตำ   วันแกว้

222 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.แกง่ดินสอ นำงระเบยีบ   จันทร์ส ำรวม

223 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.ทุ่งโพธ์ิ น.ส.กฤตพร  พลิำทอง

224 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.ทุ่งโพธ์ิ น.ส.พชัรีญำ  เพช็รโพธ์ิ

225 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.นำดี น.ส.เพลินภิรมย์ สินกัว่

226 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.นำดี น.ส.ปญุญิสำ นำประเสริฐ

227 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.บพุรำหมณ์ น.ส.ชินนำฎ กำญจนธนำกลุ

228 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.บพุรำหมณ์ น.ส.จำรุวรรณ์ หลิตำกจิ

229 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.สะพำนหนิ น.ส.กนกพรรณ รัตนสร้อย

230 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.สะพำนหนิ น.ส.วิลำวรรณ์ พรมน่วม

231 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.สะพำนหนิ นำงละมัย เข็มทอง

232 ปรำจีนบรีุ นำดี อบต.ส ำพนัตำ นำงขวัญใจ ม่วงงำม

233 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง ทต.บำ้นสร้ำง น.ส.ลัดดำ  งำมสง่ำ

234 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง ทต.บำ้นสร้ำง นำยศุภโชค บญุเล็ก

235 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง อบต.บำงกระเบำ นำงปิน่มณี   ชำญชนะวิวัฒน์

236 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง อบต.บำงเตย น.ส.อสิรีย์ เหมิจิรวงศ์

237 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง อบต.บำงเตย ส.อ.นพรัตน์  อนิภิรมย์

238 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง อบต.บำงเตย นำยกมัปนำท  ประเสริฐ

239 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง อบต.บำงแตน นำยสกล    สุขประพำฬ

240 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง อบต.บำงพลวง น.ส.ศรัณย์รัตน์  ประครองพนัธ์

241 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง อบต.บำงพลวง น.ส.วชิรญำณ์  จันทร์แดง

242 ปรำจีนบรีุ บำ้นสร้ำง อบต.บำงพลวง น.ส.สุพรรษำ   อำกำศ

243 ปรำจีนบรีุ ประจันตคำม ทต.โพธ์ิงำม น.ส.เอมอร   สนับบญุ

244 ปรำจีนบรีุ ประจันตคำม ทต.โพธ์ิงำม นำยสุรชัย   สมบรูณ์ศักด์ิ
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245 ปรำจีนบรีุ ประจันตคำม อบต.เกำะลอย นำงฐิตำรีย์   นิธรัตน์กลุ

246 ปรำจีนบรีุ ประจันตคำม อบต.เกำะลอย น.ส.อรุณี    อเนกบณุย์

247 ปรำจีนบรีุ ประจันตคำม อบต.เกำะลอย น.ส.ณภัสร์วัลย์  สุขเจริญ

248 ปรำจีนบรีุ ประจันตคำม อบต.บำ้นหอย น.ส.วิไลวรรณ  สกกิลู

249 ปรำจีนบรีุ ประจันตคำม อบต.บฝุ้ำย นำยบ ำเพญ็  ปญัญำ

250 ปรำจีนบรีุ ประจันตคำม อบต.ประจันตคำม นำงจิรำ   บญุกระพอื

251 ปรำจีนบรีุ ประจันตคำม อบต.หนองแกว้ นำยอทุิศ   ล้ ำจุมจัง

252 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ ทต.บำ้นนำปรือ น.ส.ประกำยพร   อถิะริยะ

253 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ ทต.บำ้นนำปรือ น.ส.โชษิตำ   แดงศิริ

254 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ ทต.บำ้นนำปรือ น.ส.สุทธิพงษ์  เปรมปรัชญำ

255 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบจ.ปรำจีนบรีุ น.ส.จงรักษ์   พนัธ์ุประเสริฐ

256 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบจ.ปรำจีนบรีุ น.ส.ยุพำ   ลีจุย้

257 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบจ.ปรำจีนบรีุ น.ส.สำวิภำ  เต็มประสงค์

258 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.โคกไม้ลำย นำงกนกอร  ไชยพงษ์

259 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.โคกไม้ลำย นำงบญุญำดำ  ศรีสุข

260 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.โคกไม้ลำย นำงกญัญำภัค  บญุมำนิตย์

261 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.ท่ำงำม นำยกรณรรฆ ์ พดัทอง

262 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.โนนหอ้ม น.ส.สร้อยทอง  ทิตสรรพพำ

263 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.โนนหอ้ม น.ส.วรี   พรมโคตร

264 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.บำงเดชะ นำงสิริรัตน์ สุจิตระหะ

265 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.ไม้เค็ด น.ส.ธนิดำ   แดงกลู

266 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.รอบเมือง น.ส.ณัฐพร  สมใจ

267 ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ อบต.รอบเมือง นำยกติิศักด์ิ  พรมสวัสด์ิ

268 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ ทต.กรอกสมบรูณ์ น.ส.สุพสัตรำ  คนรักษ์

269 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ ทต.กรอกสมบรูณ์ น.ส.บษุณีย์  เหย่ียวมนต์ชัย

270 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.ดงกระทงยำม นำงณัฐภัสสร  จิตรเพยีรค้ำ

271 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.ดงกระทงยำม นำงอนงค์นำถ  แกว้แกน่

272 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.ดงกระทงยำม น.ส.สินีนำฏ  ศุภนคร

273 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.ท่ำตูม นำยวิชัย  ปณุพงษ์ไชย

274 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.ท่ำตูม น.ส.นันทนำ  อำรีรำษฎร์

275 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.ศรีมหำโพธิ น.ส.จินทิรำ  ภำวงษ์
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276 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.ศรีมหำโพธิ นำงเทียมทอง  ศรีครำม

277 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.ศรีมหำโพธิ นำงสำคร คุ้มจิตร์

278 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.ศรีมหำโพธิ น.ส.ศุภจิรัสย์  กนัหำพนัธ์

279 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.หนองโพรง นำงอรอมุำ  ค้ ำชู

280 ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธ์ิ อบต.หนองโพรง นำงทิพวรรณ  ซ่ือตรง

281 ปรำจีนบรีุ ศรีมโหสถ ทต.โคกปบี นำงกญัสพฒัน์   ฝำกกลำง

282 พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ ทต.ท่ำหลวง นำยอนุรักษ์   ลักษณะภู่

283 พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ ทต.ท่ำหลวง นำงมะยุรี   ลักษณะภู่

284 พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ อบต.จ ำปำ น.ส.ศิริพร ม่วงวิจิตร

285 พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ อบต.ท่ำเจ้ำสนุก น.ส.สุกญัญำ  ยืนยง

286 พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ อบต.วังแดง นำงจีระนุช  ภู่รัตน์

287 พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ อบต.ศำลำลอย น.ส.อรอมุำ   เนื่องมหำ

288 พระนครศรีอยุธยำ นครหลวง ทต.นครหลวง น.ส.วิจิตรำ  ศรีสว่ำง

289 พระนครศรีอยุธยำ นครหลวง อบต.บอ่โพง น.ส.อมลรัตน์  ทรัพย์สืบ

290 พระนครศรีอยุธยำ บำงซ้ำย อบต.ปลำยกลัด นำยวิโรจน์  พวงเพยีรงำม

291 พระนครศรีอยุธยำ บำงซ้ำย อบต.ปลำยกลัด น.ส.สำยฝน  มงคลนำม

292 พระนครศรีอยุธยำ บำงซ้ำย อบต.ปลำยกลัด น.ส.วำสนำ  พลอยแดง

293 พระนครศรีอยุธยำ บำงไทร ทต.รำชครำม นำงมณี   ศรีทอง

294 พระนครศรีอยุธยำ บำงไทร อบต.โคกช้ำง น.ส.สุนีย์  งำมนิมิตร

295 พระนครศรีอยุธยำ บำงไทร อบต.บำ้นกลึง นำงสุกญัญำ  สรรพวัฒน์

296 พระนครศรีอยุธยำ บำงไทร อบต.ไม้ตรำ นำงนภำพร  บริสุทธ์ิ

297 พระนครศรีอยุธยำ บำงไทร อบต.ไม้ตรำ นำงกรรณ์ฤทัย  สุขสุแพทย์

298 พระนครศรีอยุธยำ บำงบำล อบต.กบเจำ นำงวำรุณี  สละ

299 พระนครศรีอยุธยำ บำงบำล อบต.น้ ำเต้ำ น.ส.ศิริกร  ไวยสิทธ์ิ

300 พระนครศรีอยุธยำ บำงบำล อบต.น้ ำเต้ำ น.ส.สมลักษณ์  วงษ์สนอง

301 พระนครศรีอยุธยำ บำงบำล อบต.บำ้นคลัง นำยจิรศักด์ิ  ไกรเพยีร

302 พระนครศรีอยุธยำ บำงบำล อบต.บำ้นคลัง น.ส.ผลินภัทร์  สังข์สมบรูณ์

303 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะหนั อบต.บำงเด่ือ นำยธรดล หมวดรุ่ง

304 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะหนั อบต.โพธ์ิสำมต้น น.ส.ทัศนำวรรณ  งำมสอำด

305 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะหนั อบต.โพธ์ิสำมต้น น.ส.ปณิุกำ  ปัน้ลำย

306 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะหนั อบต.โพธ์ิสำมต้น น.ส.โชษิตำ ประทีปทอง
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307 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะหนั อบต.โพธ์ิสำมต้น นำงอมรรัตน์  ปัน้ทอง

308 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะอนิ ทต.ตลำดเกรียบ น.ส.ธัณย์สิตำ วงพตัร์วรโชติ

309 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะอนิ อบต.เกำะเกดิ นำยชำญชัย  อำษำสุนย์

310 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะอนิ อบต.บำงประแดง นำยสมบติั  จันดำรักษ์

311 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะอนิ อบต.บำ้นหว้ำ น.ส.ณัฐพร  จันทร์คืน

312 พระนครศรีอยุธยำ บำ้นแพรก อบต.ส ำพะเนียง นำงภัทรำลี   ยินดีชำติ

313 พระนครศรีอยุธยำ บำ้นแพรก อบต.ส ำพะเนียง น.ส.ทิพย์วิมล  ใจออ่น

314 พระนครศรีอยุธยำ ผักไห่ ทม.ผักไห่ น.ส.ศรีวรรณ  อรุณรุ่ง

315 พระนครศรีอยุธยำ ผักไห่ อบต.ดอนลำน น.ส.ฐิตำพร  แย้มทัศนำ

316 พระนครศรีอยุธยำ ผักไห่ อบต.ดอนลำน นำยโกศล  พุม่พนิิจ

317 พระนครศรีอยุธยำ ผักไห่ อบต.ท่ำดินแดง น.ส.วรำภรณ์ สืบไว

318 พระนครศรีอยุธยำ ผักไห่ อบต.ท่ำดินแดง น.ส.พติติภรณ์ ฉลอม

319 พระนครศรีอยุธยำ ผักไห่ อบต.ลำดชิด น.ส.นภสร  ทองชำติ

320 พระนครศรีอยุธยำ ผักไห่ อบต.ลำดชิด นำงทัศนีย์  วงษ์ค ำ

321 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ ทม.อโยธยำ น.ส.ธัญนันท์ ทองสุข

322 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ ทม.อโยธยำ นำงรพพีร  ทองสุข

323 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ ทม.อโยธยำ นำงสำยภิรมย์  นัยกจิ

324 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ อบต.คลองตะเคียน นำงพรพรรณ  สังคเลิศ

325 พระนครศรีอยุธยำ ภำชี อบต.โคกม่วง นำยศำนิตย์ ขันธนำค

326 พระนครศรีอยุธยำ ภำชี อบต.โคกม่วง น.ส.ภิญญดำ เทอดสุทธิรณภูมิ

327 พระนครศรีอยุธยำ มหำรำช อบต.บำ้นใหม่ นำงพรนภำ แย้มวงษ์

328 พระนครศรีอยุธยำ มหำรำช อบต.บำ้นใหม่ นำงสุพรรณำ ผลนัย

329 พระนครศรีอยุธยำ ลำดบวัหลวง อบต.คลองพระยำบนัลือ นำงมะลิวัลย์ ลอยชื่น

330 พระนครศรีอยุธยำ ลำดบวัหลวง อบต.คลองพระยำบนัลือ น.ส.โสระญำ มำลำอี

331 พระนครศรีอยุธยำ ลำดบวัหลวง อบต.พระยำบนัลือ น.ส.อรสำ  พชันี

332 พระนครศรีอยุธยำ ลำดบวัหลวง อบต.พระยำบนัลือ น.ส.อรอมุำ  สันททรัพย์

333 พระนครศรีอยุธยำ ลำดบวัหลวง อบต.หลักชัย น.ส.รสสุคนธ์ ชมภูพำน

334 พระนครศรีอยุธยำ ลำดบวัหลวง อบต.หลักชัย นำงนิรมล  คงวิริยะวิทยำ

335 พระนครศรีอยุธยำ ลำดบวัหลวง อบต.หลักชัย นำยกำนต์ ไชยเชำวน์

336 พระนครศรีอยุธยำ วังน้อย อบต.วังจุฬำ น.ส.กำญจน์สุฎำ จินตภำสุตนันท์

337 พระนครศรีอยุธยำ เสนำ ทม.เสนำ นำงสุภัคร  กระสินธ์ุ
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338 พระนครศรีอยุธยำ เสนำ อบต.ชำยนำ นำงวลัยภรณ์  พลับชิต

339 พระนครศรีอยุธยำ เสนำ อบต.สำมตุ่ม นำยสุพจน์ อนิทร์จันทร์

340 พระนครศรีอยุธยำ อทุัย อบต.เสนำ นำงรักชนก  ภู่โต

341 พระนครศรีอยุธยำ อทุัย อบต.เสนำ ว่ำที่ ร.ต.สิทธิชัย  วรรณมำศ

342 พะเยำ ภูซำง อบต.เชียงแรง น.ส.วรำรัตน์ กอ้นค ำ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

343 พงังำ คุระบรีุ อบต.เกำะพระทอง น.ส.เพยีงโสม  ดำรำแสง

344 พจิิตร วังทรำยพนู ทต.หนองปล้อง จ.ส.ท.สำนิตย์ สำมัญเขตกจิ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

345 พจิิตร วังทรำยพนู ทต.หนองปล้อง นำงบษุรำ สำมัญเขตกจิ ย้ำยมำจำกรุ่น 2

346 เพชรบรูณ์ บงึสำมพนั อบต.หนองแจง น.ส.บญุญดำ เม่งอ ำพนั

347 เพชรบรูณ์ บงึสำมพนั อบต.หนองแจง นำยดิเรก อำสำสินธ์

348 เพชรบรูณ์ บงึสำมพนั อบต.หนองแจง น.ส.กหุลำบ เปีย่มสุข

349 มหำสำรคำม โกสุมพสัิย อบต.เขวำไร่ น.ส.ศีลศรัณย์  ศีลคุณ

350 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.น้ ำค ำใหญ่ น.ส.ปวีณำ อนิทร์เพง็

351 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.น้ ำค ำใหญ่ น.ส.นงลักษณ์ หลักค ำ

352 ร้อยเอด็ โพธ์ิชัย อบต.ดอนโอง นำงวัฒนำ   ขวัญแกว้

353 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพนทอง นำงทัณฑิมำ พรรณสุข

354 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพนทอง นำงกำยำ วงศ์สำยเชื้อ

355 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพนทอง น.ส.ดวงจันทร์ พลเย่ียม

356 ร้อยเอด็ เมยวดี ทต.บุง่เลิศ นำยณัฐพล ศรีแกว้

357 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.โคกเจริญ นำงกนกกำญจน์ เผยศิริ

358 ลพบรีุ โคกเจริญ อบต.วังทอง นำงณฤมล อำวะกลุ

359 ลพบรีุ โคกส ำโรง อบต.โคกส ำโรง น.ส.ขนิษฐำ  ไชยสัตย์

360 ลพบรีุ โคกส ำโรง อบต.ดงมะรุม น.ส.ธำรำรัตน์  สุขสบำย

361 ลพบรีุ โคกส ำโรง อบต.ดงมะรุม น.ส.นิชำนันท์ กองศิริ

362 ลพบรีุ โคกส ำโรง อบต.ดงมะรุม น.ส.กลัยำ ไทยยินดี

363 ลพบรีุ โคกส ำโรง อบต.ดงมะรุม น.ส.สุนทร  แกวโสตร

364 ลพบรีุ ชัยบำดำล อบต.ม่วงค่อม นำงสุวภัทร ภักดีศรี

365 ลพบรีุ ชัยบำดำล อบต.ม่วงค่อม น.ส.จิดำภำ  จงรักชอบ

366 ลพบรีุ ท่ำวุ้ง อบต.บำงล่ี นำงเยำวลักษณ์  แย้มย่ิง

367 ลพบรีุ ท่ำวุ้ง อบต.บำงล่ี น.ส.สุภำวดี  มำกพงษ์

368 ลพบรีุ ท่ำหลวง ทต.บำ้นท่ำหลวง นำงศิริพร มหกิลุ
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369 ลพบรีุ ท่ำหลวง ทต.บำ้นท่ำหลวง นำงมยุรำ คณะศำสน์

370 ลพบรีุ ท่ำหลวง อบต.ซับจ ำปำ น.ส.สำวินี  สุระขันธ์

371 ลพบรีุ ท่ำหลวง อบต.ซับจ ำปำ นำงสุดำรัตน์  ภู่เกดิ

372 ลพบรีุ ท่ำหลวง อบต.ท่ำหลวง นำงศิริรัตน์  ใจดี

373 ลพบรีุ ท่ำหลวง อบต.หวัล ำ น.ส.ชัชชญำ  ชัยปวุรัตน์

374 ลพบรีุ ท่ำหลวง อบต.หวัล ำ น.ส.นุชจรี  รอดทอง

375 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.ดอนดึง น.ส.สุมำลี ทองอนิทร์

376 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.ดอนดึง นำงนิยม นำน้ ำเชี่ยว

377 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.บำงขำม น.ส.สิริลัษณ์ ศรีเฉลิม

378 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.พคุำ น.ส.ศศิธรรัตน์  พงษ์บรรเทำ

379 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.พคุำ นำงถำวร ศูนย์ปำน

380 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.พคุำ น.ส.สรรณวิษำ  พนัธ์ุศรี

381 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.พคุำ น.ส.ผำสุข แปน้แกว้

382 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.โพนทอง น.ส.ชวัลรวี   วิภพอนันต์ชัย

383 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.โพนทอง นำงวนิดำ ประจันตเสน

384 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.สำยหว้ยแกว้ น.ส.พชัรี พนัธุมิตร

385 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.สำยหว้ยแกว้ น.ส.พจนำ กจิสุขชัยพรหมำ

386 ลพบรีุ บำ้นหมี่ อบต.หนองเมือง นำงเพชรลดำ กมลพนัธ์

387 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ ทต.กกโก ว่ำที่ ร.อ.กติติ  สิงหส์วัสด์ิ

388 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.ตะลุง น.ส.ธนิตำภรณ์  สิทธิทรัพย์

389 ลพบรีุ เมืองลพบรีุ อบต.บำ้นข่อย น.ส.พรเพญ็ ทองดี

390 ล ำพนู เมืองล ำพนู ทต.บำ้นกลำง น.ส.จิรประภำ  มณีขัติย์

391 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ น.ส.ณัฐกำนต์  นำมทอง

392 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ.ศรีสะเกษ นำงนงลักษณ์  เสียงดี

393 ศรีสะเกษ วังหนิ อบต.ศรีส ำรำญ นำง  พรตำ ประสำรทอง

394 สงขลำ ระโนด อบต.บำ้นขำว นำยกติติ  ด้วงเหมือน

395 สมุทรปรำกำร พระประแดง อบต.บำงกระสอบ นำงสุภำวดี เนียมแจ้ง ย้ำยมำจำกรุ่น 3

396 สมุทรปรำกำร พระประแดง อบต.บำงกระสอบ น.ส.กมลวรรณ ตู่ไธสง ย้ำยมำจำกรุ่น 3

397 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร อบต.แพรกษำ นำงจิรำพร  บวัสำย

398 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร อบต.แพรกษำ น.ส.ภัสสร  เลิศสุวรรณ

399 สมุทรสงครำม เมืองสมุทรสงครำม อบต.ท้ำยหำด นำงนภำพร ตันเจริญ
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400 สมุทรสำคร กระทุ่มแบน อบต.ท่ำเสำ น.ส.อำฎิฟะฮ์ ปำกซิ

401 สระบรีุ แกง่คอย ทม.ทับกวำง นำงสวรรยำ โสพึง่ไทย

402 สระบรีุ แกง่คอย ทม.ทับกวำง น.ส.ธัญญ์นรี  สำลี

403 สระบรีุ แกง่คอย อบต.ช ำผักแพว ส.อ.บญุเหลือ จิตดี

404 สระบรีุ แกง่คอย อบต.เตำปนู น.ส.อริยำภรณ์ มีเงินลำดนิธิโชติ

405 สระบรีุ แกง่คอย อบต.เตำปนู นำงประภำศิริ บญุยรัตกลิน

406 สระบรีุ แกง่คอย อบต.ท่ำมะปรำง น.ส.รินทร์วดี โอฬำรชัยกติติ

407 สระบรีุ แกง่คอย อบต.หนิซ้อน น.ส.ปภำวี  ร่วมบญุมี

408 สระบรีุ แกง่คอย อบต.หนิซ้อน น.ส.ดวงธิดำ  โมสืบแสน

409 สระบรีุ แกง่คอย อบต.หนิซ้อน นำยนฤพนธ์  เฉลิมกจิ

410 สระบรีุ เฉลิมพระเกยีรติ ทต.หน้ำพระลำน น.ส.วิไล สำระเดช

411 สระบรีุ บำ้นหมอ ทต.ท่ำลำน นำยพนิิจ  ละอองปลิว

412 สระบรีุ บำ้นหมอ อบต.โคกใหญ่ นำยณรงค์ฤทธ์ิ   นนทสอน

413 สระบรีุ บำ้นหมอ อบต.โคกใหญ่ น.ส.พรทิพย์  โตโสภณ

414 สระบรีุ พระพทุธบำท ทต.พกุรำง ว่ำที่ร.ต.หญิงณิชำรีย์  มำกสุริย์วงศ์

415 สระบรีุ พระพทุธบำท ทต.พกุรำง น.ส.วิรำภรณ์  ข ำแกว้

416 สระบรีุ พระพทุธบำท อบต.พคุ ำจำน นำยวรวิทย์ คมชัยศักด์ิ

417 สระบรีุ เมืองสระบรีุ ทต.ตะกดุ นำยยุทธนำ  ใจดี

418 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.ดำวเรือง น.ส.มงคลรัตน์  เตโช

419 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.ดำวเรือง นำงเอมอร   กลุสิงห์

420 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.หนองปลำไหล นำงวรรณภำ แพงท้ำว

421 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.หนองปลำไหล นำยธนวัฒน์  สุกดิบ

422 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.หนองปลำไหล นำยสมัย  แกว้เกษเกีย้ง

423 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.หนองปลำไหล น.ส.ชนิดำ งำมพร้อม

424 สระบรีุ เมืองสระบรีุ อบต.หนองปลำไหล นำยสุรสีห ์ โพธิบตุร

425 สระบรีุ วังม่วง ทต.ค ำพรำน นำงบศุรำ   อำจปอ้ง

426 สระบรีุ วังม่วง ทต.ค ำพรำน นำงนันทนำ   บญุเกษม

427 สระบรีุ วิหำรแดง อบต.คลองเรือ นำงวิรัชญำ  โพธ์ิศรี

428 สระบรีุ วิหำรแดง อบต.วิหำรแดง นำงจิตติภัท  เพยีนำมโคตร

429 สระบรีุ วิหำรแดง อบต.หนองหมู น.ส.เพญ็จันทร์ โง้วสกลุ

430 สระบรีุ วิหำรแดง อบต.หนองหมู น.ส.รุ่งศรี   คงสมบรูณ์
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431 สระบรีุ เสำไห้ ทต.บำ้นยำง นำยประสิทธ์ิ  ดีจันทร์หอม

432 สระบรีุ เสำไห้ ทต.บำ้นยำง นำงอบุล  อรุณรัตน์

433 สระบรีุ เสำไห้ อบต.ช้ำงไทยงำม น.ส.พรรณี   ครองธรรม

434 สระบรีุ เสำไห้ อบต.บำ้นยำง น.ส.มลิษำ   สุดประเสริฐ

435 สระบรีุ เสำไห้ อบต.ม่วงงำม นำงแอนนำ  เมฆพยัพ

436 สระบรีุ เสำไห้ อบต.เริงรำง น.ส.ทิฆมัพร  จ ำปำทอง

437 สระบรีุ หนองแค อบต.โคกตูม น.ส.พรศิริ  เผียะผำบรัตนะ

438 สระบรีุ หนองแค อบต.โคกแย้ น.ส.วิชุดำ  มีบบุผำ

439 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองจรเข้ นำงปณิุกำ  ศรีเพช็ร์

440 สระบรีุ หนองแค อบต.หนองจรเข้ น.ส.นนท์นภสพชัร  แสนสุข

441 สระบรีุ หนองแซง ทต.หนองแซง นำงมัชฌิมำ   ศรีแสง

442 สระบรีุ หนองแซง ทต.หนองแซง นำงสัจจำภรณ์  บปุผำสุวรรณ

443 สระบรีุ หนองแซง อบต.ไกเสำ น.ส.เกษร   นำคสุทธ์ิ

444 สระบรีุ หนองแซง อบต.โคกสะอำด น.ส.ชลธิชำ หอมกล่ิน

445 สระบรีุ หนองโดน อบต.หนองโดน น.ส.หทัยรัตน์  พงษ์เพง็

446 สิงหบ์รีุ ค่ำยบำงระจัน อบต.คอทรำย น.ส.ปำรวี   รัตนพไิชย

447 สิงหบ์รีุ ค่ำยบำงระจัน อบต.คอทรำย นำงวิไล   คณำฤทธ์ิ

448 สิงหบ์รีุ บำงระจัน อบต.บำ้นจ่ำ นำงบญุเตือน  เครือแกว้

449 สิงหบ์รีุ บำงระจัน อบต.บำ้นจ่ำ นำยบรัุสกร  กองทอง

450 สิงหบ์รีุ บำงระจัน อบต.พกัทัน นำงเบญจมำศ วรรณศิริ

451 สิงหบ์รีุ บำงระจัน อบต.สระแจง นำงณัฐสุดำ  กอ้นทอง

452 สิงหบ์รีุ บำงระจัน อบต.สระแจง น.ส.อษุำ  หุม้ไหม

453 สิงหบ์รีุ บำงระจัน อบต.สระแจง นำงรุ่งนภำ  ภู่พลอย

454 สิงหบ์รีุ บำงระจัน อบต.สระแจง น.ส.อทุุมพร  ปัน้เกตุ

455 สิงหบ์รีุ พรหมบรีุ อบต.บำ้นแปง้ นำยเอนก  พศิแพว

456 สิงหบ์รีุ พรหมบรีุ อบต.พระงำม นำงจิรำพร  รองแกว้

457 สิงหบ์รีุ พรหมบรีุ อบต.พระงำม น.ส.อธิพร แสงนวล

458 สิงหบ์รีุ พรหมบรีุ อบต.โรงช้ำง นำยมนต์รัตน์  เขียวสะอำด

459 สิงหบ์รีุ เมืองสิงหบ์รีุ ทม.สิงหบ์รีุ นำยยำพร  พงษ์ขำว

460 สิงหบ์รีุ เมืองสิงหบ์รีุ อบต.จักรสีห์ น.ส.องัคณำ ด่ำนสุขณรงค์

461 สิงหบ์รีุ เมืองสิงหบ์รีุ อบต.จักรสีห์ นำงสุนิษำ  ศรีคุ้ม
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462 สิงหบ์รีุ อนิทร์บรีุ ทต.ทับยำ น.ส.ดำรัตน์  ฟกัโต

463 สิงหบ์รีุ อนิทร์บรีุ ทต.ทับยำ น.ส.ศรินทิพย์  ศรีอ ำไพ

464 สิงหบ์รีุ อนิทร์บรีุ อบต.ง้ิวรำย นำงสุธิมำ  พนัธ์ศิริ

465 สิงหบ์รีุ อนิทร์บรีุ อบต.ชีน้ ำร้ำย น.ส.สุภำรัตน์  ศรีภำ

466 สิงหบ์รีุ อนิทร์บรีุ อบต.ทองเอน น.ส.ทิพำกร  กำญจนภำชน์

467 สิงหบ์รีุ อนิทร์บรีุ อบต.ท่ำงำม น.ส.วำสนำ   เหลือสิงกลุ

468 สิงหบ์รีุ อนิทร์บรีุ อบต.อนิทร์บรีุ นำงสมสกลุ  อ ำพนัศิริ

469 สิงหบ์รีุ อนิทร์บรีุ อบต.อนิทร์บรีุ น.ส.เยำวลักษณ์  ครรธิตะวงศ์

470 สุพรรณบรีุ เดิมบำงนำงบวช ทต.นำงบวช น.ส.กณัณ์นภัส  ภูสินเตชภัสส์

471 สุพรรณบรีุ เดิมบำงนำงบวช อบต.โคกช้ำง นำงภิญญำพชัญ์ ทับทิมดี

472 สุพรรณบรีุ เดิมบำงนำงบวช อบต.โคกช้ำง น.ส.สุรีรัตน์  ไชยรัตน์

473 สุพรรณบรีุ เดิมบำงนำงบวช อบต.ปำ่สะแก น.ส.ศุภักษร  น้ ำใจดี

474 สุพรรณบรีุ เดิมบำงนำงบวช อบต.ปำ่สะแก น.ส.ศิริพรรณ  กนิิพนัธ์

475 สุพรรณบรีุ เดิมบำงนำงบวช อบต.ยำงนอน นำงรักษิณำ  จันทร

476 สุพรรณบรีุ เดิมบำงนำงบวช อบต.ยำงนอน น.ส.ขนิษฐำ  แซ่กำว

477 สุพรรณบรีุ บำงปลำม้ำ อบต.จรเข้ใหญ่ น.ส.สิริกร  แสงสุริยำ

478 สุพรรณบรีุ บำงปลำม้ำ อบต.จรเข้ใหญ่ นำงนฤมล  ธรรมรัตน์

479 สุพรรณบรีุ บำงปลำม้ำ อบต.องครักษ์ นำยไชสิทธ์ิ  กจิประชำกร

480 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.บำงกุง้ น.ส.นภัสวรรณ แกว้ค ำ

481 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ ทต.บำงกุง้ น.ส.พรพมิล เจริญสุข

482 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.ทับตีเหล็ก นำงวัสศมนฆณ์ ปรีชำพธันะ

483 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.พหิำรแดง นำยบญัชำ วิจิตรพำนิชกลุ

484 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.พหิำรแดง นำยวรำกร อรุณเลิศรัศมี

485 สุพรรณบรีุ เมืองสุพรรณบรีุ อบต.พหิำรแดง น.ส.ร่ืนฤดี  วงศ์ค ำจันทร์

486 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต์ อบต.บำงงำม นำยณรงค์ทัศ  ทองสุข

487 สุพรรณบรีุ ศรีประจันต์ อบต.บำงงำม นำยสมคะเนย์  ขวัญออ่น

488 สุพรรณบรีุ สองพีน่้อง อบต.บำงพลับ พ.จ.อ.พฒันพงศ์  แสนโพธ์ิ

489 สุพรรณบรีุ สองพีน่้อง อบต.บำงพลับ น.ส.ยุวลักษณ์ โปรยบ ำรุง

490 สุพรรณบรีุ อูท่อง ทต.บำ้นดอน น.ส.ปริยณัฏฐ์   อเุทศนันทน์

491 สุพรรณบรีุ อูท่อง อบต.สระพงัลำน น.ส.พณณกร   วงษ์กณัหำ

492 หนองบวัล ำภู ศรีบญุเรือง อบต.ทรำยทอง นำงปยิวรรณ ค ำสมหมำย
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493 หนองบวัล ำภู ศรีบญุเรือง อบต.ทรำยทอง นำยชัชวำล ขันซ้ำย

494 หนองบวัล ำภู ศรีบญุเรือง อบต.ทรำยทอง นำงสำวอำภำภรณ์ ไชยพมิพ์

495 อำ่งทอง ไชโย ทต.ไชโย น.ส.พฐิชญำณ์ รัตนฐีรวัฒน์

496 อำ่งทอง ไชโย ทต.ไชโย น.ส.เอือ้งพร อิม่ย้ิม

497 อำ่งทอง ปำ่โมก ทต.ปำ่โมก นำงสุพนิดำ   กองรัมย์

498 อำ่งทอง ปำ่โมก ทต.ปำ่โมก นำงเกณิกำ   เสือหนั

499 อำ่งทอง ปำ่โมก อบต.สำยทอง นำงนภำพร  จันสนิท

500 อำ่งทอง ปำ่โมก อบต.สำยทอง น.ส.วรำภรณ์ ชัยกลุ

501 อำ่งทอง โพธ์ิทอง ทต.ร ำมะสัก น.ส.นิตยำ  ออ่นนิ่ม

502 อำ่งทอง โพธ์ิทอง ทต.ร ำมะสัก น.ส.ตรีรัตน์  ปอ้งหมู่

503 อำ่งทอง เมืองอำ่งทอง ทต.โพสะ น.ส.กสุุมำ  ทองสร้อย

504 อำ่งทอง เมืองอำ่งทอง ทต.โพสะ น.ส.ภัทรำนิษฐ์  อมุิสำ

505 อำ่งทอง เมืองอำ่งทอง อบต.บำ้นแห น.ส.วิมล   แจ่มอ ำพร

506 อำ่งทอง เมืองอำ่งทอง อบต.บำ้นแห นำงรัชนี   พึง่พำ

507 อำ่งทอง เมืองอำ่งทอง อบต.ย่ำนซ่ือ น.ส.กลัยกร วิหกเหนิ

508 อำ่งทอง วิเศษชัยชำญ ทต.บำงจัก น.ส.ศิริฉตัร์  สุวรรณศร

509 อำ่งทอง วิเศษชัยชำญ ทต.ม่วงเต้ีย ดร.อบุลรัตน์  แสวงผล

510 อำ่งทอง วิเศษชัยชำญ ทต.วิเศษไชยชำญ นำยสำธิต  จำดเรียบร้อย

511 อำ่งทอง วิเศษชัยชำญ ทต.วิเศษไชยชำญ น.ส.จิรำภรณ์  พลำยบวั

512 อำ่งทอง วิเศษชัยชำญ ทต.วิเศษไชยชำญ นำงยุภำ   นำเลิศ

513 อำ่งทอง วิเศษชัยชำญ อบต.คลองขนำก น.ส.ณัฐกำนต์   แกว้ศรี

514 อำ่งทอง วิเศษชัยชำญ อบต.ไผ่จ ำศีล น.ส.ศิริลักษณ์   ธีระไทย

515 อำ่งทอง วิเศษชัยชำญ อบต.ไผ่จ ำศีล น.ส.ผกำมำศ   เพช็รโต

516 อำ่งทอง สำมโก้ ทต.สำมโก้ นำงชวัลนุช  แพทย์หลักฟำ้

517 อำ่งทอง สำมโก้ ทต.สำมโก้ น.ส.อทินทร์ชญำน์    พลูสวัสด์ิ

518 อำ่งทอง แสวงหำ ทต.เพชรเมืองทอง นำงฐิติกำ  บตุรปรำรมย์

519 อำ่งทอง แสวงหำ อบต.จ ำลอง น.ส.ชิสำ  โรจนบวร

520 อำ่งทอง แสวงหำ อบต.จ ำลอง พ.จ.อ.พชิัย   สุนทรนันท์

521 อำ่งทอง แสวงหำ อบต.หว้ยไผ่ น.ส.กลัยำ  บตุรนิล

522 อำ่งทอง แสวงหำ อบต.หว้ยไผ่ น.ส.หทัยำ  โพธ์ิเกดิ

523 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน ทต.โคกกง่ นำงรัชนี ศรีชำเชษฐ์
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524 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน ทต.โคกกง่ นำงสุภักดี ดำวใส

525 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน อบต.โคกสำร นำงสำวิตรี ตำทอง

526 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน อบต.โคกสำร น.ส.องัคณำ เผ่ำเพง็

527 อ ำนำจเจริญ หวัตะพำน อบต.หนองแกว้ ประยูญ ยอดมงคล

528 อ ำนำจเจริญ หวัตะพำน อบต.หนองแกว้ น.ส.อรทัย สอนกลำง

529 อทุัยธำนี ทัพทัน ทต.ตลุกดู่ นำงนะวะรัตน์  พงษ์ดี

530 อทุัยธำนี ทัพทัน อบต.หนองกระทุ่ม นำงบญุญำดำ เถำวัลย์

531 อทุัยธำนี บำ้นไร่ อบต.ทัพหลวง พ.อ.อ.สุวรรณ  เกษแกว้

532 อทุัยธำนี บำ้นไร่ อบต.ทัพหลวง น.ส.จำรุณี  สุกศรี

533 อทุัยธำนี เมืองอทุัยธำนี ทต.หำดทนง นำงมณสิชำ  อ่ ำส ำโรง

534 อทุัยธำนี เมืองอทุัยธำนี ทต.หำดทนง นำยพงษ์พนัธ์  เตมียนันท์

535 อทุัยธำนี เมืองอทุัยธำนี อบต.หนองแก นำงรุจิรำ เทียนเงิน

536 อทุัยธำนี ลำนสัก อบต.ทุ่งนำงำม นำยรุ่งเรือง  เกตุเมือง

537 อทุัยธำนี ลำนสัก อบต.ทุ่งนำงำม น.ส.ศิริลักษณ์   พรคง

538 อทุัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ ทต.พลวงสองนำง นำยพงษกร  ภู่วงษ์งำม

539 อทุัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ อบต.บอ่ยำง นำยจักรกฤษ  จ ำปำ

540 อทุัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ อบต.หนองหลวง นำงนิลวรรณ  มังคะโชติ

541 อทุัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ อบต.หนองหลวง น.ส.ดวงหทัยวรรณ  พรมชำติ

542 อทุัยธำนี หนองฉำง ทต.หนองฉำง นำยไพโรจน์   รัสมี

543 อทุัยธำนี หนองฉำง อบต.ทุ่งพง นำงรัชนี   ฟองบรรจง

544 อทุัยธำนี หนองฉำง อบต.ทุ่งพง นำงยุพนิ แสงแกว้

545 อทุัยธำนี หนองฉำง อบต.หนองนำงนวล นำงมำลิน  พระสนชุ่ม

546 อทุัยธำนี หนองฉำง อบต.หนองนำงนวล น.ส.พชัรำ  วัฒนกสิกรรม

547 อทุัยธำนี หนองฉำง อบต.หนองนำงนวล น.ส.รุ้งเพชร  โพธ์ิพงษ์

548 อทุัยธำนี หว้ยคต อบต.หว้ยคต นำงณัฐนรี  ดีเทียน

549 อทุัยธำนี หว้ยคต อบต.หว้ยคต น.ส.สุธำทิพย์  อูสิ่น

550 อบุลรำชธำนี ทุ่งศรีอดุม อบต.กดุเรือ น.ส.จิตรกำญจนำ สีสำย

551 อบุลรำชธำนี ทุ่งศรีอดุม อบต.กดุเรือ นำยสุวิทย์  รำตรี

552 อบุลรำชธำนี น้ ำยืน อบต.เกำ่ขำม น.ส.ศุภรดำ ประสพสุข

553 อบุลรำชธำนี น้ ำยืน อบต.เกำ่ขำม ส.อ.เมืองมนต์ ทุมมำกร

554 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร อบต.ทรำยมูล นำงศศิธร  ศรีวะวงศ์
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555 อบุลรำชธำนี พบิลูมังสำหำร อบต.บำ้นแขม นำยนันทกร  พลศรี

556 อบุลรำชธำนี ส ำโรง อบต.โคกสว่ำง นำงหทัยกำญจน์ วันแกว้

557 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.วิภำรัตน์ รอดแกว้ ติดต่อกบั จนท.

558 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงสรินนำ จันทร์เพญ็ ติดต่อกบั จนท.

559 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ชิษณุชำ เกตศักด์ิ ติดต่อกบั จนท.

560 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สลักจิตร  ไชยวงษ์ ติดต่อกบั จนท.

561 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ฐณิชชำ โนวิชัย ติดต่อกบั จนท.

562 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.จิตรำ  อรุณ ติดต่อกบั จนท.

563 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงวำสนำ  ชูชื่น ติดต่อกบั จนท.

564 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยธนภัสสร์  ดุลยำธิกำร ติดต่อกบั จนท.

565 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สุภิศำ  อูสิ่น ติดต่อกบั จนท.

566 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ปำณิสรำ  ขัดค ำกอง ติดต่อกบั จนท.

567 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยกำรุณ  พริิยำยน ติดต่อกบั จนท.

568 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ณภัสสรณ์  ค ำสด ติดต่อกบั จนท.

569 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ปทุมมำ   ทองดี ติดต่อกบั จนท.

570 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ปำลิตำ   แซ่โง้ว ติดต่อกบั จนท.

571 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ชุติมำ  แกว้นิล ติดต่อกบั จนท.

572 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงธนวรรณ  กล่ินหอม ติดต่อกบั จนท.

573 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.พเยำว์   จันทรำ ติดต่อกบั จนท.

574 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยวันชัย  ผอบนำง ติดต่อกบั จนท.

575 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.จินตนำ  ค ำสูง ติดต่อกบั จนท.

576 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงรัตนำ  แกว้กลู ติดต่อกบั จนท.

577 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยกนก  กลัมพสุต ติดต่อกบั จนท.

578 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.จุฑำรัตน์  ฉิง่เชิด ติดต่อกบั จนท.

579 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ศิริพร   กนัข ำ ติดต่อกบั จนท.

580 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สุวิมล  เกดิมณี ติดต่อกบั จนท.

581 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงกณัทิมำ   ตรีแดงน้อย ติดต่อกบั จนท.

582 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สุภำวดี  ศรีวิไชย ติดต่อกบั จนท.

583 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.พฒันำ  ธิเศษ ติดต่อกบั จนท.

584 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำยภำนุวัฒน์   สร้อยโท ติดต่อกบั จนท.

585 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.กิง่กำญจน์  ชัยเสนำ ติดต่อกบั จนท.
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586 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงภำวนำ  จันทยพงษ์ศรี ติดต่อกบั จนท.

587 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงจิตตำนันท์  ศรสูง ติดต่อกบั จนท.

588 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- พ.จ.อ.จิรัตน์  เชื้อประทุม ติดต่อกบั จนท.

589 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- พ.จ.อ.นรำธร   ค ำสอน ติดต่อกบั จนท.

590 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงยุพำวดี ปำนทองค ำ ติดต่อกบั จนท.

591 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สุนีย์  อนินำ ติดต่อกบั จนท.

592 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงพจิิตรำ  บญุสรรค์ ติดต่อกบั จนท.

593 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ศศิธร  โรจน์วิทยำ ติดต่อกบั จนท.

594 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นำงฬียำพรรณ  สุระแสงประเสริฐ ติดต่อกบั จนท.

595 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.วิไล   กล่ินมณฑำ ติดต่อกบั จนท.

596 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ฐณัฏญ์กฤตำ นำชิน ติดต่อกบั จนท.


