รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมโครงกำรฝึกอบรมกำรปฏิบัตงิ ำนในระบบกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
แก่ผู้ปฏิบัตงิ ำนด้ำนพัสดุของสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
รุ่นที่ 22 ระหว่ำงวันที่ 4 - 6 สิงหำคม 2562
ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท ซอยวงศ์สว่ำง 19 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซือ่ กรุงเทพมหำนคร
ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

ORG_CODE

อปท.

อำเภอ

จังหวัด

1

น.ส.คนึง ปิยะพันธ์

6710905 อบต.พนมทวน

อ.พนมทวน

กาญจนบุรี

2

น.ส.สุนีย์ หมู่ม่วง

6710905 อบต.พนมทวน

อ.พนมทวน

กาญจนบุรี

3

นายอัษฎาวุธ ยนยุบล

6461004 อบต.ทุง่ คลอง

อ.คาม่วง

กาฬสินธุ์

4

นางสุมนมาลย์ แพนดร

5400105 ทต.หนองตูม

อ.เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น

5

น.ส.อรอุมา เสติ

5400701 ทต.นาพอง

อ.นาพอง

ขอนแก่น

6

น.ส.อรวรรณ วิลัยปาน

5401601 ทต.ภูเวียง

อ.ภูเวียง

ขอนแก่น

7

น.ส.อัฉราพรรณ สุพันธะ

5401601 ทต.ภูเวียง

อ.ภูเวียง

ขอนแก่น

8

น.ส.รจนา สีหราช

6400906 อบต.ดูนสาด

อ.กระนวน

ขอนแก่น

9

น.ส.สากล ไชยบอน

6400906 อบต.ดูนสาด

อ.กระนวน

ขอนแก่น

10 นายวรเดช วรดิษฐวงษ์

6401305 อบต.โนนสะอาด

อ.แวงใหญ่

ขอนแก่น

11 น.ส.ฉัตรชมภู มาลินันท์

6180803 อบต.สุขเดือนห้า

อ.เนินขาม

ชัยนาท

12 นางแววมณี โพโต

6180803 อบต.สุขเดือนห้า

อ.เนินขาม

ชัยนาท

13 น.ส.ทองถิ่น ด้นประดิษฐ์

6360507 อบต.หนองแวง

อ.หนองบัวแดง

ชัยภูมิ

14 นายคมกริช ยศรุ่งเรือง

6360507 อบต.หนองแวง

อ.หนองบัวแดง

ชัยภูมิ

15 นางบัวผัน ครองเกษม

6360507 อบต.หนองแวง

อ.หนองบัวแดง

ชัยภูมิ

16 ว่าทีร่ ้อยตรี วุฒิพงศ์ พรมผิว

6360507 อบต.หนองแวง

อ.หนองบัวแดง

ชัยภูมิ

17 น.ส.เปรมฌัช กาจัดภัย

6360902 อบต.นายางกลัก

อ.เทพสถิต

ชัยภูมิ

18 น.ส.พุม่ พวง ศรีรักษ์

6360902 อบต.นายางกลัก

อ.เทพสถิต

ชัยภูมิ

19 น.ส.สายฝน กาลา

6360902 อบต.นายางกลัก

อ.เทพสถิต

ชัยภูมิ

20 น.ส.นฐชวรวรรษ สวัสดี

6860708 อบต.เขาค่าย

อ.สวี

ชุมพร

21 น.ส.ธิดารัตน์ บุญหว่าน

6860708 อบต.เขาค่าย

อ.สวี

ชุมพร

22 นางธนิฎฐา ท้าวพรม

6571007 อบต.ศรีถ้อย

อ.แม่สรวย

เชียงราย

23 นางสุรีรัตน์ เพชรรัตน์

6571007 อบต.ศรีถ้อย

อ.แม่สรวย

เชียงราย

24 น.ส.เบญจมาศ ธรรมวงศ์

5500402 ทต.เมืองงาย

อ.เชียงดาว

เชียงใหม่

25 นายณัฐพงค์ หมีคา

5500905 อบต.แม่ข่า

อ.ฝาง

เชียงใหม่

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

ORG_CODE

อปท.

อำเภอ

จังหวัด

26 น.ส.วรัชยานันท์ วิรุฬห์ธนกุล

5500905 อบต.แม่ข่า

อ.ฝาง

เชียงใหม่

27 น.ส.กัลยา ทิพนี

5501403 ทต.ป่าไผ่

อ.สันทราย

เชียงใหม่

28 น.ส.กรอร ศิริวรรณภาอร

5501403 ทต.ป่าไผ่

อ.สันทราย

เชียงใหม่

29 น.ส.สุดารัตน์ จันทรณบุตร

5501511 อบต.บ้านปง

อ.หางดง

เชียงใหม่

30 นางปัทมา ทุย่ อ้น

6920405 อบต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

ตรัง

31 น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีดี

6920405 อบต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน

ตรัง

32 นายวชิระ คชเลิศ

6630504 อบต.แม่วะหลวง

อ.ท่าสองยาง

ตาก

33 น.ส.สิริวรรณ กาซาย

6630607 อบต.พะวอ

อ.แม่สอด

ตาก

34 นายวิโรจน์ มะลิซ้อน

6630607 อบต.พะวอ

อ.แม่สอด

ตาก

35 น.ส.กาไล บุญเยี่ยม

6260306 อบต.ป่าขะ

อ.บ้านนา

นครนายก

36 นางณัฐชา ศรีสอาด

6260306 อบต.ป่าขะ

อ.บ้านนา

นครนายก

37 นายกิจวิพัฒน์ อภิชาวัฒน์

6260306 อบต.ป่าขะ

อ.บ้านนา

นครนายก

38 น.ส.ปาริฉัตร ชีชะวา

6260306 อบต.ป่าขะ

อ.บ้านนา

นครนายก

39 นางเจตสุดา พ่วงทรัพย์สิน

6730128 อบต.หนองงูเหลือม

อ.เมืองนครปฐม

นครปฐม

40 น.ส.ประภาศรี สรงพรมทิพย์

6730128 อบต.หนองงูเหลือม

อ.เมืองนครปฐม

นครปฐม

41 นายฌวิณณ์ สีโกษร

6480508 อบต.ดอนนางหงส์

อ.ธาตุพนม

นครพนม

42 น.ส.จิตติมา คนชม

5300302 ทต.เสิงสาง

อ.เสิงสาง

นครราชสีมา

43 นางอรปรียา ไทยธานี

5300302 ทต.เสิงสาง

อ.เสิงสาง

นครราชสีมา

44 น.ส.ผกาสิณี วิชัยวัฒนา

5302904 อบต.บ้านยาง

อ.ลาทะเมนชัย

นครราชสีมา

45 นายสมชาย คาด้วง

5302904 อบต.บ้านยาง

อ.ลาทะเมนชัย

นครราชสีมา

46 นางปาลิณีย์ เจริญอัญสิทธิ์

5302904 อบต.บ้านยาง

อ.ลาทะเมนชัย

นครราชสีมา

47 นางหฤทัย แสนหล้า

6301708 อบต.โนนตูม

อ.ชุมพวง

นครราชสีมา

48 น.ส.กนกวรรณ มนปาน

6303202 อบต.ท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา

49 น.ส.วลินรัตน์ สุระดะนัย

6303202 อบต.ท่าช้าง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา

50 น.ส.วรลักษณ์ คณะแกบ

5801602 ทต.เกาะเพชร

นครศรีธรรมราช

51 นายเมธัส ศิริกาญจน์

6800113 อบต.ท่าเรือ

52 นางสุธิดา วัชรดิษฐกุล

6802201 อบต.ช้างกลาง

อ.หัวไทร
อ.เมือง
นครศรีธรรมราช
อ.ช้างกลาง

53 น.ส.ณัฏฐภัสสร บ่างศรีวงษ์

3600102 ทน.นครสวรรค์

อ.เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

54 น.ส.จิราพร สีสวย

3600102 ทน.นครสวรรค์

อ.เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

55 นางมลธิลา จันทร์จ่าย

2120101 อบจ.นนทบุรี

อ.เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

ORG_CODE

อปท.

อำเภอ

จังหวัด

56 นายคงศักดิ์ คงไพสันต์

2120101 อบจ.นนทบุรี

อ.เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

57 นางธมลพรรณ เอี่ยมอ่า

5120104 ทต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

58 นางกัญญา คชาชัย

5120104 ทต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

59 น.ส.ปภัสนันท์ ทิพวัลย์

5120104 ทต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

60 นางเนตรทิพย์ เชอสินธุ์

5120104 ทต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

61 น.ส.หญิง สองน้อย

5120104 ทต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

62 นางสริตาภร สุวรรณดี

5120104 ทต.ไทรม้า

อ.เมืองนนทบุรี

นนทบุรี

63 น.ส.ชินกานต์ สินธนูชัย

4961001 ทม.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

64 นางสุดารัตน์ เจ๊ะมามะ

4961001 ทม.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

65 น.ส.นิรอซีลา รอสารี

4961001 ทม.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

66 น.ส.นาทิพย์ ลือวนิชวงศ์

4961001 ทม.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก

นราธิวาส

67 นางรัตนาภรณื ทาคาสม

6550509 อบต.เจดีย์ชัย

อ.ปัว

น่าน

68 นางชลกานต์ ชราชิต

6550509 อบต.เจดีย์ชัย

อ.ปัว

น่าน

69 น.ส.พัชรากร เก้ารัมย์

6310403 อบต.ถนนหัก

อ.นางรอง

บุรีรัมย์

70 น.ส.มนต์ธิดา ชุดไธสง

6310907 อบต.หายโศก

อ.พุทไธสง

บุรีรัมย์

71 นางอุษามาศ ศิลปกอบ

6310907 อบต.หายโศก

อ.พุทไธสง

บุรีรัมย์

72 น.ส.กัลยา วิชัยรัมย์

6311606 อบต.ตาเสา

อ.ห้วยราช

บุรีรัมย์

73 น.ส.ศรีจันทร์ ภาโส

6311606 อบต.ตาเสา

อ.ห้วยราช

บุรีรัมย์

74 นางรวีวรรณ เจียมรัมย์

6311606 อบต.ตาเสา

อ.ห้วยราช

บุรีรัมย์

75 น.ส.นันทนีย์ มณีชัชวาลย์

6311606 อบต.ตาเสา

อ.ห้วยราช

บุรีรัมย์

76 น.ส.วาสนา ศรีสุข

2130101 อบจ.ปทุมธานี

อ.เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

77 นายพงษ์ศักดิ์ ชูกลิ่น

2130101 อบจ.ปทุมธานี

อ.เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

78 น.ส.สุวรรณา แก้วสมจิตร์

2130101 อบจ.ปทุมธานี

อ.เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

79 น.ส.กิติมา มีพลอย

2130101 อบจ.ปทุมธานี

อ.เมืองปทุมธานี

ปทุมธานี

80 นายสมเกียรติ แสงทองคา

6130611 อบต.ลาลูกกา

ปทุมธานี

81 น.ส.ศุมาภร รัตนพันธ์

2770101 อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

82 นางกัญญา อาภาสุนันท์

2770101 อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.ลาลูกกา
อ.เมือง
ประจวบคี
อ.เมือง รีขันธ์

83 นายยุทธนา สืบสมบัติ

6770108 อบต.ห้วยทราย

84 นายซัยนุนอาบีดิน แวบือเฮง

6940108 อบต.ตะลุโบะ

ประจวบคี
อ.เมือง รีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมืองปัตตานี

85 น.ส.ยามีละ สาและ

6940108 อบต.ตะลุโบะ

อ.เมืองปัตตานี

ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ปัตตานี
ปัตตานี

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

ORG_CODE

อปท.

อำเภอ

จังหวัด

86 น.ส.สุไลดา บูละ

6940108 อบต.ตะลุโบะ

อ.เมืองปัตตานี

ปัตตานี

87 น.ส.รุจีมาศ หะมะ

6940707 อบต.ตะบิง

อ.สายบุรี

ปัตตานี

88 น.ส.นูรีซาร์ ยูโซะ

6940707 อบต.ตะบิง

อ.สายบุรี

ปัตตานี

89 น.ส.ฮูดา ดือราแม

6940707 อบต.ตะบิง

อ.สายบุรี

ปัตตานี

90 นางอัมพร ฟองจา

6560904 อบต.ห้วยแก้ว

อ.ภูกามยาว

พะเยา

91 นางแสงเดือน เทพสาย

6560904 อบต.ห้วยแก้ว

อ.ภูกามยาว

พะเยา

92 น.ส.ชาคริยา โพพา

6660406 อบต.ทุง่ โพธิ์

อ.ตะพานหิน

พิจิตร

93 น.ส.นพรัตน์ เสาทอง

6660407 อบต.วังหลุม

อ.ตะพานหิน

พิจิตร

94 น.ส.เปรมใจ แสงเจริญวัฒนะ

5760502 ทต.หนองจอก

อ.ท่ายาง

เพชรบุรี

95 นางบังอร วินประเวศ

6760602 อบต.ถารงค์

อ.บ้านลาด

เพชรบุรี

96 น.ส.นฤมล วังคะฮาต

6760602 อบต.ถารงค์

อ.บ้านลาด

เพชรบุรี

97 น.ส.ถวัล คาใส

6760602 อบต.ถารงค์

อ.บ้านลาด

เพชรบุรี

98 น.ส.พัชร์ชิสา เดชพรม

6540412 อบต.หัวฝาย

อ.สูงเม่น

แพร่

99 น.ส.เสาวรัตน์ สุขประโค

6440806 อบต.ปะหลาน

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม

100 นายธนภัทร มัชปะโม

6440806 อบต.ปะหลาน

อ.พยัคฆภูมิพิสัย

มหาสารคาม

101 นางบัวผัน ช่างปัน

6440903 อบต.หนองแสง

อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม

102 นายพงษ์วริษฐ์ นาชัยดุลย์

6440903 อบต.หนองแสง

อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม

103 น.ส.นฤมล ประจันทร์ตัง

6440903 อบต.หนองแสง

อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม

104 น.ส.สุภาพ หลาบคา

6440909 อบต.หัวเรือ

อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม

105 น.ส.จินตนา สุดสูง

6440909 อบต.หัวเรือ

อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม

106 น.ส.พัชรินทร์ กุมชาด

6440909 อบต.หัวเรือ

อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม

107 น.ส.สุภาวดี น้อยศรี

6440909 อบต.หัวเรือ

อ.วาปีปทุม

มหาสารคาม

108 น.ส.แก้วใจ เชียงแก้ว

5580401 ทต.เมืองยวมใต้

อ.แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

109 นางคอมือเสาะ สาแม

6950505 อบต.บาโร๊ะ

อ.ยะหา

ยะลา

110 น.ส.ฐิติมน สระทองเรือน

5850201 ทต.ละอุ่น

อ.ละอุ่น

ระนอง

111 นางศิริลักษณ์ สุขศิริ

5850201 ทต.ละอุ่น

อ.ละอุ่น

ระนอง

112 นายโสภณ พรหมเนตร

5850401 ทต.นาจืด

อ.กระบุรี

ระนอง

113 น.ส.มณีรัตน์ ตะโกเผือก

5210105 ทต.บ้านเพ

อ.เมืองระยอง

ระยอง

114 น.ส.วนิดา ซื่อกาเนิด

5210107 ทต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

ระยอง

115 น.ส.ตรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์

5210107 ทต.เนินพระ

อ.เมืองระยอง

ระยอง

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

ORG_CODE

อปท.

อำเภอ

จังหวัด

116 น.ส.ดวงเดือน ชื่นจิตร

5160201 ทต.เขาพระยาเดินธง

อ.พัฒนานิคม

ลพบุรี

117 นางธัญณิชา สุขสว่าง

5160201 ทต.เขาพระยาเดินธง

อ.พัฒนานิคม

ลพบุรี

118 นางกัลติชา พิมพ์สมบูรณ์

5160201 ทต.เขาพระยาเดินธง

อ.พัฒนานิคม

ลพบุรี

119 น.ส.ดวงใจ ชินชัยภูมิ

6421402 อบต.หนองหิน

อ.หนองหิน

เลย

120 น.ส.อภิณห์พร บับภาเอก

6421402 อบต.หนองหิน

อ.หนองหิน

เลย

121 น.ส.ศิริพร บุญปัญญา

6330417 อบต.ภูผาหมอก

อ.กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ

122 น.ส.มะลิ สร้อยมาลุน

6330417 อบต.ภูผาหมอก

อ.กันทรลักษ์

ศรีสะเกษ

123 นายพนมไพร อินทร์ติยะ

5470604 ทต.คาบ่อ

อ.วาริชภูมิ

สกลนคร

124 น.ส.สุธัญญา แก้วคาแสน

5471201 ทต.ดอนเขือง

อ.สว่างแดนดิน

สกลนคร

125 น.ส.ธิพากร มีบุตร

5471201 ทต.ดอนเขือง

อ.สว่างแดนดิน

สกลนคร

126 น.ส.วรัญญา อินไกษร

6470807 อบต.ธาตุ

อ.วานรนิวาส

สกลนคร

127 นางคณิถา กายราช

6470807 อบต.ธาตุ

อ.วานรนิวาส

สกลนคร

128 นางกุลฤดี รัศมีสวัสดิ์

3901101 ทน.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่

สงขลา

129 นางบุปผาพรรณ บุญยัง

6900107 อบต.ทุง่ หวัง

อ.เมืองสงขลา

สงขลา

130 น.ส.พรพิมล เขียวเล่ง

6900710 อบต.บ้านขาว

อ.ระโนด

สงขลา

131 น.ส.จันทร์จิรา รองพล

6900710 อบต.บ้านขาว

อ.ระโนด

สงขลา

132 น.ส.จันทร์จิรา ศรียะพงค์

5910103 ทต.เจ๊ะปิลัง

อ.เมืองสตูล

สตูล

133 น.ส.เรณู เพ็ชรแก้ว

5910103 ทต.เจ๊ะปิลัง

อ.เมืองสตูล

สตูล

134 นางวัชรี ดิษฐาพร

5910103 ทต.เจ๊ะปิลัง

อ.เมืองสตูล

สตูล

135 นางดารุณี ด้วงรอด

5910103 ทต.เจ๊ะปิลัง

อ.เมืองสตูล

สตูล

136 น.ส.มณีนุช เวระนะ

6270502 อบต.วัฒนานคร

อ.วัฒนานคร

สระแก้ว

137 น.ส.นิตยา สินธิมาต

6270502 อบต.วัฒนานคร

อ.วัฒนานคร

สระแก้ว

138 น.ส.ชุติญาภัค พุทธาผาย

6190315 อบต.หนองปลาหมอ

อ.หนองแค

สระบุรี

139 นางเนาวรัตน์ กระจายศรี

5170401 ทต.บางนาเชี่ยว

อ.พรหมบุรี

สิงห์บุรี

140 นายพีรยุทธ แจ้งพลัด

6170405 อบต.พระงาม

อ.พรหมบุรี

สิงห์บุรี

141 นางสุมาลี สาตรจีนพงษ์

6170405 อบต.พระงาม

อ.พรหมบุรี

สิงห์บุรี

142 น.ส.บุหลงรัตน์ จรกัณหา

6170405 อบต.พระงาม

อ.พรหมบุรี

สิงห์บุรี

143 นางบุสบง ชาหนองหว้า

6640906 อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล

อ.ทุง่ เสลี่ยม

สุโขทัย

144 น.ส.สุณิสา สายแก้ว

6640906 อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล

อ.ทุง่ เสลี่ยม

สุโขทัย

145 นางวริษา ธาระเสพ

6640906 อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล

อ.ทุง่ เสลี่ยม

สุโขทัย

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

ORG_CODE

อปท.

อำเภอ

จังหวัด

146 น.ส.สลลิลรัตน์ ขุมทอง

2720101 อบจ.สุพรรณบุรี

อ.เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

147 นางอาพร หล้าหนู

2720101 อบจ.สุพรรณบุรี

อ.เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

148 น.ส.กรรณิกา สุธรรมซาว

6720807 อบต.กระเสียว

อ.สามชุก

สุพรรณบุรี

149 น.ส.อุบลรัตน์ เนคมานุรักษ์

6720807 อบต.กระเสียว

อ.สามชุก

สุพรรณบุรี

150 นางยุทธิพร เกษสุวรรณ

6720807 อบต.กระเสียว

อ.สามชุก

สุพรรณบุรี

151 น.ส.มณีรัตน์ วาสนาฐิตวัฒน์

6841717 อบต.พุนพิน

อ.พุนพิน

สุราษฎร์ธานี

152 นางกนิษฐา จันทร์โกมุท

6841717 อบต.พุนพิน

อ.พุนพิน

สุราษฎร์ธานี

153 น.ส.สุธาสินี โคะแสง

6841717 อบต.พุนพิน

อ.พุนพิน

สุราษฎร์ธานี

154 นายอิชฌน์วัชร ศรีบาง

5321202 ทต.หมื่นศรี

อ.สาโรงทาบ

สุรินทร์

155 น.ส.ทิพยุภา จันทร์หง่อม

6321702 อบต.ระเวียง

อ.โนนนารายณ์

สุรินทร์

156 น.ส.สุพัตรา สุดบางธง

6321702 อบต.ระเวียง

อ.โนนนารายณ์

สุรินทร์

157 น.ส.เพ็ญพักษ์ ศรีทะ

5390104 ทต.นามะเฟือง

อ.เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู

158 นางจันทร์แรม บุญบู้

5390104 ทต.นามะเฟือง

อ.เมืองหนองบัวลาภู หนองบัวลาภู

159 นางรัชนีกร โคตะพันธุ์

6370607 อบต.หนองแก้ว

อ.หัวตะพาน

อานาจเจริญ

160 น.ส.ถวิน ช่างชัย

5411001 ทต.วังสามหมอ

อ.วังสามหมอ

อุดรธานี

161 น.ส.ชลดา บุญรักษา

6411110 อบต.บ้านตาด

อ.บ้านดุง

อุดรธานี

162 นางเยาวภา อุดมพร

6411110 อบต.บ้านตาด

อ.บ้านดุง

อุดรธานี

163 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณ์

6411110 อบต.บ้านตาด

อ.บ้านดุง

อุดรธานี

164 นายณัฐพงศ์ ศรีประเสริฐ

2530101 อบจ.อุตรดิตถ์

อ.เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

165 นางภัทราภรณ์ วอล์คเกอร์

2530101 อบจ.อุตรดิตถ์

อ.เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

166 น.ส.นงค์ลักษณ์ กังพิศดาร

5610701 ทต.ลานสัก

อ.ลานสัก

อุทัยธานี

167 น.ส.เนาวรัตน์ พิมพ์สุวรรณ

5610701 ทต.ลานสัก

อ.ลานสัก

อุทัยธานี

168 นางศิริวรรณ อัศวะรัตน์โยธิน

6610612 อบต.หนองบ่มกล้วย

อ.บ้านไร่

อุทัยธานี

169 น.ส.พรพิรุณ รุ่งกิจวัฒนานุกูล

6610612 อบต.หนองบ่มกล้วย

อ.บ้านไร่

อุทัยธานี

170 นายชัยยุทธ อานาจวงษ์

5340901 ทต.นายืน

อ.นายืน

อุบลราชธานี

171 นางราศรี รัตนาจารย์

997422

172 น.ส.สุกัลยา ริยาพันธ์

997422

173 นายศราวุธ มนต์สวรรค์

3210101

174 นายภาณุวัฌน์ ธรรมเม

3210101

175 นางพรเพ็ญ ดีโสภามาตร

04301201

ลำดับที่

ชื่อผู้สมัคร

ORG_CODE

176 น.ส.จินตนา ลาหา

04301201

177 นายมานิต ร่วมสมุห์

04301201

178 น.ส.อาทิตยา สุขประเสริฐ

04301201

179 น.ส.สุรัตน์ดา วงศ์ชารี

04301201

180 น.ส.จันทร์จิรา เทียบแสง

04301201

181 น.ส.ชญาภา ศรีดวงจันทร์

4420101

182 นางรัชตวรรณ สาระศรี

5140211

183 นางชนณกมล อ้อยทอง

5360118

184 น.ส.ปริชาติ สวัสดิ์ทอง

5400514

185 น.ส.วราภรณ์ ขาภูเขียว

5400514

186 น.ส.เอกอนงค์ งามเลิศ

5500409

187 นายบรรพต บัวผัด

5530402

188 น.ส.บุณยาพร แก้วมณี

5800114

189 น.ส.วาสนา สุทธิกุล

5800114

190 น.ส.พรชนก ปลอดชูแก้ว

6200205

191 นายนเลด วิเศษศรี

6200502

192 น.ส.สุมนต์รัตน์ สุนันทวิทยะ

6320701

193 นางสิริลักษณ์ เจริญดี

6341904

194 นางกิติยา ทองคง

6341904

195 นางพิกุลทอง ทะโกษา

6490105

196 นายนคร จันทรวรรณ

6500703

197 นางธันยนันท์ เสียวภูเขียว

9421402

198 น.ส.ธารารัตน์ อินทสระ

-ไม่พบข้อมูล-

199 น.ส.เพียงเพ็ญ ศรีฤทธิ์

-ไม่พบข้อมูล-

200 นางประนอม เบียวเพ็ง

-ไม่พบข้อมูล-

อปท.

อำเภอ

จังหวัด

