หน ้าที่ 1

บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี ๒๕62
ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

1 กระบี่

เมืองกระบี่

องค์การบริหารส่วนตาบลไสไทย

บ้านไสไทย

นางมัณฑิรา จงสวัสดิ์

2 กระบี่

เหนือคลอง

องค์การบริหารส่วนตาบลเหนือคลอง

บ้านไร่ใหญ่

นางสุณีย์ มาศโอสถ

3 กระบี่

คลองท่อม

องค์การบริหารส่วนตาบลเพหลา

บ้านเพหลาเหนือ

นางทิฆัมพร ศรีทอง

4 กระบี่

ลาทับ

องค์การบริหารส่วนตาบลดินแดง

บ้านเขาไว้ข้าว

นางพนัสดา กองกุลทิพย์

5 กระบี่

เขาพนม

องค์การบริหารส่วนตาบลหน้าเขา

บ้านเขาดิน

นางจิราภรณ์ ศรีจันทร์

6 กระบี่

ปลายพระยา

องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีวง

ควรราษฎร์สามัคคี

นางรุง่ ทิวา นวลมี

7 กระบี่

อ่าวลึก

เทศบาลตาบลอ่าวลึกใต้

เทศบาลตาบลอ่าวลึกใต้

นางณัชปณิชา สุขสวัสดิ์

8 กระบี่

เกาะลันตา

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะลันตาน้อย

บ้านทุ่ง

นางร่อย๊ะ วรรณแพทย์

9 กาญจนบุรี

ทองผาภูมิ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเขย่ง

บ้านท่ามะเดื่อ

นางสาวภิญญดา บุญเมือง

10 กาญจนบุรี

ท่าม่วง

องค์การบริหารส่วนตาบลพังตรุ

องค์การบริหารส่วนตาบลพังตรุ

นางสาวนันทิกานต์ ยศอินทร์

11 กาญจนบุรี

ท่ามะกา

องค์การบริหารส่วนตาบลสนามแย้

เขาสะพายแร้ง

นางสาวศรัญชนา เกียรติแสงทอง

12 กาญจนบุรี

ไทรโยค

องค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์

บ้านวังสิงห์

นางสาวจิราภรณ์ เสนีย์วงศ์

13 กาญจนบุรี

บ่อพลอย

เทศบาลตาบลหนองรี

เทศบาลตาบลหนองรี

นางแสงเดือน อบแย้ม

14 กาญจนบุรี

พนมทวน

เทศบาลตาบลรางหวาย

บ้านดอนเตาอิฐ

นางเปรมฤดี อร่ามเรือง

15 กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลวังด้ง

วัดพุทธกาญจนนิมิต

นางอุดมพร พุ่มพวง

16 กาญจนบุรี

เลาขวัญ

ตาบลหนองปลิง

นางสาวณัฏฐา สว่างศรี

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง

หน ้าที่ 2

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

17 กาญจนบุรี

ศรีสวัสดิ์

เทศบาลตาบลเขาโจด

บ้านเขาเหล็ก

นางสาวมันทิกา มาณะดี

18 กาญจนบุรี

สังขละบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลปรังเผล

บ้านท่าดินแดง

นางเกษร อ่อนจันทร์

19 กาญจนบุรี

หนองปรือ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ

นางสาววิไล ไทรย้อย

20 กาญจนบุรี

ห้วยกระเจา

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

วัดห้วยกระเจา

นายวิเชียร ต้นกิตติลาภ

21 กาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1

นางวิภาวดี ชุมกาแสง

22 กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

เทศบาลตาบลนาขาม

บ้านบอนเขียว

นางจิราวรรณ เดชพรรณา

23 กาฬสินธุ์

คาม่วง

เทศบาลตาบลคาม่วง

วัดอุทัยทิพพาวาส

นางพันธ์ ทิพย์อุทัย

24 กาฬสินธุ์

หนองกุงศรี

เทศบาลตาบลหนองใหญ่

เทศบาลตาบลหนองใหญ่ 2

นางสาวเบญญาภา พวงทอง

25 กาฬสินธุ์

ยางตลาด

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตอกแป้น

ตาบลหนองตอกแป้น

นางภัทรวดี ศรีดาราช

26 กาฬสินธุ์

สมเด็จ

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสมเด็จ

วัดศรีนวลเจริญ

นางวงจันทร์ คาดีวี

27 กาฬสินธุ์

ห้วยเม็ก

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหิน

บ้านหนองโน

นางนิษรา ภูรี

28 กาฬสินธุ์

ท่าคันโท

เทศบาลตาบลนาตาล

บ้านโนนอานวย

นางเพ็ญศรี สิงหราช

29 กาฬสินธุ์

เขาวง

เทศบาลตาบลสงเปลือย

วัดบ้านนาวี

นางสุวรรณตรี คนซื่อ

30 กาฬสินธุ์

นามน

เทศบาลตาบลสงเปลือย

บ้านหัวงัว

นางสาวณัฐชยาน์ ยุบลนิตย์

31 กาฬสินธุ์

สหัสขันธ์

เทศบาลตาบลนามะเขือ

บ้านนามะเขือ

นางประภาภรณ์ คาหงษา

32 กาฬสินธุ์

ร่องคา

องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าอ้อย

ด่านใต้

นางพังงา อุปฌาย์

33 กาฬสินธุ์

นาคู

เทศบาลตาบลนาคู

เทศบาลตาบลนาคู

นางประจวบ บุญเชิด

34 กาฬสินธุ์

ฆ้องชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนศิลาเลิง

วัดบ้านโนนศิลาเลิง

นางวรรณิดา วิมาเณย์

หน ้าที่ 3

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

35 กาฬสินธุ์

ห้วยผึ้ง

องค์การบริหารส่วนตาบลไค้นุ่น

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทุ่งสว่างโพธิ์ไทร

นางพวงเพชร ชิณศิริ

36 กาฬสินธุ์

ดอนจาน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาจาปา

นาจาปา

นางศิริพร ผะกากอง

37 กาฬสินธุ์

สามชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองช้าง

บ้านห้วยยาง

นางบัณฑิตา ชนาปะติ

38 กาฬสินธุ์

กมลาไสย

องค์การบริหารส่วนตาบลธัญญา

วัดโพธิ์ศรีหัวแฮด

นางดวงใจ โจมเสนาะ

39 กาแพงเพชร

เมืองกาแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม

บ้านทุ่งเศรษฐี

นางสาวเปมิกา พึ่งพานิช

40 กาแพงเพชร

ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู

องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู

นางรัชนี หงษ์ไกร

41 กาแพงเพชร

คลองขลุง

เทศบาลตาบลท่ามะเขือ

เทศบาลตาบลท่ามะเขือ

นางสาวกุลยากรณ์ ปะละตุ่น

42 กาแพงเพชร

คลองลาน

องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม

องค์การบริหารส่วนตาบลสักงาม

นางจารุณี พิกุลทอง

43 กาแพงเพชร

ทรายทองวัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลถาวรวัฒนา

บ้านบึงสาราญ

นางรัตนา ประยูรเลิศ

44 กาแพงเพชร

ไทรงาม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่แตง

บ้านตอรัง

นางนงรักษ ภู่ประเสริฐ

45 กาแพงเพชร

บึงสามัคคี

องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะโอน

มาลาศรี

นางสาวศิริกุล อุ่นสมัย

46 กาแพงเพชร

ปางศิลาทอง

องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาต

องค์การบริหารส่วนตาบลหินดาต

นางเกษร แสนแดง

47 กาแพงเพชร

พรานกระต่าย

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัววัว

บ้านบางลาด

นางสายพิน หนูหอม

48 กาแพงเพชร

ลานกระบือ

เทศบาลตาบลช่องลม

เทศบาลช่องลม

นางลาพรวน แพงชัยภูมิ

49 กาแพงเพชร

โกสัมพีนคร

องค์การบริหารส่วนตาบลโกสัมพี

บ้านหนองวัวดา

นางสาวพนิดา อินทร์ใจดี

50 ขอนแก่น

พระยืน

เทศบาลตาบลพระบุ

บ้านหัน

นางดวงฤทัย ดีเลิศ

51 ขอนแก่น

บ้านฝาง

เทศบาลตาบลโนนฆ้อง

เทศบาลตาบลโนนฆ้อง

นางสาวภัทรพร จ่าเมืองฮาม

52 ขอนแก่น

แวงน้อย

เทศบาลตาบลก้านเหลือง

เทศบาลตาบลก้านเหลือง

นางจรูญรัตน์ สีสนั่น

หน ้าที่ 4

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

53 ขอนแก่น

เปือยน้อย

เทศบาลตาบลสระแก้ว

บ้านสระแก้ว

นางสมจิตร หล้าหาญ

54 ขอนแก่น

บ้านไผ่

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไผ่

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไผ่

นางสาววนิดดา สมัครไทย

55 ขอนแก่น

แวงใหญ่

องค์การบริหารส่วนตาบลใหม่นาเพียง

องค์การบริหารส่วนตาบลใหม่นาเพียง

นางสาวกุลณิชา ตุ้ยศักดา

56 ขอนแก่น

เขาสวนกวาง

องค์การบริหารส่วนตาบลดงเมืองแอม

องค์การบริหารส่วนตาบลดงเมืองแอม

นางสาวสุนิตย์ สุพันธ์คุ้ม

57 ขอนแก่น

หนองนาคา

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดธาตุ

วัดโพนแพง

นางสาววงเดือน จันนา

58 ขอนแก่น

กระนวน

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด

วัดบ้านโนนสัง

นางสุธาสินี สมภาร

59 ขอนแก่น

หนองเรือ

เทศบาลตาบลยางคา

บ้านหนองแวง

นางหนูกิจ ตาแหวน

60 ขอนแก่น

โคกโพธิ์ไชย

เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย

เทศบาลตาบลโพธิ์ไชย

นางณัฐิกา จริยา

61 ขอนแก่น

สีชมพู

เทศบาลตาบลสีชมพู

เทศบาลตาบลสีชมพู

นางอรรจมาภรณ์ ธนบูลย์เมธี

62 ขอนแก่น

บ้านแฮด

เทศบาลตาบลโคกสาราญ

เทศบาลตาบลโคกสาราญ

นางสาวกษมพรรช จังจริง

63 ขอนแก่น

อุบลรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุขสาราญ

บ้านสาราญ

นางนวลจันทร์ สมฤทธิ์

64 ขอนแก่น

ภูเวียง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเรือ

วัดศรีชมชื่น

นางพนอม หินเทา

65 ขอนแก่น

เวียงเก่า

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าพัฒนา

บ้านโนนสวรรค์

นางวิไลวรรณ สุดตาสอน

66 ขอนแก่น

พล

องค์การบริหารส่วนตาบลลอมคอม

บ้านทุ่งน้อย

นางเย็นฤดี ศรีมุกดา

67 ขอนแก่น

โนนศิลา

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหัน

นางปรราริชาติ ศรีเมืองช่าง

68 ขอนแก่น

มัญจาคีรี

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนเพ็ก

บ้านหนองหญ้าปล้อง

นางจินตนา สีตะวัน

69 ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

เทศบาลเมืองศิลา

เทศบาลเมืองศิลา

นางอุทร วงษ์โก

70 ขอนแก่น

ซาสูง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโนน

บ้านแห้ว

นางอานวย มุงคุณขาว

หน ้าที่ 5

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

71 จันทบุรี

แก่งหางแมว

องค์การบริหารส่วนตาบลขุนซ่อง

บ้านวังสัมพันธ์

นางชลธิชา ประเสริฐสุข

72 จันทบุรี

โป่งน้าร้อน

เทศบาลตาบลโป่งน้าร้อน

วัดทับไทร

นางสาวสุทธินันท์ วงษ์วิสิฏฐ์

73 จันทบุรี

นายายอาม

เทศบาลตาบลนายายอาม

เทศบาลตาบลนายายอาม

นางสาวประณยา วายร้อน

74 จันทบุรี

เขาคิชฌกูฏ

เทศบาลตาบลพลวง

เทศบาลตาบลพลวง หมู่ 7

นางสาวหทัยรัตน์ ปรีดาธรรม

75 จันทบุรี

มะขาม

เทศบาลตาบลท่าหลวง

เทศบาลตาบลท่าหลวง

นางสาวสลักจิต สงวนรัตนตรัย

76 จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

เทศบาลตาบลพลับพลา

วัดพลับพลา

นางสาวกิ่งกาญจน์ พานแก้ว

77 ฉะเชิงเทรา

เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตาบลบางตีนเป็ด

โรงเรียนวัดดอนทอง

นางภคพร ภูวนา

78 ฉะเชิงเทรา

พนมสารคาม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน

บ้านบึงกระจับ

นางนงลักษณ์ เชื้อวงค์

79 ฉะเชิงเทรา

คลองเขื่อน

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเขื่อน

โสภณประชาเทวารุทธารักษ์

นางสาวสกาวเดือน ใยพวง

80 ฉะเชิงเทรา

สนามชัยเขต

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระยา

บ้านมาบนาดี

นางกาญจนา อ้อยใจ

81 ฉะเชิงเทรา

ท่าตะเกียบ

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะเกียบ

บ้านเขาตลาด

นางวรัชยา สมบูรณ์

82 ฉะเชิงเทรา

ราชสาส์น

องค์การบริหารส่วนตาบลดงน้อย

องค์การบริหารส่วนตาบลดงน้อย

นางอุไร ตรีภุมมารักษ์

83 ฉะเชิงเทรา

บางน้าเปรีย้ ว

เทศบาลตาบลศาลาแดง

เทศบาลตาบลศาลาแดง

นางมาลี ปิ่นแก้ว

84 ชลบุรี

หนองใหญ่

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเสือช้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเสือช้าง

นางสาวจิตรลัดดา โมกภา

85 ชลบุรี

เกาะจันทร์

เทศบาลเมืองปรกฟ้า

บ้านปรกฟ้า

นางสาวสุภาณี มิ่งสอน

86 ชลบุรี

บ้านบึง

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกิ่ว

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกิ่ว

นางวนิดา เนื่องจานงค์

87 ชลบุรี

สัตหีบ

องค์การบริหารส่วนตาบลพลูตาหลวง

บ้านขลอด

นางจุฑามาศ เพิ่มพูล

88 ชลบุรี

ศรีราชา

เทศบาลเมืองศรีราชา

เมืองศรีราชา

นางสายม้วน เขียวงาม

หน ้าที่ 6

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

89 ชลบุรี

เมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน

เทศบาลเมืองบ้านสวน 2

นายภัทราวุธ เพ่งพินิจ

90 ชลบุรี

พนัสนิคม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ

บ้านหนองไก่เถื่อน

นางเบ็ญจวรณ ศรีม่วง

91 ชลบุรี

พานทอง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า

บ้านเก่า

นางสาวพัฑฒิดา ทับสา

92 ชลบุรี

บางละมุง

เทศบาลเมืองหนองปรือ

วัดสุทธาวาส

นางสาวสุรีย์ ดอกเงินคาดี

93 ชัยนาท

เมืองชัยนาท

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าชัย

นางณัฐญา จันทร์เรือง

94 ชัยนาท

มโนรมย์

เทศบาลตาบลศิลาดาน

เทศบาลตาบลศิลาดาน

นางสาวณัติกานต์ พรมสูตร

95 ชัยนาท

สรรพยา

เทศบาลตาบลตลุก

ชุมชนวัดโคกเข็ม

นางสาวสุนิสา ชาตะรูปะ

96 ชัยนาท

สรรคบุรี

เทศบาลตาบลสรรคบุรี

วัดโพธาราม

นางสุวิมล บารุงถิ่น

97 ชัยนาท

หนองมะโมง

เทศบาลตาบลวังตะเคียน

อนุบาลวัดวังน้าขาว

นางสาวสุนันทา รอดใจ

98 ชัยนาท

เนินขาม

เทศบาลตาบลเนินขาม

เทศบาลตาบลเนินขาม

นางสาวจริญญา อนุวัฒน์

99 ชัยนาท

หันคา

เทศบาลตาบลหนองแซง

บ้านชัฏฝาง

นางปนรรฐพร ชินธนาเรืองหิรัญ

100 ชัยนาท

วัดสิงห์

องค์การบริหารส่วนตาบลมะขามเฒ่า

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

นางนิศากร ไชยวรรณ

101 ชัยภูมิ

แก้งคร้อ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่

สระปทุม

นางธนพร พิมพผม

102 ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสาราญ

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสาราญ

นางนพรัตน์ ชานาญ

103 ชัยภูมิ

บ้านเขว้า

เทศบาลตาบลทุ่งทอง

วัดปรางค์ปราสาท

นางสาววนารัตน์ จาเริญพล

104 ชัยภูมิ

เนินสง่า

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฉิม

หนองฉิม

นางสุวรรณี สิทธิวงศ์

105 ชัยภูมิ

หนองบัวแดง

องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าวัวแดง

บุสีเสียด

นางสาวอนงค์นาถ สมฤทธิ์

106 ชัยภูมิ

หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเฆ่

บ้านวังกะทะ

นางสาวณชกนก คลังจัตุรัส

หน ้าที่ 7

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

107 ชัยภูมิ

คอนสาร

เทศบาลตาบลห้วยยาง

วัดเกาะหมาก

นางณรินทร ทิพย์รักษ์

108 ชัยภูมิ

ภูเขียว

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคอนไทย

วัดช้างพัง

นางเจียมจิตร เกิ่งไพบูลย์

109 ชัยภูมิ

เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลตาบลบ้านเป้า

เทศบาลตาบลบ้านเป้า

นางจารุณี สุหญ้านาง

110 ชัยภูมิ

เทพสถิต

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว

บ้านเมืองทอง

นางสาวทิพวัลย์ พิทักษ์

111 ชัยภูมิ

จัตุรัส

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกอก

บ้านโนนทอง

นางสาวรุง่ เดือน ชาติบัวใหญ่

112 ชัยภูมิ

ภักดีชุมพล

องค์การบริหารส่วนตาบลเจาทอง

ลาดชุมพล

นางสาวบุษบา ปุ๋ยงาม

113 ชัยภูมิ

คอนสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ

ตาบลศรีสาราญ

นางดารุณี ติลาจันทร์

114 ชุมพร

เมืองชุมพร

เทศบาลตาบลนาชะอัง

เทศบาลตาบลนาชะอัง (บ้านสามเสียม)

นางสุวรรณา ชนก

115 ชุมพร

หลังสวน

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน

บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพ ๑๒๙

นางวีรวรรณ เจริญรักษ์

116 ชุมพร

สวี

องค์การบริหารส่วนตาบลวิสัยใต้

บ้านควน

นางสาวจุไรวรรณ ล่องวัด

117 ชุมพร

ปะทิว

เทศบาลตาบลปะทิว

บ้านบางสน

นางสายใจ สายหยุด

118 ชุมพร

ท่าแซะ

องค์การบริหารส่วนตาบลคุริง

องค์การบริหารส่วนตาบลคุริง

นางสาวศุภวรรณ เสือสง่า

119 ชุมพร

ละแม

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาวัด

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาวัด

นางสาวปิยะดา ทองขาว

120 ชุมพร

ทุ่งตะโก

องค์การบริหารส่วนตาบลช่องไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบลช่องไม้แก้ว

นางนภัสชม ศรีสุบัติ

121 ชุมพร

พะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตาบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตาบลพะโต๊ะ

นางพูลสุข อนันตสุข

122 เชียงราย

แม่สาย

องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งผา

บ้านน้าจา

นางยุพิน ศรีบัว

123 เชียงราย

พาน

องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง

ตาบลสันกลาง

นางแสงทิพย์ คาต๊ะ

124 เชียงราย

เชียงแสน

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนมูล

บ้านเวียงแก้ว

นางดวงหทัย ปินตา

หน ้าที่ 8

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

125 เชียงราย

เมืองเชียงราย

เทศบาลตาบลห้วยสัก

เทศบาลตาบลห้วยสัก

นางสาวพรพรรณ เปล่งบุญ

126 เชียงราย

เวียงแก่น

องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

บ้านอยู่สุข

นางสาวอนุสรา แซ่ย่าง

127 เชียงราย

แม่สรวย

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าก๊อ

บ้านบาหรา

นางแสงเดือน ศรีออน

128 เชียงราย

ดอยหลวง

องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

บ้านหนองด่าน

นางซอนคา ธิตา

129 เชียงราย

เทิง

เทศบาลตาบลหงาว

เทศบาลตาบลหงาว

นางสาวพิทยา ยองเพชร

130 เชียงราย

เวียงเชียงรุง้

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง

นางศิริภรณ์ พรนันทิกุล

131 เชียงราย

ขุนตาล

เทศบาลตาบลยางฮอม

บ้านน้าแพร่

นางสาวจิรัชญา อินต๊ะยศ

132 เชียงราย

แม่ลาว

เทศบาลตาบลป่าก่อดา

เทศบาลตาบลป่าก่อดา

นางสาวกาญจนา แต้มงาม

133 เชียงราย

แม่จัน

เทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือก

บ้านทับกุมารทอง

นางสาวจุฑารัตน์ ไกรแสน

134 เชียงราย

เวียงป่าเป้า

องค์การบริหารส่วนตาบลสันสลี

บ้านทุ่งห้า

นางสาวสุพิชชา พรมสะอาด

135 เชียงราย

พญาเม็งราย

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เปา

บ้านห้วยน้าฮาก

นางนฤมล อิ่นใจ

136 เชียงราย

ป่าแดด

เทศบาลตาบลสันมะค่า

เทศบาลตาบลสันมะค่า

นางสุวัชราภรณ์ โครตปาลี

137 เชียงราย

เวียงชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลผางาม

ผางาม 1

นางกัญจนพร ปงปัญญะยืน

138 เชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่

หนองหอย

นางดวงเดือน นามณี

139 เชียงใหม่

แม่ริม

องค์การบริหารส่วนตาบลสะลวง

บ้านกาดฮาว

นางอัมพร กิติกร

140 เชียงใหม่

สันกาแพง

เทศบาลตาบลแม่ปูคา

เทศบาลตาบลแม่ปูคา

นางดวงดาว ศรีมา

141 เชียงใหม่

หางดง

เทศบาลตาบลหางดง

เทศบาลตาบลหางดง

นางสาวภาณุมาส บัวสาย

142 เชียงใหม่

สารภี

เทศบาลตาบลชมภู

เทศบาลตาบลชมภู

นางสาวศิริรัตน์ สุภาศรี

หน ้าที่ 9

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

143 เชียงใหม่

แม่ออน

องค์การบริหารส่วนตาบลทาเหนือ

องค์การบริหารส่วนตาบลทาเหนือ

นางจันทร์ธิดา นางเมาะ

144 เชียงใหม่

สันป่าตอง

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ก๊า

ตาบลแม่ก๊า

นางโศรดาวรรณ คาพินิจ

145 เชียงใหม่

ดอยสะเก็ด

เทศบาลตาบลเชิงดอย

วัดปทุมสราราม

นางวัลลภา สุนันต๊ะ

146 เชียงใหม่

สันทราย

เทศบาลตาบลหนองแหย่ง

เทศบาลตาบลหนองแหย่ง

นางธันย์ดารินทร์ ญาณวชิรสกุล

147 เชียงใหม่

แม่แตง

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ทีปังกรการุณยมิตร

นางอาภรณ์ ใจมะโน

148 เชียงใหม่

แม่วาง

เทศบาลตาบลแม่วาง

วัดจาลอง

นางสาวพิมประพรรณ คาเต็มเรือน

149 เชียงใหม่

เชียงดาว

องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงดาว

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดดอนศรีสะอาด

นางกัตติกา แก้วฟอง

150 เชียงใหม่

พร้าว

เทศบาลตาบลน้าแพร่

ตาบลน้าแพร่

นางสาวจิรวดี โรจนสิริกุล

151 เชียงใหม่

จอมทอง

องค์การบริหารส่วนตาบลข่วงเปา

องค์การบริหารส่วนตาบลข่วงเปา

นางเกศณา กฤตภาสเดช

152 เชียงใหม่

สะเมิง

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ

วัดแม่ตุงติง

นางสาวคนึงนิจ สุวรรณ์ทอง

153 เชียงใหม่

ดอยเต่า

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยเต่า

บ้านฉิมพลี

นางอนงพร แสนจันตา

154 เชียงใหม่

ฮอด

เทศบาลตาบลบ่อหลวง

บ้านบ่อหลวง

นางจีรนันท์ จันทะอินทร์

155 เชียงใหม่

ดอยหล่อ

เทศบาลตาบลยางคราม

เทศบาลตาบลยางคราม

นางเทียมจันทร์ หลุยบุญเป็ง

156 เชียงใหม่

อมก๋อย

องค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย

บ้านแม่ต๋อม

นางสาวชนัญทิตา พัชรพุฒิเมธ

157 เชียงใหม่

แม่แจ่ม

เทศบาลตาบลท่าผา

บ้านผานัง

นางสิริพร บุญเทียม

158 เชียงใหม่

เวียงแหง

องค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง

บ้านห้วยไคร้

นางจันทร์ทิพย์ เตอเก

159 เชียงใหม่

ไชยปราการ

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ

บ้านดอยหล่อ

นางสาวน้าทิพย์ อินตา

160 เชียงใหม่

ฝาง

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่คะ

บ้านปางปอย

นางสาวบัวบาน ข่าเหล็ก

หน ้าที่ 10

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

161 เชียงใหม่

แม่อาย

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาว

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาว

นางเร็ว แก้วคามูล

162 เชียงใหม่

กัลยาณิวัฒนา

องค์การบริหารส่วนตาบลแจ่มหลวง

บ้านแอเอาะ

นางสาวพอดี คุณตั้งอรุณ

163 ตรัง

เมืองตรัง

เทศบาลนครตรัง

เทศบาลนครตรัง

นางสุพรรณี ซกซื่อ

164 ตรัง

ย่านตาขาว

เทศบาลตาบลย่านตาขาว

เทศบาลตาบลย่านตาขาว

นางจีรนันท์ ชัยเพ็ชร

165 ตรัง

สิเกา

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

บ้านไร่ออก

นางนิรมล ล่องตี้

166 ตรัง

ปะเหลียน

องค์การบริหารส่วนตาบลปะเหลียน

สิรินธร

นางทิพรัตน์ ช่วยอินทร์

167 ตรัง

รัษฎา

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ

บ้านหนองครก

นางอุไร แพงมี

168 ตรัง

กันตัง

องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้

องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้

นางสาวสุพิชญา สุวรรณัตน์

169 ตรัง

วังวิเศษ

องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวตง

บ้านยูงงาม

นางศิริพร แสงหิรัญ

170 ตรัง

ห้วยยอด

องค์การบริหารส่วนตาบลบางดี

ตาบลบางดี

นางสาววัลภา วรรณบวร

171 ตรัง

นาโยง

เทศบาลตาบลนาโยงเหนือ

เทศบาลตาบลนาโยงเหนือ

นางสาวชนิกานต์ ยิ้มย่อง

172 ตรัง

หาดสาราญ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าหวี

บ้านทุ่งกอ

นางมลิวรรณ พุ่มรักษ์

173 ตราด

เมืองตราด

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแร้ง

บ้านฉางเกลือ

นางสาวจงรักษ์ บุญโยประการ

174 ตราด

บ่อไร่

เทศบาลตาบลบ่อพลอย

เทศบาลตาบลบ่อพลอย

นางสาววารุณี กองสมัคร

175 ตราด

คลองใหญ่

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหญ่

บ้านคลองจาก

นางสาวเหมือนฝัน ชลาลัย

176 ตราด

เกาะกูด

องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกูด

บ้านอ่าวพร้าว

นางสาวชลธิชา ศิริเมือง

177 ตราด

เกาะช้าง

เทศบาลตาบลเกาะช้าง

บ้านคลองพร้าว

นางสาววีราวรรณ เกรัม

178 ตาก

เมืองตาก

เทศบาลตาบลไม้งาม

บ้านวังม่วง

นางสาววรัมพร คาปิวทา

หน ้าที่ 11

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

179 ตาก

แม่สอด

เทศบาลตาบลแม่ตาว

ตาบลแม่ตาว

นางสาวธันยพร กันทจักร์

180 ตาก

บ้านตาก

เทศบาลตาบลทุ่งกระเซาะ

เทศบาลตาบลทุ่งกระเซาะ

นางอิรัชยา นุสนธิ์

181 ตาก

พบพระ

องค์การบริหารส่วนตาบลรวมไทยพัฒนา

บ้านทหารผ่านศึก

นายอุเทน พูนคา

182 ตาก

วังเจ้า

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโบสถ์

บ้านท่าทองแดง

นางสาวจุฑามาศ กลัดทอง

183 ตาก

สามเงา

องค์การบริหารส่วนตาบลยกกระบัตร

บ้านหนองเชียงคา

นางสาวนิตติยา สุยะตุ่น

184 ตาก

อุ้มผาง

เทศบาลตาบลอุ้มผาง

บ้านอุ้มผาง

นางจาเริญ คามามูล

185 นครนายก

เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนตาบลสาริกา

บ้านสาริกา

นางปดิวรัดา ชัยณรงค์รัตน์

186 นครนายก

ปากพลี

องค์การบริหารส่วนตาบลนาหินลาด

บ้านท่ามะปราง

นางสาวอาภา น้อยศรี

187 นครปฐม

เมืองนครปฐม

เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ

เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ

นางจินดา บุตรพา

188 นครปฐม

สามพราน

เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ (ดอนทรายก้าวหน้า)

นางสาวชญาดา ตันติถ้าทอง

189 นครปฐม

นครชัยศรี

องค์การบริหารส่วนตาบลพะเนียด

วัดห้วยตะโก

นางอรวรรณ์ ภู่ทองคา

190 นครปฐม

บางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน

เทศบาลตาบลบางเลน

นางสาวสมบูรณ์ ศรีเพ็ง

191 นครปฐม

กาแพงแสน

องค์การบริหารส่วนตาบลกระตีบ

ประถมฐานบินกาแพงแสน

นางสาวอัสนีย์ กริง่ เกษมศรี

192 นครปฐม

ดอนตูม

เทศบาลตาบลสามง่าม

วัดลาลูกบัว

นางสาวประพาพันธ์ แตงจั่น

193 นครปฐม

พุทธมณฑล

เทศบาลตาบลคลองโยง

เทศบาลตาบลคลองโยง ศูนย์ 3 (บ้านคลองสว่างอารมณ์) นางสาวสุธินี ฟักหอม

194 นครพนม

เมืองนครพนม

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าค้อ

บ้านท่าค้อ

นางคาผง กาพิมพ์

195 นครพนม

นาแก

เทศบาลตาบลนาแก

เทศบาลตาบลนาแก

นางจิราทิพย์ โรจนพงศักดิ์

196 นครพนม

ธาตุพนม

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนแพง

บ้านยางเดี่ยว

นางศิรประภา ทาศรีภู

หน ้าที่ 12

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

197 นครพนม

ศรีสงคราม

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสว่าง

บ้านนาโพธิ์

นางสาววิชญา มีมา

198 นครพนม

ท่าอุเทน

องค์การบริหารส่วนตาบลพนอม

องค์การบริหารส่วนตาบลพนอม

นางจินตนา สุวรรณโส

199 นครพนม

เรณูนคร

องค์การบริหารส่วนตาบลนาขาม

บ้านดอนขาว

นางศศินันค์ บัวชุม

200 นครพนม

ปลาปาก

องค์การบริหารส่วนตาบลนามะเขือ

บ้านหนองบัวคา

นางลายงค์ วารี

201 นครพนม

โพนสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนจาน

วัดศรีบุญเรือง

นางวราภรณ์ เขียวโป

202 นครพนม

บ้านแพง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง

ตาบลหนองแวง

นางสกลรัตน์ ธุพา

203 นครพนม

นาหว้า

เทศบาลตาบลนาหว้า

วัดธาตุประสิทธิ์

นางรุน่ นภาภรณ์ บุตรราช

204 นครพนม

นาทม

องค์การบริหารส่วนตาบลนาทม

บ้านนาทม

นางสาวทิพวรรณ อ่อนสาร

205 นครพนม

วังยาง

องค์การบริหารส่วนตาบลยอดชาด

บ้านหนองบึง

นางกิ่งแก้ว ซาตัน

206 นครราชสีมา

แก้งสนามนาง

องค์การบริหารส่วนตาบลพึงพะไล

บ้านหนองบัวกอง

นางสาวพัชรี ศรีชื่น

207 นครราชสีมา

ขามทะเลสอ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง

บ้านหนองกก

นางสาวอริสรา ธงสันเทียะ

208 นครราชสีมา

ขามสะแกแสง

เทศบาลตาบลขามสะแกแสง

เทศบาลตาบลขามสะแกแสง

นางสาววณิชญา งามจันทร์

209 นครราชสีมา

คง

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนเต็ง

บ้านหนองกก

นางสาวญดา คินขุนทด

210 นครราชสีมา

ครบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลแชะ

บ้านมะค่า

นางปรินทร์พร เมธอนันต์กิจ

211 นครราชสีมา

จักราช

องค์การบริหารส่วนตาบลทองหลาง

หนองบัวตะแบง

นางสาววชิราพร ลือเดช

212 นครราชสีมา

ชุมพวง

องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดไทร

บ้านหนองตาด

นางวิราพร เพ็ชรวิเศษ

213 นครราชสีมา

โชคชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย

นางสาวธีราพร มอบกระโทก

214 นครราชสีมา

เทพารักษ์

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง

บ้านหนองแวง

นางละใม สรรพแพทย์

หน ้าที่ 13

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

215 นครราชสีมา

โนนแดง

เทศบาลตาบลวังหิน

บ้านทุ่งรี

นางสมหวัง ชนิดนอก

216 นครราชสีมา

โนนไทย

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านจาก

บ้านหอกลองกระสัง

นางสุพิชชา แตงอ่อน

217 นครราชสีมา

โนนสูง

องค์การบริหารส่วนตาบลจันอัด

องค์การบริหารส่วนตาบลจันอัด

นางสุนันทพร ซาสังข์

218 นครราชสีมา

บัวลาย

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนจาน

บ้านโนนดู่

นางสาวสุเนตร วรรณจงคา

219 นครราชสีมา

บัวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่

นางอรนุช คาสุวรรณ์

220 นครราชสีมา

บ้านเหลื่อม

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกกระเบื้อง

บ้านตลุกพลวง

นางอุไร พยุหะ

221 นครราชสีมา

ประทาย

เทศบาลตาบลประทาย

เทศบาลตาบลประทาย

นางพรพิมล อินเสนา

222 นครราชสีมา

ปักธงชัย

เทศบาลตาบลตะขบ

บ้านบุหัวช้าง

นางกาญจนา ควรตะขบ

223 นครราชสีมา

ปากช่อง

องค์การบริหารส่วนตาบลพญาเย็น

องค์การบริหารส่วนตาบลพญาเย็น

นางสายฝน ดีสุทธิ

224 นครราชสีมา

พระทองคา

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหอย

บ้านหนองหอย

นางวนิดา ขาโพธิ์

225 นครราชสีมา

พิมาย

องค์การบริหารส่วนตาบลกระเบื้องใหญ่

บ้านกระเบื้องใหญ่

นางรัชนี สวัสดิ์ดล

226 นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม

เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม

นางณัฐพัชมนต์ กฤษตฌาพนร์

227 นครราชสีมา

เมืองยาง

องค์การบริหารส่วนตาบลละหานปลาค้าว

บ้านหนองละหาน

นางสาวธัญชนก จงเพียร

228 นครราชสีมา

ลาทะเมนชัย

เทศบาลตาบลช่องแมว

บ้านดงหลบ

นางเบญจพร ประกอบสาเนียง

229 นครราชสีมา

วังน้าเขียว

เทศบาลตาบลศาลเจ้าพ่อ

เทศบาลตาบลศาลเจ้าพ่อ

นางสาววรางคณา ทองพูล

230 นครราชสีมา

สีคิ้ว

เทศบาลเมืองเมืองสีคิ้ว

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

นางสาววาทิตา พิชิตพร

231 นครราชสีมา

สีดา

องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง

บ้านแฝก-โนนสาราญ

นางสุภาพร แก้วพรม

232 นครราชสีมา

สูงเนิน

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตะไก้

หนองตะไก้

นางสาวศิริกาญจน์ ศรีใหม่

หน ้าที่ 14

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

233 นครราชสีมา

เสิงสาง

องค์การบริหารส่วนตาบลเสิงสาง

หนองไผ่วิทยา

นางสาวนุสรา บุปผามาตะนัง

234 นครราชสีมา

หนองบุญมาก

องค์การบริหารส่วนตาบลลุงเขว้า

บ้านจิตประสงค์

นางนิตยา เสตบุตร

235 นครราชสีมา

ห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแถลง

นางยุวดี สว่างพล

องค์การบริหารส่วนตาบลควนทอง

โรงเรียนบ้านคลองวัง

นางอาภรณ์ เกษรสิทธิ์

237 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหลวง

บ้านหนองหม้อ

นางดวงกมล ขุนนา

238 นครศรีธรรมราช ชะอวด

องค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์

โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ

นางสาวรัชณา คงแก้ว

239 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง

เทศบาลตาบลหลักช้าง

เทศบาลตาบลหลักช้าง

นางสาวอรอนงค์ มณีฉาย

240 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่

องค์การบริหารส่วนตาบลท้องลาเจียก

องค์การบริหารส่วนตาบลท้องลาเจียก

นางสุวิมล ทองน้าแก้ว

241 นครศรีธรรมราช ถ้าพรรณรา

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส

บ้านปลายเส

นางเตือนใจ ชิดเชี่ยว

242 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าศาลา

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจามัสยิดหน้าทับ

นางสาววีณา มะหมีน

243 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาโร

บ้านวังเต่า

นางสาวสุพรรณษา พันธรักษ์

244 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

องค์การบริหารส่วนตาบลกุแหระ

บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4

นางสาวจิราพร บุญทอง

245 นครศรีธรรมราช นบพิตา

องค์การบริหารส่วนตาบลนบพิตา

บ้านสวนกลาง

นางกัญญา ช่วยบารุง

246 นครศรีธรรมราช นาบอน

เทศบาลตาบลนาบอน

เทศบาลตาบลนาบอน

นางประภัสสร พันธา

247 นครศรีธรรมราช บางขัน

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว

บ้านบางจันสี

นางระยอง รัตนพันธ์

248 นครศรีธรรมราช ปากพนัง

เทศบาลตาบลบางพระ

บ้านบางกรูด

นางสุนีย์ ช่อชั้น

249 นครศรีธรรมราช พระพรหม

องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายสาเภา

วัดเชิงแตระ

นางสาวอัษฎาภรณ์ ธรรมานนท์

250 นครศรีธรรมราช พิปูน

องค์การบริหารส่วนตาบลยางค้อม

วัดยางค้อม

นางสาวอรอุษา ตาเสก

236 นครศรีธรรมราช ขนอม

หน ้าที่ 15

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

251 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีฯ

เทศบาลตาบลบางจาก

เทศบาลตาบลบางจาก

นางสุนีพร ไกรนุกูล

252 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์

องค์การบริหารส่วนตาบลควนพัง

บ้านควนพัง

นางสาโรจน์ นกเพชร

253 นครศรีธรรมราช ลานสกา

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาแก้ว

ศูนย์อบรมเด็กในวัดวัดชายเขา

นางสาวแก้วตา เปล่งแสง

254 นครศรีธรรมราช สิชล

เทศบาลตาบลทุ่งใส

บ้านเขาฝ้าย

นางบุญพิง ไชยแก้ว

255 นครศรีธรรมราช หัวไทร

เทศบาลตาบลเกาะเพชร

เทศบาลตาบลเกาะเพชร

นางสุกัลยา วิสุทธิสาโรช

256 นครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตาบลวัดไทรย์

บ้านเอื้ออาทร 2

นางสาวปัญญกัญญ์ ตะราษี

257 นครสวรรค์

หนองบัว

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

บ้านห้วยน้อย

นางสาวประภาพร มาแสง

258 นครสวรรค์

ไพศาลี

องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงชัย

โรงเรียนวัดสาโรงชัย

นางสาวสาลี ภู่เพชร

259 นครสวรรค์

ตากฟ้า

เทศบาลตาบลอุดมธัญญา

เทศบาลตาบลอุดมธัญญา

นางสาวณิชกุล อั๋นงาม

260 นครสวรรค์

ตาคลี

องค์การบริหารส่วนตาบลตาคลี

วัดตาคลี

นางกัญญา อินทรประพันธ์

261 นครสวรรค์

ท่าตะโก

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะโก

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะโก

นางพัชรินทร์ แจ้งอิ่ม

262 นครสวรรค์

ชุมแสง

องค์การบริหารส่วนตาบลฆะมัง

บ้านฆะมัง

นางสาวธันยพัต รอดเที่ยง

263 นครสวรรค์

พยุหะคีรี

องค์การบริหารส่วนตาบลเขากะลา

โรงเรียนบ้านหนองเต่า

นางกรรณิกา แผ้วสถาน

264 นครสวรรค์

บรรพตพิสัย

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรด

บ้านคลองเคียน

นางโสพิน จงรวมกลาง

265 นครสวรรค์

ลาดยาว

องค์การบริหารส่วนตาบลวังเมือง

บ้านดอนพลอง

นางอรอุมา ศรีวิเศษ

266 นครสวรรค์

เก้าเลี้ยว

เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว

เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว (ท.2 บ้านเก้าเลี้ยว)

นางสาวจีรนันท์ หมวดรุง่

267 นครสวรรค์

โกรกพระ

เทศบาลตาบลบางประมุง

บ้านหนองตายาย

นางสาวชลธิชา มากผ่อง

268 นครสวรรค์

แม่วงก์

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เล่ย์

บ้านยุบใหญ่

นางสาวกาญจนา ดงดาศรี

หน ้าที่ 16

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

269 นครสวรรค์

ชุมตาบง

องค์การบริหารส่วนตาบลชุมตาบง

บ้านตลิ่งสูง

นางสาวสุรีรัตน์ เมณฑ์กูล

270 นครสวรรค์

แม่เปิน

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เปิน

บ้านคลองเจริญ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภัสรา จิตรราช

271 นนทบุรี

เมืองนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี

นครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์

นางสุคนธ์ เหมือนแย้ม

272 นนทบุรี

ปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ด

เทศบาลนครปากเกร็ดโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร นายประทิน บุญประสม

273 นนทบุรี

บางบัวทอง

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางสาวชนาภา เรืองศรี

274 นนทบุรี

บางใหญ่

เทศบาลตาบลเสาธงหิน

เทศบาลเสาธงหิน 2

นางสาวพิลาศลักษณ์ จินดาพรหม

275 นราธิวาส

เมืองนราธิวาส

เทศบาลตาบลกะลุวอเหนือ

บ้านเขาตันหยง

นางสาวนูรา สามะ

276 นราธิวาส

สุไหงโก-ลก

เทศบาลเมืองสุไหงโกลก

มัสยิดอะห์มาดียะห์

นางสาวแวเยาะห์ แวมามะ

277 นราธิวาส

ระแงะ

องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงลิมอ

บ้านตอหลัง

นางประภาพร แก้วฉาย

278 นราธิวาส

จะแนะ

องค์การบริหารส่วนตาบลดุซงญอ

บ้านแมะแซ

นางรอฮีหม๊ะ ซาและ

279 นราธิวาส

เจาะไอร้อง

องค์การบริหารส่วนตาบลจวบ

บ้านยานิง

นางนูรยีฮัน บินหะยีเลาะ

280 นราธิวาส

บาเจาะ

เทศบาลตาบลต้นไทร

เทศบาลตาบลต้นไทร

นางสาวการีเมาะ แซแม

281 นราธิวาส

แว้ง

เทศบาลตาบลบูเก๊ะตา

เทศบาลตาบลบูเก๊ะตา

นางสุทิศา นิมะ

282 นราธิวาส

รือเสาะ

องค์การบริหารส่วนตาบลลาโละ

บ้านบริจ๊ะ

นางสาวรีฮา ตาสู

283 นราธิวาส

สุไหงปาดี

เทศบาลตาบลปะลุรู

โคกตา

นางสาวรุสนี อาบูอาแซ

284 น่าน

เวียงสา

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเหลือง

ตาบลนาเหลือง

นางสาวสุมิตรา จิตมะโน

285 น่าน

บ้านหลวง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฟ้า

ตาบลบ้านฟ้า

นางสนธยา คนอยู่

286 น่าน

ท่าวังผา

เทศบาลตาบลท่าวังผา

เทศบาลตาบลท่าวังผา

นางเกนิกา ศิริแก้ว

หน ้าที่ 17

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

287 น่าน

ทุ่งช้าง

เทศบาลตาบลงอบ

เทศบาลตาบลงอบ

นางสาวนงค์นุช อินทะรังษี

288 น่าน

สองแคว

เทศบาลตาบลยอด

บ้านสะเกิน

นางศิริวรรณ ถุงแสน

289 น่าน

นาน้อย

องค์การบริหารส่วนตาบลนาน้อย

องค์การบริหารส่วนตาบลนาน้อย

นางประนอม โปทาหนัก

290 น่าน

สันติสุข

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแลวหลวง

บ้านป่าแลว

นางสุรีกาญ ทะนันไชย

291 น่าน

ภูเพียง

องค์การบริหารส่วนตาบลนาปัง

บ้านม่วงใหม่

นางอัญชลี ใจตุ้ย

292 น่าน

ปัว

เทศบาลตาบลปัว

เทศบาลตาบลปัว

นางแสงเดือน สุมทุม

293 น่าน

เชียงกลาง

เทศบาลตาบลเชียงกลาง

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคันนา

นางสาววาธิยา จักรอะโน

294 น่าน

เมืองน่าน

เทศบาลเมืองน่าน

เทศบาลเมืองน่าน

นางสาวขนิษฐา สมคา

295 น่าน

บ่อเกลือ

เทศบาลตาบลบ่อเกลือใต้

เทศบาลตาบลบ่อเกลือใต้

นางกรรณิการ์ สุยะ

296 บึงกาฬ

เมืองบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาฬ

วัดธรรมมาภิรมย์

นางวิภา ฟองสมุทร

297 บึงกาฬ

พรเจริญ

องค์การบริหารส่ววนตาบลหนองหัวช้าง

วัดอัมพวัน

นางเทวา แก้วคาสอน

298 บึงกาฬ

ศรีวิไล

เทศบาลตาบลศรีวิไล

วัดจันทวารี

นางสงกรานต์ วิเศษสม

299 บึงกาฬ

โซ่พิสัย

องค์การบริหารส่วนตาบลโซ่

ห้วยทรายทอง

นางจินตนา อันสุข

300 บึงกาฬ

ปากคาด

องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก

วัดรุง่ อรุณศิริสว่าง

นางนวลจันทร์ สายคามี

301 บึงกาฬ

บึงโขงหลง

เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

วัดสว่างวารี

นางรวิวรรณ อัฐนาค

302 บึงกาฬ

เซกา

องค์การบริหารส่วนตาบลโสกก่าม

บ้านบ่อพนา

นางกชพรรณ คาสีทา

303 บึงกาฬ

บุ่งคล้า

องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

บ้านบุ่งคล้า

นางสาวธนาภา สงสายออ

304 บุรีรัมย์

กระสัง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปรือ

ระกาใต้

นางวรรณี ทานวัน

หน ้าที่ 18

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

305 บุรีรัมย์

คูเมือง

องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ

วัดสระกุญชร

นางสุพิศ แก้วศรี

306 บุรีรัมย์

แคนดง

องค์การบริหารส่วนตาบลแคนดง

บ้านกระทุ่มเครือ

นางดวงใจ ฝอยทอง

307 บุรีรัมย์

เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตาบลพนมรุง้

เทศบาลตาบลพนมรุง้

นางสุภิดา พรมรุกขชาติ

308 บุรีรัมย์

ชานิ

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสนวน

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสนวน

นางมณีรัตน์ วงค์เกียรติขจร

309 บุรีรัมย์

นางรอง

องค์การบริหารส่วนตาบลถนนหัก

องค์การบริหารส่วนตาบลถนนหัก

นางเนาวรัตน์ ต้องกระโทก

310 บุรีรัมย์

นาโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสว่าง

ตาบลศรีสว่าง

นางสาวอรทัย พลดอน

311 บุรีรัมย์

โนนดินแดง

องค์การบริหารส่วนตาบลลานางรอง

บ้านคลองหิน

นางเสมอ เยี่ยมรัมย์

312 บุรีรัมย์

โนนสุวรรณ

องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน

ก่อนเกณฑ์ องค์การบริหารส่วนตาบลดงอีจาน

นางสาวอุบล รักพร้า

313 บุรีรัมย์

บ้านกรวด

เทศบาลตาบลบ้านกรวด

เทศบาลตาบลบ้านกรวด

นางรจนา ไพเราะ

314 บุรีรัมย์

บ้านด่าน

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนขวาง

บ้านดงกระทิง

นางสาวรัดดา วิเศษวงษา

315 บุรีรัมย์

บ้านใหม่ไชยพจน์ องค์การบริหารส่วนตาบลกู่สวนแตง

บ้านหนองเรือ

นางนิตยา แสนนอก

316 บุรีรัมย์

ประโคนชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร

นางณัฐินันท์ กลอยประโคน

317 บุรีรัมย์

ปะคา

องค์การบริหารส่วนตาบลไทยเจริญ

องค์การบริหารส่วนตาบลไทยเจริญ

นางสาวชนันธร โสภาลี

318 บุรีรัมย์

พุทไธสง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจาน

วัดบวร

นางภิญญาภรณ์ บุญเศษ

319 บุรีรัมย์

พลับพลาชัย

เทศบาลตาบลจันดุม

บ้านจบก

นางพิมพ์นิภา หรีกประโคน

320 บุรีรัมย์

เมืองบุรีรัมย์

เทศบาลตาบลบ้านบัว

เทศบาลตาบลบ้านบัว

นางจรัสทิพย์ วงศ์ทองเจริญ

321 บุรีรัมย์

ละหานทราย

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกว่าน

บ้านหนองหมี

นางเรียบ วังตะพัน

322 บุรีรัมย์

ลาปรายมาศ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทิง

วัดบ้านหนองผะองค์

นางสาราญ ปองนาน

หน ้าที่ 19

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

323 บุรีรัมย์

สตึก

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองแก

วัดศิริมงคล (หนองดุม)

นางเกศิรินทร์ วิสายอน

324 บุรีรัมย์

หนองกี่

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง

วัดโคกสูง (โคกสูงคูขาด)

นางสาวสุดใจ สกุลจร

325 บุรีรัมย์

หนองหงส์

องค์การบริหารส่วนตาบลไทยสามัคคี

วัดเวฬุวนาราม

นางสมัย เยี่ยมรัมย์

326 บุรีรัมย์

ห้วยราช

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตะโก

บ้านโสน

นางลิตา การรัมย์

327 ปทุมธานี

ลาลูกกา

เทศบาลเมืองลาดสวาย

เทศบาลเมืองลาดสวาย 2

นางสุนทรี กสิกรรม

328 ปทุมธานี

คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่

วัดตะวันเรือง

นางรัตติกานต์ ห่วงรักษ์

329 ปทุมธานี

ธัญบุรี

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1

นายสาราญ จันดีแก้ว

330 ปทุมธานี

ลาดหลุมแก้ว

เทศบาลตาบลระแหง

เทศบาลตาบลระแหง

นางสาวนิภาวดี ขอบไชยแสง

331 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน

องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

อนุบาลหัวหิน

นางสาว วราภรณ์ ศรีสุวรรณ์

332 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหนองตาแต้ม

บ้านหนองตาเย็น

นางสาวนุจรริน เครือคล้าย

333 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด

เทศบาลตาบลไร่เก่า

วัดสามร้อยยอด

นางสาว นิรมล แซ่ตั้ง

334 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี

เทศบาลตาบลไร่ใหม่

บ้านหนองแก

นางสาว พัชรินทร์ แก้วรัก

335 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก

องค์การบริหารส่วนตาบลนาหูกวาง

องค์การบริหารส่วนตาบลนาหูกวาง (บ้านทุ่งตาแก้ว) นางอรุณยุพา มีเดช

336 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนตาบลไชยราช

องค์การบริหารส่วนตาบลบางเจริญ

นางพรนภา จิตรัตน์

337 ปราจีนบุรี

เมืองปราจีนบุรี เทศบาลตาบลปราจีบบุรี

โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)

นางสาวชุติมา เอนกบุณย์

338 ปราจีนบุรี

ศรีมโหสถ

เทศบาลตาบลโคกปีบ

เทศบาลตาบลโคกปีบ

นางนงนุช สุริแสง

339 ปัตตานี

เมืองปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงลุโละ

บ้านตันหยงลุโละ

นางสาวแวซานียะห์ หวังแอ

340 ปัตตานี

กะพ้อ

องค์การบริหารส่วนตาบลปล่องหอย

องค์การบริหารส่วนตาบลปล่องหอย

นางซาลีนา มีทอง

หน ้าที่ 20

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

341 ปัตตานี

โคกโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตาบลนาประดู่

ตาบลนาประดู่

นางสาวนายียะห์ เจะหะ

342 ปัตตานี

ทุ่งยางแดง

องค์การบริหารส่วนตาบลปากู

บ้านปาแดปาลัส

นางซารีพ๊ะ ซือรี

343 ปัตตานี

ปะนาเระ

องค์การบริหารส่วนตาบลดอน

มัสยิดบ้านคลอง

นางรอฮานี ต่วนมิหนา

344 ปัตตานี

มายอ

องค์การบริหารส่วนตาบลสะกา

มัสยิดสะกา

นางไหยัง เจะโด

345 ปัตตานี

แม่ลาน

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาน

ตาบลแม่ลาน

นางบัวหลวง ศักดิ์ศรีนาวา

346 ปัตตานี

ไม้แก่น

องค์การบริหารส่วนตาบลไทรทอง

ตาบลไทรทอง

นางสาวปิอะ ดะเซ็ง

347 ปัตตานี

ยะรัง

องค์การบริหารส่วนตาบลยะรัง

บ้านต้นทุเรียน

นางไซน่า แวหะยี

348 ปัตตานี

ยะหริง่

องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมโพธิ์

บ้านปาตาบุดี

นางสาวปาอีหซ๊ะ ยะโกะ

349 ปัตตานี

สายบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลตะบิ้ง

มัสยิดกูแบบาเดาะ

นางสาวอามีนี ดือเระ

350 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตาบลสวนพริก

วัดสว่างอารมณ์

นางสุนทรี ธาราพงษ์

351 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย

องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร

หมู่บ้านเจษฎา ๗

นางสาวพิมพ์ลดา ชัยกิจโชติรัตน์

352 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง

เทศบาลตาบลสามเมือง

โรงเรียนวิทยานนท์

นางศรีสุวรรณ จิตเชื้อ

353 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย

วัดนครโปรดสัตว์

นางรัตติกาล จันต๊ะขัติ

354 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน

องค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า

องค์การบริหารส่วนตาบลทับน้า

นางเปรมใจ วงศ์วิจิตร

355 พระนครศรีอยุธยา เสนา

องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้

องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้

นางสาวณัฐสุดา ธิติธรรมรัตน์

356 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

ชุมชนวัดบ้านร่อม

นางสาวนงคราญ โพธิ์เจริญ

357 พระนครศรีอยุธยา มหาราช

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขวาง

สุวรรณเจดีย์

นางสาวพัชรา ยังดี

358 พระนครศรีอยุธยา อุทัย

องค์การบริหารส่วนตาบลคานหาม

เชาวัศน์

นางสาวนิสรา จินดาวลีรัตน์

หน ้าที่ 21

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

359 พระนครศรีอยุธยา บางบาล

องค์การบริหารส่วนตาบลพระขาว

โรงเรียนวัดพระขาว

นางอมรรัตน์ ศิวิลัย

360 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย

องค์การบริหารส่วนตาบลบางซ้าย

คอตัน

นางพรทิพย์ คาภักดี

361 พระนครศรีอยุธยา บางไทร

เทศบาลตาบลบางไทร

ศรีบางไทร

นางสาวทองกวาว จิตประสิทธิ์

362 พระนครศรีอยุธยา ภาชี

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนหญ้านาง

โรงเรียนวัดวิมลสุนทร

นางสาวนฤมล ปวงคา

363 พะเยา

เมืองพะเยา

เทศบาลตาบลบ้านต๋อม

บ้านร่องไผ่

นางสาววันวิสาข์ สงวนใจ

364 พะเยา

ภูกามยาว

เทศบาลตาบลดงเจน

บ้านเจน

นางวาทินี สิงห์แก้ว

365 พะเยา

เชียงคา

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาว

ตาบลแม่ลาว

นางพิสมัย สีหราช

366 พะเยา

แม่ใจ

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สุก

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สุก

นางไพรินทร์ จาสม

367 พะเยา

ภูซาง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก

ตาบลป่าสัก

นางเย็น หน่อคาหล้า

368 พะเยา

เชียงม่วน

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านมาง

บ้านบ่อเบี้ย

นางสาวอาไพ น้าสา

369 พะเยา

จุน

เทศบาลตาบลจุน

เทศบาลตาบลจุน

นางพิชญ์นาฎ ชาญประเสริฐ

370 พะเยา

ดอกคาใต้

องค์การบริหารส่วนตาบลดงสุวรรณ

บ้านดง

นางธันย์ภณิดา ทะลิ

371 พังงา

เมืองพังงา

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาโงก

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาโงก

นางสาวอรณิชา ถนอมสินทศพร

372 พังงา

ตะกั่วป่า

เทศบาลตาบลบางนายสี

มัสยิดตอรีกอตุลยันนะฮ์

นางสาวสุดารัตน์ บินรอโสน

373 พังงา

ตะกั่วทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตาบลกะไหล

องค์การบริหารส่วนตาบลกะไหล

นางสาวสุพรรณี ลมกรด

374 พังงา

คุระบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลบางวัน

บ้านคุรอด

นางอัญชลี ไตร่ตรอง

375 พังงา

ทับปุด

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ

บ้านตลิ่งชัน

นางวรรณา ไขแสง

376 พังงา

ท้ายเหมือง

เทศบาลตาบลท้ายเหมือง

เทศบาลตาบลท้ายเหมือง

นางสาวสุมลทิพย์ สมสง

หน ้าที่ 22

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

377 พังงา

กะปง

องค์การบริหารส่วนตาบลท่านา

องค์การบริหารส่วนตาบลท่านา

นางสุภาวดี วงศ์สุ่ย

378 พัทลุง

เมืองพัทลุง

เทศบาลเมืองพัทลุง

นางลาด

นางสาวอัจราวรรณ เพ็งแก้ว

379 พัทลุง

กงหรา

เทศบาลตาบลคลองทรายขาว

บ้านคลองหวะหลัง

นางอารีวัล หะยีสามะ

380 พัทลุง

ป่าบอน

เทศบาลตาบลป่าบอน

เทศบาลตาบลป่าบอน

นางประกอบ อินจันทร์ศรี

381 พัทลุง

ศรีนครินทร์

เทศบาลตาบลบ้านนา

บ้านนาวง

นางปรีดา หอยหน

382 พัทลุง

บางแก้ว

เทศบาลตาบลบางแก้ว

บ้านหูแร่

นางสาวพัชรัตน์ โกไสยสิต

383 พัทลุง

ตะโหมด

เทศบาลตาบลตะโหมด

บ้านตะโหมด

นางสาวอาพร แก้วคงธรรม

384 พัทลุง

เขาชัยสน

องค์การบริหารส่วนตาบลควนขนุน

วัดท่านางพรหม

นางสาวสุกิจ พิมสาย

385 พัทลุง

ศรีบรรบต

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาย่า

บ้านสานักวา

นางคองศรี แก้วด้วง

386 พัทลุง

ปากพะยูน

เทศบาลตาบลดอนทราย

ตาบลดอนทราย

นางพรทิพย์ แทนเอียด

387 พิจิตร

เมืองพิจิตร

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า

นางสาวสุกัญญา บุรีวงษ์

388 พิจิตร

วังทรายพูน

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาไหล

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาไหล

นางพเยาว์ เนียมนก

389 พิจิตร

โพธิ์ประทับช้าง องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งใหญ่

โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

นางสาวปนัดดา บุษดี

390 พิจิตร

ตะพานหิน

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองคูณ

บ้านคลองแขก

นางสมหมาย บุญทิม

391 พิจิตร

บางมูลนาก

เทศบาลตาบลเนินมะกอก

เทศบาลตาบลเนินมะกอก

นางสาวจิณห์จุฑา ใหม่ศรี

392 พิจิตร

โพทะเล

เทศบาลตาบลโพทะเล

เทศบาลตาบลโพทะเล

นางอุไรพร กะระกล

393 พิจิตร

สามง่าม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโสน

บ้านหนองโสน

นางจินตนาการ สุรจิต

394 พิจิตร

ทับคล้อ

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาเจ็ดลูก

เขาเจ็ดลูก

นางสาวกรัณย์พัจน์ พรมสุวรรณ์

หน ้าที่ 23

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

395 พิจิตร

สากเหล็ก

เทศบาลตาบลสากเหล็ก

เทศบาลตาบลสากเหล็ก

นางสาวรัตนา ไชยูปภัมภ์

396 พิจิตร

บึงนาราง

องค์การบริหารส่วนตาบลบายลาย

องค์การบริหารส่วนตาบลบึงนาราง

นางณัฐรินทร์ สมานมิตร

397 พิจิตร

ดงเจริญ

เทศบาลตาบลวังบงค์

ตาบลวังบงค์

นางสุดารัตน์ มากเจียม

398 พิจิตร

วชิรบารมี

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลุม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลุม

นางจิราภา สิงห์ลอ

399 พิษณุโลก

เมืองฯ

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทอง

ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง

นางสรินทิพย์ เสือแป้น

400 พิษณุโลก

วังทอง

องค์การบริหารส่วนตาบลวังนกแอ่น

บ้านวังตาด

นางสลักใจ ประสพสุข

401 พิษณุโลก

วัดโบสถ์

เทศบาลตาบลวัดโบสถ์

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโบสถ์

นางสาวกรรณิการ์ พูลหน่าย

402 พิษณุโลก

บางระกา

องค์การบริหารส่วนตาบลชุมแสงสงคราม

องค์การบริหารส่วนตาบลชุมแสงสงคราม

นางศรีประไพ น่วมน้อย

403 พิษณุโลก

ชาติตระการ

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแดง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแดง

นางสาวลาพึง จันทะคุณ

404 พิษณุโลก

เนินมะปราง

องค์การบริหารส่วนตาบลเนินมะปราง

องค์การบริหารส่วนตาบลเนินมะปราง

นางสุดาวรรณ์ รักษาแดน

405 พิษณุโลก

นครไทย

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกะท้าว

บ้านนาโพธิ์นาจาน

นางรติกรานต์ ยศปัญญา

406 เพชรบุรี

ชะอา

องค์การบริหารส่วนตาบลไร่ใหม่พัฒนา

บ้านรางจิก

นางสาวภรชิตา แอยอด

407 เพชรบุรี

แก่งกระจาน

องค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์

บ้านซ่อง

นางสาวจุไรรัตน์ สมใจ

408 เพชรบุรี

หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะคร้อ

ตาบลท่าตะคร้อ

นางทิพย์รัตน์ สุขทน

409 เพชรบุรี

บ้านลาด

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยลึก

นางสาวลินดา ใจเด่น

410 เพชรบุรี

ท่ายาง

เทศบาลตาบลท่ายาง

บ้านท่ายาง

นางสาวจินตนา พุ่มไสว

411 เพชรบุรี

เขาย้อย

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลาไหล

วัดหนองปลาไหล

นางชาลิสา พรหมเมือง

412 เพชรบุรี

บ้านแหลม

เทศบาลตาบลบ้านแหลม

โรงเรียนบ้านแหลม

นางสาวภควรรณ มาศกุล

หน ้าที่ 24

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

413 เพชรบูรณ์

เขาค้อ

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาค้อ

บ้านเพชรดา

นางจารุพร สินจ้าง

414 เพชรบูรณ์

ชนแดน

องค์การบริหารส่วนตาบลดงขุย

โรงเรียนบ้านท่าข้าม

นางชณัญญา สุขอินทร์

415 เพชรบูรณ์

น้าหนาว

องค์การบริหารส่วนตาบลวังกวาง

บ้านซาม่วง

นางนาราภัทร ปานสกุล

416 เพชรบูรณ์

บึงสามพัน

เทศบาลตาบลซับสมอทอด

บ้านบึงสามพัน

นางลักษมี ทองอยู่

417 เพชรบูรณ์

เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยใหญ่

นายบรรเจิด บุ้งจันทร์

418 เพชรบูรณ์

วังโป่ง

องค์การบริหารส่วนตาบลวังโป่ง

บ้านวังโป่ง

นางสาววีณา เพชรรอบ

419 เพชรบูรณ์

วิเชียรบุรี

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี

บ้านนาไร่เดียว

นางจาเนียร ทองดี

420 เพชรบูรณ์

ศรีเทพ

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกระจัง

บ้านม่วงชุม

นางสาวศุภชาวัลย์ ปั่นสันเทียะ

421 เพชรบูรณ์

หนองไผ่

เทศบาลตาบลบ่อไทย

บ้านโคกเจริญ

นางเดือนเพ็ญ หงษ์วิเศษ

422 เพชรบูรณ์

หล่มเก่า

องค์การบริหารส่วนตาบลนาซา

องค์การบริหารส่วนตาบลนาซา

นางพรปรีดา กะวน

423 เพชรบูรณ์

หล่มสัก

องค์การบริหารส่วนตาบลช้างตะลูด

องค์การบริหารส่วนตาบลช้างตะลูด

นางเสาวนีย์ นันทะสี

424 แพร่

เมืองแพร่

เทศบาลตาบลสวนเขื่อน

วัดดงเหนือ

นางชลธิชา ไร่นากิจ

425 แพร่

สูงเม่น

องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงทอง

องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงทอง

นางทิพวัลย์ มโนรส

426 แพร่

เด่นชัย

เทศบาลตาบลเด่นชัย

เทศบาลตาบลเด่นชัย

นางสาววรวีร์ พรมยะ

427 แพร่

สอง

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง

นางปิยณัฐ ทองประไพ

428 แพร่

ร้องกวาง

เทศบาลตาบลร้องกวาง

บ้านร้องเข็ม

นางสาวเจนจีรา ปรีเปรม

429 แพร่

ลอง

เทศบาลตาบลห้วยอ้อ

เทศบาลตาบลห้วยอ้อ

นางวราพร ฝั้นมงคล

430 แพร่

วังชิ้น

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พุง

แม่พุง

นางพลอย แสนอินทร์

หน ้าที่ 25

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

431 แพร่

หนองม่วงไข่

เทศบาลตาบลหนองม่วงไข่

เทศบาลตาบลหนองม่วงไข่

นางสุวรรณา บุญปัน

432 ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

เทศบาลตาบลวิชิต

เทศบาลตาบลวิชิต

นางสาววลัยพร เลี่ยมสุวรรณ

433 ภูเก็ต

ถลาง

เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี

เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี

นางวนาภรณ์ พัวพันธ์

434 ภูเก็ต

กะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้

บ้านกะทู้

นางสาวจันทร์เพ็ญ เกวียนยนต์

435 มหาสารคาม

โกสุมพิสัย

องค์การบริหารส่วนตาบลยางน้อย

องค์การบริหารส่วนตาบลย่งน้อย

นางจุฬารัตน์ แสงโนลาด

436 มหาสารคาม

เชียงยืน

เทศบาลตาบลโพนทอง

วัดพุทธประดิษฐ์

นางสมบัติ อุปนันท์

437 มหาสารคาม

กันทรวิชัย

เทศบาลตาบลขามเรียง

บ้านเขียบ

นางสุพิศ กุณโฮง

438 มหาสารคาม

ยางสีสุราช

องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช

บ้านหนองบัวน้อย

นางนุชนาจ รักษาภักดี

439 มหาสารคาม

บรบือ

องค์การบริหารส่วนตาบลบรบือ

วัดบ้านโคกล่าม

นางดารุณี รัตหน

440 มหาสารคาม

กุดรัง

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยเตย

นางสาวกฤตติกา โชยนิคม

441 มหาสารคาม

นาเชือก

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเชือก

บ้านห้วยหิน

นางอรพินทร์ ชุบสุวรรณ์

442 มหาสารคาม

ชื่นชม

เทศบาลตาบลกุดปลาดุก

บ้านกุดปลาดุก

นางสายสุดา คาวันศรี

443 มหาสารคาม

วาปีปทุม

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนงัว

บ้านดอนงัว

นางกันยารัตน์ โยวะ

444 มหาสารคาม

แกดา

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนภิบาล

บ้านโคกลิ่น

นางพรพิมล วอขมา

445 มหาสารคาม

พยัคฆภูมิพิสัย

องค์การบริหารส่วนตาบลราษฎร์เจริญ

ราษฎร์เจริญ

นางวรลักช์ จุตตาหงษ์

446 มุกดาหาร

คาชะอี

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อ

วัดภูเขาวงศ์

นางกนกลักษณ์ อุทาวงศ์

447 มุกดาหาร

นิคมคาสร้อย

องค์การบริหารส่วนตาบลนาอุดม

วัดดอนสวรรค์

นางประมวล ดีดวงพันธ์

448 มุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร เทศบาลตาบลคาป่าหลาย

บ้านนาคาน้อย

นายถาวร จันทรสาขา

หน ้าที่ 26

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

449 มุกดาหาร

หว้านใหญ่

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่

บ้านนาแพงโคกน้าสร้าง

นางอนุญญา บุญชาลี

450 มุกดาหาร

ดงหลวง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

หนองบัว

นางเสนีย์ เชื้อเมืองแสน

451 มุกดาหาร

หนองสูง

เทศบาลตาบลหนองสูงเหนือ

บ้านหนองสูง

นางณัฐฐาพร บรรจง

452 มุกดาหาร

ดอนตาล

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่

บ้านนาทาม

นางธันวา นามศรี

453 แม่ฮ่องสอน

แม่ลาน้อย

เทศบาลตาบลแม่ลาน้อย

บ้านแม่ลาน้อย

นางสาววราภรณ์ ตังแก

454 แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง

เทศบาลตาบลแม่ยวม

เทศบาลตาบลแม่ยวม

นางแต้ว พุทธวงศ์

455 แม่ฮ่องสอน

ปาย

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาเติง

บ้านไทรงาม

นางสาวพัชรี หนุ่มเปี้ย

456 ยโสธร

เมืองยโสธร

เทศบาลตาบลเดิด

เทศบาลตาบลเดิด

นางรุง่ นภา ศรีขาว

457 ยโสธร

เลิกนกทา

เทศบาลตาบลห้องแซง

บ้านป่าชาด

นางอุไร เมืองพิล

458 ยโสธร

กุดชุม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน

วัดคาผักหนาม

นางนนทิยา บุญศรี

459 ยโสธร

คาเขื่อนแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบลกู่จาน

บ้านหนองกบ

นางมารยาท ขวัญทอง

460 ยโสธร

มหาชนะชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลสงยาง

บ้านสร้างแป้น

นางนวนใย ลานุสัตย์

461 ยโสธร

ทรายมูล

เทศบาลตาบลทรายมูล

เทศบาลตาบลทรายมูล

นางสาวมนัสวรรณ มูลสาร

462 ยโสธร

ป่าติ้ว

องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงเพ็ง

วัดท่าวังหลวง

นางอัญชลี ไชยชาญ

463 ยโสธร

ค้อวัง

เทศบาลตาบลค้อวัง

บ้านดงมะหรี่

นางยุภา แสงส่อง

464 ยโสธร

ไทยเจิญ

เทศบาลตาบลคาเตย

บ้านหนองสนม

นางสมพร เมรี

465 ยะลา

รามัน

องค์การบริหารส่วนตาบลอาซ่อง

บ้านแยะ

นางสาวพารีด๊ะ อาตา

466 ยะลา

เบตง

เทศบาลตาบลธารน้าทิพย์

บ้านจาเราะซูซู

นางสาวคอตีเยาะ หะยีปูเตะ

หน ้าที่ 27

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

467 ยะลา

ยะหา

องค์การบริหารส่วนตาบลบาโร๊ะ

ประจามัสยิดบ้านซีเซะ

นางสาวซูบัยด๊ะ หะมะ

468 ยะลา

บันนังสตา

องค์การบริหารส่วนตาบลตาเนาะปูเต๊ะ

บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน

นางสาวอาแอเสาะ สิยะ

469 ยะลา

ธารโต

องค์การบริหารส่วนตาบลคีรีเขต

ฉลองศิริราชครบ 60 ปี

นางวิชญาดา ไตรสุวรรณ

470 ยะลา

กรงปินัง

องค์การบริหารส่วนตาบลสะเอะ

มัสยิดบ้านบาตูบือละ

นางคอรีเยาะ สุขุมประอัส

471 ยะลา

กาบัง

องค์การบริหารส่วนตาบลกาบัง

บ้านบันนังดามา

นางสาวยากียะห์ เจ๊ะเห้ง

472 ร้อยเอ็ด

โพนทราย

องค์การบริหารส่วนตาบลยางคา

ยางคา

นางนัยนา ดีพลงาม

473 ร้อยเอ็ด

พนมไพร

องค์การบริหารส่วนตาบลคาไฮ

บ้านคาไฮ

นางสุพิชชาย์ นวานุช

474 ร้อยเอ็ด

อาจสามารถ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม

บ้านเป้า

นางกนกวรรณ ประทุมมาตย์

475 ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตต์

องค์การบริหารส่วนตาบลดอกล้า

บ้านม่วงหนองกุลา

นางต้อย ขันโท

476 ร้อยเอ็ด

จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตาบลหนองผือ

บ้านข่าใหญ่

นางอัมพร พลศรีราช

477 ร้อยเอ็ด

เมืองสรวง

เทศบาลตาบลเมืองสรวง

บ้านเมืองสรวง

นางรัชนีวรรณ ศรีบุญ

478 ร้อยเอ็ด

ทุ่งเขาหลวง

องค์การบริหารส่วนตาบลบึงงาม

องค์การบริหารส่วนตาบลบึงงาม

นางอุษณา ลาพาย

479 ร้อยเอ็ด

โพนทอง

เทศบาลตาบลโพนทอง

วัดบ้านโนนสวรรค์

นางกัณติยา หนองภักดี

480 ร้อยเอ็ด

โพธิ์ชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนโอง

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนโอง

นางสมมะลี มโน

481 ร้อยเอ็ด

หนองพอก

องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง

วัดศรีสว่าง

นางศรีประภา คชทิพย์

482 ร้อยเอ็ด

สุวรรณภูมิ

เทศบาลตาบลหินกอง

เทศบาลตาบลหินกอง

นางประกอบ ขนันไพร

483 ร้อยเอ็ด

ศรีสมเด็จ

องค์การบริหารส่วนตาบลสวนจิก

บ้านสวนจิก

นางพรเรียง ฉายดิลก

484 ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นางบาเพ็ญ บุญยวุฒิ

หน ้าที่ 28

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

485 ร้อยเอ็ด

จังหาร

เทศบาลตาบลดินดา

บ้านเลิงคา

นางสาวจารุวรรณ ศรีแสนยงค์

486 ร้อยเอ็ด

เชียงขวัญ

องค์การบริหารส่วนตาบลพระเจ้า

หวายหลืม

นางจารุเนตร คาภักดี

487 ร้อยเอ็ด

ธวัชบุรี

เทศบาลตาบลธงธานี

เทศบาลตาบลธงธานี

นางประพิศ หาวิโร

488 ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ

เทศบาลตาบลเกาะแก้ว

บ้านท่าสี

นางสุดารัตน์ ทอนโพธิ์

489 ร้อยเอ็ด

เมยวดี

เทศบาลตาบลบุ้งเลิศ

บ้านโป่ง

นางสาววิทนีย์ สิงห์หาญ

490 ร้อยเอ็ด

เกษตรวิสัย

องค์การบริหารส่วนตาบลเกษตรวิสัย

บ้านโพนงอย

นางนิตยา แพงศรี

491 ระนอง

เมืองระนอง

เทศบาลเมืองบางริน้

บ้านบางกลาง

นางลดาวัลย์ โลเยอร์

492 ระนอง

กะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน

องค์การบริหารส่วนตาบลบางหิน

นางาสาวจันทร์ทิพย์ เมืองมินทร์

493 ระนอง

กระบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลลาเอียง

บ้านห้ววยไทรงาม

นางสาวสุภิน พัดโท

494 ระนอง

สุขสาราญ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาคา

บ้านบางมัน

นางสาวจันทร์เพ็ญ อาจหาญ

495 ระยอง

เมืองระยอง

องค์การบริหารส่วนตาบลแกลง

บ้านเนินสาราญ

นางสาวเสาวณี สุทธสนธิ์

496 ระยอง

แกลง

องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า

บ้านหนองน้าขุ่น

นางสาราญ มุลิ

497 ระยอง

บ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตะพาน

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตะพาน

นางเบญจมาศ มนต์ประสิทธิ์

498 ระยอง

บ้านฉาง

เทศบาลตาบลบ้านฉาง

เทศบาลตาบลบ้านฉาง 3 (ประชุมมิตร-ล้อเกวียน) นางสาวทิพย์รัตน์ คาศรี

499 ระยอง

วังจันทร์

องค์การบริหารส่วนตาบลวังจันทร์

วัดศรีโสภณ

นางสาวปุญญฉัตร มะลิวัลย์

500 ระยอง

เขาชะเมา

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาชะเมา

วัดสีระมัน

นางสาวทิพา แก้วพวง

501 ระยอง

นิคมพัฒนา

เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา

วัดมาบข่า

นางสาวสุภาภรณ์ พองคา

502 ราชบุรี

เมืองราชบุรี

เทศบาลตาบลหลุมดิน

เทศบาลตาบลหลุมดิน

นางสาวปนัดดา ยิ้มประเสริฐ

หน ้าที่ 29

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

503 ราชบุรี

วัดเพลง

องค์การบริหารส่วนตาบลวัดเพลง

จรุญศรีวิทยาประชากุล

นางอาไพร แหวกวารี

504 ราชบุรี

บ้านโป่ง

เทศบาลตาบลกระจับ

เทศบาลตาบลกระจับ(วัดจันทาราม)

นางสาวนิตยา ภู่ทอง

505 ราชบุรี

โพธาราม

เทศบาลตาบลคลองตาคต

โรงเรียนธรรมาธิปไตย

นางอัมพร พึ่งพันธ์

506 ราชบุรี

ดาเนินสะดวก

เทศบาลตาบลบ้านไร่

เทศบาลตาบลบ้านไร่

นายบุญทวี สินปาน

507 ราชบุรี

บางแพ

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนคา

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนคา

นางกรรณิกา เซ้งมณี

508 ราชบุรี

ปากท่อ

เทศบาลตาบลปากท่อ

เทศบาลตาบลปากท่อ

นางสมหมาย สีทัพ

509 ราชบุรี

สวนผึ้ง

องค์การบริหารส่วนตาบลตะนาวศรี

บ้านห้วยน้าหนัก

นางมาลี สายสาคร

510 ราชบุรี

บ้านคา

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคา

โรงเรียนบ้านลาพระ

นางสาวจิตติมา จงสอน

511 ราชบุรี

จอมบึง

องค์การบริหารส่วนตาบลแก้ม้อน

บ้านแก้ม้อน

นางสมจิต ศรีมงคล

512 ลพบุรี

เมืองลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรี

นางจรีรักษ์ กองญาณ

513 ลพบุรี

บ้านหมี่

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนดึง

ชุมชนตาบลดอนดึง

นางสาววลัย พรหมเมือง

514 ลพบุรี

โคกสาโรง

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง

นางสาวศิรัญญา ศิริมงคล

515 ลพบุรี

พัฒนานิคม

องค์การบริหารส่วนตาบลช่องสาริกา

โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ

นางวรายา ทาพัด

516 ลพบุรี

ท่าวุ้ง

องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้

องค์การบริหารส่วนตาบลบางคู้

นางทิพวรรณ พลอยวงษ์

517 ลพบุรี

หนองม่วง

องค์การบริหารส่วนตาบลชอนสมบูรณ์

บ้านชอนสมบูรณ์

นางรุง่ ศิริ ไตรรัตน์

518 ลพบุรี

โคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตาบลยางราก

โรงเรียนบ้านสระเพลง

นางสาวอุษา ใจตรงกล้า

519 ลพบุรี

ท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองผักแว่น

นางสาววรรัตน์ ทรัพย์หิรัญ

520 ลพบุรี

สระโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตาบลมหาโพธิ

หัวเขา

นางบุญสม จุ้ยทอง

หน ้าที่ 30

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

521 ลพบุรี

ลาสนธิ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองรี

นางสาวเกณิกา โฉมฉาย

522 ลาปาง

เมืองลาปาง

เทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว

บ้านทับหมาก

นางสาวไพริน อินตานวล

523 ลาปาง

เกาะคา

เทศบาลตาบลไหล่หิน

เทศบาลตาบลไหล่หิน

นางมยุรีย์

ขัดเรือน

524 ลาปาง

แจ้ห่ม

เทศบาลตาบลบ้านสา

ตาบลบ้านสา

นางดวงใจ

จาปาวัน

525 ลาปาง

เถิน

เทศบาลตาบลแม่มอก

บ้านกุ่มเนิ้งใต้

นางพินยา

แก้วสุติน

526 ลาปาง

ห้างฉัตร

องค์การบริหารส่วนตาบลเวียงตาล

บ้านทุ่งเกวียน

นางสาวิตรี ศรีทิพย์วงศ์

527 ลาปาง

แม่ทะ

องค์การบริหารส่วนตาบลวังเงิน

องค์การบริหารส่วนตาบลวังเงิน

นางมาณี

528 ลาปาง

งาว

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตีบ

บ้านแม่ตีบหลวง

นางรุง่ ทิวา คาเขื่อน

529 ลาปาง

วังเหนือ

องค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ

ตาบลร่องเคาะ

นางสาวละอองดาว ศิริมงคล

530 ลาปาง

สบปราบ

องค์การบริหารส่วนตาบลสมัย

บ้านเด่น

นางสาววิมล

531 ลาปาง

แม่พริก

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก

บ้านผาปังหลวง

นางกรรณิการ์ คันธชุมภู

532 ลาปาง

เสริมงาม

เทศบาลตาบลเสริมซ้าย

บ้านท่าโป่ง

นางโฉมฉาย

อุดถา

533 ลาปาง

แม่เมาะ

เทศบาลตาบลแม่เมาะ

เทศบาลตาบลแม่เมาะ

นางรัตนมณี

ฟูคา

534 ลาปาง

เมืองปาน

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขอ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขอ

นางทองสาย

ใจหวัง

535 ลาพูน

เมืองลาพูน

เทศบาลตาบลป่าสัก

ตาบลป่าสัก

นางวิลัยพร พิงคะสัน

536 ลาพูน

ป่าซาง

เทศบาลตาบลแม่แรง

ศดว.วัดแม่แรง

นางสาวพิศมัย ก้อนคา

537 ลาพูน

บ้านธิ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

นางสาวสุพรรษา อิกาเหนิด

538 ลาพูน

แม่ทา

เทศบาลตาบลทาปลาดุก

เทศบาลตาบลทาปลาดุก

นางออนคา มั่นเที่ยง

ตันซอน

พุทธวงค์

หน ้าที่ 31

ที่

จังหวัด

อาเภอ

539 ลาพูน

บ้านโฮ่ง

540 ลาพูน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าพลู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

บ้านห้วยแทง

นางพิมพ์พจี วรรณภิระ

เวียงหนองล่อง เทศบาลตาบลวังผาง

เทศบาลตาบลวังผาง

นางณัฐธิพร ปินต๊ะ

541 ลาพูน

ทุ่งหัวช้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านปวง

บ้านห้วยปิง

นางสาวภัทราภรณ์ ณ วันเพ็ญ

542 ลาพูน

ลี้

องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย

บ้านห้วยต้ม

นางสาวฐิติชญา อินต๊ะขัติย์

543 เลย

ปากชม

เทศบาลตาบลปากชม

วัดโนนศรีสะอาด

นางอัจฉรียา สุชัยราช

544 เลย

เมืองเลย

เทศบาลตาบลนาดินดา

บ้านหนองหญ้าไซ

นางดรุณี ไชโยแสง

545 เลย

ภูหลวง

องค์การบริหารส่วนตาบลภูหอ

ตาบลภูหอ

นางภัทราวดี คัมภ์บุญยอ

546 เลย

นาด้วง

เทศบาลตาบลนาด้วง

เทศบาลตาบลนาด้วง 1 บ้านป่าหวายพัฒนา

นางสาวกันนิกา พลเหลือ

547 เลย

ภูเรือ

องค์การบริหารส่วนตาบลปลาบ่า

บ้านปลาบ่า

นางศุภาพิชญ์ โกษาจันทร์

548 ศรีสะเกษ

เมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

บ้านโนนสานัก

นางชนิภา บุญเหลี่ยม

549 ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์

องค์การบริหารส่วนตาบลกระแซง

บ้านโนนสูง

นางภาณุมาศ มวลพรหม

550 ศรีสะเกษ

กันทรารมย์

องค์การบริหารส่วนตาบลจาน

บ้านพะแนง

นางกนกวรรณ ทองทิพย์

551 ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

องค์การบริหารส่วนตาบลโสน

บ้านสี่แยกนาเจริญ

นางสาววิลาวัลย์ วงศ์นรินทร์

552 ศรีสะเกษ

ขุนหาญ

เทศบาลตาบลโพธิ์กระสังข์

แห่งที่ ๓ บ้านซา - ตาตา

นางกษมา จันทเสน

553 ศรีสะเกษ

โนนคูณ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง

วัดบ้านหนองกุง

นางอัจฉราภรณ์ แซ่เตีย

554 ศรีสะเกษ

บึงบูรพ์

องค์การบริหารส่วนตาบลเป๊าะ

วัดบ้านม่วง

นางสาวศรีนวล นันทวงศ์

555 ศรีสะเกษ

เบญจลักษ์

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองงูเหลือม

บ้านหนองงูเหลือม

นางสุจินธรา เชื้อลี

556 ศรีสะเกษ

ปรางค์กู่

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองเชียงทูน

บ้านศาลา

นางขวัญใจ อุปครุฑ

หน ้าที่ 32

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

557 ศรีสะเกษ

โพธิ์ศรีสุวรรณ

เทศบาลตาบลผือใหญ่

บ้านเดื่อ

นางสาวอัญจนา มะเดื่อ

558 ศรีสะเกษ

พยุห์

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองค้า

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองค้า

นางวนิดา คาครอง

559 ศรีสะเกษ

ไพรบึง

เทศบาลตาบลสาโรงพลัน

วัดสาโรงพลัน

นางสิรีวรรณ ทองอินทร์

560 ศรีสะเกษ

ภูสิงห์

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกตาล

บ้านลุมพุกคลองแก้ว

นางสาวพีระพร จันทรประชิต

561 ศรีสะเกษ

เมืองจันทร์

เทศบาลตาบลเมืองจันทร์

วัดเก็บงา

นางกฤตาภา จินาวัลย์

562 ศรีสะเกษ

ยางชุมน้อย

เทศบาลตาบลยางชุมน้อย

เทศบาลตาบลยางชุมน้อย

นางรัลชญาน์ การถาง

563 ศรีสะเกษ

ราษีไศล

องค์การบริหารส่วนตาบลดู่

องค์การบริหารส่วนตาบลดู่

นางสาวสุภาพร เครือแสง

564 ศรีสะเกษ

วังหิน

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนยาง

บ้านเห็นอ้ม

นางประมวล หงษา

565 ศรีสะเกษ

ศรีรัตนะ

องค์การบริหารส่วนตาบลสระเยาว์

บ้านปุน

นางสาวธัญญพัทธ์ สังสัมฤทธิ์

566 ศรีสะเกษ

ศิลาลาด

องค์การบริหารส่วนตาบลกุง

วัดบ้านกุง

นางวิรุณรัตน์ รักวงษา

567 ศรีสะเกษ

ห้วยทับทัน

องค์การบริหารส่วนตาบลกล้วยกว้าง

บ้านขามใหญ่

นางวิทูรย์ วิเศษชาติ

568 ศรีสะเกษ

น้าเกลี้ยง

องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน

วัดบ้านโนนหนองสิม

นางปราณี นาคคา

569 ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวช้าง

บ้านหัวช้าง

นางสมร ศรีคราม

570 สกลนคร

กุดบาก

เทศบาลตาบลกุดไห

กุดไห

นางสาวทองกล้วน ลามคา

571 สกลนคร

กุสุมาลย์

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

บ้านโคกสว่าง

นางสาวจันทิพย เจริญรักษ์

572 สกลนคร

คาตากล้า

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวสิม

บ้านปากโนด

นางจิรานุช จิตชัยสาร

573 สกลนคร

โคกศรีสุพรรณ

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านม่วงคา

บ้านลาดค้อ

นางทิพราวัลย์ วรรณสุ

574 สกลนคร

เจริญศิลป์

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเหล่า

บ้านดงบัง

นางกัญญา เทพประจักษ์

หน ้าที่ 33

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

575 สกลนคร

เต่างอย

องค์การบริหารส่วนตาบลเต่างอย

บ้านนางอย

นางนันทิยา ทาศรีภู

576 สกลนคร

นิคมน้าอูน

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองปลิง

หนองปลิง

นางสาววิจิตตรา หัสจันทอง

577 สกลนคร

บ้านม่วง

เทศบาลตาบลห้วยหลัว

ไชยนนท์

นางสาวกัญจิรา แสนสุด

578 สกลนคร

พรรณานิคม

เทศบาลตาบลพรรณานคร

บ้านม่วงไข่

นางจินตนา อ่อนทา

579 สกลนคร

พังโคน

เทศบาลตาบลพังโคนศรีจาปา

บ้านนาเหมือง

นางพัชรา มายูร

580 สกลนคร

โพนนาแก้ว

เทศบาลตาบลเชียงสือ

บ้านอุดมพัฒนา

นางเทพ วงศ์ประชา

581 สกลนคร

ภูพาน

องค์การบริหารส่วนตาบลกกปลาซิว

กกปลาซิว

นางดวงจันทร์ พลราชม

582 สกลนคร

เมืองสกลนคร

องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงลาย

บ้านหนองห้าง

นางสาวบุญเฉลา ชินบุตร

583 สกลนคร

วานรนิวาส

องค์การบริหารส่วนตาบลวานรนิวาส

บ้านวังบงน้อย

นางสาวเยาวเรศ หล่มเหลา

584 สกลนคร

วาริชภูมิ

องค์การบริหารส่วนตาบลค้อเขียว

บ้านดอนส้มโฮง

นางสมหวัง สุนทร

585 สกลนคร

สว่างแดนดิน

เทศบาลตาบลดอนเขือง

เทศบาลตาบลดอนเขือง

นางสาวจรรยา ศีลจรรยา

586 สกลนคร

ส่องดาว

เทศบาลตาบลวัฒนา

บ้านดงแสนตอ

นางสาวปิยะนุช ชนะมาร

587 สกลนคร

อากาศอานวย

เทศบาลตาบลโพนแพง

บ้านกลาง-นาโน

นางณัฐทนิษา พลรัตน์

588 สงขลา

เมืองสงขลา

เทศบาลตาบลพะวง

เทศบาลตาบลพะวง

นางก่อมาริหยะ สายสะอิด

589 สงขลา

รัตภูมิ

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าชะมวง

บ้านนิคม

นางหทัยรัตน์ ยุพยงค์

590 สงขลา

หาดใหญ่

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

นางสาววนิสา วรรณชิต

591 สงขลา

สะเดา

องค์การบริหารส่วนตาบลสานักแต้ว

มัสยิดบ้านม่วง

นางบูราณี ชายสัน

592 สงขลา

เทพา

เทศบาลตาบลลาไพล

บ้านปริก

นางสาวภาวิณี แดงนุ้ย

หน ้าที่ 34

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

593 สงขลา

นาทวี

องค์การบริหารส่วนตาบลปลักหนู

ตาบลปลักหนู

นางสุธาทิพย์ ตรีจุ้ย

594 สงขลา

สิงหนคร

เทศบาลเมืองสิงหนคร

บ้านยางงาม

นางสาววรรวิสา นพรัตน์

595 สงขลา

ควนเนียง

เทศบาลตาบลบางเหรียง

ศดว.วัดแสงอรุณ

นางจารุจิตร์ แก้วสกูล

596 สงขลา

นาหม่อม

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหรัง

ตาบลคลองหรัง

นางสาวสุรีรัตน์ อินทกูล

597 สงขลา

จะนะ

องค์การบริหารส่วนตาบลขุนตัดหวาย

มัสยิดบ้านโอน

นางกุลวดี เห็มเอียด

598 สงขลา

สทิงพระ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแดง

ปฐมวัยตาบลบ่อแดง

นางจุฬารัตน์ ชูแก้ว

599 สงขลา

ระโนด

องค์การบริหารส่วนตาบลพังยาง

วัดหน้าเมือง

นางกาญจนา มณีน้อย

600 สงขลา

คลองหอยโข่ง

เทศบาลตาบลทุ่งลาน

เทศบาลตาบลทุ่งลาน

นางสาวจิตรลัดดา บินระหีม

601 สตูล

เมืองสตูล

เทศบาลตาบลคลองขุด

เทศบาลตาบลคลองขุด

นางาสาวอนงนาฎ จันทร์จาปา

602 สตูล

ละงู

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาขาว

บ้านทุ่งเกาะปาบ

นางสาวเจ๊ะน๊ะ ยู้นุ้ย

603 สตูล

ควนโดน

องค์การบริหารส่วนตาบลย่านซื่อ

มัสยิดดารุลนาอีม

นางสาวหับเสาะ พงหลง

604 สตูล

ทุ้งหว้า

องค์การบริหารส่วนตาบลนานทอน

บ้านวังเจริญราษฏร์

นางสาวศุพรรัตน์ โสสนุย

605 สตูล

ท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตาบลแป-ระ

บ้านเกาะไทร

นางสีตีหมาด ศรียาน

606 สตูล

ควนกาหลง

องค์การบริหารส่วนตาบลควนกาหลง

ศพด.ประจามัสยิดธรรมประทีป

นางสุณี เด่นดารา

607 สตูล

มะนัง

องค์การบริหารส่วนตาบลปาล์มพัฒนา

ผังปาล์ม 1

นางนิภาพร อามอนพช

608 สมุทรปราการ

บางพลี

องค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง

ปฐมวัยบางน้าจืด

นางสาวจารุณี อุ่นรุง่ โรจน์

609 สมุทรปราการ

บางบ่อ

องค์การบริหารส่วนตาบลบางบ่อ

บ้านปากคลอง-ชวดใหญ่

นางสาวพิไลวรรณ จ้อยมีผล

610 สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคลองสวน

นางสาวอาพัว ตรีสิน

หน ้าที่ 35

ที่

จังหวัด

อาเภอ

611 สมุทรปราการ

บางเสาธง

612 สมุทรสงคราม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

นางใหม่ ทาโคกสูง

เมืองสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เขตชานเมือง

นางศิริพร ตุ้มระย้า

613 สมุทรสงคราม

บางคนที

เทศบาลตาบลกระดังงา

เทศบาลตาบลกระดังงา

นางเกตุแก้ว อารีพันธุ์

614 สระแก้ว

เขาฉกรรจ์

องค์การบริหารส่วนตาบลพระเพลิง

บ้านเนินสายฝน

นางสาวคนึงนิจ ศรีเสริม

615 สระแก้ว

คลองหาด

เทศบาลตาบลคลองหาด

บ้านเขาดิน

นางรุง่ รวรรณ หาคา

616 สระแก้ว

ตาพระยา

เทศบาลตาบลตาพระยา

ตาพระยา (วัดตาพระยา)

นางสาวสาวิตรี วงษ์อามาตร

617 สระแก้ว

วังน้าเย็น

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมหาเจริญ

บ้านเนินสามัคคี

นางจริยา สุขเสริม

618 สระแก้ว

วังสมบูรณ์

เทศบาลตาบลวังสมบูรณ์

เทศบาลตาบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา)

นางวิชุดา ทองเบ้า

619 สระแก้ว

วัฒนานคร

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง

นางยุพา ดรดี

620 สระแก้ว

อรัญประเทศ

องค์การบริหารส่วนตาบลผ่านศึก

บ้านโนนสาวเอ้

นางสาวศรีนวล อยู่บุญ

621 สระบุรี

เมืองสระบุรี

เทศบาลตาบลตะกุด

เทศบาลตาบลตะกุด

นางสาวรภัสส์วัลย์ แดงเจริญ

622 สระบุรี

เฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแก้ง

ตาบลบ้านแก้ง

นางสาวภิญญาพัชญ์ อุ่นจิตร

623 สระบุรี

หนองแค

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไข่นา

วัดใหญ่วันนา

นางสาววิราวรรณ์ รัตนภักดี

624 สระบุรี

วิหารแดง

เทศบาลตาบลวิหารแดง

เทศบาลตาบลวิหารแดง

นางจรวยพร ปันตา

625 สระบุรี

มวกเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตาบลลาสมพุง

องค์การบริหารส่วนตาบลลาสมพุง

นางสาวไพลิน สามทอง

626 สิงห์บุรี

เมืองสิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

รร.เทศบาล 2

นางสาววิยดา แก้วมังกร

627 สิงห์บุรี

อินทร์บุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลอินทร์บุรี

รร.อนุบาลอินทร์บุรี

นางสาวกัลยรัตน์ งามดี

628 สิงห์บุรี

ค่ายบางระจัน

องค์การบริหารส่วนตาบลโพทะเล

บ้านกลับ

นางสาวอัญชลี คุ้มเขต

หน ้าที่ 36

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

629 สิงห์บุรี

บางระจัน

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจ่า

บ้านหัวชังโหลง

นางออมใจ แสงสว่าง

630 สิงห์บุรี

พรหมบุรี

เทศบาลตาบลพรหมบุรี

เทศบาลตาบลพรหมบุรี 1

นางอารีย์ สุทธิพงษ์

631 สุโขทัย

เมืองสุโขทัย

เทศบาลตาบลเมืองเก่า

เทศบาลตาบลเมืองเก่า

นางวรรทนีย์ มาน้อย

632 สุโขทัย

สวรรคโลก

เทศบาลเมืองสวรรคโลก

เทศบาลเมืองสวรรคโลก

นางนันทวัน พรไธสง

633 สุโขทัย

กงไกรลาศ

องค์การบริหารส่วนตาบลไกรใน

องค์การบริหารส่วนตาบลไกรใน

นางสาวจันทร์จิรา แก้วบังเกิด

634 สุโขทัย

คีรีมาศ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจิก

บ้านหนองจิก

นางสาวสุพรรษา โพธิ์งาม

635 สุโขทัย

ทุ่งเสลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตาบลไทยชนะศึก

บ้านหนองหมื่นชัย

นางเยาว์ กาวิละพันธ์

636 สุโขทัย

บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่าน

บ้านตลิ่งชัน

นางติ๋ว พานิชกุล

637 สุโขทัย

ศรีนคร

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

ตาบลหนองบัว

นางสาวสุกัญญา อ่อนปาน

638 สุโขทัย

ศรีสาโรง

องค์การบริหารส่วนตาบลทับผึ้ง

ศรีสังวร

นางสาวสุภาพร ทองมา

639 สุโขทัย

ศรีสัชนาลัย

องค์การบริหารส่วนตาบลดงคู่

องค์การบริหารส่วนตาบลดงคู่

นางจาริยา ล้มเหลือ

640 สุพรรณบุรี

เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลสนามชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลสนามชัย

นางสาวพรทิพย์ เกตุมณี

641 สุพรรณบุรี

บางปลาม้า

บ้านบางใหญ่

นางสาวณัฏฐ์ธิมา พิทักษ์วงศ์

642 สุพรรณบุรี

เดิมบางนางบวช เทศบาลตาบลนางบวช

นางบวช

นางสาวนฤมล สนสวัสดิ์

643 สุพรรณบุรี

สองพี่น้อง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสุพรรณ

ดอนตาลึง

นางสาวมนัญชญาย์ ถมสวัสดิ์

644 สุพรรณบุรี

อู่ทอง

เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน

นางไพวัลย์ ปานเนียม

645 สุพรรณบุรี

ศรีประจันต์

เทศบาลตาบลศรีประจันต์

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

นางสาวอัมพร พงษ์ทอง

646 สุพรรณบุรี

ด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลด่านช้าง

บ้านพุน้าร้อน

นางสาวภสวดี ขุนศรีรักษร

องค์การบริหารส่วนตาบลบางใหญ่

หน ้าที่ 37

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

647 สุพรรณบุรี

ดอนเจดีย์

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสาหร่าย

บ้านท่ากุ่ม

นางสาวนันทพร เมืองแก้ว

648 สุพรรณบุรี

หนองหญ้าไซ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาม

นางสาวปาริฉัตร สุรามาตร

649 สุราษฎร์ธานี

เมืองสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตาบลบางไทร

องค์การบริหารส่วนตาบลบางไทร

นางสาวจิรวรรณ์ บัวรอด

650 สุราษฎร์ธานี

พุนพิน

องค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน

องค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน

นางสาวยุวดี สุระกา

651 สุราษฎร์ธานี

กาญจนดิษฐ์

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทอง

บ้านท่าโพธิ์

นางสาวอุษา พรมพุ่ม

652 สุราษฎร์ธานี

บ้านนาสาร

เทศบาลตาบลพรุพี

ร.ร.บ้านควนเนียง

นางสุดใจ เกตุณรายณ์

653 สุราษฎร์ธานี

พระแสง

องค์การบริหารส่วนตาบลบางสวรรค์

บ้านหน้าเขา

นางสาวเมษา แจ้งเศรษฐ

654 สุราษฎร์ธานี

บ้านตาขุน

องค์การบริหารส่วนตาบลพรุไทย

บ้านควนทอง

นางสาวณัฐชนัญ สิงห์ทอง

655 สุราษฎร์ธานี

เคียนซา

เทศบาลตาบลบ้านเสด็จ

บ้านควนเจริญ

นางสาวบุญพา หวนคิด

656 สุราษฎร์ธานี

ท่าฉาง

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าฉาง

บ้านท่าฉาง

นางจิตติมา ร่มโพธิ์ขวัญ

657 สุราษฎร์ธานี

ดอนสัก

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนสัก

บ้านห้วยเสียด

นางสนทนา ศรีสว่าง

658 สุราษฎร์ธานี

พนม

เทศบาลตาบลพนม

เทศบาลตาบลพนม

นางสมฤทัย เบ็ญจรัตน์

659 สุราษฎร์ธานี

ท่าชนะ

องค์การบริหารส่วนตาบลประสงค์

มัสยิดอัลนุสเราะห์

นางพิไลพร ปราชญ์อักษร

660 สุราษฎร์ธานี

คีรีรัฐนิคม

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าหัก

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าหัก

นางจุรีรัตน์ ทองยวน

661 สุราษฎร์ธานี

ชัยบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้อย

คลองน้อย

นางสาวศศิธร คงดี

662 สุราษฎร์ธานี

เวียงสระ

เทศบาลตาบลเขานิพันธ์

บ้านเขาปูน

นางสาวกาไล ยอดวิจิตร

663 สุราษฎร์ธานี

เกาะพะงัน

เทศบาลตาบลเพชรพะงัน

ร.ร.วัดสมัยคงคา

นางสาวอรพรรณ อินทร์โสม

664 สุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย

เทศบาลนครเกาะสมุย

เทศบาล 9 (บ้านท้องกรูด)

นางอรอุมา เจริญสุข

หน ้าที่ 38

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

665 สุราษฎร์ธานี

ไชยา

องค์การบริหารส่วนตาบลปากหมาก

วัดวิโรจนาราม

นางสาวกฤษณา จันทร์น้าดา

666 สุรินทร์

ท่าตูม

องค์การบริหารส่วนตาบลบะ

บ้านโนนสูง

นางสาเนียง มั่นหมาย

667 สุรินทร์

พนมดงรัก

องค์การบริหารส่วนตาบลจีกแดก

บ้านตาลวก

นางกัลยา ศรีปราชญ์

668 สุรินทร์

ปราสาท

องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททนง

บ้านบุอันโนง

นางฐิติตา ตินานพ

669 สุรินทร์

ลาดวน

องค์การบริหารส่วนตาบลอู่โลก

บ้านโชคใต้

นางสาอาง จุดาบุตร

670 สุรินทร์

กาบเชิง

องค์การบริหารส่วนตาบลคูตัน

บ้านหนองโย

นางลาไย ดาทอง

671 สุรินทร์

เขวาสินรินทร์

เทศบาลตาบลเขวาสินรินทร์

บ้านตระแบกใหญ่

นางสาวพรสุดา เพชรดอนทอง

672 สุรินทร์

จอมพระ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ

นางสาวณัฐณิชา เครือวัลย์

673 สุรินทร์

บัวเชด

เทศบาลตาบลบัวเชด

เทศบาลตาบลบัวเชด ศูนย์ 1

นางวิรัญภัทร สิงห์โตทอง

674 สุรินทร์

ชุมพลบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลไพรขลา

บ้านไพรขลา

นางสุภาพิศ ลุนนู

675 สุรินทร์

สนม

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวงัว

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวงัว

นางวิภาพร วงค์ษา

676 สุรินทร์

สังขะ

องค์การบริหารส่วนตาบลดม

บ้านภูมิคดี

นางสาวดวงแข ยอดรัก

677 สุรินทร์

รัตนบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน

บ้านดินแดง

นางสาวอุไรวรรณ สูงเนิน

678 สุรินทร์

โนนนารายณ์

องค์การบริหารส่วนตาบลระเวียง

บ้านหนองหว้า

นางสุรัส เสริมแก้ว

679 หนองคาย

รัตนวาปี

องค์การบริหารส่วนตาบลนาทับไฮ

บ้านโนนภูทอง

นางบัวผัน หมั่นเพียร

680 หนองคาย

ท่าบ่อ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาข่า

บ้านนาข่า

นางสาวรุง่ นิภา สายทอง

681 หนองคาย

โพนพิสัย

องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าต่างคา

บ้านสุขสาราญ

นางสกุลทอง เทพสิทธิ์

682 หนองคาย

เฝ้าไร่

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง

บ้านโนนสมบูรณ์

นางวสุภัทร แสนละคร

หน ้าที่ 39

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

683 หนองคาย

โพธิ์ตาก

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง

นางศิรินทิพย์ เชื้อบ้านไร่

684 หนองคาย

สระใคร

องค์การบริหารส่วนตาบลคอกช้าง

บ้านดงมุข

นางกชพร ชาภักดี

685 หนองคาย

สังคม

องค์การบริหารส่วนตาบลผาตั้ง

บ้านลาภูพาน

นางบุญเพ็ง หมื่นสา

686 หนองคาย

ศรีเชียงใหม่

เทศบาลตาบลศรีเชียงใหม่

เทศบาลตาบลศรีเชียงใหม่

นางสาวนงลักษณ์ สรพรหม

687 หนองบัวลาภู

เมืองหนองบัวลาภู องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

บ้านวังน้าขาว

นางภาณุมาศ มูลละ

688 หนองบัวลาภู

ศรีบุญเรือง

เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย

เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย

นางรัตนา ทองภู

689 หนองบัวลาภู

สุวรรณคูหา

เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา

วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์

นางเหรียญทอง บุญรักษา

690 หนองบัวลาภู

โนนสัง

เทศบาลตาบลโนนสัง

วัดศิริชัยเจริญ

นางจารุณีย์ คงปราณี

691 หนองบัวลาภู

นากลาง

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่

วัดศิลาพัฒนาราม

นางดวงใจ เลิศสงคราม

692 หนองบัวลาภู

นาวัง

องค์การบริหารส่วนตาบลนาแก

บ้านนาแก

นางศศิธร เทียนคา

693 อ่างทอง

เมืองอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแห

โรงเรียนวัดปลดสัตว์

นางวรรณา คชแสง

694 อ่างทอง

แสวงหา

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไผ่

นางนิภาภรณ์ ชมผา

695 อ่างทอง

โพธิ์ทอง

เทศบาลตาบลทางพระ

เทศบาลตาบลทางพระ

นางกรรณทิมา บางพันธุ์วิมล

696 อ่างทอง

วิเศษชัยชาญ

องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดใหม่

องค์การบริหารส่วนตาบลตลาดใหม่

นางนวลจันทร์ กุลมา

697 อ่างทอง

ไชโย

องค์การบริหารส่วนตาบลชัยฤทธิ์

องค์การบริหารส่วนตาบลชัยฤทธิ์

นางสุมาลี น่วมกานนท์

698 อ่างทอง

สามโก้

เทศบาลตาบลสามโก้

วัดมงคลธรรมนิมิต

นางสาวอารีย์รัตน์ แจ่มจารัส

699 อ่างทอง

ป่าโมก

องค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง

บ้านวิหารแดง

นางสุดารัตน์ จันทร์เพ็ง

700 อานาจเจริญ

เมืองอานาญเจริญ เทศบาลตาบลไก่คา

บ้านไก่

นางสร้อยสุดา สาสะเดาะห์

หน ้าที่ 40

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

701 อานาจเจริญ

ชานุมาน

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสาร

โคกจริญ

นางสาวสุวนันท์ สีทอง

702 อานาจเจริญ

ลืออานาจ

เทศบาลตาบลเปือย

บ้านน้าท่วม

นางทองทรัพย์ บรรพตาธิ

703 อานาจเจริญ

เสนางคนิคม

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง

บ้านโป่งหิน

นางอรดี รุณจาภักดิ์

704 อานาจเจริญ

หัวตะพาน

องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างถ่อน้อย

บ้านนาคู

นางมลิวัลย์ ชูศรี

705 อานาจเจริญ

ปทุมราชวงศา

เทศบาลตาบลปทุมราชวงศา

เทศบาลตาบลปทุมราชวงศา

นางอรอนงค์ สารรัตน์

706 อุดรธานี

เมืองอุดรธานี

เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์

เทศบาลตาบลนิคมสงเคราะห์

นางนพรัตน์ โสภากุล

707 อุดรธานี

กุมภวาปี

เทศบาลตาบลพันดอน

เทิดไท้องค์ราชัน

นางทานตะวัน กนกกาญจนานนท์

708 อุดรธานี

กุดจับ

องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง

วัดป่าลาภู

นางสาวชนารดี หันตุลา

709 อุดรธานี

กู่แก้ว

เทศบาลตาบลกู่แก้ว

เทศบาลตาบลกู่แก้ว

นางพัชราพร ปัดถาวะโร

710 อุดรธานี

ไชยวาน

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลัก

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลัก

นางปิยะนุช มะลาศรี

711 อุดรธานี

ทุ่งฝน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาชุมแสง

องค์การบริหารส่วนตาบลนาชุมแสง

นางสาวรัชนียากร ใจทน

712 อุดรธานี

นายูง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านก้อง

บ้านทุ่งสีทอง หมู่ 11

นางฐิติกานต์ สุทธสนธิ์

713 อุดรธานี

น้าโสม

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ

โนนนาโพธิ์

นางพิมพ์ภาดา ชาวดร

714 อุดรธานี

บ้านดุง

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดุง

บ้านถ่อนคาหวด

นางสาวชวินทร์ ศรีประเทือง

715 อุดรธานี

บ้านผือ

องค์การบริหารส่วนตาบลหายโศก

วัดชุมพวงสวรรค์

นางวาสนา ผิวสว่าง

716 อุดรธานี

ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสามพาด

นางสุวรรณี สุระมณี

717 อุดรธานี

เพ็ญ

องค์การบริหารส่วนตาบลจอมศรี

บ้านนารายณ์

นายอนุสรณ์ วงศ์ประชุม

718 อุดรธานี

พิบูลรักษ์

องค์การบริหารส่วนตาบลนาทราย

บ้านหนองไผ่

นางวิไล รัดสีหา

หน ้าที่ 41

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

719 อุดรธานี

วังสามหมอ

เทศบาลตาบลบะยาว

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

นางทิพรัตน์ โนนทิง

720 อุดรธานี

ศรีธาตุ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนกเขียน

หนองนกเขียน

นางสาวกรรณิกา ศรีสุข

721 อุดรธานี

สร้างคอม

เทศบาลตาบลสร้างคอม

บ้านสร้างคอม

นางแก่นจันทร์ สงวนศิลป์

722 อุดรธานี

หนองวัวซอ

เทศบาลตาบลหนองวัวซอ

วัดบุญญานุสรณ์

นางขวัญตา ปินะสา

723 อุดรธานี

หนองแสง

เทศบาลตาบลนาดี

วัดคลองธรรมมิการาม

นางตุ๋ย เมฆสุวรรณ

724 อุดรธานี

หนองหาน

เทศบาลตาบลผักตบ

เทศบาลตาบลผักตบ

นางเดือนเพ็ญ สิงห์สาธร

725 อุดรธานี

โนนสะอาด

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกรุงศรี

ศพด.บ้านนาเหล่า

นางสุมาลัย ลุนสะแกวงค์

726 อุตรดิตถ์

เมืองอุตรดิตถ์

เทศบาลตาบลบ้านด่านนาขาม

บ้านหน้าฝาย

นางคาแพง เรือนเอี่ยม

727 อุตรดิตถ์

ลับแล

เทศบาลตาบลทุ่งยั้ง

วัดไผ่ล้อม

นางขวัญเรือน คาสวน

728 อุตรดิตถ์

ตรอน

องค์การบริหารส่วนตาบลวังแดง

องค์การบริหารส่วนตาบลวังแดง

นางสาวกรรยา พิกุล

729 อุตรดิตถ์

พิชัย

เทศบาลตาบลในเมือง

บ้านในเมือง

นางสาวธฤษวรรณ ดีลิ

730 อุตรดิตถ์

ทองแสนขัน

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าคาย

บ้านป่าคาย (ภูพิทย์รัฐอุปถัมภ์)

นางสาวมนทิรา ใหม่ยะ

731 อุตรดิตถ์

ท่าปลา

เทศบาลตาบลร่วมจิต

ชุมชนร่วมจิต

นางศรัญยา ขันคานันต๊ะ

732 อุตรดิตถ์

ฟากท่า

องค์การบริหารส่วนตาบลฟากท่า

บ้านนาหน่า

นางสุมาภรณ์ มาเพ้า

733 อุตรดิตถ์

บ้านโคก

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อเบี้ย

บ้านปางคอม

นางสาวสมร สุวรรณขัน

734 อุทัยธานี

เมือง

องค์การบริหารส่วนตาบลเนินแจง

องค์การบริหารส่วนตาบลเนินแจง

นางสาวปัญจรัตน์ ศรีประเสริฐ

735 อุทัยธานี

หนองขาหย่าง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาหย่าง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขาหย่าง

นางปวีณา เกษรมาลา

736 อุทัยธานี

สว่างอารมณ์

เทศบาลตาบลสว่างแจ้งสบายใจ

บ้านดอนใหญ่

นางพัทธานันท์ ศีละพงษ์

หน ้าที่ 42

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

737 อุทัยธานี

ลานสัก

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าอ้อ

บ้านเขาวง

นางสาวยาใจ นกเอี้ยง

738 อุทัยธานี

ทัพทัน

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหม้อ

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหม้อ

นางนิศากานต์ ประกอบไวทยกิจ

739 อุทัยธานี

บ้านไร่

เทศบาลตาบลเมืองการุง้

เทศบาลตาบลเมืองการุง้

นางสาววรรณา คาเฉลียว

740 อุบลราชธานี

วารินชาราบ

เทศบาลตาบลคาขวาง

เทศบาลตาบลคาขวาง

นางสาวกาญจนา วงศ์คาเหลา

741 อุบลราชธานี

นาตาล

องค์การบริหารส่วนตาบลกองโพน

องค์การบริหารส่วนตาบลกองโพน (กองโพน)

นางมรีวัน ลาดโพธิ์

742 อุบลราชธานี

ทุ่งศรีอุดม

องค์การบริหารส่วนตาบลนาห่อม

บ้านนาห่อม

นางสาวสุภาภรณ์ อุทัยกร

743 อุบลราชธานี

ตระการพืชผล

องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าแข้

วัดศีลาราม

นางสาวประภาพร สีมาฤทธิ์

744 อุบลราชธานี

ดอนมดแดง

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเมือง

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโอต

นางบุปผาวรรณ์ อินทวัต

745 อุบลราชธานี

เมือง

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดลาด

กุดลาด

นางสาวบงกช ประสานพิมพ์

746 อุบลราชธานี

เขื่องใน

องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่

บ้านกลางใหญ่

นางวาศินี อินทร์งาม

747 อุบลราชธานี

เดชอุดม

เทศบาลตาบลกุดประทาย

บ้านนาทุ่ง

นางสาวขนิษฐา พวงเงิน

748 อุบลราชธานี

น้ายืน

องค์การบริหารส่วนตาบลเก่าขาม

วัดบ้านเก่าขาม

นายศักดิ์พยัคฆ์ แก่นอินทร์

749 อุบลราชธานี

นาจะหลวย

เทศบาลตาบลภูจองนายาย

เทศบาลตาบลภูจองนายาย 5

นางสาวชมพูนุช เรืองศรี

750 อุบลราชธานี

โพธิ์ไทร

เทศบาลตาบลโพธิ์ไทร

เทศบาลตาบลโพธิ์ไทร

นางกุหลาบ พิมพ์กาล

751 อุบลราชธานี

น้าขุ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลไพบูลย์

วัดโนนสว่างสาขาหนองโด

นางสาวสุธาสินี ลีลา

752 อุบลราชธานี

เหล่าเสือโก้ก

องค์การบริหารส่วนตาบลแพงใหญ่

แพงใหญ่

นางสาวกาญจนา ทองหยอด

753 อุบลราชธานี

สว่างวีระวงศ์

องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งโดม

บ้านผึ้งโดม

นางพิศมัย สาระปัญญา

754 อุบลราชธานี

บุณฑริก

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแมด

โรงเรียนอนุบาลบ้านแมด

นายสมภาร สมดวง

หน ้าที่ 43

ที่

จังหวัด

อาเภอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ - สกุล

755 อุบลราชธานี

ตาลสุ่ม

องค์การบริหารส่วนตาบลตาลสุ่ม

ดอนพันขาด

นางพิสมัย มากดี

756 อุบลราชธานี

กุดข้าวปุ้น

องค์การบริหารส่วนตาบลโนนสวาง

วัดฉันทาราม

นางศิริลักษณ์ สายกนก

757 อุบลราชธานี

เขมราฐ

เทศบาลตาบลขามป้อม

เทศบาลตาบลขามป้อม 2

นางสุภัตรา ปุตา

758 อุบลราชธานี

โขงเจียม

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสงใหญ่

บ้านวังอ่าง

นางดวงฤทัย บุญส่ง

759 อุบลราชธานี

ม่วงสามสิบ

องค์การบริหารส่วนตาบลยางโยภาพ

ผักระย่าน้าอ้อม

นางภัทรา บุญศรี

760 อุบลราชธานี

สาโรง

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไฮ

บ้านตลาด

นางสาวเกสร กันยาสาย

761 อุบลราชธานี

พิบูลมังสาหาร

เทศบาลตาบลโพธิ์ไทร

บ้านสร้างแก้ว

นางกิติยา ทองคง

762 อุบลราชธานี

นาเยีย

เทศบาลตาบลนาเรือง

บ้านหินลาด

นางสาวสิทธิ์ ฤทธิ์สุข

763 อุบลราชธานี

สิรินธร

องค์การบริหารส่วนตาบลคันไร่

บ้านปากบุ่ง

นางพนิตพร บุญจวบ

