หน้าที่ 1

บัญชีรำยชือ่ ผู้เข้ำรับกำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรจัดเก็บภำษีที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ำง
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 มิถุนำยน 2562
(ลงทะเบียนวันที่ 18 มิถุนำยน 2562 เวลำ 08.30 - 12.00 น.)
ณ โรงแรมสีดำรีสอร์ท อ.เมืองนครนำยก นครนำยก
จังหวัด
ลำดับ
1 กระบี่

อำเภอ

อปท.

ชือ่ - สกุล

อ่าวลึก

ทต.อ่าวลึกใต้

นางศศิธร บุตรเลี่ยม

2 กระบี่

อ่าวลึก

ทต.อ่าวลึกใต้

นางศิริพร สวัสดิวงศ์

3 กระบี่

อ่าวลึก

ทต.อ่าวลึกใต้

น.ส.พีร์กญ
ั ญา คามี

4 กระบี่

อ่าวลึก

ทต.อ่าวลึกใต้

น.ส.ศศิธร ภูพ่ งศ์

5 กระบี่

อ่าวลึก

ทต.อ่าวลึกใต้

นางจุฑา กาญจนานุกลู

6 กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ทต.ท่ามะกา

น.ส.วราภรณ์ หลิมปัญญา

7 กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ทต.ท่ามะกา

น.ส.อนงค์นุช เต้าชุน

8 กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ทต.ท่ามะกา

น.ส.จันทิรา ภาวงค์

9 กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ทต.ท่ามะขาม

น.ส.ดณยา ขาวจุ้ย

10 กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ทต.ท่ามะขาม

น.ส.วสุ เสือศิริ

11 กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ทต.ปากแพรก

นางอรพรรณ ภิญโญ

12 กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ทต.ปากแพรก

น.ส.ธัญญรัตน์ กาญจนเมธาวี

13 กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ทต.ปากแพรก

น.ส.ชมปภัคคม์ สินนราทองจันทร์

14 กาฬสินธุ์

กุฉนิ ารายณ์

อบต.สมสะอาด

น.ส. วิจติ รา ชมระกา

15 กาฬสินธุ์

กุฉนิ ารายณ์

อบต.สมสะอาด

นางพนมเพ็ญ โชติจาลอง

16 กาฬสินธุ์

กุฉนิ ารายณ์

อบต.สมสะอาด

นางสุพรรณณี กองอุดม

17 กาฬสินธุ์

ฆ้องชัย

อบต.เหล่ากลาง

น.ส.ลัดดาวัลย์ สิทธิเสนา

18 กาฬสินธุ์

ฆ้องชัย

อบต.เหล่ากลาง

น.ส.จีรดาภัทร ฉายจรุง

19 กาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

ทม.กาฬสินธุ์

นางแขไข ดีเหลา

20 กาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

ทม.กาฬสินธุ์

นางสุดารัตน์ ศรีโยธา

21 กาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

ทม.กาฬสินธุ์

น.ส.นันทนา สุเพ็งคาภา

22 ขอนแก่น

ชุมแพ

อบต.นาหนองทุ่ม

พัชรากร เจริญภูมิ

23 ขอนแก่น

ชุมแพ

อบต.นาหนองทุ่ม

เด่นฤดี สียางนอก

24 ขอนแก่น

ชุมแพ

อบต.วังหินดาด

นางดวงจันทร์ วิทยาบารุง

25 ขอนแก่น

ชุมแพ

อบต.วังหินดาด

น.ส.จันทร์สุดา ฦาชา

26 ขอนแก่น

นาพอง

อบต.หนองกุง

นางสาวปิยะนุช บุญจันสี

27 ขอนแก่น

พระยืน

ทต.บ้านโต้น

นายสาเริง จาปามูล

28 ขอนแก่น

พระยืน

ทต.บ้านโต้น

น.ส.กชกร ละครชัย

29 ขอนแก่น

พล

ทม.เมืองพล

นายไพโรจน์ รังสินธุ์
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30 ขอนแก่น

อำเภอ

อปท.

ภูเวียง

อบต.กุดขอนแก่น

นายเลิศชัย สร้อยทอง

31 ขอนแก่น

ภูเวียง

อบต.กุดขอนแก่น

นางสุพรรณวษา สินตะนิตย์

32 ขอนแก่น

ภูเวียง

อบต.นาชุมแสง

นางรุ่งทิวา พิขนุ ทด

33 ขอนแก่น

ภูเวียง

อบต.นาชุมแสง

น.ส.นันทิยา สมณา

34 ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

ทต.พระลับ

น.ส.ภัคสกุล ข้อสกุล

35 ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

ทต.พระลับ

นายวัชรา โคตรพงษ์สาร

36 ขอนแก่น

แวงน้อย

อบต.ละหานนา

น.ส.ฐานิกา ชัยพรมมา

37 ขอนแก่น

แวงน้อย

อบต.ละหานนา

น.ส.นิภา วงษ์เพ็ชร

38 ขอนแก่น

แวงน้อย

อบต.ละหานนา

น.ส.ปาริตา แสนสม

39 ขอนแก่น

สีชมพู

ทต.สีชมพู

นายไพฑูรย์ ราชบุรี

40 ขอนแก่น

สีชมพู

ทต.สีชมพู

นายทินกฤต เลิศสุภัค

41 ฉะเชิงเทรา

บางนาเปรียว

ทต.ดอนเกาะกา

นายสหรัฐ คล้อละมัย

42 ฉะเชิงเทรา

บางนาเปรียว

ทต.ดอนเกาะกา

น.ส.ยลดา บินสลาม

43 ฉะเชิงเทรา

บางนาเปรียว

ทต.ดอนเกาะกา

นางฉันทนา เก่งการพานิช

44 ฉะเชิงเทรา

บางนาเปรียว

ทต.ดอนเกาะกา

น.ส.นิลุบล คุปต์กาญจนากุล

45 ฉะเชิงเทรา

บางนาเปรียว

อบต.สิงโตทอง

นายรัตนสิทธิ์ โนรีวงค์

46 ฉะเชิงเทรา

บางนาเปรียว

อบต.สิงโตทอง

น.ส.วาสนา จาเนียรสวัสดิ์

47 ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว

ทต.ทุ่งสะเดา

น.ส.รัชฎาภรณ์ มณีรัตน์

48 ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว

ทต.ทุ่งสะเดา

น.ส.สุณี บัวตัน

49 ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว

ทต.ทุ่งสะเดา

นายนาคิน นาคเกษม

50 ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว

ทต.แปลงยาว

น.ส. แสงดาภา คาพูล

51 ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว

ทต.แปลงยาว

นางจรินทร์ คาพูล

52 ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว

ทต.แปลงยาว

นางกรกมล หลายประสิทธิ์

53 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

ทต.เขาหินซ้อน

น.ส.สุรีรัตน์ ธูปอินทร์

54 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

อบต.เขาหินซ้อน

น.ส.ยุพา สังขาร

55 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

อบต.เขาหินซ้อน

น.ส.ประภาพร หารพรหม

56 ฉะเชิงเทรา

เมืองฉะเชิงเทรา

อบต.วังตะเคียน

น.ส.สุกานดา เลาะมาน

57 ฉะเชิงเทรา

เมืองฉะเชิงเทรา

อบต.วังตะเคียน

น.บุฐฐนัตน์ ไกรยศรี

58 ฉะเชิงเทรา

เมืองฉะเชิงเทรา

อบต.วังตะเคียน

นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์

59 ฉะเชิงเทรา

เมืองฉะเชิงเทรา

อบต.วังตะเคียน

น.ส.พิมพินี มิง่ มณี

60 ฉะเชิงเทรา

ชือ่ - สกุล

น.ส.กมลรัตน์ เซี่ยงฮะ

61 ชลบุรี

บางละมุง

ทต.หนองปลาไหล

น.ส. สุภาวดี อุดมเดชดิษยา

62 ชลบุรี

บางละมุง

ทต.หนองปลาไหล

นาย บัญชา สิงห์สมบูรณ์

63 ชลบุรี

ศรีราชา

ทต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ นางปิยาพัชร สิงห์ลอ
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64 ชลบุรี

อำเภอ

อปท.

ชือ่ - สกุล

ศรีราชา

ทต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ นางกาญจนา ประสานศรี

65 ชลบุรี

ศรีราชา

ทน.แหลมฉบัง

น.ส.ภัสสร หวังโภคา

66 ชลบุรี

ศรีราชา

ทน.แหลมฉบัง

น.ส.ไพลิน สงวนรัตน์

67 ชลบุรี

ศรีราชา

ทน.แหลมฉบัง

น.ส.สุนทรี แสวงหาทรัพย์

68 ชลบุรี

ศรีราชา

ทน.แหลมฉบัง

น.ส.พรรณภา รัตนพันธ์

69 ชลบุรี

สัตหีบ

ทต.เขตรอุดมศักดิ์

นางทิพวรรณ กัณวเศรษฐ

70 ชลบุรี

สัตหีบ

อบต.พลูตาหลวง

นางสุจิตรา ดวงดงษ์

71 ชลบุรี

สัตหีบ

อบต.พลูตาหลวง

น.ส.อติมา แดงกล่อม

72 ชลบุรี

นายเฉลิมยศ ประสานศรี

73 ชัยนาท

เมืองชัยนาท

ทต.นางลือ

น.ส.สมพร เทพอาษา

74 ชัยนาท

เมืองชัยนาท

ทต.นางลือ

นาง อุบล ศรีทองอินทร์

75 ชัยนาท

เมืองชัยนาท

ทต.นางลือ

น.ส. ฐิตริ ัตน์ เกตุนวม

76 ชัยภูมิ

คอนสาร

ทต.ห้วยยาง

น.ส.อิสรีย์ เปรมใจทวียศ

77 ชัยภูมิ

คอนสาร

ทต.ห้วยยาง

น.ส.กัลยารัตน์ ประเสริบสาร

78 ชัยภูมิ

บาเหน็จณรงค์

อบต.โคกเพชรพัฒนา

นางดาวรุ่ง ณะสีเสน

79 ชัยภูมิ

บาเหน็จณรงค์

อบต.โคกเพชรพัฒนา

นางอุษา อาบสุวรรณ์

80 ชัยภูมิ

ภูเขียว

อบต.โคกสะอาด

น.ส.กัญจนาพร ศรีษะพรม

81 ชัยภูมิ

ภูเขียว

อบต.โคกสะอาด

นางสุธิมา ขวัญศักดิ์

82 ชัยภูมิ

ภูเขียว

อบต.โคกสะอาด

นายเอกพล ขวัญกล้า

83 ชัยภูมิ

ภูเขียว

อบต.โคกสะอาด

นางเยาวเรศ ศรีหะสุด

84 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

อบต.หนองนาแซง

นางสายพิน เพ็งทา

85 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

อบต.หนองนาแซง

นางอังสุมา ทิศเหนือ

86 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

อบต.หนองนาแซง

นางสุดารัตน์ ฐานอุดม

87 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

อบต.หนองนาแซง

นายธารงศักดิ์ ธรรมโชติ

88 ชุมพร

หลังสวน

ทม.หลังสวน

น.ส.พิมพ์ปวีณ์ พิชิตชลพันธ์

89 ชุมพร

หลังสวน

ทม.หลังสวน

นางศิรินนั ท์ ศักดิแ์ สง

90 ชุมพร

หลังสวน

ทม.หลังสวน

นายบุญสิน อ้นโตน

91 เชียงราย

เชียงแสน

อบต.แม่เงิน

กัลยา ใจวังเย็น

92 เชียงราย

เชียงแสน

อบต.แม่เงิน

นางประทุม หมืน่ เงิน

93 เชียงใหม่

ไชยปราการ

ทต.หนองบัว

นางสาวจารุพรรณ แสนเงิน

94 เชียงใหม่

ไชยปราการ

อบต.แม่ทะลบ

น.ส.กนกรัตน์ อะทะเสน

95 เชียงใหม่

ไชยปราการ

อบต.แม่ทะลบ

น.ส.ศุภสิ รา หอมช่วง

96 ตาก

เมืองตาก

นารึม

นางนิตยา ด้วงนา

97 ตาก

เมืองตาก

นารึม

นางอุไรรัตน์ คาสอง
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ชือ่ - สกุล

98 ตาก

เมืองตาก

นารึม

นางศรัณ์กญ
ั ธร กันทะ

99 ตาก

วังเจ้า

อบต.นาโบสถ์

นส สุจิตรา เพียรสม

100 ตาก

วังเจ้า

อบต.นาโบสถ์

นายอนุสรณ์ หมืน่ สิน

101 ตาก

วังเจ้า

อบต.นาโบสถ์

นายยุทธชัย บัวกล้า

102 ตาก

วังเจ้า

อบต.นาโบสถ์

นายประโยชน์ แย้มชู

103 นครนายก

บ้านนา

ทต.บ้านนา

นางธัญพร สารสุวรรณ

104 นครนายก

บ้านนา

ทต.บ้านนา

นาง ศิวพร อินทรัตน์รังษี

105 นครนายก

บ้านนา

อบต.ศรีกะอาง

นายธนวัฒน์ บุตรแสง

106 นครนายก

บ้านนา

อบต.ศรีกะอาง

นายบัณฑิต พุฒพันธ์

107 นครนายก

บ้านนา

อบต.ศรีกะอาง

นางวัลภา พรหมาซุย

108 นครนายก

บ้านนา

อบต.ศรีกะอาง

น.ส.พรพิมล บุญมี

109 นครนายก

เมืองนครนายก

ทม.นครนายก

นางนงเยาว์ สุตธรรม

110 นครนายก

เมืองนครนายก

ทม.นครนายก

นายณัฐเนศร์ ทับทิมทอง

111 นครปฐม

กาแพงแสน

อบต.กระตีบ

นาง กัญญณัช ชัยภัทรนิธิ

112 นครปฐม

กาแพงแสน

อบต.กระตีบ

นาง รุ้งตะวัน นาคมังสังข์

113 นครปฐม

นครชัยศรี

อบต.พะเนียด

นาง พรพิศ อมรชัยศักดา

114 นครปฐม

นครชัยศรี

อบต.พะเนียด

นาย ชาคริต แก้วพันเดิม

115 นครปฐม

นครชัยศรี

อบต.พะเนียด

น.ส. นราภัทร เชีย่ วท่านา

116 นครราชสีมา

ขามทะเลสอ

อบต.ขามทะเลสอ

นางไข่มกุ ขุนเพชรวรรณ

117 นครราชสีมา

ขามทะเลสอ

อบต.หนองสรวง

น.ส.ดาวเรือง เอกวัด

118 นครราชสีมา

ขามทะเลสอ

อบต.หนองสรวง

น.ส.นิภาพร ทองย้อย

119 นครราชสีมา

จักราช

อบต.จักราช

นายกฤตพล แย้มวิเศษ

120 นครราชสีมา

จักราช

อบต.จักราช

นางอุษณารัตน์ ทองทวี

121 นครราชสีมา

จักราช

อบต.จักราช

นางชญาพัฒน์ ปึง้ กลาง

122 นครราชสีมา

จักราช

อบต.จักราช

น.ส.เกตุดาว จิตทองหลาง

123 นครราชสีมา

เฉลิมพระเกียรติ

ทต.ท่าช้าง

นางยุภาพร งอกสิน

124 นครราชสีมา

เฉลิมพระเกียรติ

ทต.ท่าช้าง

นางยุบล จันทวงศรี

125 นครราชสีมา

โนนสูง

ทต.ตลาดแค

น.ส. มรรริตา ยอดทองหลาง

126 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

ทต.บ้านยาง

น.ส.สุกญ
ั ญา ยอดนครจง

127 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

ทต.บ้านยาง

นางสมวงค์ ประทุมศิริ

128 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

อบต.ช่องแมว

น.ส.อรอุมา โคตรศรี

129 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

อบต.ช่องแมว

น.ส.อุไรวรรณ เนียนไธสง

130 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

อบต.ไพล

น.ส.พรทิพย์ แท่นกระโทก

131 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

อบต.ไพล

นางศิริรัตน์ แสนสุรวาทิน
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132 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

อบต.ไพล

นางกัญญา จริงไธสง

133 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

อบต.ไพล

น.ส.ออนลี่ มาบกลาง

134 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

อบต.ไพล

นายจตุพร มนัสศิลา

135 นครราชสีมา

วังนาเขียว

ทต.ศาลเจ้าพ่อ

น.ส.ณภัสนันท์ คนกระโทก

136 นครราชสีมา

วังนาเขียว

ทต.ศาลเจ้าพ่อ

น.ส.พนิตนันท์ ธราสิริชุตวิ ัติ

137 นครราชสีมา

สูงเนิน

เทศบาลตาบลสูงเนิน

นาย เกียรติศกั ดิ์ คาจันทึก

138 นครราชสีมา

สูงเนิน

เทศบาลตาบลสูงเนิน

นาย ฤทธิ์รงค์ โพธิ์ย้อย

139 นครราชสีมา

สูงเนิน

เทศบาลตาบลสูงเนิน

นายศุภพัฒน์ สมพงษ์

140 นครศรีธรรมราช ปากพนัง

ทม.ปากพนัง

น.ส.จุฑาทิพย์ พืนชัยภูมิ

141 นครศรีธรรมราช ปากพนัง

ทม.ปากพนัง

นางนภชนก บุญพันธ์

142 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช

นายอัฐวุฒิ สนิทใจ

143 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช

น.ส.สกุลพลอย ปาลานุสรณ์

144 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช

นางเปรมปรี บุญเทพ

145 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช

น.ส.นารีนาถ จารุเกียรติกลุ

146 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช

น.ส.ปิยพร เพ็ญสวัสดิ์

147 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราชทน.นครศรีธรรมราช

นางวรินทร เชือบัณฑิต

148 นนทบุรี

ไทรน้อย

อบต.ขุนศรี

น.ส.สมทรง เจริญผล

149 นนทบุรี

ไทรน้อย

อบต.ขุนศรี

น.ส.กรรณพัธร์ แก้วดวงแข

150 นนทบุรี

ไทรน้อย

อบต.ขุนศรี

น.ส.ฐามณีภคั วิสิฐวีรดิลก

151 นนทบุรี

ไทรน้อย

อบต.ขุนศรี

นายไพรัช นาคหรั่ง

152 นนทบุรี

ไทรน้อย

อบต.ขุนศรี

นายชัยยพล หนองหาร

153 นนทบุรี

บางบัวทอง

อบต.บางรักใหญ่

นางชนาภา พลจันทึก

154 นนทบุรี

บางบัวทอง

อบต.บางรักใหญ่

น.ส.ทัดดาว ยิง่ ยวด

155 นนทบุรี

บางใหญ่

ทต.เสาธงหิน

น.ส.รดา คาก้อนแก้ว

156 นนทบุรี

บางใหญ่

ทต.เสาธงหิน

นางสุวรรณี แสงไชย

157 นนทบุรี

ปากเกร็ด

ทต.พลับพลา

นายนครินทร์ หิรัญยเลขา

158 นนทบุรี

ปากเกร็ด

ทต.พลับพลา

นายสมชาย นนทวัฒน์

159 นนทบุรี

ปากเกร็ด

ทต.พลับพลา

นายวุฒิชัย จันทร์วงษ์

160 นนทบุรี

ปากเกร็ด

ทต.พลับพลา

นางวลัยลักษณ์ จันทร์วงษ์

161 นนทบุรี

ปากเกร็ด

ทต.พลับพลา

น.ส.ณัฐพร กิตติรงค์

162 นนทบุรี

ปากเกร็ด

ทต.พลับพลา

น.ส.สุกญ
ั ญา พูลสวัสดิ์

163 นนทบุรี

ปากเกร็ด

อบต.บางพลับ

นายวิศณุ แก้วด้วง

164 นนทบุรี

ปากเกร็ด

อบต.บางพลับ

นายทนงศักดิ์ มาระวิชัย

165 นนทบุรี

ปากเกร็ด

อบต.บางพลับ

น.ส.ชมภู โกศลเวช
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166 นนทบุรี

ปากเกร็ด

อบต.บางพลับ

น.ส.อัจฉรา อ่าหนองบัง

167 นราธิวาส

แว้ง

ทต.บูเก๊ะตา

นางโสภิดา ชัยทิพย์

168 นราธิวาส

แว้ง

ทต.แว้ง

นางรอฮานิง มือเซาะ

169 นราธิวาส

แว้ง

ทต.แว้ง

นางรัตติยา ยอดดี

170 นราธิวาส

แว้ง

อบต.โล๊ะจูด

น.ส.มูรณี สามานุงซา

171 บุรีรัมย์

นางรอง

อบต.สะเดา

นางนุชรี เทพารักษ์

172 บุรีรัมย์

นางรอง

อบต.สะเดา

น.ส.อรทัย แขกรัมย์

173 บุรีรัมย์

นาโพธิ์

อบต.นาโพธิ์

นางนิตยา อาจจานงค์

174 บุรีรัมย์

นาโพธิ์

อบต.นาโพธิ์

นายณัฐวุฒิ อินทร์โคกสูง

175 บุรีรัมย์

นาโพธิ์

อบต.นาโพธิ์

นายเอกพงศ์ ริมไธสง

176 บุรีรัมย์

นาโพธิ์

อบต.ศรีสว่าง

นาย มาโนช ดีมาก

177 บุรีรัมย์

นาโพธิ์

อบต.ศรีสว่าง

นายโชคอนันต์ เบ็ญจทรัพย์ไพศาล

178 บุรีรัมย์

นาโพธิ์

อบต.ศรีสว่าง

น.ส. คัทลียา สิทธิโชคธรรม

179 บุรีรัมย์

นาโพธิ์

อบต.ศรีสว่าง

นาง สเอม ชืน่ ชม

180 บุรีรัมย์

โนนดินแดง

ทต.โนนดินแดง

น.ส.ศรุดา ทองเกลียง

181 บุรีรัมย์

ประโคนชัย

อบต.ตะโกตาพิ

น.ส.กัลยรัตน์ ภักดีกาจร

182 บุรีรัมย์

ประโคนชัย

อบต.ตะโกตาพิ

นางฐิตริ ัตน์ สมรูป

183 บุรีรัมย์

ประโคนชัย

อบต.ตะโกตาพิ

น.ส.ณัฐณิชา โสภา

184 บุรีรัมย์

ประโคนชัย

อบต.ตะโกตาพิ

น.ส.ณัฏฐ์ปาณัฏฎา โพธิ์งาม

185 บุรีรัมย์

พุทไธสง

อบต.บ้านแวง

นางชวนชืน่ จูไธสง

186 บุรีรัมย์

น.ส.สินนี าต พึ่งโคกสูง

187 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

น.ส.นฤมล เลาหะพันธุ์

188 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

นายสุพจน์ สุนทรกิติ

189 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

นายชรินทร์ กองกระแชง

190 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

นายอมร เรืองผึง

191 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

นายสุริยะ เรืองผึง

192 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

นายชัชวาลย์ ลายคลาม

193 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

นางสุนนั ทวรรณ วัดผ้าพับ

194 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

น.ส.กาญจนา ซาตะนัย

195 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

นายเอกพันธ์ ทรัพย์ผ้าพับ

196 ปทุมธานี

คลองหลวง

ทม.ท่าโขลง

นางภณพัชร รังสินธุ์

197 ปทุมธานี

คลองหลวง

อบต.คลองสี่

นายสุรพัศ ลิม่ วงศ์

198 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ทม.ปทุมธานี

นายบุญญะรัตน์ ถือธรรม

199 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ทม.ปทุมธานี

น.ส.สีเทียน พลสว่าง
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200 ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

ทม.ปทุมธานี

นางสุภาพรรณ ญาณจินดา

201 ปราจีนบุรี

กบินทร์บรุ ี

อบต.บ้านนา

น.ส.จันทร์เพ็ญ ยาคา

202 ปราจีนบุรี

กบินทร์บรุ ี

อบต.บ้านนา

นางสาวพวงทอง อานวยสมบัติ

203 ปราจีนบุรี

นาดี

อบต.ลาพันตา

น.ส. รุ่งทิวา พิมพิสาร

204 ปราจีนบุรี

นาดี

อบต.ลาพันตา

น.ส. อาภา สินจังหรีด

205 ปราจีนบุรี

นาดี

อบต.ลาพันตา

นางขวัญใจ ม่วงงาม

206 ปราจีนบุรี

ประจันตคาม

ทต.โพธิ์งาม

พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ

207 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

อบต.รอบเมือง

น.ส.สมบูรณ์ ชนะภัย

208 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

อบต.รอบเมือง

น.ส.ณัฐพร สมใจ

209 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี

อบต.รอบเมือง

นางทิพวรรณ นาคะเสถียร

210 ปัตตานี

เมืองปัตตานี

เทศบาลเมืองปัตตานี

นางนรมล ศรีสุวรรณ

211 ปัตตานี

เมืองปัตตานี

เทศบาลเมืองปัตตานี

นางวิภาพร แสงอรุณ

212 พระนครศรีอยุธยา บางไทร

ทต.ราชคราม

นายเสรี พลีรุขชาติ

213 พระนครศรีอยุธยา บางไทร

ทต.ราชคราม

นายสุรินทร์ วิบลู ย์

214 พระนครศรีอยุธยา บางไทร

ทต.ราชคราม

น.ส.เกตุกนก ฤกษ์สนธิ

215 พระนครศรีอยุธยา บางไทร

ทต.ราชคราม

นางมณี ศรีทอง

216 พระนครศรีอยุธยา ภาชี

อบต.ไผ่ล้อม

นายณรงค์ กาญจนปาน

217 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย

อบต.ชะแมบ

น.ส.พจนา สุขพัฒณ์ธี

218 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย

อบต.ชะแมบ

นางทิพยวรรณ ฐานะวุฒิ

219 พระนครศรีอยุธยา เสนา

ทต.บางนมโค

น.ส. อริสา ภูห่ อม

220 พระนครศรีอยุธยา เสนา

ทต.บางนมโค

นางพิราภรณ์ รุ่งอรุณ

221 พระนครศรีอยุธยา เสนา

ทต.สามกอ

นางกนกอร สมัยมาก

222 พระนครศรีอยุธยา เสนา

ทต.สามกอ

น.ส.จินตนา สุขฉวี

223 พระนครศรีอยุธยา เสนา

ทม.เสนา

นางอรุณศรี ทวิชานุรักษ์

224 พระนครศรีอยุธยา เสนา

ทม.เสนา

น.ส.ณัฐณิชา กองนิมติ ร์

225 พระนครศรีอยุธา อุทัย

อบต.คานหาม

นางธัฐชนก วัชรศิริ

226 พระนครศรีอยุธา อุทัย

อบต.คานหาม

น.ส.จุไรรัตน์ เมาฬีทอง

227 พระนครศรีอยุธา อุทัย

อบต.คานหาม

น.ส.สุพรรษา ตรีมรรค

228 พระนครศรีอยุธา อุทัย

อบต.คานหาม

น.ส.วรลักษณ์ คงแสงบุตร

229 พังงา

ตะกัว่ ทุ่ง

ทต.โคกกลอย

น.ส.ชุตมิ า จินดาโชติ

230 พังงา

ตะกัว่ ทุ่ง

ทต.โคกกลอย

น.ส.ศรีคาพร ฟุ้งเฟื่อง

231 พัทลุง

ควนขนุน

ทต.ทะเลน้อย

นายธนพล กรุณกิจ

232 พัทลุง

ควนขนุน

ทต.ทะเลน้อย

น.ส.สุชาดา นุน่ คง

233 พัทลุง

เมืองพัทลุง

ทม.พัทลุง

นายพงศ์ศริ ิ ธรรมศิริ
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234 พัทลุง

เมืองพัทลุง

ทม.พัทลุง

น.ส. บัณฑิตา มุสิกพงศ์

235 พัทลุง

เมืองพัทลุง

ทม.พัทลุง

นางสมใจ โพธิกลุ

236 พัทลุง

เมืองพัทลุง

ทม.พัทลุง

น.ส.กรรณิการื คงชู

237 พัทลุง

เมืองพัทลุง

ทม.พัทลุง

นางบุบผา เทพนุย้

238 พัทลุง

เมืองพัทลุง

ทม.พัทลุง

นางบุณยวีร์ ชนะสิทธิ์

239 พิจิตร

ทับคล้อ

อบต.เขาเจ็ดลูก

นายวัชรินทร์ พุ่มแก้ว

240 พิจิตร

ทับคล้อ

อบต.เขาเจ็ดลูก

นางจันทนา วิมลพันธ์

241 พิจิตร

เมืองพิจิตร

อบต.ดงกลาง

นายกาพล ทองสุข

242 พิจิตร

เมืองพิจิตร

อบต.ดงกลาง

น.ส.วรรณกร ปานทิม

243 พิษณุโลก

เมืองพิษณุโลก

เทศบาลตาบลบ้านคลอง นางภัทราพร เลีย่ มสุข

244 พิษณุโลก

เมืองพิษณุโลก

เทศบาลตาบลบ้านคลอง นางบุญญนุช เปรมปรี

245 เพชรบูรณ์

เขาค้อ

อบต.ทุ่งสมอ

น.ส.วิไลพร มงคล

246 เพชรบูรณ์

เขาค้อ

อบต.ทุ่งสมอ

นายยุทธชัย ยะใหม่วงษ์

247 เพชรบูรณ์

หนองไผ่

ทต.บ่อไทย

นางปาณิสรา อ่างแก้ว

248 เพชรบูรณ์

หนองไผ่

ทต.บ่อไทย

ว่าที่ ร.ต.หญิงชิดชนก นาคน้อย

249 เพชรบูรณ์

หนองไผ่

ทต.บ่อไทย

นางกัลยกร ฐานะวิจิตร

250 แพร่

เมืองแพร่

อบต.นาจักร

นายภูวนาท ถือนิลเจียระไน

251 แพร่

เมืองแพร่

อบต.นาจักร

น.ส.เจนจิรา บังค่าย

252 ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

ทต.ฉลอง

นายพงศ์พิสุทธิ์ ฤทธิเดช

253 ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

ทต.ฉลอง

น.ส.นิภาดา ขาวแดง

254 ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

ทต.ฉลอง

น.ส.ปวีณา เกิดเนตร

255 ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

ทน.ภูเก็ต

น.ส.สมพิศ บุญพันธ์

256 ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

ทน.ภูเก็ต

นางสาลี ชิณการณ์

257 มหาสารคาม

นาดูน

ทต.นาดูน

นางธนพร ลุนไธสงค์

258 มหาสารคาม

นาดูน

ทต.นาดูน

นายชาตรี บุญเอีย่ ม

259 มหาสารคาม

นาดูน

เทศบาลตาบลหัวดง

น.ส.ธนาภรณ์ ยิง่ ยืน

260 มหาสารคาม

นาดูน

เทศบาลตาบลหัวดง

น.ส.ลัดดาวัลย์ เพียรอดวงษ์

261 มหาสารคาม

นาดูน

เทศบาลตาบลหัวดง

น.ส.ศิริพร การิโก

262 มหาสารคาม

นาดูน

เทศบาลตาบลหัวดง

ดร.พลภัทร ช่างสากล

263 มหาสารคาม

นาดูน

อบต.หนองไผ่

นางกฤตติกา พวงสีเคน

264 มหาสารคาม

นาดูน

อบต.หนองไผ่

นางจุทามาศ ใจเพชร

265 มหาสารคาม

ยางสีสุราช

อบต.นาภู

กรรณิการ์ ภูมพิ ันธ์

266 มหาสารคาม

ยางสีสุราช

อบต.นาภู

ชลิตา สุปนิ ชมภู

267 มหาสารคาม

ยางสีสุราช

อบต.นาภู

ฐิตพิ ร นามฤทธิ์
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268 มหาสารคาม

ยางสีสุราช

อบต.นาภู

พิชิตชัย ดวงจิตร

269 มหาสารคาม

ยางสีสุราช

อบต.นาภู

สายันต์ เข็มขา

270 มหาสารคาม

วาปีปทุม

อบต.ขามป้อม

น.ส.อุไรรัตน์ บุตรตะกะ

271 มหาสารคาม

นางสาว ญาติกานต์ ศรีละโคตร

272 แม่ฮ่องสอน

เมืองแม่ฮ่องสอน

อบต.ปางหมู

นางสาวพิมพ์ลภัส ไพรธรรมจักร

273 แม่ฮ่องสอน

เมืองแม่ฮ่องสอน

อบต.ปางหมู

นางปัทมา ไชยพรหม

274 ยโสธร

เลิงนกทา

ทต.เลิงนกทา

นางวนิดา ไชยนนท์

275 ยะลา

รามัน

ทต.โกตาบารู

น.ส.นูรีฮัน แอบากอ

276 ยะลา

รามัน

ทต.โกตาบารู

นางมัทธิยา แท่นมงคลมาศ

277 ร้อยเอ็ด

เกษตรวิสัย

อบต.ดงครั่งน้อย

นายณรงค์เดช หงทะนี

278 ร้อยเอ็ด

เกษตรวิสัย

อบต.ดงครั่งน้อย

นายอภินนั ท์ สามารถ

279 ร้อยเอ็ด

จตุรพักตรพิมาน

อบต.นาใส

นายเทพนิมติ ร โพธิกลุ

280 ร้อยเอ็ด

ทุ่งเขาหลวง

อบต.บึงงาม

นายรัก อุน่ เจริญ

281 ร้อยเอ็ด

โพธิ์ชัย

อบต.หนองตาไก้

น.ส.ธนัษภร ปัญญาบุญ

282 ร้อยเอ็ด

โพธิ์ชัย

อบต.หนองตาไก้

นางมัณฑนา เพียวิเศษ

283 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

ทต.สีแก้ว

นางรจนา กาเนิดขอนแก่น

284 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

ทต.สีแก้ว

น.ส.กาญนา มินนา

285 ร้อยเอ็ด

เมืองสรวง

ทต.เมืองสรวง

นายโสภณ พูลลาภ

286 ร้อยเอ็ด

เมืองสรวง

ทต.เมืองสรวง

นายสมหมาย อาสากิจ

287 ร้อยเอ็ด

เมืองสรวง

ทต.เมืองสรวง

นางธัทนา ไกรแก้ว

288 ร้อยเอ็ด

เมืองสรวง

ทต.เมืองสรวง

นางสาวสุพิชชา สิทธิศกั ดิ์

289 ร้อยเอ็ด

อาจสามารถ

อบต.โหรา

พวงยุภา ชัยภูมิ

290 ร้อยเอ็ด

นางดวงเขียน แก้วขอนแก่น

291 ร้อยเอ็ด

นางอรพิน ช่างพูด

292 ร้อยเอ็ด

น.ส.ชนิกานต์ กะภูทิน

293 ร้อยเอ็ด

น.ส.อมรา ผดุงกิจ

294 ร้อยเอ็ด

นางสาวนิสา พงศ์สมโพธิ์

295 ร้อยเอ็ด

นางนภาดา คนีงรัมย์

296 ร้อยเอ็ด

นายปรีชา มีหนองหว้า

297 ร้อยเอ็ด

นายรัฐวัฒน์ พิมพ์ศรี

298 ระยอง

เขาชะเมา

ทต.ชาฆ้อ

นายอนันท์สิทธิ์ ชุตดิ าราลักษณ์

299 ระยอง

เขาชะเมา

ทต.ชาฆ้อ

น.ส.วิภาวดี ดวงแก้ว

300 ระยอง

เมืองระยอง

ทม.มาบตาพุด

นายยศพล เนินอุไร

301 ระยอง

เมืองระยอง

ทม.มาบตาพุด

น.ส.สุพัตรา พิศวงขวัญ
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302 ระยอง

เมืองระยอง

ทม.มาบตาพุด

นางลักษม์ดวงใจ พิมพ์พระ

303 ระยอง

เมืองระยอง

ทม.มาบตาพุด

น.ส.กรกันยา กุสะรัมย์

304 ราชบุรี

บ้านโป่ง

ทต.กระจับ

น.ส.วิภาดา เณรพรม

305 ราชบุรี

บ้านโป่ง

ทต.กระจับ

นางนภัสชญา ช้างทอง

306 ราชบุรี

บ้านโป่ง

ทต.กระจับ

น.ส.สมศรี แซ่เจ็ง

307 ลพบุรี

ท่าวุ้ง

ทต.ท่าวุ้ง

นางวันเพ็ญ ร่วมสมัคร

308 ลพบุรี

ท่าวุ้ง

ทต.ท่าวุ้ง

นายศุภโชค สาเริง

309 ลพบุรี

ท่าวุ้ง

ทต.โพธิ์ตลาดแก้ว

นางปริษา อัญมณีกร

310 ลพบุรี

ท่าวุ้ง

ทต.โพธิ์ตลาดแก้ว

นางวาสนา เทียนแก้ว

311 เลย

ภูเรือ

ทต.ภูเรือ

นายอดิเรก ศรีบรุ ินทร์

312 เลย

ภูเรือ

ทต.ภูเรือ

นายทิวากร เนตรผง

313 เลย

ภูเรือ

ทต.ภูเรือ

นายพิศณุ สุขศรี

314 เลย

ภูเรือ

ทต.ภูเรือ

นายกมล ทองภา

315 เลย

ภูเรือ

ทต.ภูเรือ

นายประภาส ประตุมมา

316 เลย

วังสะพุง

อบต.หนองงิว

นายณรงค์ฤทธิ์ ขันชุมพล

317 เลย

วังสะพุง

อบต.หนองงิว

นายวิริยะ โชคสวัสดิข์ จี

318 เลย

นาง ปุญชรัสมิ์ สุวรรณเจริญ

319 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

อบต.กฤษณา

นายวันชัย ศรีบญ
ุ เรือง

320 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

อบต.กฤษณา

น.ส.จารุณี เดือนเพ็ง

321 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

อบต.กฤษณา

น.ส.ณัฐระพี นาคทองหลาง

322 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

อบต.กฤษณา

นางปาลิตา สิทธิศกั ดิ์

323 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

อบต.จะกง

นายอัคคเดช อุปมา

324 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

อบต.จะกง

นาง สวัสดิ์ ขันชะลี

325 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

อบต.จะกง

นาง ปวีณา พงษ์วิเศษ

326 สกลนคร

เจริญศิลป์

อบต.บ้านเหล่า

น.ส.อาภา ตังเทียน

327 สกลนคร

เจริญศิลป์

อบต.บ้านเหล่า

น.ส.ลักขณา สุขานนท์

328 สกลนคร

เจริญศิลป์

อบต.บ้านเหล่า

นายวินจิ ประดา

329 สกลนคร

วานรนิวาส

ทต.วานรนิวาส

น.ส.ทัศนา สุขะ

330 สกลนคร

วานรนิวาส

ทต.วานรนิวาส

นางทองหล่อ ปารีพันธ์

331 สงขลา

สะเดา

ทต.ปาดัง

นางธรินทร์ญา บุตรเอก

332 สงขลา

สะเดา

ทต.ปาดัง

น.ส.สมฤดี สาวิโรจน์

333 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นายสุรพล ปานแก้ว

334 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นส.ภควรรณ แก้วลายทอง

335 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นางโสภิดา ปานแก้ว
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336 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นายชอบศักดิ์ ขุนชิตร

337 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นาย ภพสุข แสงนุม่

338 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นางวรรณยุพา ขุนจิตร

339 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

น.ส.อริสา หะยี

340 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นายมนตรี ร่มแก้ว

341 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

น.ส.จิรวรรณ์ ยอดมุณี

342 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นางอานวย ไชยสาลี

343 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นางชญาณ์พิมพ์ บิลยีหลี

344 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

น.ส.อารมณ์รัตน์ จุลนิล

345 สงขลา

หาดใหญ่

ทน.หาดใหญ่

นางกรวรรณ แก้วจังหวัด

346 สงขลา

นายกฤติคณ
ุ บุญฤทธิ์

347 สงขลา

นางสุภาวดี ยอดหนู

348 สงขลา

นางญาณัฐฎา แก้วจันทร์

349 สงขลา

นางศรุดา สนิทมัจโร

350 สงขลา

นางสุพิศ วีระวิทย์

351 สงขลา

นส.รัชนี สุดเจริญ

352 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดนาย ทิชาชาติ ชูสันตินริ ันดร์

353 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดนายนิรันด์ ศรหิรัญ

354 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดน.ส.สุภาภรณ์ แซ่ตงั

355 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดนางพนิดา เตยอ่อน

356 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดน.ส.ดวงใจ สมใจ

357 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดน.ส.สายฝน มนุชรังษี

358 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดนายยุทธนา จิตงาม

359 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดน.ส.ธัญญรัสย์ ยศวัฑฒกนันท์

360 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดนายทิวพล วงศ์อภิชาต

361 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดน.ส.อารีย์วรรณ ช่วยมิตร

362 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

อบต.ในคลองบางปลากดนางวรรณวิมล ทัสนารมย์

363 สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ ทต.สาโรงเหนือ

นางเพชรรัตน์ ศรีนวล

364 สมุทรสาคร

บ้านแพ้ว

อบต.สวนส้ม

นายอุดม ไพรบึง

365 สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร

อบต.ชัยมงคล

นย เสรีชัย เอีย่ มสอาด

366 สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร

อบต.ชัยมงคล

น.ส.อุดมลักษณ์ บุญกาเชียง

367 สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร

อบต.ชัยมงคล

นาย โชติกะ พยนต์ยมิ

368 สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร

อบต.ชัยมงคล

น.ส.ปราณี สาเกผล

369 สระแก้ว

คลองหาด

อบต.ไทรเดีย่ ว

น.ส.ณิชฐกันต์ ต่อโชติ
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370 สระแก้ว

คลองหาด

อบต.ไทรเดีย่ ว

นายธราเทพ ทองเบ้า

371 สระแก้ว

คลองหาด

อบต.ไทรเดีย่ ว

นางพิศมัย บุญสมนึก

372 สระแก้ว

คลองหาด

อบต.ไทรเดีย่ ว

จ.อ.โอภาศ เรืองเกตุ

373 สระแก้ว

วัฒนานคร

อบต.โนนหมากเค็ง

นางอัญชลี อินเบิด

374 สระแก้ว

วัฒนานคร

อบต.โนนหมากเค็ง

นางทวินนั ท์ พรมมี

375 สระแก้ว

วัฒนานคร

อบต.โนนหมากเค็ง

นายณัฐพงษ์ พลแก้ว

376 สระแก้ว

วัฒนานคร

อบต.วัฒนานคร

นางอุบล นาทรัพย์

377 สระแก้ว

วัฒนานคร

อบต.วัฒนานคร

นายอภิสิทธิ์ ปิน่ ศิริวัฒนา

378 สระแก้ว

วัฒนานคร

อบต.วัฒนานคร

นางจิราพร วุฒิพันธุ์

379 สระแก้ว

วัฒนานคร

อบต.วัฒนานคร

นางพชร ศรีนาค

380 สระบุรี

แก่งคอย

อบต.ท่าตูม

นางณฐมนต์ ปุยฝ้าย

381 สระบุรี

แก่งคอย

อบต.ท่ามะปราง

นางบงกช ชิตทัพ

382 สระบุรี

มวกเหล็ก

อบต.มวกเหล็ก

นางพรรณา รอดนุสนธิ์

383 สระบุรี

มวกเหล็ก

อบต.มิตรภาพ

น.ส.ทัศนี นมัสโก

384 สระบุรี

มวกเหล็ก

อบต.ลาพญากลาง

นายสันติ เสือขา

385 สระบุรี

หนองแค

อบต.กุม่ หัก

นาง ปรินดา เมธีวิชชวัชราธร

386 สระบุรี

หนองแค

อบต.หนองนาก

นายสุวิชา มาลินนั ท์

387 สระบุรี

หนองแค

อบต.หนองนาก

น.ส.นภาพรรณ ธรรมดา

388 สระบุรี

หนองแค

อบต.หนองโรง

น.ส. นฤมล แช่มชืน่

389 สระบุรี

หนองแค

อบต.หนองโรง

นาย ทวีพงศ์ เมธีวิชชวัชราธร

390 สิงห์บรุ ี

ค่ายบางระจัน

อบต.โพสังโฆ

น.ส.นุชจิรา ราชนาจันทร์

391 สิงห์บรุ ี

ค่ายบางระจัน

อบต.โพสังโฆ

นางจันทิรา บุญเรือง

392 สิงห์บรุ ี

ค่ายบางระจัน

อบต.โพสังโฆ

นางสาวอัจฉรา กลิน่ รอด

393 สุโขทัย

ศรีสัชนาลัย

ทต.หาดเสียว

นายวีรยุทธ อ่วมภักดี

394 สุโขทัย

ศรีสัชนาลัย

ทต.หาดเสียว

นายกาลัญญู อิม่ เทศ

395 สุโขทัย

ศรีสัชนาลัย

ทต.หาดเสียว

นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์

396 สุพรรณบุรี

เมืองสุพรรณบุรี

ทต.ท่าระหัด

น.ส.จารุณี เจตนะเสน

397 สุพรรณบุรี

เมืองสุพรรณบุรี

ทต.ท่าระหัด

น.ส.วชิราภรณ์ คนทน

398 สุพรรณบุรี

เมืองสุพรรณบุรี

ทต.ท่าระหัด

นางรมย์วลี วงษ์ขวัญกุล

399 สุพรรณบุรี

อูท่ อง

อบต.หนองโอ่ง

น.ส.นิภาดา ประทุมทอง

400 สุพรรณบุรี

อูท่ อง

อบต.หนองโอ่ง

น.ส.นุชจรินทร์ สิทธิพงศ์

401 สุรินทร์

กาบเชิง

อบต.คูตนั

น.ส.ศรินญา โสรถาวร

402 สุรินทร์

กาบเชิง

อบต.คูตนั

นายสิปปภาส เจริญยิง่

403 สุรินทร์

กาบเชิง

อบต.คูตนั

น.ส.เยาวนิตย์ ดวงสมร
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404 สุรินทร์

กาบเชิง

นางทิภาพร ห่อทรัพย์

405 หนองบัวลาภู

เมืองหนองบัวลาภู ทต.นาคาไฮ

น.ส.ฉันทนา วัฒโน

406 หนองบัวลาภู

เมืองหนองบัวลาภู ทต.นาคาไฮ

น.ส.อมรรัตน์ วันดี

407 อ่างทอง

วิเศษชัยชาญ

ทต.ท่าช้าง

ฉวี ทองเนืออ่อน

408 อ่างทอง

วิเศษชัยชาญ

ทต.ท่าช้าง

กฤตกมล มะลิเสือ

409 อานาจเจริญ

หัวตะพาน

อบต.เค็งใหญ่

นางชืน่ ใจ บาระมี

410 อานาจเจริญ

หัวตะพาน

อบต.เค็งใหญ่

นางวิไลพร พิลาวุฒิ

411 อานาจเจริญ

หัวตะพาน

อบต.สร้างถ่อน้อย

นางสุภาพร ศรีวิเศษ

412 อุดรธานี

วังสามหมอ

อบต.หนองกุงทับม้า

นางสุภาพร เทพนา

413 อุดรธานี

วังสามหมอ

อบต.หนองกุงทับม้า

นายสุวัฒน์ กาไรทอง

414 อุดรธานี

วังสามหมอ

อบต.หนองกุงทับม้า

น.ส.อิณฐิสา ศรีแสง

415 อุตรดิตถ์

ทองแสนขัน

อบต.ผักขวง

ประภาศรี สายเปลีย่ น

416 อุตรดิตถ์

ทองแสนขัน

อบต.ผักขวง

นฤมล ดูผ่ ัด

417 อุตรดิตถ์

ทองแสนขัน

อบต.ผักขวง

อาทิตยา คาสุข

418 อุตรดิตถ์

ทองแสนขัน

อบต.ผักขวง

ปาจิม วงค์แสนศรี

419 อุตรดิตถ์

ทองแสนขัน

อบต.ผักขวง

สราวุฒิ ไสยาวัน

420 อุบลราชธานี

นายธนกร อ่างมณี

421 อุบลราชธานี

นายพงษ์สุริยะ อุระสาย

422 อุบลราชธานี

นายศักดา สุรพล

423 อุบลราชธานี

นายวัชรศักดิ์ ไทยอาษา

424 อุบลราชธานี

นางนุสจรี เจริญดี

