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ที่ จังหวัด จ ำนวน หมำยเหตุ

(คน)

1 กำฬสินธุ์ 6

2 กระบี่ 3

3 กำญจนบุรี 37

4 ก ำแพงเพชร 7

5 ขอนแก่น 11

6 จันทบุรี 29

7 ฉะเชิงเทรำ 23

8 ชลบุรี 25

9 ชัยนำท 2

10 ชัยภูมิ 9

11 เชียงรำย 6

12 เชียงใหม่ 13

13 ตรำด 8

14 นครนำยก 2

15 นครปฐม 14

16 นครพนม 3

17 นครรำชสีมำ 43

18 นครศรีธรรมรำช 12

19 นครสวรรค์ 10

20 นนทบุรี 6

21 นรำธิวำส 2

22 บึงกำฬ 6

23 บุรีรัมย์ 18

24 ปทุมธำนี 12

จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมฝึกอบรม
โครงกำรฝึกอบรมสวัสดกิำรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

รุ่นที ่ 3  วันที ่ 21 - 23  กันยำยน  ๒๕๕๘
ณ  วังรี  รีสอร์ท  อ. เมอืงนครนำยก  จ. นครนำยก
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ที่ จังหวัด จ ำนวน หมำยเหตุ

(คน)

25 ประจวบคีรีขันธ์ 19

26 ปรำจีนบุรี 11

27 พระนครศรีอยุธยำ 13

28 พะเยำ 11

29 พังงำ 3

30 พิจิตร 6

31 พิษณุโลก 7

32 เพชรบุรี 24

33 เพชรบูรณ์ 17

34 แพร่ 6

35 มุกดำหำร 1

36 แม่ฮ่องสอน 1

37 ยโสธร 2

38 ยะลำ 4

39 ร้อยเอ็ด 13

40 ระนอง 5

41 ระยอง 26

42 รำชบุรี 23

43 ลพบุรี 13

44 ล ำปำง 6

45 ล ำพูน 8

46 เลย 8

47 ศรีสะเกษ 10

48 สกลนคร 9

49 สตูล 1

50 สมุทรปรำกำร 15

51 สมุทรสงครำม 10

52 สมุทรสำคร 15
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ที่ จังหวัด จ ำนวน หมำยเหตุ

(คน)

53 สระแก้ว 32

54 สระบุรี 14

55 สิงห์บุรี 3

56 สุโขทัย 11

57 สุพรรณบุรี 6

58 สุรินทร์ 11

59 หนองคำย 5

60 หนองบัวล ำภู 7

61 อ่ำงทอง 5

62 อ ำนำจเจริญ 4

63 อุดรธำนี 9

64 อุตรดิตถ์ 9

65 อุทัยธำนี 1

66 อุบลรำชธำนี 13

67 ไม่พบข้อมูล 101

รวม 825
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ล ำดบัที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ชือ่ - สกุล หมำยเหตุ

1 กระบี่ อ.เมอืงกระบี่ อบต.เขำครำม นำงสำวศรัณย์รัชต์ ไวกจิกำรณ์

2 กระบี่ อ.อำ่วลึก อบต.อำ่วลึกนอ้ย นำยอนนัต์ อดีเกดิ

3 กระบี่ อ.อำ่วลึก อบต.อำ่วลึกเหนอื นำยสุทิศ รอบคอบ

4 กำญจนบรีุ อ.เลำขวัญ ทต.หนองฝ้ำย น.ส.สุชิน  พลำยมี

5 กำญจนบรีุ อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย อบต.จรเข้เผือก น.ส.ศศมน สัมพดำ

6 กำญจนบรีุ อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย อบต.จรเข้เผือก น.ส.ประภำพร เจตบตุร

7 กำญจนบรีุ อ.ทองผำภมูิ ทต.ท่ำขนนุ น.ส.เสำวลักษณ์ ถนอมบญุ

8 กำญจนบรีุ อ.ท่ำมว่ง อบต.บำ้นใหม่ วิชชุตำ   วีระกลุ ติดต่อกบั จนท.

9 กำญจนบรีุ อ.ท่ำมะกำ ทต.พระแท่นล ำพระยำ น.ส.สุขใจ  ชินเจริญทรัพย์

10 กำญจนบรีุ อ.ท่ำมะกำ อบต.ตะคร้ ำเอน นำงปวีณำ ดิษผล

11 กำญจนบรีุ อ.ท่ำมะกำ อบต.ท่ำมะกำ นำงสำวิตรี วิไล

12 กำญจนบรีุ อ.ท่ำมะกำ อบต.ท่ำเสำ นำงภทัรพร  ผ่องใส

13 กำญจนบรีุ อ.ท่ำมะกำ อบต.แสนตอ นำงวิภำวรรณ จงพิพัฒนว์ณิชย์

14 กำญจนบรีุ อ.ท่ำมะกำ อบต.หวำยเหนยีว น.ส.ทิวำวรรณ จิตร์เพ่ง

15 กำญจนบรีุ อ.บอ่พลอย ทต.หนองรี น.ส.สุกญัญำ  ทศพร

16 กำญจนบรีุ อ.บอ่พลอย ทต.หนองรี น.ส.นนัทนจิ  สุขลำภ

17 กำญจนบรีุ อ.บอ่พลอย อบต.ช่องด่ำน นำงดวงนภำ แสนกลุ

18 กำญจนบรีุ อ.พนมทวน ทต.ดอนเจดีย์ นำงจันทร์จิรำ สมบติัอ ำนวยโชค

19 กำญจนบรีุ อ.พนมทวน ทต.ดอนเจดีย์ นำยสมยศ สมบติัอ ำนวยโชค

20 กำญจนบรีุ อ.พนมทวน ทต.ดอนเจดีย์ น.ส.จุรีพร ด้วงเดช

21 กำญจนบรีุ อ.พนมทวน ทต.ดอนเจดีย์ น.ส.จำรุวรรณ ทองอุน่

22 กำญจนบรีุ อ.เมอืงกำญจนบรีุ ทต.ท่ำมะขำม น.ส.พัชรี แกว้กอง

23 กำญจนบรีุ อ.เมอืงกำญจนบรีุ ทต.ท่ำมะขำม น.ส.ดณยำ ขำวจุย้

24 กำญจนบรีุ อ.เมอืงกำญจนบรีุ อบต.บำ้นเกำ่ น.ส.ณปภชั กล่ินเกษร

25 กำญจนบรีุ อ.เมอืงกำญจนบรีุ อบต.บำ้นเกำ่ นำยศิริพงษ ์จิณแพทย์

26 กำญจนบรีุ อ.เมอืงกำญจนบรีุ อบต.วังด้ง น.ส.อรวรรณ สุขใส

27 กำญจนบรีุ อ.เมอืงกำญจนบรีุ อบต.หนองบวั น.ส.ขนษิฐำ รัตนมโนรมย์

รำยชือ่ผู้เขำ้ร่วมโครงกำรฝึกอบรมสวัสดกิำรและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

รุ่นที ่ 3  วันที ่ 21 - 23  กันยำยน  2558

ณ  วังรี  รีสอร์ท  อ. เมอืงนครนำยก  จ. นครนำยก
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ล ำดบัที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ชือ่ - สกุล หมำยเหตุ

28 กำญจนบรีุ อ.เลำขวัญ ทต.หนองฝ้ำย น.ส.สุชิน  พลำยมี

29 กำญจนบรีุ อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.แมก่ระบงุ นำยสัญญำ โปยกกั

30 กำญจนบรีุ อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.แมก่ระบงุ น.ส.กนกอร ศรีประกอบศุกร์

31 กำญจนบรีุ อ.ศรีสวัสด์ิ อบต.หนองเปด็ นำยเชำว์วรรธน ์ไชยมงคล

32 กำญจนบรีุ อ.สังขละบรีุ อบต.หนองลู นำงธนญัญำ ภบูดีเดชำวัต

33 กำญจนบรีุ อ.สังขละบรีุ อบต.หนองลู นำงอำรีย์ จุลวัน

34 กำญจนบรีุ อ.หว้ยกระเจำ ทต.หว้ยกระเจำ นำงศุภสิรำ  ใคร่ครวญ

35 กำญจนบรีุ อ.หว้ยกระเจำ ทต.หว้ยกระเจำ นำงปัน้หยำ สุนทรสุวรรณ์

36 กำญจนบรีุ อ.หว้ยกระเจำ อบต.ดอนแสลบ น.ส.มทัธนำ    สรไกร

37 กำญจนบรีุ อ.หว้ยกระเจำ อบต.ดอนแสลบ น.ส.วรณัน   เชือ้งำม

38 กำญจนบรีุ อ.หว้ยกระเจำ อบต.ดอนแสลบ นำงศุภรัศมื ์ รังสีชุติพัฒน์

39 กำญจนบรีุ อ.หว้ยกระเจำ อบต.ดอนแสลบ นำงณัฏยำ  สอนใจ

40 กำญจนบรีุ อ.หว้ยกระเจำ อบต.ดอนแสลบ น.ส.สมพร  หอมทวนลม

41 กำฬสินธุ์ อ.กฉุินำรำยณ์ อบต.กดุหว้ำ นำยวีระศักด์ิ วิเศษศรี

42 กำฬสินธุ์ อ.ค ำมว่ง อบต.ดินจี่ นำย วิชัย กำรถัก

43 กำฬสินธุ์ อ.ค ำมว่ง อบต.โพน นำงสำวอนงค์พร  แสงภกัดี

44 กำฬสินธุ์ อ.ดอนจำน ทต.ดอนจำน น.ส.เปรมฤทัย  ใจทำน

45 กำฬสินธุ์ อ.เมอืงกำฬสินธุ์ ทต.หว้ยโพธิ์ น.ส.เข็มเพชร บญุสุนทรกลุ

46 กำฬสินธุ์ อ.เมอืงกำฬสินธุ์ ทต.หว้ยโพธิ์ น.ส.นนัทพร อบอำษำ

47 ก ำแพงเพชร อ.ขำณุวรลักษบรีุ อบต.บอ่ถ้ ำ น.ส.ภทัรชนก ไพจิตรศรี

48 ก ำแพงเพชร อ.ปำงศิลำทอง อบต.หนิดำต นำงจันทร์เพ็ญ  มลูผลึก

49 ก ำแพงเพชร อ.เมอืงก ำแพงเพชร ทต.คลองแมล่ำย น.ส.สุมำลี กล้ำกสิกจิ

50 ก ำแพงเพชร อ.เมอืงก ำแพงเพชร ทต.คลองแมล่ำย น.ส.พวงเพชร จัน่ศรี

51 ก ำแพงเพชร อ.เมอืงก ำแพงเพชร อบต.ธ ำมรงค์ นำยกมล รองเมอืง

52 ก ำแพงเพชร อ.เมอืงก ำแพงเพชร อบต.สระแกว้ นำงวรลักษณ์ เวชกร

53 ก ำแพงเพชร อ.เมอืงก ำแพงเพชร อบต.สระแกว้ นำงอนสุรำ มำด้วง

54 ขอนแกน่ อ.ซ ำสูง อบต.คูค ำ นำงสำวศุภรักษ ์ออ่นหล้ำ

55 ขอนแกน่ อ.ซ ำสูง อบต.คูค ำ นำงล ำเภำ กสันกุำ

56 ขอนแกน่ อ.น้ ำพอง อบต.พังทุย นำยกติิศักด์ิ บวัใหญ่รักษำ

57 ขอนแกน่ อ.เมอืงขอนแกน่ ทต.ส ำรำญ นำงสมยงค์ เสำส ำรำญ

58 ขอนแกน่ อ.สีชมพู อบต.สีชมพู นำงวัลยรัตน ์สีหะวงษ์
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ล ำดบัที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ชือ่ - สกุล หมำยเหตุ

59 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง ทต.หนองสองหอ้ง น.ส.  ฉัฐมณฑน ์ เพ็ชรตะกัว่

60 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.ดงเค็ง นำงเจติยำ  นมสัไธสง

61 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.ดงเค็ง นำย ธีระ  อว้นสำ

62 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.หนองสองหอ้ง นำงพัชรินทร์  เเสนสุข

63 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.หนองสองหอ้ง นำย ประกติ  สินชู

64 ขอนแกน่ อ.หนองสองหอ้ง อบต.หนองสองหอ้ง นำยส ำเนยีง  สุดดี

65 จันทบรีุ อ.มะขำม ทต.วังแซ้ม นำงพรทิพย์ บวัผลิ

66 จันทบรีุ อ.แกง่หำงแมว อบต.ขุนซอง นำยเชียว พงษศ์รี

67 จันทบรีุ อ.แกง่หำงแมว อบต.ขุนซ่อง น.ส.โยษติำ  ค ำสนทิ

68 จันทบรีุ อ.แกง่หำงแมว อบต.ขุนซ่อง น.ส.ธนพร  บ ำรุง

69 จันทบรีุ อ.แกง่หำงแมว อบต.ขุนซ่อง นำงอทุัยรัตน ์ แว่นเต่ือรอง

70 จันทบรีุ อ.ขลุง ทต.บอ่เวฬุ นำงกำญจนำ  สวัสดี

71 จันทบรีุ อ.ขลุง อบต.ตรอกนอง น.ส.ประกำยฟ้ำ ร่ำร่ืน

72 จันทบรีุ อ.ขลุง อบต.ตะปอน น.ส.ชุติมำ เขตภบิำล

73 จันทบรีุ อ.ขลุง อบต.มำบไพ น.ส.ภทัรำพร สิทธิเจริญ

74 จันทบรีุ อ.ขลุง อบต.วังสรรพรส นำงวิภำรัตน ์เจริญประมง

75 จันทบรีุ อ.ขลุง อบต.วังสรรพรส นำยทรงศักด์ิ  เรืองศรีมัน่

76 จันทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู ทต.คลองพลู น.ส.ปนดัดำ  พงษส์ ำรำญ

77 จันทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู ทต.คลองพลู น.ส.วนดิำ  พูลพัก

78 จันทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู ทต.ชำกไทย น.ส.พจนำ บญุเทียม

79 จันทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู ทต.ชำกไทย น.ส.สุนศิำ คืนดี

80 จันทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู ทต.ชำกไทย น.ส.ธิดำ ด้วงนุย้

81 จันทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู ทต.ตะเคียนทอง นำงอญัชลี บตุรธำจำรย์

82 จันทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู ทต.พลวง นำงประภำพร ภริมย์ชม

83 จันทบรีุ อ.เขำคิชฌกฏู ทต.พลวง นำงสำวอมัพร ภแูกว้

84 จันทบรีุ อ.ท่ำใหม่ ทต.เนนิสูง นำงเครือมำศ นำคเจือทอง

85 จันทบรีุ อ.นำยำยอำม อบต.ช้ำงข้ำม น.ส.อรณิชำ ผลพูล

86 จันทบรีุ อ.นำยำยอำม อบต.วังโตนด นำงวันดี นอ้ยพิกลุ

87 จันทบรีุ อ.นำยำยอำม อบต.วังใหม่ นำงภทัรำพร สุนำกร

88 จันทบรีุ อ.โปง่น้ ำร้อน อบต.โปง่น้ ำร้อน นำงอธิษฐำน แดงออ่น

89 จันทบรีุ อ.มะขำม ทต.มะขำมเมอืงใหม่ น.ส.มลฤดี เย็นสบำย
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ล ำดบัที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ชือ่ - สกุล หมำยเหตุ

90 จันทบรีุ อ.มะขำม ทต.อำ่งคีรี นำยวิชัย ผลมำก

91 จันทบรีุ อ.เมอืงจันทบรีุ ทต.พลับพลำ น.ส.ธัญวรัตน ์สิริตติยำนนท์

92 จันทบรีุ อ.สอยดำว อบต.ปะตง น.ส.นงนชุ อูแ่สนขันธ์

93 จันทบรีุ อ.แหลมสิงห์ อบต.บำงสระเกำ้ น.ส.ศุลี โธวริส

94 ฉะเชิงเทรำ อ.ท่ำตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรำ น.ส.ภทัรำพร  ธนภรภสัธนทั

95 ฉะเชิงเทรำ อ.ท่ำตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรำ นำงชุลีพร  แกว้อคัรฮำด

96 ฉะเชิงเทรำ อ.ท่ำตะเกยีบ อบต.คลองตะเกรำ น.ส.ศิริพร  พิมแพง

97 ฉะเชิงเทรำ อ.บำงปะกง ทต.บำงปะกง น.ส.พัชรดำ จันทะคู

98 ฉะเชิงเทรำ อ.บำงปะกง ทต.บำงปะกง น.ส.ประภสัศร อน้เกษม

99 ฉะเชิงเทรำ อ.บำงปะกง ทต.พิมพำ น.ส.กฤติญำ อนิทสิทธิ์

100 ฉะเชิงเทรำ อ.บำ้นโพธิ์ ทต.เทพรำช น.ส.ยศยำ ธีระธนกำนต์กลุ

101 ฉะเชิงเทรำ อ.บำ้นโพธิ์ อบต.คลองประเวศ น.ส.ชืน่นภำ ค ำแนน่

102 ฉะเชิงเทรำ อ.แปลงยำว ทต.แปลงยำว นำงจรินทร์ ค ำพูล

103 ฉะเชิงเทรำ อ.แปลงยำว ทต.แปลงยำว นำงจรินทร์ ค ำพูล

104 ฉะเชิงเทรำ อ.แปลงยำว ทต.แปลงยำว น.ส.ชุลีพร ตันฮะเส็ง

105 ฉะเชิงเทรำ อ.แปลงยำว อบต.หวัส ำโรง จ.ส.อ.นรัินดร์  เอมสถิตย์

106 ฉะเชิงเทรำ อ.พนมสำรคำม ทต.เกำะขนนุ นำยธนวัฒน ์วัฒนจิรพันธ์

107 ฉะเชิงเทรำ อ.พนมสำรคำม ทต.เกำะขนนุ ว่ำที่ พ.ต.ไพรัตน ์สินเจริญ

108 ฉะเชิงเทรำ อ.พนมสำรคำม ทต.พนมสำรคำม น.ส.แต้ว ศรีสุวรรณ

109 ฉะเชิงเทรำ อ.เมอืงฉะเชิงเทรำ อบต.บำงตีนเปด็ นำงสำวสุพิชญำกรณ์ แกว้พิจิตร

110 ฉะเชิงเทรำ อ.เมอืงฉะเชิงเทรำ อบต.บำงไผ่ นำงพวงผกำ ต้ังวำนชิกพงษ์

111 ฉะเชิงเทรำ อ.เมอืงฉะเชิงเทรำ อบต.วังตะเคียน น.ส.สุกำนดำ เลำะมำน

112 ฉะเชิงเทรำ อ.สนำมชัยเขต อบต.คู้ยำยหมี น.ส.นติยำ จันคณำ

113 ฉะเชิงเทรำ อ.สนำมชัยเขต อบต.ทุ่งพระยำ น.ส.พรรษชล มสัีตย์

114 ฉะเชิงเทรำ อ.สนำมชัยเขต อบต.ลำดกระทิง นำงจันทิมำ  งำมวงษ์

115 ฉะเชิงเทรำ อ.สนำมชัยเขต อบต.ลำดกระทิง น.ส.ณัฐนนัท์  ประยูรทรัพย์

116 ฉะเชิงเทรำ อ.สนำมชัยเขต อบต.ลำดกระทิง น.ส.ณัฐพัชร์  สมคัรกสิกรรม

117 ชลบรีุ อ.เกำะจันทร์ ทต.ท่ำบญุมี น.ส.สุจันทรำ วงษน์อก

118 ชลบรีุ อ.บอ่ทอง อบต.เกษตรสุวรรณ นำงณฤทัย เกตุหอม

119 ชลบรีุ อ.บำ้นบงึ ทต.บำ้นบงึ น.ส.ภคัญำ อนิไชยะ

120 ชลบรีุ อ.พนสันคิม ทต.กฏุโง้ง น.ส.สุภำรัตน ์พุทธรักษำ
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121 ชลบรีุ อ.พนสันคิม ทต.กฏุโง้ง นำงณัฐวรรณ ชลธำร

122 ชลบรีุ อ.พนสันคิม อบต.วัดหลวง น.ส.สุพิชญำ ศรีสวรรค์

123 ชลบรีุ อ.พนสันคิม อบต.หนองปรือ นำงรัถยำ รัตนทิพย์

124 ชลบรีุ อ.พนสันคิม อบต.หนองปรือ นำยบวร ลำบรีุ

125 ชลบรีุ อ.พนสันคิม อบต.หนำ้พระธำตุ น.ส.มะลิวรรณ์ พิมพ์บตุร

126 ชลบรีุ อ.พนสันคิม อบต.หนำ้พระธำตุ น.ส.รัญยรัตน ์สุวรรณะ

127 ชลบรีุ อ.พำนทอง อบต.บำ้นเกำ่ น.ส.น้ ำออ้ย  คำรทอง

128 ชลบรีุ อ.พำนทอง อบต.บำ้นเกำ่ นำยสุมนต์ สว่ำงภพ

129 ชลบรีุ อ.พำนทอง อบต.หนองหงษ์ นำงมำลิน ีไพรอนนัต์

130 ชลบรีุ อ.พำนทอง อบต.หนองหงษ์ นำงสำวสกลุรัตน ์รัตนโสม

131 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ ทต.หนองไมแ้ดง นำงนพวรรณ วีรโอฬำรสิทธิ์

132 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ ทต.หนองไมแ้ดง น.ส.ศิริลักษณ์ มมีำก

133 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ อบจ.ชลบรีุ นำงสำวรัศม ีนำคโชติ

134 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ อบจ.ชลบรีุ นำยธีรวัฒน ์สดใส

135 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ อบจ.ชลบรีุ นำยวัชระ ลีละศำสตร์

136 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ อบจ.ชลบรีุ นำงกญัญำ ตินตะบรุะ

137 ชลบรีุ อ.เมอืงชลบรีุ อบต.ส ำนกับก นำงน้ ำออ้ย  สุขพำนชิย์

138 ชลบรีุ อ.ศรีรำชำ ทม.ศรีรำชำ น.ส.กรกำนต์ ง้ิวรำย

139 ชลบรีุ อ.สัตหบี ทต.เขตรอดุมศักด์ิ พจอ.เฉลิม ส ำเนำกลำง

140 ชลบรีุ อ.สัตหบี ทต.เขตรอดุมศักด์ิ น.ส.วีรวรรณ สุขสวัสด์ิ

141 ชลบรีุ อ.หนองใหญ่ อบต.หำ้งสูง นำยวรกำฬ ก ำแพงแกว้

142 ชัยนำท อ.สรรพยำ อบต.เขำแกว้ นำงสุปรียำ โพทูล

143 ชัยนำท อ.สรรพยำ อบต.เขำแกว้ น.ส.วำรี อว่มทอง

144 ชัยภมิู อ.เกษตรสมบรูณ์ ทต.บำ้นเด่ือ น.ส.พรตะวัน  กติิจันวำนติย์

145 ชัยภมิู อ.แกง้คร้อ อบต.เกำ่ย่ำดี นำย วิชัย จ ำปำทิ

146 ชัยภมิู อ.คอนสวรรค์ อบต.ศรีส ำรำญ นำง สุวณี ไชยไข

147 ชัยภมิู อ.คอนสวรรค์ อบต.ศรีส ำรำญ นำง อรปรียำ จันเรืองศรี

148 ชัยภมิู อ.คอนสำร ทต.คอนสำร น.ส.สุภำรัตน ์ต่ออ ำนำจ

149 ชัยภมิู อ.คอนสำร ทต.คอนสำร นำงสำยพิน เพ็งพำ

150 ชัยภมิู อ.เมอืงชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ น.ส.ธัญยกำนต์ ออ่นหนองหว้ำ

151 ชัยภมิู อ.เมอืงชัยภมูิ อบจ.ชัยภมูิ นำงสุนทรี วัฒโน
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152 ชัยภมิู อ.เมอืงชัยภมูิ อบต.ซับสีทอง นำงพิชชำภทัร์ แสงแพง

153 เชียงรำย อ.พำน อบต.เจริญเมอืง นำงจันทรัตน ์จ ำรัส

154 เชียงรำย อ.พำน อบต.เจริญเมอืง นำงเยำวลักษณ์ ปญัญำอดุ

155 เชียงรำย อ.พำน อบต.สันกลำง น.ส.เยำวลักษณ์  มำหล้ำ

156 เชียงรำย อ.แมล่ำว อบต.โปง่แพร่ นำงสำวอรอนงค์ หมืน่แกว้

157 เชียงรำย อ.แมล่ำว อบต.โปง่แพร่ นำงสำว อ ำพร ไพยะรำช

158 เชียงรำย อ.เวียงแกน่ อบต.ปอ นำยณัฐสิทธิ์ กนัยะ

159 เชียงใหม่ อ.เมอืงเชียงใหม่ ทต.ปำ่แดด นำยสุรพล แสงโสม

160 เชียงใหม่ อ.เมอืงเชียงใหม่ ทต.ปำ่แดด นำงอรพินธ์ ธนะหมี

161 เชียงใหม่ อ.เมอืงเชียงใหม่ ทต.ปำ่แดด นำยอดุลย์ ทัวมผ้ึง

162 เชียงใหม่ อ.เมอืงเชียงใหม่ ทต.ปำ่แดด น.ส.อำพัชรินทร์ อนิทุภติู

163 เชียงใหม่ อ.แมแ่จ่ม อบต.ปำงหนิฝน นำงเรณู มลูแกว้

164 เชียงใหม่ อ.แมแ่ตง ทม.เมอืงแกนพัฒนำ นำยนฐัพงษ ์ ใจเจ็น

165 เชียงใหม่ อ.แมว่ำง อบต.ทุ่งรวงทอง น.ส.ธัญญลักษณ์ สำยอดุม

166 เชียงใหม่ อ.สะเมงิ อบต.แมส่ำบ น.ส.มยุรี ไชยสุภำ

167 เชียงใหม่ อ.สันทรำย ทต.สันนำเมง็ นำยเกษมสุข ขำวเหลือง

168 เชียงใหม่ อ.สันทรำย ทต.สันนำเมง็ น.ส.เชำวน ีสุริยะค ำ

169 เชียงใหม่ อ.สันทรำย ทต.หนองแยง นำงศศิวิมล น ำผล

170 เชียงใหม่ อ.สันทรำย ทต.หนองแยง นำงกำญจนำ จินะกำร

171 เชียงใหม่ อ.สันปำ่ตอง อบต.มะขุนหวำน น.ส.สิริพร สกลุวัฒนะ

172 ตรำด อ.เกำะกดู อบต.เกำะกดู นำยประชำ คิดดี

173 ตรำด อ.เขำสมงิ อบต.ทุ่งนนทรี น.ส.ณัฎฐ์กฤตำ อำชีวะ

174 ตรำด อ.เขำสมงิ อบต.เทพนมิติ นำงนงนชุ สรรเสริญ

175 ตรำด อ.คลองใหญ่ ทต.คลองใหญ่ นำงสำวนฤดี ฉำยศิริ

176 ตรำด อ.คลองใหญ่ ทต.หำดเล็ก น.ส.สำยพิณ คุ้มปลี

177 ตรำด อ.คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ น.ส.สุภคัจิรำ  ศรีจันทร์

178 ตรำด อ.บอ่ไร่ อบต.บอ่พลอย นำงณัชชำ อดุมขันธ์

179 ตรำด อ.เมอืงตรำด อบต.ท่ำกุม่ น.ส.อำรี อนนัต์

180 นครนำยก อ.บำ้นนำ ทต.ต ำบลบำ้นนำ น.ส.นชุนำรถ ดวงต้ัง

181 นครนำยก อ.บำ้นนำ ทต.บำ้นนำ นำงศุภำกร ศิลประเสริฐ

182 นครปฐม อ.ก ำแพงแสน อบต.ก ำแพงแสน พันจ่ำตรีมำนะ บำงสวนหลวง
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183 นครปฐม อ.ดอนตูม อบต.ล ำเหย นำยอ ำนำจ วัฒนบงกช

184 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.ท่ำพระยำ พ.จ.อ.เอนก ออ่นมัน่คง

185 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.ศรีมหำโพธิ์ นำงชนติตำ  ศรีเฟือง

186 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.หว้ยพลู น.ส.ธิตยำ นกัรู้

187 นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.หว้ยพลู น.ส.เบญจรัตน ์กอรุ่งรัตน์

188 นครปฐม อ.บำงเลน อบต.บำงเลน นำงจำรุวรรณ ธรรมเจริญ

189 นครปฐม อ.บำงเลน อบต.บำงเลน นำงนภสัชนก ธรรมเจริญ

190 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม ทต.โพรงมะเด่ือ นำงสุพร  คูหำ

191 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม ทม.นครปฐม นำยปกำศิต บวัฉุน

192 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม ทม.นครปฐม น.ส.ชนดิำภำ ปยินนัท์จรัสศรี

193 นครปฐม อ.เมอืงนครปฐม อบจ.นครปฐม นำยสันติ ทรัพย์สมบรูณ์

194 นครปฐม อ.สำมพรำน ทต.บำงกระทึก น.ส.พรฤดี คงใจ

195 นครปฐม อ.สำมพรำน อบต.บำงเตย น.ส.รุ่งนภำ  ภมูถิำวร

196 นครพนม อ.ท่ำอเุทน อบต.พะทำย เจ้ำพระยำ  มณีปกรณ์

197 นครพนม อ.เมอืงนครพนม อบต.นำรำชควำย นำงสำววิมลรัตน ์ สุคม

198 นครพนม อ.เมอืงนครพนม อบต.นำรำชควำย นำงสำวอจัฉริเกศ  ขันโมลี

199 นครรำชสีมำ อ.บวัใหญ่ อบต.หว้ยยำง นำงวไลรัตน ์แสนโชติ

200 นครรำชสีมำ อ.บวัใหญ่ อบต.หว้ยยำง นำงสำว ธัญวรัตน ์ผินนอก

201 นครรำชสีมำ อ.ครบรีุ ทต.แชะ น.ส.สรัลธนำ เวียงสันเทียะ

202 นครรำชสีมำ อ.ครบรีุ ทต.แชะ น.ส.บษุยำรัตน ์นนทมำศ

203 นครรำชสีมำ อ.ครบรีุ อบต.โคกกระชำย นำยประจักษ ์ปดัครบรีุ

204 นครรำชสีมำ อ.จักรำช อบต.ทองหลำง นำยวิทยำ  สิงพะเนำว์

205 นครรำชสีมำ อ.จักรำช อบต.สีสุก น.ส.สุคนธรัตน ์แนวกลำง

206 นครรำชสีมำ อ.จักรำช อบต.หนองขำม นำงสมหญิง ตุ้มเมอืงโดน

207 นครรำชสีมำ อ.จักรำช อบต.หนองขำม นำงสำยลม แซมกระโทก

208 นครรำชสีมำ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.พระพุทธ นำงรุ่งนภำ  ชำตยธรรม

209 นครรำชสีมำ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.พระพุทธ นำงสำววรัญญำ  ชูใจ

210 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.ด่ำนใน

นำงสำว ชัญญำกำนต์  ปตุิภมูิ

นรัุกษ์

211 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.ด่ำนใน นำง ศิญำมล  หลวงกจิจำ

212 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.บำ้นแปรง นำงปรำณี ยวดขุนทด

213 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.บำ้นแปรง นำงสำวณัฐกำนต์ ธิมะดี
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214 นครรำชสีมำ อ.ด่ำนขุนทด อบต.บำ้นแปรง นำงอทุัยรัตน ์ช่วยพันธ์

215 นครรำชสีมำ อ.โนนสูง อบต.ขำมเฒ่ำ นำงสำวชนกำนต์ พิมพ์ปรุ

216 นครรำชสีมำ อ.โนนสูง อบต.ขำมเฒ่ำ นำงนงค์ลักษณ์ ศูนย์สูงเนนิ

217 นครรำชสีมำ อ.โนนสูง อบต.ขำมเฒ่ำ นำงสุวำรี กลำยกลำง

218 นครรำชสีมำ อ.โนนสูง อบต.ขำมเฒ่ำ นำงสำวกรรณิกำร์ เอสู้งเนนิ

219 นครรำชสีมำ อ.ประทำย ทต.ปะทำย น.ส.อรัชภรำ นกขุนทอง

220 นครรำชสีมำ อ.ประทำย ทต.ปะทำย น.ส.มยุรำ คิดถูก

221 นครรำชสีมำ อ.ประทำย อบต.หนองพลวง นำยณัฐวุฒิ  ลุนสมบติั

222 นครรำชสีมำ อ.ปกัธงชัย อบต.สะแกรำช นำงสำวกติติมำ ไชยรำช

223 นครรำชสีมำ อ.ปกัธงชัย อบต.สะแกรำช นำงสำว นโิลบล เสียดกิง่

224 นครรำชสีมำ อ.ปกัธงชัย อบต.สะแกรำช นำงสำว วัชลี มรกฎ

225 นครรำชสีมำ อ.ปกัธงชัย อบต.สะแกรำช นำงสำว สำวิตรี เรือนคง

226 นครรำชสีมำ อ.พิมำย อบต.ดงใหญ่ นำงภญิญำมำศ ทรัพย์สุข

227 นครรำชสีมำ อ.พิมำย อบต.ดงใหญ่ น.ส.สุคนธ์รัตน ์หนิดง

228 นครรำชสีมำ อ.พิมำย อบต.ดงใหญ่ นำงสรำธร เหลำวัฒนำ

229 นครรำชสีมำ อ.พิมำย อบต.ดงใหญ่ นำยประยูร เหลำวัฒนำ

230 นครรำชสีมำ อ.เมอืงนครรำชสีมำ ทน.นครรำชสีมำ นำงสำวสุภำพร  กำแกว้

231 นครรำชสีมำ อ.เมอืงนครรำชสีมำ ทน.นครรำชสีมำ นำยพูนศักด์ิ   วัฒนธนำพันธุ์

232 นครรำชสีมำ อ.เมอืงยำง อบต.กระเบือ้งนอก นำงชนน ี แสงเชือ่มตระกลู

233 นครรำชสีมำ อ.เมอืงยำง อบต.กระเบือ้งนอก นำงสำวนงนชุ  วุฒิไธสง

234 นครรำชสีมำ อ.เมอืงยำง อบต.กระเบือ้งนอก นำยจ ำนงค์  พรมสุข

235 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.กดุนอ้ย นำยสมชัย   จุย้จันทึก

236 นครรำชสีมำ อ.สีค้ิว อบต.หนองบวันอ้ย นส.รัชตำ แท้สูงเนนิ

237 นครรำชสีมำ อ.สูงเนนิ อบต.โค้งยำง นำยฐิติวัชร์ จตุรพัฒนำสกลุ

238 นครรำชสีมำ อ.สูงเนนิ อบต.มะเกลือใหม่ จินดำ  จ ำปำ

239 นครรำชสีมำ อ.สูงเนนิ อบต.มะเกลือใหม่ จำรุวรรณ  พร้อมปริศนำ

240 นครรำชสีมำ อ.หนองบญุมำก อบต.สำรภี นำย ศรัญย์พงษ ์ธรรมไชย

241 นครรำชสีมำ อ.หว้ยแถลง อบต.หว้ยแคน นำงอญัชลี ค ำมว่ง

242 นครศรีธรรมรำช อ.ชะอวด อบต.เคร็ง นำงสำว ลัดดำ อนิทนะนก

243 นครศรีธรรมรำช อ.ชะอวด อบต.ท่ำเสมด็ น.ส.ธัญญำมำส ขวัญไฝ

244 นครศรีธรรมรำช อ.ทุ่งสง ทต.ที่วัง น.ส.วิศัลยำ เหมอืนจันทร์
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245 นครศรีธรรมรำช อ.ทุ่งสง ทต.ที่วัง น.ส.พรรณี สุกใส

246 นครศรีธรรมรำช อ.ทุ่งสง ทต.ถ้ ำใหญ่ น.ส.ภรภทัร  เพชรรัตน์

247 นครศรีธรรมรำช อ.ทุ่งสง อบต.นำหลวงเสน นำงสุพิชชำ สุขสงวน

248 นครศรีธรรมรำช อ.บำงขัน อบต.วังหนิ น.ส.รจิตพิชญ์  เหมไพบลูย์

249 นครศรีธรรมรำช อ.ปำกพนงั อบต.ท่ำพญำ นำงสำวอทิตยำ  วัฒนสมยั

250 นครศรีธรรมรำช อ.ปำกพนงั อบต.บำ้นเพิง นำงอภญิญำ บริุนทร์โกษฐ์

251 นครศรีธรรมรำช อ.พิปนู อบต.พิปนู นำงสำวจิตรำ  รักษศ์รีทอง

252 นครศรีธรรมรำช อ.เมอืงนครศรีธรรมรำช อบต.นำทรำย น.ส.วีระพัฒน ์ ทับทุ่ง

253 นครศรีธรรมรำช อ.เมอืงนครศรีธรรมรำช อบต.นำทรำย น.ส.จันจิรำ  สุดปรำง

254 นครสวรรค์ อ.เกำ้เล้ียว อบต.หวัดง น.ส.พิมพ์กมล  นำแกว้

255 นครสวรรค์ อ.เกำ้เล้ียว อบต.หวัดง นำงสำวอรอริิยำ  อภยัภกัด์ิ

256 นครสวรรค์ อ.ตำกฟ้ำ ทต.ตำกฟ้ำ นำงร ำพึง สร้อยแสง

257 นครสวรรค์ อ.ตำกฟ้ำ ทต.ตำกฟ้ำ นำงนศิำรัตน ์กล้ำกสิกำร

258 นครสวรรค์ อ.ตำกฟ้ำ ทต.อดุมธัญญำ น.ส.สุทำรัตน ์พุ่มเจริญ

259 นครสวรรค์ อ.ตำกฟ้ำ ทต.อดุมธัญญำ น.ส.กนกอร จูมี

260 นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย ทต.บรรพตพิสัย นำยณัฐวัชต์ เรียนประเสริฐ

261 นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย ทต.บรรพตพิสัย นำยปริญญำ วรรณประสำธน์

262 นครสวรรค์ อ.ลำดยำว อบต.ศำลเจ้ำไกต่่อ น.ส.ภำวิน ีปัน้นำค

263 นครสวรรค์ อ.ลำดยำว อบต.ศำลเจ้ำไกต่่อ นำย จรัญ พันธุ์รอด

264 นนทบรีุ อ.ไทรนอ้ย อบต.คลองขวำง น.ส.เสำวณีย์ ครูหงษส์ำ

265 นนทบรีุ อ.บำงกรวย อบต.บำงขนนุ นำงปยิฉัตร  เอีย่มพลับใหญ่

266 นนทบรีุ อ.บำงกรวย อบต.บำงขนนุ นำงจำรุวรรณ  พุ่มสงวน

267 นนทบรีุ อ.บำงกรวย อบต.บำงขนนุ นำงธัชกร  โชคสุขเจริญชัย

268 นนทบรีุ อ.เมอืงนนทบรีุ ทต.ไทรมำ้ นำงรัตนฐ์ำนอ์ร โพธิ์เย็น

269 นนทบรีุ อ.เมอืงนนทบรีุ ทต.ไทรมำ้ น.ส.กรณ์ภสัสรณ์  บลูย์สิน

270 นรำธิวำส อ.สุไหงโก-ลก ทต.ปำเสมสั น.ส.พยอม นลิวิสุทธิ์

271 นรำธิวำส อ.สุไหงโก-ลก ทต.ปำเสมสั นำง นำถลดำ กนัวี

272 บงึกำฬ อ.เมอืงบงึกำฬ อบต.โนนสมบรูณ์ นำงสำวเตือนใจ สำรักษ์

273 บงึกำฬ อ.เมอืงบงึกำฬ อบต.โนนสมบรูณ์ นำงณัฐนรี วิชัด

274 บงึกำฬ อ.เมอืงบงึกำฬ อบต.บงึกำฬ นำงสำวโสพิน โพธิ์สอำด

275 บงึกำฬ อ.ศรีวิไล อบต.นำแสง จ.อ.มนตรี ธุหำ
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276 บงึกำฬ อ.ศรีวิไล อบต.นำแสง พ.จ.อ.อนวัช ยุท่ำย่อ

277 บงึกำฬ อ.ศรีวิไล อบต.นำแสง น.ส.ประโรมจิตร มฤีทธิ์

278 บรีุรัมย์ อ.คูเมอืง อบต.หนองขมำร นำยอธิปไตย บไุธสง

279 บรีุรัมย์ อ.คูเมอืง อบต.หนองขมำร นำยธวัชชัย พูนไธสง

280 บรีุรัมย์ อ.ช ำนิ อบต.ช่อผกำ นำงวิลำวัลย์ โสรี

281 บรีุรัมย์ อ.ช ำนิ อบต.ช่อผกำ น.ส.สุภมำส ร่วมชำติ

282 บรีุรัมย์ อ.นำงรอง อบต.ถนนหกั นำงสำวชรินทร์ทิพย์   เจริญศรี

283 บรีุรัมย์ อ.บำ้นกรวด ทต.บำ้นกรวด น.ส.กำญจณำ อยูร่ะมดั

284 บรีุรัมย์ อ.บำ้นกรวด ทต.จันทบเพชร นำยกติิศักด์ิ เกยีรติเจริญศิริ

285 บรีุรัมย์ อ.บำ้นกรวด ทต.บงึเจริญ นำยปญัญำ ปกักำโต

286 บรีุรัมย์ อ.บำ้นกรวด อบต.สำยตะกู นำงบญุธรรม ปกักำโต

287 บรีุรัมย์ อ.บำ้นกรวด อบต.สำยตะกู นำงสำวมำลี กลับประโคน

288 บรีุรัมย์ อ.ประโคนชัย ทต.เขำคอก น.ส.ดวงรัตน ์บญุศรีสุข

289 บรีุรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.บำ้นไทร น.ส.วิจิตรำ สุทำศรี

290 บรีุรัมย์ อ.พุทไธสง อบต.บำ้นจำน น.ส.พิชยำ  ลุนไธสง

291 บรีุรัมย์ อ.พุทไธสง อบต.บำ้นเปำ้ สุพรรณี  เสำแกว้ ติดต่อกบั จนท.

292 บรีุรัมย์ อ.สตึก อบต.ทุ่งวัง นำง ชนำภำ พลจันทึก

293 บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.เมอืงฝ้ำย นำงสำวดำรัตน ์ ส ำรวมรัมย์

294 บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ อบต.เมอืงฝ้ำย นำงบวัผัน  ศิริชัย

295 บรีุรัมย์ อ.หว้ยรำช อบต.ตำเสำ ไมพ่บข้อมลู ติดต่อกบั จนท.

296 ปทุมธำนี อ.คลองหลวง อบต.คลองส่ี นำงพรหมภนินัท์ เฉลิมสุข

297 ปทุมธำนี อ.คลองหลวง อบต.คลองส่ี น.ส.สุรีย์พร อนิทร์รุ่ง

298 ปทุมธำนี อ.ล ำลูกกำ ทต.ล ำไทร นำยปฐวี  ไตรเดช

299 ปทุมธำนี อ.สำมโคก อบต.บำงกระบอื น.ส.ณัฐธิดำ  โตจับ

300 ปทุมธำนี อ.สำมโคก อบต.บำงกระบอื น.ส.ณภำส์ณัฐ  มัง่มี

301 ปทุมธำนี อ.สำมโคก อบต.บำงโพธิ์เหนอื นำยประดิษย์  กลีบโกมทุ

302 ปทุมธำนี อ.สำมโคก อบต.บำงโพธิ์เหนอื นำยภริูนทร์  บญุทิพย์

303 ปทุมธำนี อ.สำมโคก อบต.บำงโพธิ์เหนอื อรพิน  สินทโร ติดต่อกบั จนท.

304 ปทุมธำนี อ.สำมโคก อบต.บำงโพธิ์เหนอื ศิรวดี  พูนเจ้ำทรัพย์ ติดต่อกบั จนท.

305 ปทุมธำนี อ.สำมโคก อบต.บำงโพธิ์เหนอื ปนติำ เช็ก ติดต่อกบั จนท.

306 ปทุมธำนี อ.หนองเสือ อบต.ศำลำครุ นำงเขมณัฏฐ์  กล่ันข ำ
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307 ปทุมธำนี อ.หนองเสือ อบต.ศำลำครุ นำงมณีรัตน ์  พึ่งบวั

308 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อบต.นำหกูวำง นำงนำตยำ พุ่มเรือง

309 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อบต.นำหกูวำง นำงพิมพ์ใจ วณิชยำรุ่งเรือง

310 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อบต.แสงอรุณ น.ส.พรทิพย์  จินดำไทย

311 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อบต.หว้ยยำง น.ส.มณฑกำนต์ หวังถนอม

312 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บำงสะพำน อบต.ก ำเนดินพคุณ นำงจรรยำ  เฉลิมเกยีรต์ิ

313 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บำงสะพำน อบต.ก ำเนดินพคุณ น.ส.ภณัฑิรำ  สละส ำรำญ

314 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บำงสะพำน อบต.แมร่ ำพึง น.ส.อติกำนต์ สระเนยีม

315 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บำงสะพำน อบต.ร่อนทอง น.ส.ดวงดำว เสริมพงษ์

316 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บำงสะพำน อบต.ร่อนทอง นำยบญุฤทธิ์ แดงรักษำ

317 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บำงสะพำนนอ้ย อบต.ปำกแพรก นำงสำยฝน  ทับใหญ่

318 ประจวบคีรีขันธ์ อ.บำงสะพำนนอ้ย อบต.ปำกแพรก น.ส.ทิพยำ  สอนแข็ง

319 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปรำณบรีุ อบต.ปรำณบรีุ นำยธงชัย สมเสนำะ

320 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปรำณบรีุ อบต.ปรำณบรีุ นำยภำคิน จิรภำพูนสุข

321 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปรำณบรีุ อบต.หนองตำแต้ม น.ส.ธัญพัฒน ์เชือ้วงศ์สกลุ

322 ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปรำณบรีุ อบต.หนองตำแต้ม น.ส.นภิำพร รุ่งนฤทัย

323 ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ทต.คลองวำฬ นำยอภนินัท์  ประมงค์

324 ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมอืงประจวบคีรีขันธ์ ทต.คลองวำฬ น.ส.กฤษณำ  พวงเพชร

325 ประจวบคีรีขันธ์ อ.สำมร้อยยอด อบต.ไร่ใหม่ น.ส.โสภำ สุขสมยั

326 ประจวบคีรีขันธ์ อ.สำมร้อยยอด อบต.สำมร้อยยอด น.ส.รัตนำ เส้งสุ้น

327 ปรำจีนบรีุ อ.กบนิทร์บรีุ ทต.เมอืงเกำ่ นำงอำทิตยำ เหมเพชร

328 ปรำจีนบรีุ อ.กบนิทร์บรีุ ทต.เมอืงเกำ่ นำงสุนทรี สุวรรณกฏู

329 ปรำจีนบรีุ อ.กบนิทร์บรีุ ทต.เมอืงเกำ่ ว่ำที่ พ.ต.วันชัย ไวศยด ำรง

330 ปรำจีนบรีุ อ.เมอืงปรำจีนบรีุ อบต.ดงพระรำม น.ส.เสำวลักษณ์ จิตจ ำนงค์

331 ปรำจีนบรีุ อ.เมอืงปรำจีนบรีุ อบต.ดงพระรำม นำยด ำรงศักด์ิ ประสังสิต

332 ปรำจีนบรีุ อ.เมอืงปรำจีนบรีุ อบต.วัดโบสถ์ น.ส.ณัฏฐ์ฤทัย  ถนอมศักด์ิ

333 ปรำจีนบรีุ อ.ศรีมหำโพธิ ทต.ศรีมหำโพธิ์ นำงวิไล แสนใจ

334 ปรำจีนบรีุ อ.ศรีมหำโพธิ ทต.ศรีมหำโพธิ์ นำยวิรัตร บญุอนิทร์

335 ปรำจีนบรีุ อ.ศรีมหำโพธิ อบต.หนองโพรง นำงลัทธพรรณ บญุประคอง

336 ปรำจีนบรีุ อ.ศรีมโหสถ อบต.โคกไทย นำงนธิิดำ  กรัตพงษ์

337 ปรำจีนบรีุ อ.ศรีมโหสถ อบต.โคกปบี น.ส.นพมำศ  เกยีรต์ิปยิะพันธ์
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338 พระนครศรีอยุธยำ อ.ท่ำเรือ ทต.ท่ำหลวง นำยอนรัุกษ ์ลักษณะภู่

339 พระนครศรีอยุธยำ อ.ท่ำเรือ ทต.ท่ำหลวง นำงมะยุรี  ลักษณะภู่

340 พระนครศรีอยุธยำ อ.นครหลวง อบต.ปำกจัน่ นำยฤทธิศักด์ิ ศิลำชัย

341 พระนครศรีอยุธยำ อ.บำงไทร อบต.สนำมชัย นำยวัฒน ์มะลิซ้อน

342 พระนครศรีอยุธยำ อ.บำงปะอนิ ทต.คลองจิก น.ส.ณัฏฐปภำณ์ ทศพร

343 พระนครศรีอยุธยำ อ.พระนครศรีอยุธยำ อบต.หนัตรำ นำยเอกชัย  พัฒฉิม

344 พระนครศรีอยุธยำ อ.พระนครศรีอยุธยำ อบต.หนัตรำ น.ส.พรศรี  โลหะรังสี

345 พระนครศรีอยุธยำ อ.ลำดบวัหลวง ทต.สำมเมอืง ว่ำที่ พ.ต.วิรัส พำนทอง

346 พระนครศรีอยุธยำ อ.ลำดบวัหลวง ทต.สำมเมอืง นำงศันสนยี์ ใบยูซบ

347 พระนครศรีอยุธยำ อ.ลำดบวัหลวง อบต.สิงหนำท น.ส.จิรำภำ อนิทร์ภมูี

348 พระนครศรีอยุธยำ อ.ลำดบวัหลวง อบต.สิงหนำท น.ส.ลภสัพิมล เดชเจริญพรพงศ์

349 พระนครศรีอยุธยำ อ.เสนำ ทต.บำงนมโค น.ส.รุจิรำ   เนตร์จำรุ

350 พระนครศรีอยุธยำ อ.เสนำ ทต.บำงนมโค นำงศิริภรณ์  คืนคลีบ

351 พะเยำ อ.เมอืงพะเยำ ทต.บำ้นต๋อม นำงประนอม จันทร์เชียงมำ

352 พะเยำ อ.เมอืงพะเยำ ทต.บำ้นต๋อม นำยวีระสันต์ ใหมน่ำ

353 พะเยำ อ.ดอกค ำใต้ อบต.สันโค้ง น.ส.สุทธินยี์ วิมลเศรษฐ

354 พะเยำ อ.ภกูำมยำว อบต.หว้ยแกว้ น.ส.ศิริพร  เสมอใจ

355 พะเยำ อ.ภกูำมยำว อบต.หว้ยแกว้ นำงมำลัย  วงศ์ไชย

356 พะเยำ อ.ภกูำมยำว อบต.หว้ยแกว้ น.ส.ฤณทัย  ทองเพ็ชร

357 พะเยำ อ.เมอืงพะเยำ ทต.ท่ำวังทอง นำงประนอม  จิตตะ

358 พะเยำ อ.แมใ่จ ทต.รวมใจพัฒนำ น.ส.ขวัญจิตต์  หอมดอก

359 พะเยำ อ.แมใ่จ ทต.รวมใจพัฒนำ นำยคเณศวร  ปนัสุวรรณ์

360 พะเยำ อ.แมใ่จ ทต.ศรีถ้อย น.ส.ปณุฑริกำ เรือนเงิน

361 พะเยำ อ.แมใ่จ ทต.ศรีถ้อย นำงรุศดำ มณีแกว้

362 พังงำ อ.ท้ำยเหมอืง อบต.นำเตย นำยภำนพุงศ์ เกดิคง

363 พังงำ อ.เมอืงพังงำ อบต.ทุ่งคำโงก น.ส.วีรนชุ  ขมกักำร

364 พังงำ อ.เมอืงพังงำ อบต.ทุ่งคำโงก น.ส.รวีวรรณ  สูยพันธ์

365 พิจิตร อ.ตะพำนหนิ อบต.คลองคูณ นำงวัตถำภรณ์ สะนะวงศ์

366 พิจิตร อ.ตะพำนหนิ อบต.คลองคูณ นำงมณฑำ ต่อมยิม้

367 พิจิตร อ.ตะพำนหนิ อบต.ทุ่งโพธิ์ น.ส.หนึง่ฤทัย  บญุธรรม

368 พิจิตร อ.ตะพำนหนิ อบต.หว้ยเกตุ น.ส.สร้อยสนธ์  ตุงคะศิริ
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369 พิจิตร อ.ตะพำนหนิ อบต.หว้ยเกตุ น.ส.นภสัวรรณ  บญุฮุย

370 พิจิตร อ.สำกเหล็ก อบต.สำกเหล็ก นำงสมจิตร  เมณกลู

371 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นำบวั น.ส.รัตติกำล แกว้วิเศษ

372 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นำบวั นำงรุ่งอรุณ พรหมสิงห์

373 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นำบวั นำยประสิทธิชัย นำงำม

374 พิษณุโลก อ.นครไทย อบต.นำบวั จ.อ.พิทักษเ์ดช พรหมสิงห์

375 พิษณุโลก อ.บำงกระทุ่ม ทต.เนนิกุม่ นำงปวีณำ  พูลหนำ่ย

376 พิษณุโลก อ.บำงกระทุ่ม อบต.นครปำ่หมำก น.ส.นพปรียำณันม ์สรรเสริญ

377 พิษณุโลก อ.เมอืงพิษณุโลก ทต.ท่ำทอง น.ส.แววดำว  เอีย่มสะอำด

378 เพชรบรีุ อ.แกง่กระจำน อบต.แกง่กระจำน ส.อ.โรมรัน รัศมี

379 เพชรบรีุ อ.แกง่กระจำน อบต.สองพี่นอ้ง น.ส.ศิรำณี พรำมศำสตร์

380 เพชรบรีุ อ.ชะอ ำ อบต.สำมพระยำ น.ส.อรทัย  แกว้ศิริ

381 เพชรบรีุ อ.ชะอ ำ อบต.สำมพระยำ น.ส.สุทธดำ  ศิริพงษ์

382 เพชรบรีุ อ.ชะอ ำ อบต.หนองศำลำ น.ส.วำทิน ี แคใหญ่

383 เพชรบรีุ อ.ชะอ ำ อบต.หว้ยทรำยเหนอื น.ส.ธนภรณ์  ดังสะท้ำน

384 เพชรบรีุ อ.ท่ำยำง ทต.ท่ำแลง นำงโกสุม วงศ์ทองดี

385 เพชรบรีุ อ.ท่ำยำง ทต.ท่ำแลง น.ส.ดำริณี รุ่งเรือง

386 เพชรบรีุ อ.ท่ำยำง ทต.หนองจอก นำงณัฐนนัท์ ชำวไทย

387 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.ต ำหรุ

น.ส.อภสิรำภรณ์ เสนำนำญ

ธนพัฒน์

388 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.ต ำหรุ นำงสิริภสัสร์ เมอืงสุข

389 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.ถ้ ำรงค์ น.ส.ภคัจิรำ ผุดผ่อง

390 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.ถ้ ำรงค์ นำงศิริวรรณ หอมนำน

391 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.ท่ำเสน นำงชนดิำภำ จันทร์ทิมำ

392 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.ไร่มะขำม นำยอทิธิพล  นำคเนยีม

393 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.ไร่มะขำม น.ส.อนสุรณ์  ศรีจันทร์

394 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.หนองกระเจ็ด น.ส.สร้อยฟ้ำ ธนทูอง

395 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.หนองกระเจ็ด นำงน้ ำผ้ึง สังข์ทอง

396 เพชรบรีุ อ.บำ้นลำด อบต.หว้ยลึก น.ส.นชุนำฏ นพวิจิตร์

397 เพชรบรีุ อ.บำ้นแหลม อบต.บำงแกว้ น.ส.ฐิตำภำ นำตัน

398 เพชรบรีุ อ.บำ้นแหลม อบต.บำ้นแหลม น.ส.อำรีรัตน ์ติดต่อ

399 เพชรบรีุ อ.เมอืงเพชรบรีุ อบต.นำวุ้ง นำงกลุธิดำ ศิลปกำรบวร
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400 เพชรบรีุ อ.เมอืงเพชรบรีุ อบต.นำวุ้ง นำงสุเพชรสรณ์ ตันพัฒนำ

401 เพชรบรีุ อ.เมอืงเพชรบรีุ อบต.หนองพลับ นำงเฉลิมขวัญ ชุม่จิตต์

402 เพชรบรูณ์ อ.เขำค้อ อบต.เข็กนอ้ย น.ส.ชิตชไม โหมดวัฒนะ

403 เพชรบรูณ์ อ.เขำค้อ อบต.เข็กนอ้ย นำงรุ่งเพชร เรือนทอง

404 เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน ทต.ท่ำข้ำม น.ส.อรอนงค์  หมูสุ่ขศรี

405 เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน ทต.ท่ำข้ำม นำยอนกุลู  พงษติ์กำนนท์

406 เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน อบต.ซับพุทรำ น.ส.พรวิภำ  บญุเจริญ

407 เพชรบรูณ์ อ.บงึสำมพัน อบต.กนัจุ น.ส.ลภสัรดำ ไกรมดุ

408 เพชรบรูณ์ อ.บงึสำมพัน อบต.กนัจุ นำงวัฒนำ จันทร์ค ำ

409 เพชรบรูณ์ อ.เมอืงเพชรบรูณ์ อบต.นำปำ่ นำยรัฐพล  ขวัญอน้อนิทร์

410 เพชรบรูณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นำสนุน่ น.ส.นนัทกำ นลิเลิศ

411 เพชรบรูณ์ อ.ศรีเทพ อบต.นำสนุน่ นำงรำยำ ถุงเสน

412 เพชรบรูณ์ อ.หนองไผ่ ทต.นำเฉลียง น.ส.พิสมยั เทียนชัย

413 เพชรบรูณ์ อ.หนองไผ่ ทต.นำเฉลียง นำงส ำรี เพ็งแกน่แท้

414 เพชรบรูณ์ อ.หล่มเกำ่ อบต.นำซ ำ น.ส.พรรณิกำ  ทองเกนิ

415 เพชรบรูณ์ อ.หล่มเกำ่ อบต.วังบำล

ว่ำที่ ร.ต.ปรเมศวร์ รำชพรหม

มนิทร์

416 เพชรบรูณ์ อ.หล่มเกำ่ อบต.หนิฮำว น.ส.วันวิสำ กลุสง

417 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุง่คล้ำ น.ส.สุนษิำ นยันำพิศุทธิ์

418 เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก อบต.บุง่คล้ำ น.ส.ฉัตรชนก มตุติ

419 แพร่ อ.เด่นชัย อบต.แมจ่ัว๊ะ น.ส.พรรณิกำ ดังเดิม

420 แพร่ อ.ร้องกวำง อบต.น้ ำเลำ น.ส.ณัฐธยำน ์หมดุปนิ

421 แพร่ อ.สอง ทต.สอง ศรินยำ พูนพรพัฒนำกลุ ติดต่อกบั จนท.

422 แพร่ อ.สอง อบต.แดนชุมพล นำยเกตุวัชระ เพ็ชรหำญ

423 แพร่ อ.สอง อบต.เตำปนู นำงวำสนำ  ค ำมสีว่ำง

424 แพร่ อ.สอง อบต.บำ้นกลำง น.ส.ดวงฤทัย ขัดมลู

425 มุกดำหำร อ.ค ำชะอี อบต.บำ้นค้อ น.ส.สุภำภรณ์ ยืนยัง่

426 แม่ฮ่องสอน อ.แมส่ะเรียง อบต.ปำ่แป๋ นำยอภเิดช อนิต๊ะวิชัย

427 ยโสธร อ.ทรำยมลู อบต.ทรำยมลู นำงโสมสุดำ  ศรีวะรมย์

428 ยโสธร อ.ทรำยมลู อบต.ทรำยมลู นำงสำวธีรำภรณ์ บญุทวี

429 ยะลำ อ.ธำรโต อบต.คีรีเขต นำงกฤตวรรณ สังขพันธ์

430 ยะลำ อ.ธำรโต อบต.คีรีเขต นำง ขวัญใจ สุวรรณธำดำ
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431 ยะลำ อ.บนันงัสตำ อบต.ตำเนำะปเูต๊ะ นำงสำว สำรีฮัล มะยี

432 ยะลำ อ.ยะหำ อบต.ยะหำ นำยรังสิมนัต์  ซูแว

433 ร้อยเอด็ อ.เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังนอ้ย นำยประวัติ หลักค ำ

434 ร้อยเอด็ อ.จังหำร ทต.ดงสิงห์ จ.ส.อ.ประสิทธิ์  เวียงสมทุร

435 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.บวัแดง นำงยุพำลักษ ์มลูจันทร์

436 ร้อยเอด็ อ.ปทุมรัตต์ อบต.บวัแดง นำงสำวนริชรำ ศรีจำนเหนอื

437 ร้อยเอด็ อ.โพนทรำย อบต.ศรีสว่ำง น.ส.อรุำรัตน ์แหวนหล่อ

438 ร้อยเอด็ อ.เมอืงร้อยเอด็ ทต.โนนตำล นำงสำวจรัสแข  ภมูสิำขำ

439 ร้อยเอด็ อ.เมอืงร้อยเอด็ ทต.โนนตำล นำงฐิตินนัท์  วินทะไชย

440 ร้อยเอด็ อ.เมอืงร้อยเอด็ ทม.ร้อยเอด็ นำงนนัทิพัฒน ์ วงศ์ค ำจันทร์

441 ร้อยเอด็ อ.เมอืงร้อยเอด็ อบต.ดงลำน นำงสำวจันทร์สุดำ จันทร์เสถียร

442 ร้อยเอด็ อ.เมอืงร้อยเอด็ อบต.ดงลำน นำงสำวพรเพ็ญ เผ่ำภธูร

443 ร้อยเอด็ อ.ศรีสมเด็จ อบต.โพธิ์ทอง นำยวิทยำ   อดุมลำภ

444 ร้อยเอด็ อ.อำจสำมำรถ อบต.หนองหมืน่ถ่ำน นำงสำว วณิชยำ  บญุรักษ์

445 ร้อยเอด็ อ.อำจสำมำรถ อบต.หนองหมืน่ถ่ำน นำงโรณี  ใสสูงเนนิ

446 ระนอง อ.เมอืงระนอง ทต.ปำกน้ ำท่ำเรือ นำงจันทร์เพ็ญ ตันสกลุ

447 ระนอง อ.เมอืงระนอง ทต.รำชกรูด นำยเชน  นำคศรีค ำ

448 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.บำงแกว้ น.ส.จุฑำรัตน ์ศรีพรม

449 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.บำงแกว้ น.ส.โศภษิฐ์ ลักษณะ

450 ระนอง อ.ละอุน่ อบต.บำงแกว้ นำงวรรธณี แย้มแกว้

451 ระยอง อ.แกลง ทต.เนนิฆอ้ น.ส.ภทัรำวดี นะวะนนิ

452 ระยอง อ.แกลง ทต.เนนิฆอ้ น.ส.รุ่งฟ้ำ พำมนตรี

453 ระยอง อ.แกลง ทต.ปำกน้ ำประแส น.ส.นภำภรณ์  วีระกลุ

454 ระยอง อ.แกลง ทต.ปำกน้ ำประแส น.ส.สิริพร  ควรหำ

455 ระยอง อ.แกลง ทต.ปำกน้ ำประแส น.ส.พรทิพย์  ขวัญออ่น

456 ระยอง อ.แกลง ทต.บำ้นนำ น.ส.นยันำ แตรวงศ์

457 ระยอง อ.แกลง อบต.กระแสบน นำยพิเชฐ  เสนห่์

458 ระยอง อ.แกลง อบต.ชำกโดน น.ส.กนกวรรณ  จันทร์ช ำนำญ

459 ระยอง อ.แกลง อบต.ทำงเกวียน นำยจักรินทร์  กสิกรรม

460 ระยอง อ.เขำชะเมำ อบต.เขำนอ้ย นำยมนต์ชัย  วิไลธัญญำ

461 ระยอง อ.เขำชะเมำ อบต.หว้ยทับมอญ น.ส.โสภติำ  โกมนิทร์
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462 ระยอง อ.นคิมพัฒนำ ทต.มำบข่ำพัฒนำ น.ส.พัทยำ อนิทรสันต์ิ

463 ระยอง อ.บำ้นค่ำย อบต.ตำขัน น.ส.ศิริวรรณ วุฒิศำสตร์

464 ระยอง อ.บำ้นค่ำย อบต.ตำขัน น.ส.พรทิพย์ บญุมผีล

465 ระยอง อ.บำ้นฉำง ทต.ส ำนกัท้อน นำยณภพ ประสิทธิเมกลุ

466 ระยอง อ.บำ้นฉำง ทต.ส ำนกัท้อน นำงสมนกึ บณัฑิตวงศ์

467 ระยอง อ.ปลวกแดง ทต.จอมพลเจ้ำพระยำ นำงอภนัตรี รัตนะ

468 ระยอง อ.ปลวกแดง อบต.มำบยำงพร นำยชำญวิทย์ สีลำกลุ

469 ระยอง อ.เมอืงระยอง อบต.แกลง นำยสุริช  วงษเ์สง่ียม

470 ระยอง อ.เมอืงระยอง อบต.แกลง น.ส.ลัทธพรรณ ไกรอนิทร์

471 ระยอง อ.เมอืงระยอง อบต.แกลง พ.อ.อ.ประกจิ ศรีพงษ์

472 ระยอง อ.เมอืงระยอง อบต.ตะพง น.ส.วิสำ ศิริมหำ

473 ระยอง อ.เมอืงระยอง อบต.ตะพง น.ส.สุพรรณี สุขช ำนำญ

474 ระยอง อ.เมอืงระยอง อบต.บำ้นแลง นำงวำสนำ นชุธิสำร

475 ระยอง อ.เมอืงระยอง อบต.บำ้นแลง น.ส.องัคณำ สุขวังไทร

476 ระยอง อ.วังจันทร์ ทต.ชุมแสง น.ส.ภทัรำพร  เปน็ต้น

477 รำชบรีุ อ.จอมบงึ อบต.ปำกช่อง น.ส.อรณัส พณะงำม

478 รำชบรีุ อ.จอมบงึ อบต.ปำกช่อง น.ส.ปำริชำติ กติติศิลปสำร

479 รำชบรีุ อ.จอมบงึ อบต.ปำกช่อง นำงวนดิำ ผจญกล้ำ

480 รำชบรีุ อ.ด ำเนนิสะดวก ทต.ด ำเนนิสะดวก จ.อ.ภำณุภำส วรำธนกำญจน์

481 รำชบรีุ อ.บำงแพ ทต.โพหกั น.ส.บงัอร เกดิสุข

482 รำชบรีุ อ.บำงแพ ทต.โพหกั นำยสิรวัฒน ์โพธิวิหก

483 รำชบรีุ อ.บำงแพ ทต.บำงแพ

น.ส.ธมลวรรณ กำญจนำพงศำ

เวช

484 รำชบรีุ อ.บำงแพ ทต.บำงแพ นำงสำวพรรณทิพำ บญุญกลู

485 รำชบรีุ อ.บำ้นโปง่ ทต.ด ำเนนิสะดวก นำงสุภำพรรณ สิทธิสม

486 รำชบรีุ อ.บำ้นโปง่ อบต.เขำขลุง น.ส.นจุรี มว่งสวย

487 รำชบรีุ อ.บำ้นโปง่ อบต.นครชุมน์ นำงสำวจันทร์เพ็ญ ทองแท้

488 รำชบรีุ อ.บำ้นโปง่ อบต.นครชุมน์ นำยไชยำ เอีย่มข ำ

489 รำชบรีุ อ.บำ้นโปง่ อบต.บำ้นมว่ง น.ส.สุนสิำ มขุโต

490 รำชบรีุ อ.โพธำรำม ทต.เจ็ดเสมยีน น.ส.บษุบำ ค ำโทน

491 รำชบรีุ อ.โพธำรำม ทต.บำ้นเลือก นำงกญัญำรัตน ์ขุนหมืน่

492 รำชบรีุ อ.โพธำรำม อบต.บำงโตนด น.ส.ญำณี คงมัน่
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493 รำชบรีุ อ.โพธำรำม อบต.บำงโตนด น.ส.เยำวมำลย์ แสนมหำเกษม

494 รำชบรีุ อ.โพธำรำม อบต.หนองโพ นส.วีรวรรณ ซ่อนกล่ิน

495 รำชบรีุ อ.เมอืงรำชบรีุ อบต.ท่ำรำบ นำยรชต ฮ่ันตระกลู

496 รำชบรีุ อ.เมอืงรำชบรีุ อบต.ท่ำรำบ จ.อ.กสรำวุฒิ  แปลงสนทิ

497 รำชบรีุ อ.เมอืงรำชบรีุ อบต.หว้ยไผ่ นำยประศำสน ์อนนัตศิริ

498 รำชบรีุ อ.เมอืงรำชบรีุ อบต.หว้ยไผ่ นำยสีหชัย นลิสุข

499 รำชบรีุ อ.วัดเพลง อบต.เกำะศำลพระ นำยดุษฎ ี พูลพิพัฒน์

500 ลพบรีุ อ.โคกส ำโรง อบต.คลองเกตุ น.ส.นภิำพร  เพ็ชรสว่ำง

501 ลพบรีุ อ.โคกส ำโรง อบต.คลองเกตุ นำงสมสมร  เค้ำเจริญ

502 ลพบรีุ อ.โคกส ำโรง อบต.คลองเกตุ น.ส.นริมล  สุภำตรี

503 ลพบรีุ อ.ชัยบำดำล ทต.ล ำนำรำยณ์ น.ส.กญัญำณัฐ  ด้วงชนะ

504 ลพบรีุ อ.ชัยบำดำล อบต.เขำแหลม นำยอนวุัฒน ์ วัดวงค์

505 ลพบรีุ อ.เมอืงลพบรีุ ทต.ท่ำศำลำ น.ส.สุดำพร  สุขโรจน์

506 ลพบรีุ อ.เมอืงลพบรีุ ทต.ท่ำศำลำ น.ส.วิไลลักษณ์  แสงเมอืง

507 ลพบรีุ อ.เมอืงลพบรีุ อบต.ดอนโพธิ์ น.ส.กมลรัฐ ไพรเรือง

508 ลพบรีุ อ.เมอืงลพบรีุ อบต.ดอนโพธิ์ นำงเสำวลักษณ์ พงษน์ลิ

509 ลพบรีุ อ.ล ำสนธิ อบต.เขำรวก นำยอโณทัย  ค ำแสน

510 ลพบรีุ อ.สระโบสถ์ อบต.มหำโพธิ์ น.ส.วิมลรัตน ์ โสภำ

511 ลพบรีุ อ.สระโบสถ์ อบต.มหำโพธิ์ นำงสุรียพร  รัตนเสถียร

512 ลพบรีุ อ.สระโบสถ์ อบต.มหำโพธิ์ นำยบญุลือ  อรรถศิริปญัญำ

513 ล ำปำง อ.เกำะคำ ทต.วังพร้ำว น.ส.ข่ำยค ำ  อนินัง่แท่น

514 ล ำปำง อ.งำว ทต.หลวงใต้ น.ส.วิลำภสิ แกว้ค ำ

515 ล ำปำง อ.เมอืงล ำปำง อบจ.ล ำปำง นำงสุภำกร  เอีย่มส ำอำง

516 ล ำปำง อ.แมท่ะ ทต.น้ ำโจ้ นำงอรทัย ทิพย์บญุธรรม

517 ล ำปำง อ.แมท่ะ อบต.ดอนไฟ นำงสำวพนดิำ วงศ์สำมำตร

518 ล ำปำง อ.แมท่ะ อบต.ดอนไฟ นำงสำวสำวิตรี วงค์สวัสดิชัย

519 ล ำพูน อ.บำ้นโฮ่ง อบต.ปำ่พลู น.ส.ปยิำภรณ์ ยะยอง

520 ล ำพูน อ.เมอืงล ำพูน ทต.บำ้นแปน้ นำงสุวำรีย์ ใยดี

521 ล ำพูน อ.เมอืงล ำพูน อบต.ปำ่สัก นำงแววจักร ค ำเหล็ก

522 ล ำพูน อ.เมอืงล ำพูน อบต.ปำ่สัก นำงนนัท์ธนษิฐ์ อนิทนนท์

523 ล ำพูน อ.เมอืงล ำพูน อบต.ปำ่สัก น.ส.อำรีวรรณ ชืน่ชม
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524 ล ำพูน อ.แมท่ำ อบต.ทำแมล่อบ น.ส.สุนทรี พันธ์เดช

525 ล ำพูน อ.แมท่ำ อบต.ทำแมล่อบ น.ส.รุ่งอรุณ สมบรูณ์โชค

526 ล ำพูน อ.ล้ี ทต.ดงด ำ น.ส.มธุริณี เมอืงใจ

527 เลย อ.ท่ำล่ี อบต.น้ ำแคม นำงวำรุณี ชำค ำรุณ

528 เลย อ.ท่ำล่ี อบต.น้ ำแคม นำงสำววิภำวี กลัยำ

529 เลย อ.นำด้วง ทต.นำด้วง น.ส.นนัตะพร  อำจแกว้

530 เลย อ.นำด้วง ทต.นำด้วง นำงณิชนติำ ต่ำงใจ

531 เลย อ.ภกูระดึง อบต.ศรีฐำน นำงสำวธัญวรรณ แสงค ำพันธ์

532 เลย อ.ภกูระดึง อบต.ศรีฐำน นำยวีระพงษ ์ครสิงห์

533 เลย อ.ภเูรือ อบต.ลำดค่ำง นำงสุภำพร ทมเจริญ

534 เลย อ.วังสะพุง ทม.วังสะพุง นำงกำญจนำ รำคำแพง

535 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ อบต.ภเูงิน น.ส.พวงพยอม ไชยปญัญำ

536 ศรีสะเกษ อ.กนัทรลักษ์ อบต.ภเูงิน น.ส.สุมำลี อนสิุม

537 ศรีสะเกษ อ.น้ ำเกล้ียง อบต.ละเอำะ นำง พัฒนดิำ  ดีพูน

538 ศรีสะเกษ อ.ไพรบงึ อบต.ปรำสำทเยอ นภิำพร โยธี ติดต่อกบั จนท.

539 ศรีสะเกษ อ.ไพรบงึ อบต.ปรำสำทเยอ จิรนนัท์ เตมยี์

540 ศรีสะเกษ อ.เมอืงศรีสะเกษ อบต.โพนเขวำ นำงดวงหทัย มิง่บญุ

541 ศรีสะเกษ อ.เมอืงศรีสะเกษ อบต.โพนเขวำ นำงบวัรัตน ์คุณสวรรค์

542 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงำม นำงนนัทรำวดี  ชัน้ชำติ

543 ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงำม ว่ำที่ร.ต.หญิงขนษิฐำ  หอมชำติ

544 ศรีสะเกษ อ.หว้ยทับทัน อบต.หว้ยทับทัน นำยชัชวำลย์ พรมจันทร์

545 สกลนคร อ.กสุุมำลย์ อบต.นำโพธิ์ นำยยงยุทธ  กองเกดิ

546 สกลนคร อ.กสุุมำลย์ อบต.นำโพธิ์ สิบโทอำทิตย์  ต๊ะวงศ์

547 สกลนคร อ.พรรณำนคิม ทต.พอกนอ้ย นำงเพลินตำ  เพชรพรรณ

548 สกลนคร อ.พรรณำนคิม ทต.พอกนอ้ย นำงกนษิฐำ  ผดุงกจิ

549 สกลนคร อ.พรรณำนคิม ทต.พอกนอ้ย น.ส.ชฎำภรณ์  พรหมรักษำ

550 สกลนคร อ.พรรณำนคิม ทต.พอกนอ้ย นำยดลไพสิทธิ์  อปุพงษ์

551 สกลนคร อ.วำนรนวิำส ทต.ต ำบลนำซอ นำงสำวรัตชินยี์ สุวรรณฤทธิ์

552 สกลนคร อ.สว่ำงแดนดิน อบต.สว่ำงแดนดิน นำงพรรณนภำ พลสมคัร

553 สกลนคร อ.สว่ำงแดนดิน อบต.สว่ำงแดนดิน นำงสำวจำรุพิชญำ บรุำณสำร

554 สตูล อ.เมอืงสตูล อบจ.สตูล นำย ประพันธ์ สำรำนพกลุ
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555 สมุทรปรำกำร อ.บำงบอ่ ทต.คลองสวน น.ส.จิตฉันท์ ตรงต่อกจิ

556 สมุทรปรำกำร อ.บำงบอ่ ทต.คลองสวน นำยวสันต์ เดชมี

557 สมุทรปรำกำร อ.บำงบอ่ อบต.คลองนยิมยำตรำ น.ส.พรสุรำงค์  ศรีพงษ์

558 สมุทรปรำกำร อ.บำงพลี ทต.บำงพลี นำงสำว รมดิำ ไทยตุ้ม

559 สมุทรปรำกำร อ.บำงพลี ทต.บำงพลี นำงฐิติยำ ล ำดับพงค์

560 สมุทรปรำกำร อ.บำงพลี อบต.บำงโฉลง นำงสุธน ี ฟูเฟื่อง

561 สมุทรปรำกำร อ.บำงพลี อบต.บำงโฉลง นำงศิริพร  เล่ียวสมบรูณ์

562 สมุทรปรำกำร อ.บำงเสำธง อบต.ศีรษะจรเข้นอ้ย

นำงสำวขวัญดำว เปล่ียน

ประเสริฐ

563 สมุทรปรำกำร อ.พระประแดง ทม.ปูเ่จ้ำสมงิพรำย นำงวัลยำ คล้ำยสุวรรณ

564 สมุทรปรำกำร อ.พระสมทุรเจดีย์ ทต.แหลมฟ้ำผ่ำ นำงศุภณัฏฐ์ วิเศษสิงห์

565 สมุทรปรำกำร อ.พระสมทุรเจดีย์ ทต.แหลมฟ้ำผ่ำ นำยวิฑูรย์ รุจิรกำโมทย์

566 สมุทรปรำกำร อ.พระสมทุรเจดีย์ ทต.แหลมฟ้ำผ่ำ น.ส.สุกญัญำ ออ่นเทียน

567 สมุทรปรำกำร อ.เมอืงสมทุรปรำกำร ทต.บำงเมอืง นำยนพรุจ  รอดบำงพงค์

568 สมุทรปรำกำร อ.เมอืงสมทุรปรำกำร ทต.บำงปู นำย ประพัฒน ์กอ่เจริญ

569 สมุทรปรำกำร อ.เมอืงสมทุรปรำกำร อบจ.สมทุรปรำกำร นำยภำนมุำส เขียวชอุม่

570 สมุทรสงครำม อ.บำงคนที ทต.บำงยีร่งค์ น.ส.กฤษชนก บญุจงพงษรั์ตน์

571 สมุทรสงครำม อ.บำงคนที อบต.ดอนมะโนรำ นำงสุภำวดี อมรรัตน์

572 สมุทรสงครำม อ.บำงคนที อบต.ดอนมะโนรำ น.ส.สมจิตต์ พงษส์วัสด์ิ

573 สมุทรสงครำม อ.บำงคนที อบต.บำงคนที น.ส.สุทิศำ ไขศรี

574 สมุทรสงครำม อ.บำงคนที อบต.บำงคนที น.ส.กรณกำญจน ์จันทรกลู

575 สมุทรสงครำม อ.บำงคนที อบต.โรงหบี น.ส.อำภรณ์ กำณจนสันติศักด์ิ

576 สมุทรสงครำม อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.บำงจันแตก น.ส.รัชนยี์ ทองพันธ์

577 สมุทรสงครำม อ.อมัพวำ อบต.บำงแค น.ส.จิรวรรณ แดงอรุณ

578 สมุทรสงครำม อ.อมัพวำ อบต.บำงแค น.ส.ธนพร พรหมมี

579 สมุทรสงครำม อ.อมัพวำ อบต.ยีส่ำร นำยพิรศักด์ิ เกดิมำลัย

580 สมุทรสำคร อ.บำ้นแพ้ว อบต.หลักสำม นำงสุนศิำ เบำเนดิ

581 สมุทรสำคร อ.บำ้นแพ้ว อบต.หลักสำม นำงบศุรินทร์ คุ้มกล่ ำ

582 สมุทรสำคร อ.บำ้นแพ้ว อบต.หลักสำม น.ส.รัตนำ แกว้อยู่

583 สมุทรสำคร อ.บำ้นแพ้ว อบต.หลักสำม นำงอจัฉรำ ศรีเพ็ชร

584 สมุทรสำคร อ.บำ้นแพ้ว อบต.หลักสำม น.ส.ฐิตำภรณ์ รุจิทรัพย์ทวี

585 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.กำหลง น.ส.อจัจิมำ บญุสุด
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586 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.คอกกระบอื นำยสงัด สำยลุน

587 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.คอกกระบอื นำยสมศักด์ิ พรโชควัฒนำ

588 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.บำงโทรัด น.ส.จุฑำมำส รอดดำรำ

589 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.บำงโทรัด นำงจุติมำ พินำศภยั

590 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.บำงโทรัด นำงนงนภสร เกตุแกว้

591 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.บำ้นเกำะ น.ส.ธิดำวรรณ วิรุฬหภ์ติู

592 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.บำ้นเกำะ นำงกชวรรณ สุขแกว้

593 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.บำ้นบอ่ น.ส.แพรวพรรณ ปุน่คร้ืน

594 สมุทรสำคร อ.เมอืงสมทุรสำคร อบต.บำ้นบอ่ นำงแสงเดือน บญุรอดดวง

595 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.คลองไกเ่ถือ่น นำยประยูร มณีฉำย

596 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.คลองไกเ่ถือ่น นำยธัญพิสิษฐ จ ำนงค์

597 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ซับมะกรูด น.ส. อรอมุำ  มะหำ

598 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ซับมะกรูด นำงธัญลักษณ์  บญุอำกำศ

599 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ซับมะกรูด น.ส.กฤษณำ  ขันอดุทำ

600 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ไทยอดุม นำยสำมำรถ สุนทรอนิทร์

601 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ไทยอดุม น.ส.พจนพ์ยอม แดงใส

602 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ไทยอดุม นำยสุทธิชัย ไชยเพชร

603 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ไทยอดุม น.ส.วริทยำ ไชยรักษ์

604 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ไทรเด่ียว นำงพิศมยั บญุสมนกึ

605 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ไทรเด่ียว ด.ต.สมหมำย นนัทะธรรม

606 สระแกว้ อ.คลองหำด อบต.ไทรเด่ียว นำยประวิทย์ แสงเปล่ง

607 สระแกว้ อ.โคกสูง อบต.หนองแวง น.ส.สุภำวิตำ ดีวำสนำ

608 สระแกว้ อ.ตำพระยำ อบต.โคคลำน นำยเทอดเกยีรติ พัฒนนติิศักด์ิ

609 สระแกว้ อ.ตำพระยำ อบต.ตำพระยำ น.ส.อร่ำมศรี แสนกรุณำ

610 สระแกว้ อ.ตำพระยำ อบต.ตำพระยำ นำงส ำรวย จำรัตน์

611 สระแกว้ อ.ตำพระยำ อบต.ทัพไทย นำย นรงค์ ยงเพชร

612 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.ศำลำล ำดวน นส.ชัชชญำ  พนมผำ

613 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.ศำลำล ำดวน นำย อดุม เนยีนมงคล

614 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.ศำลำล ำดวน นส.อลิศศำ  อล ำศำตร์

615 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.ศำลำล ำดวน นส.พิชญำภำ  เจริญผล

616 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.สระขวัญ นำยสุพงษ ์ช่ำงนบั
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617 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.สระขวัญ น.ส.พิทยำ เข็มทอง

618 สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ อบต.สระขวัญ น.ส.เพชรินทร์ เหล่ำบตุรสำ

619 สระแกว้ อ.วังน้ ำเย็น อบต.ตำหลังใน น.ส.รัชดำ วงชำรี

620 สระแกว้ อ.วังสมบรูณ์ ทต.วังสมบรูณ์ นำงระพีพันธ์ วิสูตรศักด์ิ

621 สระแกว้ อ.วังสมบรูณ์ อบต.วังใหม่ จ.อ.โอภำศ เรืองเกตุ

622 สระแกว้ อ.วังสมบรูณ์ อบต.วังใหม่ นำงรัฐชมน  สุวรรณ์

623 สระแกว้ อ.วัฒนำนคร อบต.หนองหมำกฝ้ำย น.ส.พัชรำวดี อำมำตย์เสนำ

624 สระแกว้ อ.วัฒนำนคร อบต.หนองหมำกฝ้ำย น.ส.พรทิพย์ คงมงคล

625 สระแกว้ อ.วัฒนำนคร อบต.หว้ยโจด

น.ส.เยำวลักษณ์ อภญิญำ

ณำนนัท์

626 สระแกว้ อ.อรัญประเทศ อบต.หนองสังข์ นำงทวินนัท์ พรมมี

627 สระบรีุ อ.เฉลิมพระเกยีรติ อบต.หว้ยบง น.ส.สิริพร ประชุมสำร

628 สระบรีุ อ.บำ้นหมอ ทต.ตลำดนอ้ย น.ส.โยทะกำ  เจริญศรี

629 สระบรีุ อ.บำ้นหมอ ทต.สร่ำงโศก น.ส.ประไพศรี  ฤำวัฒนะ

630 สระบรีุ อ.เมอืงสระบรีุ ทต.กดุนกเปล้ำ นำงพรเพ็ญ  วงษพ์ันธุ์

631 สระบรีุ อ.เมอืงสระบรีุ ทต.กดุนกเปล้ำ น.ส.รตินนัท์  มชีัย

632 สระบรีุ อ.วังมว่ง ทต.วังมว่ง น.ส.ทัชชภร พุ่มเถือ่น

633 สระบรีุ อ.วิหำรแดง ทต.หนองหมู นำงจันทร์ฉำย ถีระวงศ์

634 สระบรีุ อ.วิหำรแดง ทต.หนองหมู นำงสุดำรัตน ์อดิชำนนัท์

635 สระบรีุ อ.วิหำรแดง อบต.เจริญธรรม นำงรวิสรำ  อนิทรก ำแหง

636 สระบรีุ อ.วิหำรแดง อบต.เจริญธรรม นำงศิริวรรณ  เขียวค ำ

637 สระบรีุ อ.วิหำรแดง อบต.เจริญธรรม น.ส.ณปภชั  บญุยศำสตร์

638 สระบรีุ อ.หนองแค ทต.หนิกอง นำงสุณีรัตน ์ จึงรัศมพีำนชิ

639 สระบรีุ อ.หนองแค ทต.หนิกอง นำงอำรีย์   บตุรตรำ

640 สระบรีุ อ.หนองแค อบต.หว้ยขมิน้ น.ส.ปวีภรณ์ มำแกว้

641 สิงหบ์รีุ อ.ค่ำยบำงระจัน อบต.โพสังโฆ น.ส.ศิริพร พูนเสือ

642 สิงหบ์รีุ อ.ค่ำยบำงระจัน อบต.โพสังโฆ จ.อ.ธีรภทัร์ เอีย่มสม

643 สิงหบ์รีุ อ.เมอืงสิงหบ์รีุ อบต.บำงมญั นำยชัยนำท สุขสงวน

644 สุโขทัย อ.คีรีมำศ อบต.บำ้นปอ้ม น.ส.มทุิตำ เจนจบ

645 สุโขทัย อ.คีรีมำศ อบต.หนองกระด่ิง น.ส.มนำเวสน ์สุวรรณพูล

646 สุโขทัย อ.คีรีมำศ อบต.หนองกระด่ิง น.ส.วรรณธิดำ ปำนโต

647 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.ทุ่งเสล่ียม นำงวรรณิกำ สิทธิวงศ์
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648 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก น.ส.มณีรัตน ์สิงหใ์ส

649 สุโขทัย อ.บำ้นด่ำนลำนหอย อบต.วังน้ ำขำว นำยมนสั  จันทร์แจ้ง

650 สุโขทัย อ.เมอืงสุโขทัย ทต.เมอืงเกำ่ นำงพรรณิภำ อุน่ต๊ะ

651 สุโขทัย อ.เมอืงสุโขทัย ทต.เมอืงเกำ่ นำยสมทิธ์   บณุยะภติู

652 สุโขทัย อ.ศรีสัชนำลัย อบต.ดงคู่ น.ส.วรำพร ปกัษี

653 สุโขทัย อ.ศรีสัชนำลัย อบต.บำ้นแกง่ จ.อ.ประวิทย์  มำลัยหวล

654 สุโขทัย อ.สรรคโลก ทต.เมอืงบำงขลัง นำงธิดำรัตน ์เจียรนยั

655 สุพรรณบรีุ อ.เมอืงสุพรรณบรีุ อบต.ร้ัวใหญ่ นำงสุรีย์ คณิตจินดำ

656 สุพรรณบรีุ อ.เมอืงสุพรรณบรีุ อบต.ร้ัวใหญ่ นำงสำวเนตรดำว คงสนัน่

657 สุพรรณบรีุ อ.ศรีประจันต์ อบต.มดแดง น.ส.รติกร กสิกจิพำณิชย์

658 สุพรรณบรีุ อ.สองพี่นอ้ง อบต.หนองบอ่ นำยไกรสร ศรีอ ำไพ

659 สุพรรณบรีุ อ.หนองหญ้ำไซ อบต.หนองโพธิ์ น.ส.ชนญัชิตำ พิพิธกลุ

660 สุพรรณบรีุ อ.หนองหญ้ำไซ อบต.หนองโพธิ์ นำงละเอยีด ไทยออ่น

661 สุรินทร์ อ.โนนนำรำยณ์ อบต.หนองเทพ นำงณัฐฤดี  ค ำผำย

662 สุรินทร์ อ.โนนนำรำยณ์ อบต.หนองหลวง นำย ณรินทร์  บญุสรรค์

663 สุรินทร์ อ.โนนนำรำยณ์ อบต.หนองหลวง นำย พงษพ์ิทักษ ์ โลนชุ

664 สุรินทร์ อ.เมอืงสุรินทร์ อบต.ตำออ็ง น.ส.อมรรัตน ์ศรีไสว

665 สุรินทร์ อ.เมอืงสุรินทร์ อบต.ตำออ็ง น.ส.อรวรรณ สมกล้ำ

666 สุรินทร์ อ.รัตนบรีุ อบต.หนองบวัทอง นำงสำว เปยีทิพย์  ดวงดำว

667 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ณรงค์ นำยศิลชัย  แสงงำม

668 สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ อบต.ณรงค์ จ่ำเอกสืบ  นำมสว่ำง

669 สุรินทร์ อ.ส ำโรงทำบ อบต.ส ำโรงทำบ นำงสำวปรียำนฎั ชำญศรี

670 สุรินทร์ อ.ส ำโรงทำบ อบต.ส ำโรงทำบ นำยวรรณชัย  ยิง่กล้ำ

671 สุรินทร์ อ.ส ำโรงทำบ อบต.ส ำโรงทำบ น.ส.สุวิกรำนต์  สำยลำด

672 หนองคำย อ.ท่ำบอ่ ทต.โพนสำ นำงสำวอทุัยวรรณ ยำศิริ

673 หนองคำย อ.ท่ำบอ่ ทต.โพนสำ นำงกนกพร จันทวงศ์

674 หนองคำย อ.เฝ้ำไร่ อบต.วังหลวง นำงคณำพร จันทร์โสม

675 หนองคำย อ.เมอืงหนองคำย ทต.โพธิ์ชัย นำยภำณุวัฒน ์พรมรส

676 หนองคำย อ.เมอืงหนองคำย ทต.โพธิ์ชัย นำยอรุณ จิตมำตย์

677 หนองบวัล ำภู อ.นำกลำง ทต.เกำ่กลอย นำงสุจิตตำ หนิสุข

678 หนองบวัล ำภู อ.นำกลำง ทต.เกำ่กลอย นำงวรรณภำ  ศรีทำ
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679 หนองบวัล ำภู อ.นำกลำง ทต.เกำ่กลอย นำงนดิติญำ  กองบญุ

680 หนองบวัล ำภู อ.นำกลำง ทต.เกำ่กลอย นำยกฤดิทัต  บตุรโพธิ์

681 หนองบวัล ำภู อ.โนนสัง ทต.หนองเรือ นำงประภสัสร มสิุกปกัษ์

682 หนองบวัล ำภู อ.โนนสัง ทต.หนองเรือ น.ส.ปำลิชำติ พรมนลิ

683 หนองบวัล ำภู อ.สุวรรณคูหำ ทต.บำ้นโคก น.ส.ชนดิำ  สำจันทร์

684 อำ่งทอง อ.โพธิ์ทอง ทต.โพธิ์ทอง น.ส.หทัยกำญจน ์ ทัศแกว้

685 อำ่งทอง อ.โพธิ์ทอง อบต.บำงพลับ น.ส.อโนชำ  พึ่งไทย

686 อำ่งทอง อ.โพธิ์ทอง อบต.บำงพลับ น.ส.น้ ำออ้ย  บญุเลิศ

687 อำ่งทอง อ.โพธิ์ทอง อบต.หนองแมไ่ก่ น.ส.จิรำภรณ์ งำมวิลัย

688 อำ่งทอง อ.เมอืงอำ่งทอง อบต.คลองวัว น.ส.กำญจนำ ชูอนิทร์

689 อ ำนำจเจริญ อ.เมอืงอ ำนำจเจริญ อบต.บุง่ นำงยุพำ อุน่ทวง

690 อ ำนำจเจริญ อ.ลืออ ำนำจ อบต.ไร่ขี น.ส.ภสัสร ยอดสิงห์

691 อ ำนำจเจริญ อ.ลืออ ำนำจ อบต.ไร่ขี น.ส.วรรณนภิำ จันลำภำ

692 อ ำนำจเจริญ อ.หวัตะพำน อบต.หนองแกว้ นำงสำวกมทุำกร จันทวงค์

693 อดุรธำนี อ.น้ ำโสม ทต.น้ ำโสม นำงสำวพนดิำ บญุสิมมำ

694 อดุรธำนี อ.น้ ำโสม ทต.น้ ำโสม นำงสรัญญำ มิง่เมอืง

695 อดุรธำนี อ.โนนสะอำด ทต.หนองแวงโนนสะอำด นำงปำรีนำ ค ำหว่ำน

696 อดุรธำนี อ.โนนสะอำด ทต.หนองแวงโนนสะอำด นำงอรอนงค์ ทำหอม

697 อดุรธำนี อ.โนนสะอำด ทต.หนองแวงโนนสะอำด นำงสำวลัดดำวัลย์ แกน่ศักด์ิศิริ

698 อดุรธำนี อ.เมอืงอดุรธำนี ทม.หนองส ำโรง นำงบรรจง เคนสิลำ

699 อดุรธำนี อ.เมอืงอดุรธำนี ทม.หนองส ำโรง นำงชนกพร ฤทธิ์อร่ำม

700 อดุรธำนี อ.เมอืงอดุรธำนี อบต.เชียงยืน นำยพนมไพร  อ ำพล

701 อดุรธำนี อ.วังสำมหมอ ทต.บะยำว นำยกฤษฎำ นำเมอืงรักษ์

702 อตุรดิตถ์ อ.ตรอน ทต.ตรอน นำงสุนนัทำ  โพธิโชติ

703 อตุรดิตถ์ อ.ตรอน ทต.ตรอน นำงศิริวรรณ  ปะจิรำพัง

704 อตุรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.น้ ำอำ่ง นำยอนนัต์  จักรน้ ำอำ่ง

705 อตุรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.น้ ำอำ่ง นำงสุดำ  ยิม้เพ็ชร

706 อตุรดิตถ์ อ.ตรอน อบต.บำ้นแกง่ นำยนมิติร เสือเดช

707 อตุรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน อบต.น้ ำพี้ ว่ำที่ ร.ต.จิตตกำร อปุหล้ำ

708 อตุรดิตถ์ อ.ท่ำปลำ อบต.นำงพญำ นำยสมควร ขวัญออ่น

709 อตุรดิตถ์ อ.ลับแล ทต.ทุ่งยัง้ นำงจันทร์เพ็ญ วงศ์วิเศษ
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710 อตุรดิตถ์ อ.ลับแล ทต.ทุ่งยัง้ น.ส.ปรียำเนตร มำสุด

711 อทุัยธำนี อ.ลำนสัก อบต.ระบ ำ นำยประเสริฐ เทียนล ำ

712 อบุลรำชธำนี อ.เขือ่งใน อบต.เขือ่งใน น.ส.รุ่งทิพย์ นวลศิริ

713 อบุลรำชธำนี อ.ตระกำรพืชผล อบต.หว้ยฝ้ำยพัฒนำ น.ส.ปรียำนนัท์ แสวงดี

714 อบุลรำชธำนี อ.ตำลสุม อบต.ค ำหว้ำ นำยสวัสด์ิ  พรมทอง

715 อบุลรำชธำนี อ.นำจะหลวย อบต.พรสวรรค์ สอ.อภชิน เขมะปญัญำ

716 อบุลรำชธำนี อ.นำจะหลวย อบต.พรสวรรค์ นำยแสวง ชมภแูสน

717 อบุลรำชธำนี อ.นำจะหลวย อบต.พรสวรรค์ นำยสำคร ขันทอง

718 อบุลรำชธำนี อ.เมอืงอบุลรำชธำนี อบต.หนองบอ่ นำย สมบติั สรรพสำร

719 อบุลรำชธำนี อ.เมอืงอบุลรำชธำนี อบต.หนองบอ่ นำงจินดำรัตน ์บญุศิริ

720 อบุลรำชธำนี อ.วำรินช ำรำบ อบต.โนนโหนน น.ส.กญัญำณัฐ ทองแกว้

721 อบุลรำชธำนี อ.ศรีเมอืงใหม่ อบต.แกง้กอก นำงสำวปทุมวัน  สุวรรณ

722 อบุลรำชธำนี อ.ศรีเมอืงใหม่ อบต.แกง้กอก นำงนชุนำถ  ทุมไมย

723 อบุลรำชธำนี อ.สิรินธร อบต.โนนกอ่ น.ส.ละมลู ธรรมอำดูล

724 อบุลรำชธำนี อ.สิรินธร อบต.โนนกอ่ นำยประดิษฐ์ ไชยชนะ

725 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.สำยฝน แสงสว่ำง ติดต่อกบั จนท.

726 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำบชญำนนิ นกิลูรัมย์ ติดต่อกบั จนท.

727 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำย อบัดลอำซีด  เพ็งโอ ติดต่อกบั จนท.

728 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.รวิวรรณ สมยำภยั ติดต่อกบั จนท.

729 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.ธัญดำ  กจิตะไชย ติดต่อกบั จนท.

730 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำย ชำนน  จันลำ ติดต่อกบั จนท.

731 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยทักษณิ บญุซ ำ ติดต่อกบั จนท.

732 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.นนัธิญำ แข็งแรง ติดต่อกบั จนท.

733 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงอไุรวรรณ สุพร ติดต่อกบั จนท.

734 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงอญัชลี บญุโมะ๊ ติดต่อกบั จนท.

735 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยส่งศักด์ิ สำยสมทุร ติดต่อกบั จนท.

736 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยเอกนรินทร์ ค ำปนั ติดต่อกบั จนท.

737 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวองัคณำ พันทำอำมำตย์ ติดต่อกบั จนท.

738 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวผกำแกว้ เล่หม์นตรี ติดต่อกบั จนท.

739 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวศศิธร อดุม ติดต่อกบั จนท.

740 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.ทิพวรรณ ชมแดง ติดต่อกบั จนท.



28

ล ำดบัที่ จงัหวัด อ ำเภอ อปท. ชือ่ - สกุล หมำยเหตุ

741 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.มำริสำ ศิริวงษ์ ติดต่อกบั จนท.

742 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวณัฐกฤตำ เกล็ดประทุม ติดต่อกบั จนท.

743 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยธนกฤต หตัถีรัตน ติดต่อกบั จนท.

744 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวคณิชชำ กล่่ันสกลุ ติดต่อกบั จนท.

745 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวกมลพรรณ ภมรสูตร ติดต่อกบั จนท.

746 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงผกำทิพย์  แสนส่ิง ติดต่อกบั จนท.

747 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงรัตติกำล สีเตชะ ติดต่อกบั จนท.

748 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยธนศิลป ์จันทร์ปตุิ ติดต่อกบั จนท.

749 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงนติยำ มณีโชติ ติดต่อกบั จนท.

750 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยอนนท์ สิงหชำติ ติดต่อกบั จนท.

751 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.กรภทัร์ บญุมำ ติดต่อกบั จนท.

752 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำง ณิชำกร นำชิดำ ติดต่อกบั จนท.

753 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยเศกสรรค์  เบำ้วรรณ ติดต่อกบั จนท.

754 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.กลัยำณี  ค ำเชียง ติดต่อกบั จนท.

755 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.รจนำ  เมอืงค ำ ติดต่อกบั จนท.

756 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงวำสนำ ศรีลำพัฒน์ ติดต่อกบั จนท.

757 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงลภสัรดำ อตุมะพันธุ์ ติดต่อกบั จนท.

758 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวอศิริยำ  บรรจงช่วย ติดต่อกบั จนท.

759 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงฤทัยรัตน ์  ชุมขุน ติดต่อกบั จนท.

760 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- สิบตรี ประกำศิต แปลนพิมำย ติดต่อกบั จนท.

761 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวกฤษณำ  สำรกำร ติดต่อกบั จนท.

762 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยวสันต์  ศรีชัยมลู ติดต่อกบั จนท.

763 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยอภนินัท์  ปัน่ยวง ติดต่อกบั จนท.

764 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำว ละเอยีด รำชบวัศรี ติดต่อกบั จนท.

765 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำว ดวงนภำ ทัพธำนี ติดต่อกบั จนท.

766 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงวรรณภำ จ ำปำวัตตะ ติดต่อกบั จนท.

767 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงมยุรี มชีอบ ติดต่อกบั จนท.

768 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวกำรเกต อนนัต์ ติดต่อกบั จนท.

769 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- จ.ส.อ.วัชรำพร  เพ็ชรัตน์ ติดต่อกบั จนท.

770 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงพริกไทย ศิริพงษ์ ติดต่อกบั จนท.

771 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงชลิดำ ประทีปทอง ติดต่อกบั จนท.
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772 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงปรำณี ข ำโขนงงำม ติดต่อกบั จนท.

773 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงศิริจินต์ ด ำรงคดีรำษฎร์ ติดต่อกบั จนท.

774 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยชำนนท์ ขุนจิตต์ ติดต่อกบั จนท.

775 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวศุจิชญำภทัร์  เรียบร้อย ติดต่อกบั จนท.

776 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำวรัตนำ สุขจิต ติดต่อกบั จนท.

777 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยสุเนตร ปทุมขวัญ ติดต่อกบั จนท.

778 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงเตือนตำ ช ำนำญกจิ ติดต่อกบั จนท.

779 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำว ธมนภทัร ศิลมัน่ ติดต่อกบั จนท.

780 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.สำยรุ้ง มลูศรีแกว้ ติดต่อกบั จนท.

781 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงจิณัฐตำ คุ้มร ำไพ ติดต่อกบั จนท.

782 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงเจียมใจ ธรรมพิชัย ติดต่อกบั จนท.

783 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยยอดชำย กำรเดิม ติดต่อกบั จนท.

784 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยพิเชษฐ์ พลดำหำญ ติดต่อกบั จนท.

785 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงอภญิญำ มชีัยชนะ ติดต่อกบั จนท.

786 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยไมตรี  คุณสมบติั ติดต่อกบั จนท.

787 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงมนทิรำ แกว้สงค์ ติดต่อกบั จนท.

788 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยกติติศักด์ิ เกดินอก ติดต่อกบั จนท.

789 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.อไุรวรรณ รักบญุ ติดต่อกบั จนท.

790 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.เกษร สำรจันทร์ ติดต่อกบั จนท.

791 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.พิศมยั  อำจสำลี ติดต่อกบั จนท.

792 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงหทัยทิพย์  ถำวร ติดต่อกบั จนท.

793 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงธิดำรัตน ์ชูรัตน์ ติดต่อกบั จนท.

794 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยภำณุพงษ ์เนยีมหอม ติดต่อกบั จนท.

795 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยบญุสม ผิวงำม ติดต่อกบั จนท.

796 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยสุนทร สำแกว้ ติดต่อกบั จนท.

797 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.ธันยชนก ตึดสันโดษ ติดต่อกบั จนท.

798 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงอญัชลี  แกว้กณัหำ ติดต่อกบั จนท.

799 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยสุทธิพันธ์  บญุเสนำ ติดต่อกบั จนท.

800 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.พัชรีย์  กนัภยั ติดต่อกบั จนท.

801 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.เสำวลักษณ์ ใจเรือน ติดต่อกบั จนท.

802 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงนงนชุ สุขโข ติดต่อกบั จนท.
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803 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงมำลี โกวิน ติดต่อกบั จนท.

804 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยธนติ ทองสังข์ ติดต่อกบั จนท.

805 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.นชินนัท์  ทรงวิรัชธร ติดต่อกบั จนท.

806 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงเจนจิรำ บ ำรุง ติดต่อกบั จนท.

807 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงมำเรีย  วงศ์ประดิษฐ์ ติดต่อกบั จนท.

808 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.ปภำนวิน  ศิริรวง ติดต่อกบั จนท.

809 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.สมจิตร หอมวงศ์ ติดต่อกบั จนท.

810 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงเดือนฉำย  ทัตเศษ ติดต่อกบั จนท.

811 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสำยฝน ผำสุขธรรม ติดต่อกบั จนท.

812 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยด ำเนนิ เงินทอง ติดต่อกบั จนท.

813 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงสมบญุสุข นำคพิรุณ ติดต่อกบั จนท.

814 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยสมชำย สุขดี ติดต่อกบั จนท.

815 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยสุชำติ นอ้ยตุ่น ติดต่อกบั จนท.

816 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยสิทธิศักด์ิ พลคิด ติดต่อกบั จนท.

817 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงเกษณี เทศวิเชียร ติดต่อกบั จนท.

818 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.ทิพย์ประภำ   ทองสี ติดต่อกบั จนท.

819 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงกมลพร  แสนพิมพ์ ติดต่อกบั จนท.

820 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงวรินทร   ชูรัตน์ ติดต่อกบั จนท.

821 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงจิณณพัต  พรพ่วง ติดต่อกบั จนท.

822 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำยนติิพัฒน ์ลภำพรรณวิสุทธิ์ ติดต่อกบั จนท.

823 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.ศิริพร ปลีบตุร ติดต่อกบั จนท.

824 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- น.ส.สุชีรำ จันทร์เครือ ติดต่อกบั จนท.

825 -ไมพ่บข้อมูล- -ไมพ่บข้อมลู- -ไมพ่บข้อมลู- นำงรุ่งทิพย์ อกัษรสำรกจิ ติดต่อกบั จนท.


