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1 กรุงเทพมหานคร นาง กรุณา  ค ายา

2 กระบี่ เขาพนม ทต.เขาพนม นางกาญจนา บัวจนัทร์

3 กระบี่ เขาพนม ทต.เขาพนม น.ส.สุวิกรานต์ นนทศร

4 กระบี่ เขาพนม ทต.เขาพนม นายศรายทุธ เพชรรัตน์

5 กระบี่ เขาพนม ทต.เขาพนม น.ส.เทวิกา นักฟ้อน

6 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล น.ส.จติราวิณี แกน่เพ็ชร

7 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต.หนองทะเล นางวิภาวดี สุขกลุ

8 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต.สิงห์ น.ส.เกศสรินทร์ เนียมประยรู

9 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต.สิงห์ นางสุภาลักษณ์  ต้ันยดิเส็ง

10 กาฬสินธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.สมสะอาด น.ส.สุกญัญา  ชัยยนต์

11 กาฬสินธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.สมสะอาด นางอญัชลี  หาญสินธุ์

12 กาฬสินธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.สมสะอาด นางสิรินยา  หิรัตพรม

13 กาฬสินธุ์ กฉุนิารายณ์ อบต.สมสะอาด นายบัณฑิต  ภูนากลม

14 กาฬสินธุ์ สหัสขนัธ์ อบต.โนนแหลมทอง น.ส.อาภรณ์พรรณ ค าเสนาะ

15 กาฬสินธุ์ นางนันทพร  ทรงคาศรี

16 กาฬสินธุ์ นางกานท์ปิยาภรณ์  ตาลศรี

17 กาฬสินธุ์ นาย สมศิน ใจคง

18 กาฬสินธุ์ นายอภิศักด์ิ สังฆะวัน

19 ก าแพงเพชร ลานกระบือ อบต.จนัทิมา นายสักรินทร์ สนธินุช

20 ก าแพงเพชร ลานกระบือ อบต.จนัทิมา นายธีรชัย มาน้อย

21 ขอนแกน่ ชุมแพ อบต.โนนอดุม น.ส.พรรณษา  คงเมือง

22 ขอนแกน่ ชุมแพ อบต.โนนอดุม นางกาญจนา  จลุอกัษร

23 ขอนแกน่ ซ าสูง อบต.คูค า นางล าเภา กสันุกา

24 ขอนแกน่ ซ าสูง อบต.บ้านโนน น.ส.สุดารัตน์  ศรีสุพล

25 ขอนแกน่ ซ าสูง อบต.บ้านโนน นางกนกพร  ช านาญกลุ

26 ขอนแกน่ น้ าพอง อบต.สะอาด นางลาวัลยฉ์วี เมตตาเหลา

27 ขอนแกน่ บ้านแฮด อบต.โนนสมบูรณ์ นางจริาพร  สิงห์ทรงพล

28 ขอนแกน่ พล อบต.เพ็กใหญ่ นส.วงจนัทร์  ตรีะมาตย์

29 ขอนแกน่ พล อบต.เพ็กใหญ่ นายชาญเดช   กองเงิน

ณ โรงแรมสีดำรสีอรท์ อ.เมอืงนครนำยก นครนำยก

บัญชรีำยชือ่ผู้เขำ้รบักำรอบรม
โครงกำรฝึกอบรมบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือเตรยีมควำมพรอ้มรองรบักำรจัดเก็บภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรำ้ง
รุ่นที่ 2  ระหว่ำงวันที่ 19 - 21  มถุินำยน 2562

(ลงทะเบียนวันที่ 19 มถุินำยน 2562 เวลำ 08.30 - 12.00 น.)
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30 ขอนแกน่ พล อบต.เพ็กใหญ่ นางวิไลวรรณ์  กองเงิน

31 ขอนแกน่ มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน นางรัตนา  นามเขม็

32 ขอนแกน่ มัญจาคีรี อบต.สวนหม่อน นางพิมลรัตน์  ยศราวาส

33 ขอนแกน่ เมืองขอนแกน่ ทต.บ้านเป็ด นาง ภัทร์รวี สมสอาด

34 ขอนแกน่ เมืองขอนแกน่ ทต.บ้านเป็ด นางเพลินพิศ นามบ้านค้อ

35 ขอนแกน่ เมืองขอนแกน่ อบต.ศิลา น.ส.พัชรินทร์ ยิ้มจู

36 ขอนแกน่ เมืองขอนแกน่ อบต.ศิลา นางเพ็ญนี ่ไชยหงษา

37 ขอนแกน่ เมืองขอนแกน่ อบต.ศิลา นางพุทธรักษา บุญประสิทธิ์

38 ขอนแกน่ นางกนกพร  ศรีจนัทร์

39 ขอนแกน่ น.ส.กาญจนา  ยติุบรรณ์

40 ขอนแกน่ นายอาทิตย ์แสนบุตร

41 ขอนแกน่ นางณีรนุช  คามวัลย์

42 จนัทบุรี แกง่หางแมว อบต.ขนุซ่อง นางอรวรรณ มิง่แกว้

43 จนัทบุรี แกง่หางแมว อบต.ขนุซ่อง น.ส.นิรัญชนา อนิแตง

44 จนัทบุรี แกง่หางแมว อบต.ขนุซ่อง น.ส.ศิวนันท์ พาชื่น

45 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่ ปิยนุช  ทองเสริม

46 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่ อญัชนา สัจจาสัย

47 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม่ จ ารัส มณีกลุ

48 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.สีพยา-บ่อพุ นางสุภิลักษณ์  ใจตรง

49 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.สีพยา-บ่อพุ น.ส.กลัยาณี  วัฒนสิทธิ์

50 จนัทบุรี สอยดาว อบต.สะตอน น.ส.พิมพชนก สุขสมาน

51 จนัทบุรี สอยดาว อบต.สะตอน น.ส.น้ าผ้ึง บุญแยม้

52 จนัทบุรี สอยดาว อบต.สะตอน น.ส.จนัทร์วิภา แน่นหนา

53 จนัทบุรี สอยดาว อบต.สะตอน นางบุษยา ลิขติ

54 จนัทบุรี แหลมสิงห์ ทต.พล้ิว นางระวีวรรณ  โภชาดม

55 จนัทบุรี แหลมสิงห์ ทต.พล้ิว ว่าที่ รต.หญิงรัชวดี  จติประจกัษ์

56 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.กอ้นแกว้ น.ส.สุภญา กล้องเจริญ

57 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.กอ้นแกว้ นางจติรา รุ่งอรุณศรี

58 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.คลองเขื่อน นางสุนีย ์บุญเกดิรอด

59 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.คลองเขื่อน น.ส.เครือฟ้า ปิน่แกว้

60 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางตลาด นางบุษยเนตร เป้าเปีย่มทรัพย์

61 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางตลาด นางศตกมล รัตนบุรี

62 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง นางลัดดา ราชัย
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63 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางโรง น.ส.สายรุ้ง เฮงเจริญ

64 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต.บางคล้า น.ส.รัชนีวรรณ กมุภีร์

65 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต.บางคล้า น.ส.นันทวรณ์ สังวรกจิ

66 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต.ปากน้ า น.ส. นริศรา เพ็ชรัตน์

67 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ทต.ปากน้ า นางนงลักษณ์ พึ่งเกษม

68 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว อบต.ดอนฉมิพลี นางภคพร โกจนัทร์

69 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว อบต.ดอนฉมิพลี น.ส.วราภรณ์ อนิแบน

70 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว อบต.ดอนฉมิพลี น.ส.เนาวรัตน์ เอี่ยมฤทธิ์

71 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว อบต.ศาลาแดง น.ส.กรรณิการ์  กติติยานนท์ชัย

72 ชลบุรี พานทอง อบต.พานทอง ศิริวรรณ กรุณา

73 ชลบุรี พานทอง อบต.พานทอง ดานภา ศรีคงรักษ์

74 ชลบุรี พานทอง อบต.หน้าประดู่ นางเกศมณี  อะโสโก

75 ชลบุรี พานทอง อบต.หน้าประดู่ น.ส.อรณิชา  ผาสุข

76 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.ห้วยกะปิ น.ส.บุปผา  วาทิปประพันธ์

77 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.ห้วยกะปิ น.ส.สัญจนา  เชื้อดี

78 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.ห้วยกะปิ น.ส.โศรดา  ชิวชาวนา

79 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.ห้วยกะปิ นางพิชาวีร์  เอมดวง

80 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต.ห้วยกะปิ ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์  อษิฎาวรพงษ์

81 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี ชบาไพร ด่ืมโชค

82 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี วารินทร์ สวนนิสิต

83 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี พัชมน ลลิตเกยีรติกลุ

84 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี นัยรัตน์ อธิวัฒน์เนติกลุ

85 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.แสนสุข นางสุภาภรณ์ สุนทรวงศ์สกลุ

86 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.แสนสุข น.ส.นิโลบล ดรลาดพันธุ์

87 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.แสนสุข นางสุมาลี วิชชุประภาส

88 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.แสนสุข น.ส.ปทุมพร ยิ้มแยม้

89 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.แสนสุข นางนราลักษณ์ อนันติรสาท

90 ชลบุรี สัตหีบ ทต.เขาชีจรรย์ นางปิน่ทอง หนูช่วย

91 ชลบุรี สัตหีบ ทต.เขาชีจรรย์ นางจารุวรรณ อาจจนัดา

92 ชลบุรี สัตหีบ ทต.เขาชีจรรย์ น.ส.นภัทรศมนษ์ สุขฐีาน

93 ชลบุรี น.ส.ปานรดา  พลอยงาม

94 ชลบุรี น.ส.ชรัณรัตน์  เจริญนิธิวาณิช

95 ชัยนาท สรรพยา ทต.สรรพยา น.ส.จนัทร์ทา เปีย่มวงษ์ศา
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96 ชัยนาท สรรพยา ทต.สรรพยา น.ส.เอื้อมฟ้า แกว้เกดิ

97 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.สระโพนทอง น.ส.วาสนา  สวัสด์ิเดช

98 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.สระโพนทอง น.ส.อไุรวรรณ  หอมบุญ

99 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.สระโพนทอง นางอบุลวัลย ์ เพชรล้ า

100 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองโพนงาม นางสุริวัลย ์ทาแกง้

101 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.หนองโพนงาม น.ส.ประดับ สวัสด์ิศรี

102 ชัยภูมิ ภูเขยีว อบต.กดุยม นายนัฐพงค์ ฮ้านค า

103 ชัยภูมิ ภูเขยีว อบต.กดุยม นายเกรียงศักด์ิ กองกระมุต

104 ชัยภูมิ ภูเขยีว อบต.กดุยม น.ส.ธีรารัตน์ ผลประกอบ

105 ชัยภูมิ ภูเขยีว อบต.กดุยม นางน้ าฝน บุโฮม

106 ชัยภูมิ ภูเขยีว อบต.หนองคอนไทย นางนิตยา นาคดิลก

107 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ทุ่งตะไคร นายสานิต  สุขสวัสด์ิ

108 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ทุ่งตะไคร นายอภิรศักด์ิ   วงศ์ทอง

109 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ทุ่งตะไคร น.ส.ปิยวรรณ  ไล่ตระกลู

110 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ทุ่งตะไคร นางจรวยพร  ลือชัย

111 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ทุ่งตะไคร นายวสันต์  จนัทร์ชาย

112 เชียงใหม่ ฝาง ทต.บ้านแม่ขา่ นางกติติกานต์ เกตุมาลา

113 เชียงใหม่ ฝาง ทต.บ้านแม่ขา่ น.ส.กลัยา อนิต๊ะ

114 เชียงใหม่ ฝาง ทต.บ้านแม่ขา่ นางวรินดา วุฒิลักษณ์

115 เชียงใหม่ ฝาง ทต.บ้านแม่ขา่ น.ส.เนตรชนก ประหยดัยอด

116 เชียงใหม่ ฝาง ทต.บ้านแม่ขา่ นายบุญยิ่ง ยี่ลังกา

117 เชียงใหม่ ฝาง อบต.โป่งน้ าร้อน นายสาทิตย ์บุญมี

118 เชียงใหม่ ฝาง อบต.โป่งน้ าร้อน นายพงษ์ดนัย จนัทร์ทัง

119 เชียงใหม่ ฝาง อบต.โป่งน้ าร้อน นางวิไลวรรณ กนัทะสอน

120 เชียงใหม่ ฝาง อบต.โป่งน้ าร้อน น.ส.ภิญญาพัชญ์ พิชิตคุณานนต์

121 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สบเปิง นายมานพ  ขาวศาสตร์

122 เชียงใหม่ แม่แตง อบต.สบเปิง น.ส.นงคราญ  อาชนี

123 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.สันโป่ง นายณรงค์เดช ไชยเดช

124 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.สันโป่ง น.ส.จรีาภร จนัทร์แฉล้ม

125 เชียงใหม่ แม่ริม ทต.สันโป่ง นางชนันท์ธิดา วัฒนบุญญารัศมื์

126 ตรัง กนัตัง อบต.บ่อน้ าร้อน นางเพชรณรี เกดิผล

127 ตรัง กนัตัง อบต.บ่อน้ าร้อน นายยศดนัย หมาดเส็น

128 ตราด นางรัฐภัทร์ มัง่ค่ัง
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129 ตราด นายสรายทุธ อนิทประเสริฐ

130 ตราด น.ส.อรุวรรณ หงษ์ร่อน

131 ตาก อลงกรณ์ โพธิ์พนม

132 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะหวาย นางปรียารินท์  บุญมีมนัสศิริ

133 นครนายก ปากพลี อบต.เกาะหวาย นางจ านงค์  มีเจริญ

134 นครนายก ปากพลี อบต.โคกกรวด ส.อ.สุนทร ห่อค า

135 นครนายก ปากพลี อบต.โคกกรวด น.ส.ฐิตาภร ชินวงษ์

136 นครนายก ปากพลี อบต.โคกกรวด นางเกตุมณี ปาปะขงั

137 นครนายก องครักษ์ อบต.คลองใหญ่ น.ส.จรีพร บุญเพ็ง

138 นครนายก องครักษ์ อบต.คลองใหญ่ น.ส.พรพิมล เพิ่มสุข

139 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บ้านผ้ึง นางถวิล สิงห์ชาติ

140 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บ้านผ้ึง นายโชคชัย แสนนาใต้

141 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บ้านผ้ึง นางปาริชาติ ทุพเหม่ง

142 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บ้านผ้ึง นางพิศมัย ห่านวิชัย

143 นครพนม ศรีสงคราม ทต.สามผง น.ส.พรทิวา ฝ่ายทะแสง

144 นครพนม ศรีสงคราม ทต.สามผง น.ส.เอมอร สิงหาค า

145 นครราชสีมา ครบุรี อบต.โคกกระชาย นางมัชรัตน์  สุขกระโทก

146 นครราชสีมา ครบุรี อบต.โคกกระชาย น.ส.สุพัฒน์ ทุมนอก

147 นครราชสีมา ครบุรี อบต.เฉลียง นายอธิวัฒน์  ล่ากระโทก

148 นครราชสีมา ครบุรี อบต.เฉลียง น.ส.มณีรัตน์  อนักระโทก

149 นครราชสีมา ครบุรี อบต.เฉลียง น.ส.ปัณริษา  ภักด์ิกระโทก

150 นครราชสีมา ครบุรี อบต.ล าเพียก นางชัชษา ขนุระงับสังข์

151 นครราชสีมา ครบุรี อบต.ล าเพียก น.ส.ประภัสสร ลัดดี

152 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ท่าช้าง นายสิรภพ ปิติพัตรา

153 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ท่าช้าง นางณภัทร คงเมือง

154 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ด่านเกวียน นางชญานิษฐ์ชา  ภาค ามณี

155 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ด่านเกวียน นายยทุธนา  แกว้มณี

156 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ด่านเกวียน นางชิดชนก  รักสุจริต

157 นครราชสีมา ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน นางบังอร เพียรงูเหลือม

158 นครราชสีมา ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน นางหนึง่ฤทัย สมเดช

159 นครราชสีมา ด่านขนุทด อบต.ตะเคียน นางเสาวลักษณ์ มุงขนุทด

160 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ด่านจาก นางอรณ์อตินุช น่าชม

161 นครราชสีมา บัวลาย อบต.บัวลาย นายณัฐชัย กณัหารัตน์
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162 นครราชสีมา พระทองค า อบต.สระพระ น.ส.กชพร ปิยพรภากลุ

163 นครราชสีมา พระทองค า อบต.สระพระ น.ส.สงกราณ งามสันเทียะ

164 นครราชสีมา พระทองค า อบต.สระพระ นายวิทยา ตรีนุช

165 นครราชสีมา พระทองค า อบต.สระพระ นายศิวัช ป่วนสันเทียะ

166 นครราชสีมา วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว น.ส.สิรภัทร์ พิมพา

167 นครราชสีมา วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว น.ส.ศิริลักษณ์ ไตรหัตถทรัพย์

168 นครราชสีมา วังน้ าเขยีว อบต.วังน้ าเขยีว นายธนภณ ณภัทรธงชัย

169 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.ควนชะลิก น.ส. ล าใย  สังทอง

170 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.ควนชะลิก น.ส. บุณยนุช  ทองเอก

171 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.ควนชะลิก นาง  เสาวนีย ์ บัวเกษ

172 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน นายพงศธร  จนัทร์กอง

173 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน นส.ยพุิน  วงศ์คล้าย

174 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต.พระนอน นส.ทัศวรรณ  กล่ ามาก

175 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด อาทิตยา กาญจนภักด์ิ

176 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด กลุธิรา บุณยภักด์ิ

177 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด จารุวรรณ ภิษัชรักษ์วงศ์

178 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด เพ็ญนิพา สอนซ่อนกล่ิน

179 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ปวีณา เนือ่งสิทธิ์

180 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด บุญมี ห่วงรักษ์

181 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด ละออง โตทอง

182 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี น.ส.ศศิธร ยบุล

183 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นายสุวุฒิพจน์ สุขประเสริฐ

184 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นายเมธา ธูปบูชา

185 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี น.ส.ลักษิกา หาญโกทา

186 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์

187 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นางวิภานันท์ กาญจนะพังคะ

188 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นายอนุพงษ์ ศิริวัฒนรักษ์

189 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นส.ชุติมา รัตนวัน

190 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นส.ชูพงษ์ เทศะนันทน์

191 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี

192 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นายสนธยา ทองดี

193 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบต.บางกร่าง คุณณภิญา ด้วงนิล

194 น่าน สันติสุข อบต.ป่าแลวหลวง นางชีวนันท์ วงศ์สาระ
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195 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงช าออ้ น.ส.วนืษา   ปล้ืมจติร

196 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงช าออ้ นางนุชนาถ  เหมือนแม้น

197 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน ทต.ร่อนทอง น.ส.พิลาวรรณ  นฤภัย

198 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน ทต.ร่อนทอง น.ส.กญัธิมา  ช านาญภูมิ

199 ประจวบคีรีขนัธ์ เมืองประจวบคีรีขนัธ์ อบต.คลองวาฬ นางชญาภา เทียมเทศ

200 ปราจนีบุรี กบินทร์บุรี อบต.นนทรี น.ส.จฑุามาศ โพธิ์สุ่น

201 ปราจนีบุรี กบินทร์บุรี อบต.นนทรี น.ส.พรสุดา พลเวียง

202 ปราจนีบุรี กบินทร์บุรี อบต.นนทรี นางณัฏฐภัทร พัฒใส

203 ปราจนีบุรี กบินทร์บุรี อบต.นนทรี นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล

204 ปราจนีบุรี นาดี อบต.แกง่ดินสอ นางระเบียบ จนัทร์ส ารวม

205 ปราจนีบุรี นาดี อบต.แกง่ดินสอ นายเจษฎา เทียนน้อย

206 ปราจนีบุรี นาดี อบต.แกง่ดินสอ น.ส.กรองทอง วางขนุทด

207 ปราจนีบุรี นาดี อบต.ทุ่งโพธิ์ น.ส.ทัชชกร ดวงศรี

208 ปราจนีบุรี นาดี อบต.ทุ่งโพธิ์ นางศศิวรรณ เทียมเกา่

209 ปราจนีบุรี ประจนัตคาม ทต.ประจนัตคาม นพพร สุนทรศารทูล

210 ปราจนีบุรี ประจนัตคาม ทต.ประจนัตคาม สุดใจ สาพิพัฒน์

211 ปราจนีบุรี ประจนัตคาม อบต.ดงบัง น.ส.สุวณี แปลกจติร์

212 ปราจนีบุรี ประจนัตคาม อบต.ดงบัง นายธีระเดช น้อยแสง

213 ปราจนีบุรี ประจนัตคาม อบต.ดงบัง น.ส.จนัทร์เพ็ญ สีทรงฮาด

214 ปราจนีบุรี ประจนัตคาม อบต.ดงบัง น.ส.นนทิฌา ปิดทรัพย์

215 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.เนินหอม น.ส.มยรีุ ช่างเกบ็

216 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.เนินหอม นายวรฤกษ์ จนัทหอม

217 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.บางเดชะ น.ส.สุภาวรรณ  วงษ์ภักดี

218 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.บางเดชะ นางเกศนภา  ประเสริฐ

219 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.บางเดชะ น.ส.อภิสรา  ธรรมมนตรี

220 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.บางเดชะ น.ส.จติรา  บุญกระพือ

221 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.ไม้เค็ด นายกสิณ  วงษ์นาม

222 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.ไม้เค็ด น.ส. สุภาวดี  สวน

223 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.ไม้เค็ด น.ส.จารุวรรณ  นงนุช

224 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.ไม้เค็ด น.ส. พรมาลี ศิริ

225 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.วัดโบสถ์ นายธนกฤต แขกพงษ์

226 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.วัดโบสถ์ น.ส.ทัศนีย ์พวงทอง

227 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี อบต.วัดโบสถ์ นางรจนา ทองอยู่
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228 ปราจนีบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม น.ส.อษุา บุญขวัญ

229 ปราจนีบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม น.ส.กฤษณา ไผ่แสวง

230 ปราจนีบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม น.ส.รุ่งลักษณ์ ปล่ังสมบัติ

231 ปราจนีบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม น.ส.ทัชชกร ชัยหล้า

232 ปราจนีบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ท่าตูม นางราตรี พวงชัย

233 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.ท่าหลวง นางชมัยพร แจม่จ ารัส

234 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต.ท่าหลวง น.ส.อชัรา กอ้นมณี

235 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง ทต.นครหลวง นางพรรณทิพา  ทรัพยห์ิรัญ

236 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง ทต.นครหลวง นางรมณี  คหินทพงษ์

237 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง ทต.นครหลวง น.ส.ถาวร  ปัญญา

238 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง ทต.นครหลวง น.ส.กติติมา  สพร่ังพร้อม

239 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.คลองสะแก น.ส.กรวิกา ศรีหลัก

240 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.บ้านกรด น.ส.นันท์นภัส ภาคาเดช

241 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.บ้านกรด น.ส.วราภรณ์ โพธิ์สอาด

242 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.บ้านกรด นางปทิตตา พัชรวลัย

243 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.บ้านกรด น.ส.วรรณา ยนืยง

244 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.พระอนิทราชา น.ส.อารยา เค้าแคน

245 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.พระอนิทราชา นางธนพร บุญเอื้อ

246 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.พระอนิทราชา นางสมร สุทธิหล่อ

247 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.พระอนิทราชา นางรินรดา นวลมา

248 พระนครศรีอยธุยา ผักไห่ อบต.นาคู น.ส.พิมพ์ลภัส ฤกษ์บุรุษ

249 พระนครศรีอยธุยา ผักไห่ อบต.นาคู น.ส.ประรินญา รักสระนิคม

250 พระนครศรีอยธุยา ผักไห่ อบต.บ้านแค นาย พงศธร  สงวนศักด์ิ

251 พระนครศรีอยธุยา ผักไห่ อบต.บ้านแค น.ส. แสงดาว โสรส

252 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.บ้านนา นายพิเชษฐ์ ผลหมู่

253 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.บ้านนา นายสมศักด์ิ พ่วงผจง

254 พระนครศรีอยธุยา มหาราช อบต.บ้านนา น.ส.สุพัตรา มะโนร่ืน

255 พระนครศรีอยธุยา วังน้อย อบต.หันตะเภา นาง สุกลัยา หุน่ค า

256 พระนครศรีอยธุยา วังน้อย อบต.หันตะเภา น.ส.ณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์

257 พระนครศรีอยธุยา อทุัย อบต.บ้านช้าง น.ส.จรัิฐพร ทรัพยม์ูล

258 พิจติร ตะพานหิน อบต.คลองคูณ น.ส.สกลุตรา ชูเพ็ชร

259 พิจติร ตะพานหิน อบต.คลองคูณ นายสิทธิเดช โมครา

260 พิจติร ตะพานหิน อบต.คลองคูณ นางมณฑา อุ่นเจา้บ้าน



หนา้ที่ 9

ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ อปท. ชือ่ - สกุล

261 พิจติร เมืองพิจติร อบต.เมืองเกา่ กนกวรรณ คัชมาต

262 พิจติร เมืองพิจติร อบต.เมืองเกา่ นางอนงค์พรรณ ชูกร

263 พิจติร เมืองพิจติร อบต.เมืองเกา่ หนุนชนก การลพ

264 พิจติร สากเหล็ก อบต.คลองทราย นางดาวสิริ  ชัยสุวิรัตน์

265 พิจติร สากเหล็ก อบต.คลองทราย น.ส.ฤดีภรณ์  มาพันธุ์สุ

266 พิจติร สากเหล็ก อบต.คลองทราย น.ส.นฤมล  สุขกล่ า

267 พิจติร น.ส.เพยาว์ โตมี

268 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.วังวน จ.ส.อ.ช านาญ มัน่ดี

269 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วัดพริก นาง วาทินี   วิสุวรรณ์

270 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.วัดพริก นาง ปิน่อนงค์  อว่มผ้ึง

271 เพชรบุรี บ้านลาด ทต.บ้านลาด นส.ณัฐกานต์ มีนาม

272 เพชรบุรี บ้านลาด ทต.บ้านลาด นางพณิรดา กลมเกลียว

273 เพชรบุรี บ้านลาด อบต.บ้านหาด นายจตุพร อ่ าแกว้

274 เพชรบุรี บ้านลาด อบต.บ้านหาด นางธันยพร วิเชียรเพชร

275 เพชรบุรี บ้านลาด อบต.บ้านหาด นางธัญญธร สมพงษ์

276 เพชรบุรี บ้านแหลม ทต.บ้านแหลม นาง สุมนา  จนัทรางกรู

277 เพชรบุรี บ้านแหลม ทต.บ้านแหลม น.ส.รวิวรรณ  ทัศนมนตรี

278 เพชรบุรี บ้านแหลม ทต.บ้านแหลม นาง จอมทิพย ์ เทียนไชย

279 เพชรบุรี บ้านแหลม ทต.บ้านแหลม น.ส.ธิดาวรรณ  เสียงหวาน

280 เพชรบุรี บ้านแหลม อบต.บางแกว้ น.ส.พูนสิน  กลับบุญมา

281 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อ นาง จนัทร์จฬุา อรุณโรจน์

282 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อ นาง บุญรวม  ค าชื่น

283 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อ น.ส.ณัฐธิดา  นวลฉวี

284 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.บ้านหม้อ นาย อาลิณ  ดีฉ่ า

285 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.โพพระ น.ส.เรณู กล่ินนิรันต์

286 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.โพพระ นางช่อทิพย ์เปียสังข์

287 เพชรบุรี นางวริศรา อารีรบ

288 เพชรบุรี นาย อรุุพงศ์  พูลเกดิ

289 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.โคกปรง น.ส.พรชนก รัตนนพคุณ

290 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต.โคกปรง นายไตรเทพ แสงสุรีย์

291 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.กองทูล นางทรัพยสิ์ริ ทรัพยห์ล่ า

292 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต.ท่าด้วง นางรุ่งนภา โสประดิษฐ

293 ภูเกต็ ถลาง ทต.ป่าคลอก น.ส.รัฐพร สมศักด์ิ
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294 ภูเกต็ ถลาง ทต.ป่าคลอก น.ส.สมฤดี บุญแต่ง

295 ภูเกต็ ถลาง ทต.ป่าคลอก นางประไพพิศ บุนนาค

296 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า อบต.นาปูป่้อม น.ส. อรสา มลอา

297 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า อบต.นาปูป่้อม น.ส. กนกวรรณ จนัโทสุทธิ์

298 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า อบต.นาปูป่้อม นายประสาน ด้วงทอง

299 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า อบต.นาปูป่้อม นายสุรินทร์ พุ่มค า

300 ร้อยเอด็ จตุรพักพิมาน อบต.ศรีโคตร นาง บุญน้อม ปูชิน

301 ร้อยเอด็ จตุรพักพิมาน อบต.ศรีโคตร นาง อภัยวัน ไวยศรีแสง

302 ร้อยเอด็ จงัหาร ทต.ผักแว่น นางคณิตรา ประสงค์สินธุ์

303 ร้อยเอด็ จงัหาร ทต.ผักแว่น น.ส.กมลชนก ศิวิแว่น

304 ร้อยเอด็ เชียงขวัญ อบต.พระเจา้ นายปภังกร  จอมสมสา

305 ร้อยเอด็ เชียงขวัญ อบต.พระเจา้ นายนพรัตน์  เสริมเหลา

306 ร้อยเอด็ เชียงขวัญ อบต.พระเจา้ นางวสุพร  นาคฤทธิ์

307 ร้อยเอด็ เชียงขวัญ อบต.พระเจา้ นางจดิาภา  บุญวิเศษ

308 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพนทอง นางเพชราภรณ์  กตารัตน์

309 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพนทอง นางรัตนาพร  วรรณพัฒน์

310 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพนทอง นายสมชาย  ภารไสว

311 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพนทอง นางพรรณริน  ภูวทิศ

312 ร้อยเอด็ โพนทอง ทต.โพนทอง น.ส.ดวงจนัทร์  พลเยี่ยม

313 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ทม.ร้อยเอด็ น.ส.ธวัลรัตน์ ยิ่งก าแหง

314 ร้อยเอด็ เมืองร้อยเอด็ ทม.ร้อยเอด็ น.ส.รัชนีกร ค าภักดี

315 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ น.ส.จารุนันท์  จนัทรืโชติกลุ

316 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ น.ส.จติรลดา จอมค าสิงห์

317 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ น.ส.วิภารัตน์  เทพวุธ

318 ร้อยเอด็ เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ นางปิน่นิภา ธนานันต์

319 ร้อยเอด็ หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ น.ส.บัวหลวง ผิวจนัทร์สด

320 ร้อยเอด็ หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ น.ส.สุจริา ศรีพลัง

321 ร้อยเอด็ หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ นายวิทยา เหลาคม

322 ร้อยเอด็ หนองฮี อบต.เด่นราษฎร์ น.ส.ชาสินี ขจรสิทธิ์รัตน์

323 ร้อยเอด็ อาจสามารถ ทต.อาจสามารถ นางวิตาพร ขนัโพลี

324 ร้อยเอด็ อาจสามารถ ทต.อาจสามารถ น.ส.อรวรรณ กนัหา

325 ร้อยเอด็ อาจสามารถ ทต.อาจสามารถ นางไพรรินทร์ หาญสุริย์

326 ร้อยเอด็ อาจสามารถ ทต.อาจสามารถ นายกมัพล หาญสุริย์
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327 ร้อยเอด็ อาจสามารถ ทต.อาจสามารถ นายจริะศักด์ิ จนัทรวิภาค

328 ราชบุรี โพธาราม ทต.คลองตาคต นางนัตตยา เกษมราษฎร์

329 ราชบุรี โพธาราม ทม.โพธาราม นางสุกานดา สมาลาวงษ์

330 ราชบุรี วัดเพลง ทต.วัดเพลง นายวสันต์ ชินณวงค์

331 ราชบุรี วัดเพลง อบต.เกาะศาลพระ น.ส.อษุา โกมินทร์

332 ราชบุรี น.ส.หงส์ศจ ีทองเอยี

333 ราชบุรี นางจรรยา งามสงวน

334 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ชอนน้อย นายญาตพัฒน์ จติรประสงค์

335 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ชอนน้อย นางอรุณี แกว้พรม

336 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ชอนน้อย นางราตรี เฉลิมวัฒน์

337 ลพบุรี หนองม่วง อบต.หนองม่วง น.ส. นภาพร โตสารเดช

338 ลพบุรี หนองม่วง อบต.หนองม่วง น.ส. กฤติมา มีเครือ

339 ล าพูน ล้ี ทต.ดงด า นายอรรถพล ไพรัตน์

340 ล าพูน ล้ี ทต.ดงด า นางพรรณนิภา เสนสุภา

341 เลย ด่านซ้าย ทต.ศรีสองรัก นายโกมล ค าแหงพล

342 เลย ด่านซ้าย ทต.ศรีสองรัก นางพรศิริ ทุมชะ

343 เลย ด่านซ้าย ทต.ศรีสองรัก น.ส.จฑุามาส สีหะวงศ์

344 เลย ด่านซ้าย อบต.โพนสูง นส.ธัญญาลักษณ์ พรหมดี

345 เลย ด่านซ้าย อบต.โพนสูง นายจรัญ สุคงเจริญ

346 เลย ด่านซ้าย อบต.โพนสูง นายราชัน เนาวราช

347 ศรีสะเกษ ขขุนัธ์ อบต.ตาอดุ นางประไพพรรณ  บุญตา

348 ศรีสะเกษ ขขุนัธ์ อบต.ตาอดุ นางนารีย ์ จานเขื่อง

349 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง น.ส.ชนาภา  สร้อยสนธิ์

350 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.เหล่ากวาง น.ส.ชนัญชิดา  ศรีสุธรรม

351 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.กงุ น.ส.มะลิวัลย ์เพ็งสอน

352 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.โจดม่วง นายพิเชษฐ์ สุตะพันธ์

353 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.โจดม่วง นางสุฐิชา มัธุรัตน์

354 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.หนองบัวดง น.ส.กติติยา  ทองไทย

355 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.หนองบัวดง นางพูนทรัพย ์ นาคาแกว้

356 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.หนองบัวดง นายอรุณ  บึงไกร

357 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.หนองบัวดง นางสว่าง  สีนิกรณ์

358 สกลนคร บ้านม่วง ทต.บ้านม่วง นาย อติเทพ เครือค า

359 สกลนคร บ้านม่วง ทต.บ้านม่วง นาง อรุณี ศรีณรงค์
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360 สกลนคร บ้านม่วง ทต.บ้านม่วง นาง นพวรรณ เวียงอนิทร์

361 สกลนคร บ้านม่วง ทต.บ้านม่วง น.ส. ไพรวัลย ์แช่มชื่น

362 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.โคกสี นายสมหวัง ใจปัดชา

363 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.โคกสี น.ส.ชุติกาญจน์ วิเศษฐี

364 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.โคกสี น.ส.จรีาภรณ์ สุทธิประภา

365 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.โคกสี นางรุ่งฤดี พรหมโคตร

366 สกลนคร สว่างแดนดิน อบต.บ้านถอ่น น.ส.จนัทวะดี  กอ้นทอง

367 สงขลา จะนะ อบต.คลองเปียะ น.ส.อญัชลี ปานเพชร

368 สงขลา จะนะ อบต.คลองเปียะ น.ส.ธนิดา อบัดลเล๊าะ

369 สงขลา จะนะ อบต.คลองเปียะ นางสุชญาน์ เลือดไทย

370 สงขลา หาดใหญ่ อบต.คลองอู่ตะเภา นส.ษมิตานันท์  สุวรรณหิรัญ

371 สงขลา หาดใหญ่ อบต.คลองอู่ตะเภา นางเยาวนันต์ ยางทอง

372 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา น.ส.พัชราภรณ์ ดาราแจง้

373 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา น.ส.ผกามาส พูลเหล็ก

374 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา น.ส.ขนิษฐา ร่ืนรวย

375 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา น.ส.ฐิติมา แสงจนัทร์

376 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา น.ส.เกสริน บุญอาจ

377 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง น.ส. อรษา  วรงค์

378 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง น.ส. น้ าผ้ึง  เรืองกลัป์

379 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ นางกนกวรรณ อยู่มาก

380 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ นายศุภากร ผลัดล่ืน

381 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ พ.จ.อ.ปริญญ จนัทร์ขจร

382 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ อบต.นาเกลือ น.ส.พัธริดา เนียมหอม

383 สมุทรปราการ น.ส.ศรีพักตร์ ปัน้น้อย

384 สมุทรปราการ นางนภัค มุสิกมาศ

385 สมุทรปราการ น.ส.อ าภาวรรณ ยิ่งเจริญ

386 สระแกว้ ตาพระยา ทต.ตาพระยา น.ส.สุขวิษา เที่ยงตรง

387 สระแกว้ ตาพระยา ทต.ตาพระยา น.ส.ล านาด ทัดสงค์

388 สระแกว้ ตาพระยา อบต.โคคลาน นายสายชล คนโต

389 สระแกว้ ตาพระยา อบต.โคคลาน น.ส.สุมาลี จนัทมณี

390 สระแกว้ ตาพระยา อบต.โคคลาน น.ส.ธัญญ์ชยา  บุญกอด

391 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ตาพระยา น.ส.พิมพิกา ศรีผุย

392 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ตาพระยา น.ส.ดาวเรือง พลรักษา
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393 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ทัพไทย นางณิชาภัทร์ รัตนดิษฐ์

394 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ทัพไทย น.ส.อจัฉรา เอี่ยมสะอาด

395 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ทัพไทย นายนรงค์ ยงเพชร

396 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ทัพราช น.ส.นิตยา สมัคคดี

397 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ทัพราช น.ส.ลาวรรณ์ นิลทะศรี

398 สระแกว้ ตาพระยา อบต.ทัพราช นายธีรพงษ์ วิเศษรัมย์

399 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.ฟากห้วย น.ส.เพ็ญพร  จนัทะผิว

400 สระแกว้ อรัญประเทศ ทต.ฟากห้วย น.ส.สุจรรยา  ห้องแซง

401 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.คลองน้ าใส นางรุ่งรวี ทาประเสริฐ

402 สระแกว้ อรัญประเทศ อบต.คลองน้ าใส น.ส.ปริญญา เภตรานนท์

403 สระบุรี แกง่คอย ทต.ทับกวาง นายจาตุรรนต์  มากท้วม

404 สระบุรี แกง่คอย ทต.ทับกวาง นางปลายออ้  ปัญจะโรทัย

405 สระบุรี แกง่คอย อบต.ตาลเด่ียว นางวิจติรา  พรหมออ่น

406 สระบุรี แกง่คอย อบต.หินซ้อน น.ส.นลรรธพร   ช่วยสัตว์

407 สระบุรี แกง่คอย อบต.หินซ้อน น.ส.สิริพร   เอี่ยมสุดใจ

408 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.เขาวง น.ส.สมมัย เถื่อนวงษ์

409 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.เขาวง นางพึ่งพร หิรัญวงศ์

410 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.เขาวง น.ส.ลพศิรัตน์ อนิทร์น้อย

411 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.เขาวง น.ส.วรารัตน์ หร่ิงโสภา

412 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก น.ส.สมฤดี  วงษ์แสง

413 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก นางสุพัตรา  เจริญรัตน์

414 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก นางปราณี  เสมเถื่อน

415 สระบุรี มวกเหล็ก ทต.มวกเหล็ก นางนันทยา  กาญจนะโภคิน

416 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.หนองยา่งเสือ พ.จ.อ.วิจติร  ตุลาภิรมย์

417 สระบุรี วิหารแดง อบต.บ้านล า นางคติพร  สังขสิ์นธ์

418 สระบุรี วิหารแดง อบต.บ้านล า น.ส.จฑุามาศ  ภูเ่สถยีร

419 สระบุรี หนองแค ทต.ไผ่ต่ า นางพรสุดา ทับทิม

420 สระบุรี หนองแค ทต.ไผ่ต่ า นางรมยม์ณี กจินิยม

421 สระบุรี หนองแค ทต.ไผ่ต่ า นางกรรณิการ์ จนัทร์ขาว

422 สระบุรี หนองแค ทต.ไผ่ต่ า นางรัชดาภรณ์ สดสะอาด

423 สระบุรี หนองแค อบต.หนองนาก นางเพ็ญพิไล  ทองอร่าม

424 สระบุรี หนองแค อบต.หนองนาก นางฉนัทนา  ปานนท์

425 สระบุรี หนองแค อบต.ห้วยขมิน้ น.ส.นิตยา  ปุนโสนิ
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426 สระบุรี หนองแค อบต.ห้วยขมิน้ น.ส.น้ าฝน  เชียงแวก

427 สระบุรี หนองแค อบต.ห้วยขมิน้ น.ส.สมบุญ  แกว้สุข

428 สระบุรี น.ส.จติถนอม กล่อมน้อย

429 สระบุรี นายเนติรุจ จนัทร์งาม

430 สระบุรี นายมาโนช เฉลิมวัฒน์

431 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.คอทราย นายวุฒิพนธ์  พูนสวัสด์ิ

432 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.คอทราย นางภาวนา  จนัทยพงษ์ศรี

433 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.คอทราย น.ส.นภาพร แสงเสือ

434 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.บางระจนั น.ส.ณิชาลักษณ์ สว่างเรือง

435 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.บางระจนั น.ส.ยพุา พึ่งตน

436 สิงห์บุรี ค่ายบางระจนั อบต.บางระจนั น.ส.จฑุารัตน์ ศรีพรหมตระกลู

437 สิงห์บุรี ท่าช้าง อบต.วิหารขาว นางณัฐชานนท์  พวงภู่

438 สิงห์บุรี อนิทร์บุรี อบต.ประศุก นางกญัญาณัฐ เสือคง

439 สิงห์บุรี อนิทร์บุรี อบต.ประศุก ว่าที่ ร.ต. มนันยา พฤฒิสาริกร

440 สิงห์บุรี อนิทร์บุรี อบต.ห้วยชัน นางเบ็ญจมาศ ชัยหล้า

441 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.ทุ่งยางเมือง น.ส.สนิ ต้นประสงค์

442 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.ทุ่งยางเมือง น.ส.นิลยา ค าชู

443 สุพรรณบุรี ศรีประจนัต์ อบต.มดแดง นางชมพูนุท สอดศรี

444 สุพรรณบุรี ศรีประจนัต์ อบต.มดแดง น.ส.สมปอง แตงโต

445 สุราษฎร์ธานี พระแสง อบต.สาคู นายไพศาล กรดเต็ม

446 สุราษฎร์ธานี พระแสง อบต.สาคู นางจนิตนาภรณ์ พันธุ

447 สุราษฎร์ธานี พุนพิน อบต.เขาหัวควาย นางเบญญาภา ค าสิงนอก

448 สุราษฎร์ธานี พุนพิน อบต.เขาหัวควาย นาย ศุภรัช เกตุเผือก

449 สุราษฎร์ธานี พุนพิน อบต.เขาหัวควาย น.ส.สุภัคพฤทธิ์ เซ่งใจดี

450 สุราษฎร์ธานี พุนพิน อบต.เขาหัวควาย นาย ณฤชา จารุรัตนชัย

451 สุรินทร์ ปราสาท อบต.กงัแอน นายสุพจน์  สมตน

452 สุรินทร์ ปราสาท อบต.กงัแอน น.ส.จริาวรรณ  สันทัยพร

453 สุรินทร์ ปราสาท อบต.กงัแอน น.ส.สุรียรั์ตน์  แดงบุญเลิศ

454 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต.ส าโรง น.ส.ชลธิชา สินโท

455 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.ยาง น.ส.อญัชลีพร  ประกอบกจิ

456 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.ยาง น.ส.สุจติตรา จนัดา

457 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.ท่าสัก นายอาวุธ  ทองแตม

458 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.ท่าสัก น.ส.ประมลรัตน์    เขยีวดี
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459 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.ท่าสัก นางณัฐกานต์  ดาวดีงษ์

460 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.ในเมือง นางอษุา พยาวัง

461 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.ในเมือง อมัภิกา เพ็ชรเกดิ

462 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.ในเมือง นายจกัร์กจิ ปิว๋ล้ า

463 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.บ้านดารา น.ส.จรัิฐยา  เที่ยงน้อย

464 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.บ้านดารา นางวิภา  เทียนทอง

465 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.บ้านหม้อ นางจ าเนียร ค าเพ็ง

466 อตุรดิตถ์ พิชัย อบต.บ้านหม้อ จนิตนา เผือกพูล

467 อทุัยธานี เมือง อบต.น้ าซึม น.ส.จนัทรัศม์ ทิพยโ์สวรรณ

468 อทุัยธานี เมือง อบต.น้ าซึม นายชัยวัฒน์ วัฒนารมย์

469 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต.โสกแสง นายจตุพล  ผาสุข

470 อบุลราชธานี นายเมธี  บุญสุข


