
ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ เขาพนม อบต.สินปุน น.ส.เพ็ญพักตร หลุยจิ๋ว

2 กาฬสินธุ นาคู ทต.นาคู น.ส.จิตรลดา กุลสอนนาน

3 กาฬสินธุ นาคู ทต.นาคู น.ส.พนมภรณ ศรีชะตา

4 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.สกลบาตร นางอัจฉรา เกงการเรือ

5 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ชองลม น.ส.ยุพารัตน คลายลักษณ

6 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.คลองน้ําไหล นายสานุพงษ เพิ่มสมบัติ

7 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนองเม็ก นางสุพิชญาณ จงเทพ

8 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดอนดู นางนภาพร แกวพรหม

9 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดอนดู นางยุวารินทร บุปปาจันโท

10 ขอนแกน บานแฮด อบต.โนนสมบูรณ นางสมพร สิงหหอม

11 ขอนแกน พล อบต.โคกสงา จาเอกเพ็ชร ประดับคํา

12 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน นางพิตยา จิตตประสงค

13 ชลบุรี บางละมุง ทม.หนองปรือ นางศิริวรรณ อนันตปรีชาศรี

14 ชลบุรี พานทอง ทต.หนองตําลึง นายจิรายุ ทองทองหลาง

15 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.หวยยาง นางวนิดา แสนเภา

16 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.หวยยาง นางภัทรภร ตรงประสิทธิ์

17 ชัยภูมิ เมือง อบจ.ชัยภูมิ น.ส.พรพิศ บุญโนนแต

18 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.โนนแดง นายอาทิตย ศิลปดี

19 ชุมพร ปะทิว อบต.สะพลี น.ส.กัญญารัตน งามเฉลียว

20 เชียงราย เมือง อบต.แมยาว น.ส.พัชรี ธิแกว

21 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.เม็งราย นายศุภกิจ วัฒนา

22 เชียงราย เมือง อบต.แมกรณ น.ส.วิลาวัณย เดชะคําแกน

23 เชียงราย เมือง อบต.แมกรณ น.ส.นิชาภา สุจาจริง

24 เชียงราย ดอยหลวง อบต.หนองปากอ นายนุกุล ปญญาดี

25 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน น.ส.สุวิมล ธนะสิทธิ์

26 เชียงราย เมือง อบต.หวยชมภู น.ส.พรรณนิภา รุงเรือง

27 เชียงใหม อมกอย ทต.อมกอย นายกําพล ก่ําเปย

28 เชียงใหม อมกอย ทต.อมกอย นายดิ๊ ปฐมบวรทัต

29 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม น.ส.ศิรินันท จิตตประวงค

30 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม นางจุฑามาศ หาระปานันท

31 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน     รุนที่ 15

ระหวางวันท่ี   2   -  6    กุมภาพันธ  2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร   1  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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32 นครปฐม บางเลน อบต.คลองนกกระทุง น.ส.ศุภจิรา เชยเหมือนจันทร

33 นครราชสีมา ประทาน อบต.ดอนมัน นายณัฐชา พลดงนอก

34 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ นางณปภา วรรณพฤกษ

35 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ทาลาด นางพรรณนิภา คงฤทธิ์

36 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.ควนกรด นางฐาปนี จํานงลักษณ

37 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค นายอาทิตย ยามจีน

38 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.หนองตางู นายทศพล มั่นเขตกรณ

39 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.หนองตางู นายนรินทร มุรินทร

40 นนทบุรี ไทรนอย อบต.ไทรนอย น.ส.อมรารักษ เจาสาย

41 นนทบุรี เมือง อบต.บางรักนอย น.ส.หทัยรักษ เผือกเล็ก

42 นนทบุรี เมือง อบต.บางรักนอย น.ส.พรปรียา เกิดเรณู

43 นาน นานอย อบต.นานอย นายประภาส การินไชย

44 นาน ปว อบต.เจดียชัย นายพงษพันธ สารรัตนะ

45 นาน เชียงกลาง อบต.เปอ นายปยะพงษ จักอะโน

46 บุรีรัมย เมือง อบต.สะแกชํา นางพรนิภา ชางสีดา

47 บุรีรัมย คูเมือง อบต.พรสําราญ น.ส.จิตรา นามเพราะ

48 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ละเวี้ย นางพัชรา พิมพจันทร

49 ปทุมธานี เมือง อบต.บางพูด นายสุธน อนุกูล

50 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง น.ส.ณัฐธิดา โตจับ

51 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง น.ส.กัลยกร รัตนาคม

52 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง น.ส.อนัญญอร สุวรรณเวสสะ

53 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก ทต.บานแพรก นางอรอุมา ธรรมมาภรณ

54 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.ทับนํ้า น.ส.ฐิติมา จันทรสะ

55 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา น.ส.กันยรัตน บัวดี

56 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.กระแซง น.ส.พรเพ็ญ ทองดี

57 พะเยา ปง อบต.ปง นายสมเกียรติ สุขมา

58 พะเยา ปง อบต.นาปรัง นายนัฏติพงษ สืบสาย

59 พิษณุโลก วังทอง อบต.วังพิกุล นายไฉน บุญทั่ง

60 พิษณุโลก บางระกํา อบต.นิคมพัฒนา น.ส.ณัฐจีรา ภูแกว

61 เพชรบุรี ชะอํา ทม.ชะอํา นางเพียงเพ็ญ โพธิมู

62 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.เฉลียงทอง น.ส.ธัญวรรณ แสงคําพันธ

63 เพชรบูรณ เมือง อบต.ปาเลา นายวิฑูรย อินทรพูล
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64 เพชรบูรณ เมือง อบต.ปาเลา นางบุญชนก ภูละมุล

65 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.เฉลียงทอง นางสุรัสวดี มวงนอย

66 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.วังทาดี นางวิภวา บุญจันทร

67 ภูเก็ต เมือง อบต.ฉลอง น.ส.ปณพร คําประสิทธิ์

68 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.ลานสะแก นางสุระวรรณ โปณะทอง

69 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร นางนุชรินทร จันยะรมย

70 มุกดาหาร เมือง อบต.คําปาหลาย นายพงศกร แกวอุดม

71 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ทุงมน นางเกศนีย โพธิ์ระพัฒน

72 ยะลา เบตง ทม.เบตง น.ส.นันทนัช เพ็ชรชู

73 ยะลา เบตง ทม.เบตง น.ส.จณิสตา เพชรไฝ

74 ยะลา เบตง ทม.เบตง น.ส.พนมวรรณ มูสิกพงศ

75 ยะลา รามัน ทต.โกตาบารู นายมะลาแซ เละนุ

76 ลําปาง วังเหนือ อบต.ทุงฮั้ว น.ส.ศิริเพ็ญ ดวงใบ

77 ลําปาง วังเหนือ อบต.ทุงฮั้ว นางพาณี อุตสม

78 ลําพูน ปาซาง อบต.นครเจดีย น.ส.สนธยา ปานอย

79 เลย ดานซาย อบต.นาหอ น.ส.ปทมพร แสงรัตน

80 เลย ดานซาย อบต.นาหอ นางจารุวรรณ ลือรินทร

81 เลย เมือง อบจ.เลย น.ส.นวรัตน อุทานนท

82 เลย ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน นางอรชร ผานิล

83 ศรีสะเกษ หวยทับทัน อบต.หวยทับทัน น.ส.จิลมิกา เข็มทอง

84 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก น.ส.มนิสา พูลทา

85 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.ละลาย นางทัศนีย ยุวะบุตร

86 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.บัวนอบ นายวิชิต บุญเนาว

87 ศรีสะเกษ กันทรารมย ทต.กันทรารมย นางเกษมศรี สุระวิทย

88 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.หนองหลวง นายจักรพันธ กาญบุตร

89 สกลนคร โพนนาแกว อบต.บานโพน น.ส.ปติพรรณ ผานสําแดง

90 สงขลา บางกล่ํา ทต.ทาชาง นางนันทนภัส นิลพัฒนสกุล

91 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.บางเสาธง น.ส.อชิรญา ดาวเรือง

92 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ น.ส.กัลยา เจริญสุข

93 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ น.ส.อารมณ มานะดี

94 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง นางภัทราวรรณ แซล้ี

95 สมทุรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง นางสุรีรัตน ปานทับทิม
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96 สมุทรสงคราม เมือง อบต.แหลมใหญ น.ส.รัชนีย ทองพันธ

97 สระแกว วังน้ําเย็น อบต.ตาหลังใน นายศราวุฒิ ชมบุญ

98 สระบุรี เสาไห ทต.เสาไห นางณัฐกฤตา เจริญวัย

99 สระบุรี เสาไห ทต.เสาไห นางตองตา หมื่นศรี

100 สุโขทัย ศรีนคร ทต.ศรีนคร น.ส.สุดาภรณ วรรณทะนะ

101 สุโขทัย ศรีนคร ทต.ศรีนคร นางปนเพชร ทิมหงิม

102 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.หนองกลับ น.ส.จุฑามาศ แกวเนตร

103 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานนา น.ส.ปณิตา พรมมี

104 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย น.ส.สมคิด กลํ่าเมือง

105 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย น.ส.พิมพประไพ อินทิพย

106 สุโขทัย เมือง อบจ.สุโขทัย นายปญญา ยอดไพบูลย

107 สุโขทัย ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ นางนริษรา แดงโชติ

108 สุโขทัย ศรีนคร อบต.คลองมะพลับ น.ส.เกศรินทร ขอบทอง

109 สุโขทัย เมือง ทต.บานกลวย น.ส.กมลชนก มิ่งอินทร

110 สุโขทัย เมือง ทต.บานกลวย นางณภทัร ชมชอเงิน

111 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย อบต.ดอนเจดีย นางสีรดา แปนเอี่ยม

112 สุพรรณบุรี เมือง ทต.โพธิ์พระยา นางธัญชนก แสงดาว

113 สุพรรณบุรี เมือง ทต.สวนแตง น.ส.กนกวรรณ แสนจุมจันทร

114 สุพรรณบุรี เมือง อบต.ดอนโพธิ์ทอง นางอรวรรณ คิ้วเที่ยง

115 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.หนองบอ น.ส.อัจฉรา มากสุริวงศ

116 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี สิบเอกไพฑูรย ภิญโญ

117 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.ทุงเตา นางรัตนา เรืองเดช

118 สุรินทร สังขะ อบต.กระเทียม น.ส.ชนัญญา คําภา

119 สุรินทร ปราสาท อบต.กันตวจระมวล นางกุหลาบ เพลินพรอม

120 สุรินทร ศรีณรงค อบต.หนองแวง น.ส.กาญจนา แกวโพรงใหญ

121 สุรินทร เมือง อบต.เฉนียง นางรัตนา กําลังมา

122 สุรินทร จอมพระ อบต.ลุมระวี น.ส.ปราณี เล้ียงนอก

123 สุรินทร จอมพระ อบต.ลุมระวี นางจินตนา สุขบรรเทิง

124 หนองคาย ทาบอ อบต.ทาบอ นางกนกอร ปริวัตร

125 หนองบัวลําภู เมือง อบต.นาคําไฮ นางอุไร โสภาศรี

126 อางทอง เมือง อบต.หัวไผ นางธิมาพร กองกมล

127 อํานาจเจริญ หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน น.ส.มยุรฉัตร ทองโพธิ์ศรี
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ระหวางวันท่ี   2   -  6    กุมภาพันธ  2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร   1  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

128 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.อํานาจ พ.จ.ต.สมศักดิ์ วัฒนราษฎร

129 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.หนองขา นายอุดม สังคะรักษ

130 อุดรธานี หนองหาน อบต.ผักตบ นางเครือสุวรรณ ใจแกว

131 อุดรธานี หนองหาน อบต.ผักตบ น.ส.ประวีณา โคตรชาลี

132 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.บุงแกว นางเปรมจิตร ศรีสุโคตร

133 อุดรธานี หนองหาน อบต.สะแบง น.ส.วิมลรัตน บัวสีดํา

134 อุตรดิตถ นํ้าปาด อบต.แสนตอ นางวิมลรัตน เพยีงตา

135 อุตรดิตถ เมือง อบต.ปาเขา นายพนม พลอาสา

136 อุตรดิตถ เมือง อบต.ปาเขา นายมณเฑียร ใจศิล

137 อุทัยธานี หนองขาหยาง อบต.หนองขาหยาง นางเกร็ตนาที แจงทนงค

138 อุทัยธานี หนองขาหยาง อบต.หนองขาหยาง นางเกร็ตนาที แจงทนงค

139 อุทัยธานี ลานสัก อบต.ลานสัก นางประจวบ สนธิรักษ

140 อุบลราชธานี เมือง อบต.แจระแม นางอังชุมา อินทรงาม

141 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บานแมด น.ส.ขนิษฐา รอบรู

142 อุบลราชธานี บุณฑรกิ อบต.บานแมด นางหทัยทิพย จอมหงษ

143 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เซเปด นางสุดธิดา ซื่อตรง

144 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เซเปด น.ส.ศิรินทิพย อุดบุญ

145 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ไรใต นางทิพเนตร เชื้อโชติ

146 อุบลราชธานี นํ้ายืน อบต.ยาง นายสงวน ทยานสิงห

147 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.แดงหมอ น.ส.สุวิตรา จันทะวารีย

148 อุบลราชธานี เมือง อบต.แจระแม นางอังชุมา อินทรงาม

149 อุบลราชธานี มวง อบต.ยางโยภาพ น.ส.มะลิวัลย พิลาคง

150 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.เหลาบก นางสวางจิต สืบบุตร



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตานอย นายราเชนท ศรีชัย

2 กาฬสินธุ ยางตลาด ทต.หัวนาคํา นางบุญชนก ภูละมุล

3 กาฬสินธุ เมือง อบจ.กาฬสินธุ นายธนพงศ มูลมาตย

4 กําแพงเพชร เมือง อบต.ธํามรงค น.ส.จิตราภรณ สัณฐิติเมธา

5 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.สักงาม น.ส.ภัทรีญา เจรสาริกิจ

6 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.สักงาม น.ส.อศัลยา งามสม

7 ขอนแกน น้ําพอง อบต.บานขาม นายพงษพิทักษ กรองไตร

8 ขอนแกน พระยืน อบต.พระบุ นายอดิศักดิ์ พานโน

9 ขอนแกน หนองนาคํา อบต.ขนวน น.ส.ชนกนันท หมูมี

10 ขอนแกน พล อบต.เพ็กใหญ น.ส.นันทิยา ชัยพรมมา

11 ขอนแกน แวงนอย อบต.แวงนอย นายสุภาพ วองไว

12 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.นางาม น.ส.ทัก ดีดวงพันธ

13 จันทบุรี แกงหางแมว อบต.เขาวงกต นายเจริญ ศรีพัฒน

14 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.ศาลาแดง จ.ส.ต.พงศกร สถาพรบํารุงเผา

15 ชัยนาท มโนรมย อบต.คุงสําเภา นายโชคอนันต นิลสนธิ

16 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.หนองโพนงาม นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์วิเศษ

17 ชุมพร เมือง อบต.ทุงคา น.ส.วรรณวิษา สงคถาพรา

18 ชุมพร หลังสวน อบต.นาพญา น.ส.อังคณา ทิพยวิเศษ

19 ชุมพร ปะทิว อบต.ดอนยาง นางศุภณัฐ วิริยวงศศรี

20 เชียงราย แมลาว ทต.ปากอคํา น.ส.กมลวรรณ วรรณมณี

21 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาสัก น.ส.พัชรินทร วงศเรียน

22 เชียงราย ดอยหลวง อบต.หนองปากอ น.ส.เปลวเทียร กางยาง

23 เชียงราย เวียงแกน อบต.มวงยาย นายชิตชัย ปนทรายมูล

24 เชียงราย แมสาย อบต.แมสาย นายธนวุฒิ ยศแอน

25 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาสัก นายศุภวัฒน สรรพจารย

26 เชียงราย เมือง ทต.ปาออดอนชัย นายผดุงศิลป อินทะรังษี

27 เชียงใหม แมแจม อบต.บานจันทร นายอนุชา หมื่นแกว

28 เชียงใหม สะเมิง อบต.แมสาบ นางอรอนงค ศรีบุญเรือง

29 เชียงใหม สะเมิง อบต.แมสาบ นายนพดล สรอยนาค

30 เชียงใหม สะเมิง อบต.แมสาบ นายณรงคเดช ไชยมูล

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC  เบ้ืองตน     รุนที่ 9

ระหวางวันที่   2   -  6  กุมภาพันธ 2552 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคาร  2 ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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31 เชียงใหม ดอยเตา อบต.โปงทุง น.ส.เข็มจิรา โลแกว

32 ตรัง ปะเหลียน อบต.ทุงยาว นายเดนทยา วุนแกว

33 ตรัง หวยยอด อบต.หวยนาง น.ส.วรรณี นาคสุวรรณ

34 ตรัง หวยยอด อบต.บางดี น.ส.พรวิไล ชูจินดา

35 นครปฐม เมือง อบต.นครปฐม นายธนากร อินทวงศ

36 นครปฐม กําแพงแสน อบต.รางพิกุล สิบเอกชาญ แขวงอินทร

37 นครปฐม กําแพงแสน อบต.รางพิกุล น.ส.ชณิดา เทศแกว

38 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ทาเยี่ยม น.ส.พัชราภรณ พวงออน

39 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อบต.ขุย นายอุทัย ชอบการไร

40 นครราชสีมา สีคิ้ว อบต.วังโรงใหญ น.ส.คณิตา ดวงจันทร

41 นครราชสีมา เทพารักษ อบต.วังยายทอง นายกริชชัย เจริญปรุ

42 นครราชสีมา เมือง อบต.บานเกาะ น.ส.ปวีณา หักทะเล

43 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.นาโพธิ์ นางกัญญา จอนเจิม

44 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ขนอม น.ส.อวยพร จันทรนุม

45 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ทายาง นางศิรินทิพย เมืองไทย

46 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.แหลม นายอาคม จันทรสวาง

47 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.ปากนคร นายปุรินทร ทองศิริ

48 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค น.ส.อาภาพรรณ ขําสงค

49 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค นายนรเศรษฐ อินทรเกษตร

50 นครสวรรค โกรกพระ อบต.ศาลาแดง นายวีระพงษ คงยืน

51 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ทับกฤช น.ส.กันยกานต มีลน

52 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.หนองตางู นายสยาม สรอยวงศ

53 นครสวรรค โกรกพระ อบต.บางมะฝอ นายธวัช อัตถะ

54 นครสวรรค ไพศาลี อบต.วังขอย นายประยูรศักดิ์ เฟองจันทร

55 นราธิวาส เจาะไอรอง อบต.จวบ นายอับดุลเลาะห วาเตะ

56 นราธิวาส เจาะไอรอง อบต.จวบ นายรอซาลี ฮาลิม

57 นราธิวาส เมือง อบต.กะลุวอเหนือ นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ

58 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก น.ส.พรพิมล ทองเต็มดวง

59 นาน ทาวังผา อบต.ผาตอ นายคมสัณห สุทธิแสน

60 บุรีรัมย เมือง อบจ.บุรีรัมย นายเทิดศักดิ์ นุราศรัมย

61 บุรีรัมย นางรอง อบต.ถนนหัก นางประนอม จระเข

62 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ละเวี้ย นายศุภโชค พลเสน
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63 บุรีรัมย เมือง อบต.สองหอง นายสุนทร นิลนันท

64 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ประทัดบุ นางอรุณ แจมประโคน

65 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นายไพรัตน จันทินมาธร

66 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นางรุงนภา โพธิ์ประสิทธิ์

67 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี น.ส.นัทธมน คงคาชื่น

68 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.รังสิต นางเกศินี มากเพชร

69 ปทุมธานี ธัญบรุี ทม.รังสิต นายสุรศักดิ์ จันทรัตน

70 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.รังสิต น.ส.วิไลวรรณ วงษจันนา

71 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.รังสิต น.ส.นฤมล ปานมาก

72 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.รังสิต นางผุสดี กิตยาภิรักษ

73 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.รังสิต นายพิเชษฐ ไหวติง

74 ปราจีนบุรี เมือง อบต.โคกไมลาย นางอุทุมพร จนีเกา

75 ปตตานี หนองจิก อบต.บางตาวา น.ส.นุชนาถ แดงกระจาง

76 พะเยา จุน อบต.พระธาตุขิงแกง นายสมพร ทองเอก

77 พังงา ทายเหมือง ทต.ทายเหมือง น.ส.จิตตตินาถ ตัณฑจิตติ

78 พัทลุง ศรีนครินทร อบต.อางทอง น.ส.จิระวรรณ เกื้อสุข

79 พัทลุง ควนขนุน อบต.แพรกหา น.ส.ชุลี ทองโอ

80 พัทลุง ควนขนุน อบต.ดอนทราย นายสุชาติ กล่ินเขียว

81 พิจิตร ดงเจริญ อบต.วังงิ้วใต น.ส.รุงเรืองทรัพย ทรัพยมาก

82 พิจิตร โพทะเล อบต.วัดขวาง น.ส.ตองใจ เสียงเพราะ

83 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นางพัชรินทร เลิกนอก

84 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บึงกอก นางกําไลทิพย สุขสุคนธ

85 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บึงกอก น.ส.กัญจวรรณา จําปาเงิน

86 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บึงกอก นายทวีป เห็มทอง

87 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บึงกอก น.ส.อรอุมา บอแกว

88 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บึงกอก นายประสาน มิตรชื่น

89 พิษณุโลก บางระกํา อบต.บึงกอก นางวัฒนา ดอนอยูไพร

90 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.ทาดวง นายเดน วิทยา

91 แพร วังชิ้น อบต.ปาสัก นายอัครินทร ปวงขจร

92 มหาสารคาม เมือง อบต.ทาสองคอน นางศุภากร ผิวทอง

93 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง สิบเอกสิทธิโชค อินธิแสน

94 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.กูทอง น.ส.พิมพกานต จันปุม
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95 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.นาสะเมิง น.ส.ปภาดา ถอเงิน

96 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.ดงแคนใหญ น.ส.สุจริต วงคอนันต

97 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บากเรือ นายพินิจ ยอดขํา

98 ยะลา รามัน อบต.กาลูปง น.ส.เรวดี ธรรมมิกะกุล

99 ยะลา เมือง อบต.บันนังสาเรง น.ส.นงพะงา ไชยลํายา

100 ยะลา รามัน อบต.จะกวะ นางจุฑามาศ สวนจันทร

101 ยะลา กรงปนัง อบต.ปุโรง น.ส.กอบกุล ราชแกว

102 รอยเอ็ด เมยวดี อบต.บุงเลิศ นางแอนนา วรรณสา

103 รอยเอ็ด เมยวดี อบต.บุงเลิศ น.ส.สาวิตรี พลซื่อ

104 ลําปาง เกาะคา ทต.ลําปางหลวง น.ส.ฐิตินันท พึ่งตาล

105 ลําพูน ปาซาง อบต.นครเจดีย นายจําเริญ เจริญใจ

106 ลําพูน ปาซาง อบต.นครเจดีย นางสวรรยา มัฐผา

107 ลําพูน ล้ี อบต.ศรีวิชัย น.ส.ดุจเดือน อุตสาสาร

108 ลําพูน ล้ี อบต.ศรีวิชัย นางสิริรัตน ปนอ่ินแกว

109 เลย เมือง อบจ.เลย น.ส.สุกัญญา ตั้งคงนุช

110 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก นายพิชัย ศรีงามฉํ่า

111 ศรีสะเกษ เมือง อบต.โนนขา นายมงคลฉัตร พัตรา

112 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ดู นายโพธิ์สวาง ออนเกษ

113 สกลนคร อากาศอํานาย อบต.วาใหญ นายธวัชชัย ชาเหลา

114 สกลนคร อากาศอํานาย ทต.สามัคคีพัฒนา นางขวัญ สิงหทองไชย

115 สกลนคร อากาศอํานาย ทต.สามัคคีพัฒนา นางละอองดาว นาโควงค

116 สงขลา จะนะ อบต.นาทับ นางกนกกาญจน รัตนะ

117 สตูล เมือง อบต.เกาะสาหราย นายเสกสรรค ภักดีวานิช

118 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา น.ส.ศิริพร เตชะศภุตระกูล

119 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.ดอนมะโนรา น.ส.เกศรา จึงสวัสดิ์

120 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.ดอนมะโนรา นางสุภาวดี อมรรัตน

121 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.ดอนมะโนรา นายเจริญชัย จันทรโต

122 สระแกว อรัญประเทศ อบต.คลองทับจันทร นายสุรศักดิ์ บุญศรี

123 สระบุรี บานหมอ อบต.หนองบัว นายรังสรรค ไวปรีซี

124 สระบุรี หนองแค ทต.ไผต่ํา น.ส.เบญจมาศ พุมพา

125 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.ชีน้ําราย น.ส.สุภารัตน ศรีภา

126 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.แมสํา นายอธิภัทร เที่ยงตรง
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127 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย อบต.ทะเลบก นายวินัย แชมชอย

128 สุราษฎรธานี พุนพิน อบต.ทาโรงชาง นายเฉลิมวงศ สุทธิเมฆ

129 สุราษฎรธานี พนม ทต.พนม นายวัชรพันธุ ชัยรัตน

130 สุรินทร เมือง อบต.ตั้งใจ น.ส.กิตติยา ดีเหลือ

131 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา นายสวาง มิ่งวัฒนชาติ

132 อางทอง ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์ น.ส.รัชนีกร โพธิ์อ่ิม

133 อํานาจเจรญิ ชานุมาน อบต.ปากอ น.ส.กัญญารัตน สายลุน

134 อุทัยธานี หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก นายมนูญ บุญมา

135 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย น.ส.ประไพศรี ดาราพันธ

136 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.บุณฑริก จ.อ.ทวีเกียรติ วาสิทธิ์
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1 กระบี่ อาวลึก อบต.แหลมสัก นายสมศักดิ์ คนเรียน

2 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท นายมานพ นาเมืองรักษ

3 กาฬสินธุ คํามวง ทต.โพน น.ส.ธิดารัตน พันธุศิริ

4 กําแพงเพชร เมือง อบต.ธํามรงค น.ส.สมถวิล อุนสกุล

5 ขอนแกน แวงนอย ทต.แวงนอย น.ส.ศุภธิดา แตมวงษ

6 ขอนแกน เมือง อบต.แดงใหญ นางจุรีรัตน ลุนพุฒ

7 ขอนแกน หนองนาคํา อบต.บานโคก นายวิรัตน ชนะสิมมา

8 ขอนแกน หนองนาคํา อบต.กุดธาตุ น.ส.บุญยนุช สีคราม

9 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนองไผลอม นางสุนิสา สิงหทอง

10 ขอนแกน เมือง อบต.ศิลา นายภูมิวัฒน สอนสูงเนิน

11 ขอนแกน สีชมพู อบต.บานใหม นายสังคม สาชํานาญ

12 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ขัวเรียง นางพรรณี แกวพิลา

13 จันทบุรี แกงหางแมว อบต.พวา น.ส.ศิริภาพร แสนปล้ืม

14 จันทบุรี โปงน้ํารอน อบต.เทพนิมิต น.ส.เจษฎาภรณ นะภาโชติ

15 จันทบุรี เมือง อบจ.จันทบุรี น.ส.ทิพาภรณ วงษเจริญ

16 จันทบุรี เมือง อบจ.จันทบุรี นางดวงใจ ประคองศักดิ์

17 จันทบุรี เมือง อบจ.จันทบุรี นายอนุพก มิดชิด

18 จันทบุรี เมือง อบจ.จันทบุรี น.ส.ปริศนา อัฒจิกร

19 ชลบุรี บอทอง อบต.วัดสุวรรณ น.ส.ทิพยวิมล สรอยสม

20 ชัยภูมิ ซับใหญ อบต.ซับใหญ นางวัชราภรณ หาญณรงค

21 ชุมพร เมือง อบต.ขุนกระทิง นางสมพร ขวัญยุบล

22 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาสัก วาที่ร.ต.คมเพชร พงษเทอดศักดิ์

23 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาสัก นางธัญญามาศ ขันเงิน

24 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย น.ส.วนิดา วงคตุย

25 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย นางชลธิชา สันธิ

26 เชียงราย เมือง อบต.ดอยลาน นางพิศมัย ไชยประเสริฐ

27 เชียงใหม ไชยปราการ อบต.แมทะลบ นางฐิตารีย ทาแจม

28 เชียงใหม แมอาย อบต.สันตนหมื้อ นางดวงเดือน ศรีปอ

29 เชียงใหม อมกอย อบต.สบโขง นางอัมพวัน ทองคํา

30 เชียงใหม แมแตง อบต.กื้ดชาง นางชัชชญา กิติสาย
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31 เชียงใหม แมแตง อบต.ขี้เหล็ก นางศศินันท ชัยเลิศ

32 เชียงใหม แมแจม อบต.แมศึก นายบุรินทร ยะสุพันธ

33 เชียงใหม แมแจม อบต.แมศึก น.ส.กนกวรรณ บุญแนน

34 เชียงใหม อมกอย ทต.อมกอย น.ส.อรวรรณ นันตะ

35 ตรัง เมือง อบต.บางรัก น.ส.ธัญพร สิริสงวนศักดิ์

36 นครนายก เมือง อบต.เขาพระ น.ส.นิรชา ดาวกระจาย

37 นครปฐม เมือง อบต.ทัพหลวง น.ส.อัจฉรา ฤกษงามสงา

38 นครปฐม เมือง อบต.สระกะเทียม น.ส.ทัศนีย ชาวบานเกาะ

39 นครพนม เมือง อบต.หนองญาติ น.ส.อนงครัก หาญรบ

40 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.กุดจอก นางสุนิสา มีนุน

41 นครราชสีมา สีคิ้ว ทต.หนองน้ําใส น.ส.สุภาภรณ เล็กกระโทก

42 นครราชสีมา เทพารักษ อบต.วังยายทอง น.ส.ปฐมพร ใบขุนทด

43 นครราชสีมา ปกธงชัย ทต.นกออก น.ส.ปทิตตา สินจังหรีด

44 นครราชสีมา คง อบต.เทพาลัย นางจิราภรณ ยังกลาง

45 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาอาง น.ส.สีพลอย ประกอบผล

46 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.ทาแพ วาที่ร.ต.หญิงนภัสสร สายวิจิตร

47 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เคร็ง นางจิระภา มีประไพ

48 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช น.ส.พันธุทิพย ขุนภักดี

49 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช นางวีรวัลย รอดเพชร

50 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.แหลม นางพรทิพย พันธมาส

51 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค นายอนันต ประเสริฐสุขสม

52 นครสวรรค หนองบัว ทต.หนองบัว นางบุษฎี โพธิ์ออง

53 นครสวรรค ทาตะโก อบต.วังมหากร น.ส.พัชรนันท ชุมทวี

54 นครสวรรค ทาตะโก อบต.วังมหากร นางชนกานต ชาติบุตร

55 นครสวรรค หนองบัว อบต.ทุงทอง น.ส.สุธิมาส จาดสุข

56 นครสวรรค เมือง อบต.บานมะเกลือ น.ส.สวลักษณ พรมออน

57 นครสวรรค หนองบัว อบต.หวยถั่วเหนือ นายอุดร สนธิพรม

58 บุรีรัมย เมือง อบจ.บุรีรัมย น.สกรรณิการ ชัยสุวรรณ

59 บุรีรัมย เมือง อบจ.บุรีรัมย น.ส.สุกัญญา จันโทภาส

60 บุรีรัมย เมือง อบต.เมืองฝาง นางสุพรรษา สารคุณ
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61 บุรีรัมย คูเมือง อบต.หินเหล็กไฟ นางสุกัญญา ล้ิมอุบัติตระกูล

62 บุรีรัมย หนองหงส ทต.หนองหงส นางโชติดารา โฮงคําแกว

63 บุรีรัมย หนองหงส ทต.หนองหงส น.ส.ไพรินทร โพธิ์ศรี

64 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ประทัดบุ นางสัมฤทธิ์ ทับทิมไสย

65 ปทุมธานี สามโคก อบต.กระแซง น.ส.ปารียา โสติยา

66 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลาดสวาย นางจินตนา แกวศรงีาม

67 ปทุมธานี ลําลูกกา ทต.เมืองคูคต น.ส.ชาลิสา บุญมีศรีสวาง

68 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.แมรําพึง น.ส.นิตยา โชคกิจการ

69 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.หนองแสง นางอุไร หมวดศรี

70 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.แหลมโพธิ์ นายพิเชษฐ คงไว

71 ปตตานี บายอ อบต.ถนน น.ส.นิอิบตีสาม สอเหาะ

72 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช น.ส.วรรณพร ผดุงพจน

73 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก อบต.คลองนอย น.ส.สุจิราภรณ ภูพูล

74 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา จ.อ.หญิงวิรัชดา บุญมาเลิศ

75 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา น.ส.รัตติยา ใจชุม

76 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.โพธิ์สามตน น.ส.นุจรี ปนลาย

77 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.โพธิ์สามตน นางภรัณยา คชวัฒน

78 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.ทับน้ํา น.ส.อรุณี สางสาร

79 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก น.ส.ลภัสรดา แดงสูงเนิน

80 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก นางรวิปรีญา แสงแกว

81 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน นายเอกภพ มาสขาว

82 พะเยา เชียงคํา อบต.อางทอง น.ส.เอมอร อิทธิยา

83 พะเยา เชียงคํา อบต.ทุงผาสุข นายทนงศักดิ์ สาวฤทธิ์

84 พะเยา เมือง อบต.สันปามวง น.ส.กิ่งกาญจน ใจทน

85 พะเยา จุน ทต.หงสหิน นางประนอม สุพรม

86 พังงา ตะกั่วทุง อบต.โคกกลอย น.ส.จิตราวดี ยมโดย

87 พังงา เกาะยาว ทต.เกาะยาว น.ส.สมัย ระบําเพลิง

88 พิจติร เมือง อบจ.พิจิตร น.ส.สุวรรณรัต ธิตะศรี

89 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.บอภาค นายปฏิเวธ จันทอง
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90 แพร วังชิ้น อบต.สรอย สิบเอกพนม สมนึก

91 ภูเก็ต เมือง ทต.ราไวย น.ส.รุงนภา สุวรพันธ

92 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช นายชาตรี เทเวลา

93 มหาสารคาม ยางสีสุราช อบต.ยางสีสุราช นางพรสวรรค บุญหลาย

94 แมฮองสอน แมลานอย อบต.หวยหอม น.ส.จิรัชยา ประดับรัตนทวี

95 ยะลา เมือง อบต.หนาถ้ํา นายนพดล ยูโซะ

96 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.น้ําออม นายปราการ บุญศล

97 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.ปาสังข น.ส.มุกวินันท เพ็ชรแสน

98 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.หนองพอก นางวารุณี เกล้ียงสมร

99 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.โนนสวาง นางปานนัดดา เสนหวงศ

100 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.โนนชัยศรี นายสงกรานต ลุนละวงษ

101 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.น้ําคํา น.ส.สุจิตราภรณ จวงหัวโทน

102 รอยเอ็ด จังหาร อบต.ปาฝา น.ส.ยุวนุช ทิณรัตน

103 ระยอง แกลง อบต.สองสลึง น.ส.แสงเดือน ประสพธรรม

104 ระยอง บานคาย อบต.บานคาย น.ส.อุมารินทร พุฒวันทึก

105 ระยอง เขาชะเมา อบต.หวยทับมอญ น.ส.กัตติภา บูชาพันธุ

106 ราชบุรี โพธาราม ทม.โพธาราม น.ส.สุรภี แดงประเสริฐ

107 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.ขอนนอย นางฐิติมา ยงบรรทม

108 ลพบุรี เมือง อบต.โคกกะเทียม น.ส.มณภา ประกอบกิจ

109 ลําปาง แมพริก อบต.แมพริก นายคณาณัฏฐ กันธิชาวงศ

110 ลําปาง สมปราบ อบต.นายาง นางจิตรลดา อาริยะ

111 ลําปาง เสริมงาม อบต.เสริมซาย น.ส.ขนิษฐา แกวนารี

112 ลําพูน บานโฮง อบต.บานโฮง น.ส.นภาพร โนโชติ

113 เลย ปากชม อบต.หวยพิชัย นายกัมปนาท เพชรสังกฤษ

114 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง น.ส.กัลยาณี แกวโวหาร

115 ศรีสะเกษ เบญจลักษ อบต.หนองหวา น.ส.อรอินทร นวลคํา

116 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ละทาย น.ส.แววตา ชินวัน

117 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หนองหมี น.ส.ดารุณี ทองใบ

118 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.เหลากวาง นางชลธิชา หนุนวงค

119 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.หนองกุง นายกฤษณะ กลาหาญ

120 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต.กุง น.ส.พรรณพร ทองสุทธิ์
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121 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.สมปอย น.ส.นริศรา วงคไชยา

122 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ทต.ศรีรัตนะ นางเนาวรัตน พละศักดิ์

123 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.ตองปด นางสุภาพร หอมหวน

124 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.ตองปด นางภัทรานี ศรีภาค

125 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.หนองแกว น.ส.อารีรัตน ชัยจันทร

126 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.รังแรง นางธิตินันท คําเสียง

127 ศรีสะเกษ เบญจลักษ อบต.หนองหวา น.ส.อรอินทร นวลคํา

128 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.น้ําเกล้ียง น.ส.สายพิณ คลายเมฆ

129 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.อีปาด น.ส.สําอาง สอนฉํ่า

130 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ศรีวิชัย นางสุนันทา ปญหาผล

131 สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบา นางจิรวรรณ ทิดคงทอง

132 สตูล ทาแพ อบต.สาคร น.ส.สุกัญญา จิตหลัง

133 สตูล ควนโดน อบต.วังประจัน นายศุภชัย เผือกผอง

134 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.อัมพวา นางสมร นวลพุม

135 สิงหบุรี เมือง อบต.มวงหมู นางสีนีนาฏ พศิรูป

136 สุโขทัย ศรีนคร ทต.ศรีนคร น.ส.วิลัยภรณ แยมสวน

137 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.หัวโพธิ์ น.ส.วรรณา เรืองขจร

138 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ อบต.หนองราชวัตร นายจีระยุทธ สีหาขันธ

139 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.วัง นายอุบล คําเพ็ง

140 สุราษฎรธานี เมือง อบต.คลองฉนาก นายณัฐวัตร เกิดทรัพย

141 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.ทาชนะ น.ส.ออยทิพย ชูไชย

142 สุราษฎรธานี พระแสง อบต.สินเจริญ น.ส.ธิรา เชื้อกูลชาติ

143 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.คันธุลี น.ส.กาญจณา นาคบํารุง

144 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.ขวาวใหญ นางพัชรี ตระกูลรัมย

145 สุรินทร ปราสาท อบต.โคกสะอาด น.ส.จินตนา สรอยระยา

146 สุรินทร ศรีณรงค อบต.ตรวจ น.ส.ศรีเพ็ญ สหุนาลุ

147 สุรินทร สนม อบต.หนองอียอ นางพนิตตา อินทรกาํแหง

148 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.พระพุทธบาท น.ส.พัชรินทร นามบุตร

149 หนองคาย เฝาไร ทต.เฝาไร สิบตรีวัชระ นิกะแสน

150 หนองคาย ศรีวิไล อบต.นาสิงห นายชีวัน ไฮดํา

151 หนองบัวลําภู เมือง อบจ.หนองบัวลําภู นางพรสุดา โคตรชา



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ  รุนที่ 8

ระหวางวันที่   9   -  13  กุมภาพันธ  2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

152 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาหมอมา นางอุไรวรรณ สีหาสาร

153 อํานาจเจริญ เมือง อบต.คึมใหญ น.ส.สุชาดา ดวงจรัส

154 อํานาจเจริญ เมือง อบต.บุง น.ส.นภาพร ชมภูพื้น

155 อุดรธานี กุมภวาป อบต.สีออ นางจุรีรัตน ณ นครพนม

156 อุดรธานี บานดุง อบต.นาคํา น.ส.เกตสุดา ผาสิงห

157 อุดรธานี ทุงฝน อบต.นาชุมแสง น.ส.เจษฎาภรณ สิมเมือง

158 อุดรธานี หนองวัวซอ อบต.หนองบวับาน น.ส.มลวรี สิงหสุวรรณ

159 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร น.ส.สุภาภรณ สมบัติราช

160 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองเมือง น.ส.กรองแกว สุเพ็ญ

161 อุบลราชธานี วารินชํานาบ อบต.โนนผ้ึง นายมงคลชัย พิพัฒนสิริเมธี

162 อุบลราชธานี กุดขาวปุน ทต.กุดขาวปุน นางหนูการ ตอนอย

163 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.หนองเมือง น.ส.กรองแกว สุเพ็ญ

164 อุบลราชธานี เขมราฐ อบต.นาแวง น.ส.ทรัพยา บุปผาสังข

165 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.คอทอง นางสุพัตรา นันโท
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1 กระบี่ อาวลึก ทต.อาวลึกใต นางฉวีวรรณ หนูเมือง

2 กระบี่ คลองทอม อบต.พรุดินนา นายเลอไทย จุลลางกูร

3 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.ดอนเจดีย นายจีรณัฐ วงศสุทธิเนตร

4 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท นางชริยา นาเมืองรักษ

5 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.คลองขาม น.ส.เดือนฉาย ผลเรือง

6 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.คลองขาม นายธีระพงษ สมบัติโพธิ์

7 กาฬสินธุ ยางตลาด ทต.หัวนาคํา นางบุญชนก ภูละมุล

8 กําแพงเพชร เมือง อบต.ไตรตรงึษ น.ส.ลัดดาวัลย สุวรรณวงษ

9 ขอนแกน น้ําพอง อบต.บานขาม น.ส.สวรส พานิชย

10 ขอนแกน หนองนาคํา อบต.ขนวน นางนันทิกา ชนะภักดี

11 ขอนแกน หนองนาคํา อบต.บานโคก น.ส.วิยดา สีหาบุตร

12 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ชุมแพ น.ส.ฐิตินันท บุญจันทร

13 ขอนแกน พระยืน อบต.พระบุ น.ส.สุวณี สุขเกษม

14 จันทบุรี นายายอาม อบต.กระแจะ จาเอกปริญญา นกสุนทร

15 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาขาม นายสราวุฒิ เนตรวิเชียร

16 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.หมอนทอง น.ส.สุภลักษ รัตโน

17 ชัยนาท เมือง ทต.เสือโฮก น.ส.รัตติกา สีน้ําเงิน

18 ชัยนาท เมือง ทต.เสือโฮก น.ส.พรรณวลัย พุมจันทร

19 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.บานขาม นางวไลลักษณ แตงสุวรรณ

20 ชัยภูมิ เมือง อบต.ลาดใหญ นางวิราภรณ ประทุมถิ่น

21 ชัยภูมิ เมือง อบต.ลาดใหญ น.ส.วรนุต คูณขุนทด

22 ชุมพร หลังสวน อบต.นาพญา น.ส.อังคณา ทิศวิเศษ

23 เชียงราย พาน อบต.แมออ นางปพิชญา ยะกุมาร

24 เชียงราย เวียงปาเปา ทต.แมขะจาน น.ส.ภิรมพรรณ สุนันตะ

25 ตาก อุมผาง อบต.โมโกร นายณัฐพงษ สายมัน

26 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสวาง นายสุวรรณวัฒน วัลลีย

27 นครพนม ศรีสงคราม อบต.บานขา นางจารุณี แสงบุตร

28 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาจะหลุง นางอําไพ สังเกตุ

29 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาจะหลุง นายเอกลักษณ อักษรวิทย
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30 นครราชสีมา เมือง ทต.หนองไผลอม น.ส.ธีราภรณ แทงทอง

31 นครราชสีมา เมือง ทต.หนองไผลอม น.ส.ฐิติรัตน ประสงคทรัพย

32 นครราชสีมา เมือง ทต.หนองไผลอม น.ส.จันทนทิมา นิดพลับ

33 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ดานนอก น.ส.ยุวพร ดีพุดซา

34 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.กุดโบสถ น.ส.จันทรญี มีภักดิ์

35 นครราชสีมา จักราช อบต.คลองเมือง จาเอกประพจน แหงกลาง

36 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.กําโลน น.ส.อุไรวรรณ ชะวาจิตร

37 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ปริก นางชุลีพร อินทานนท

38 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ปริก น.ส.ขนิษฐา แซแฮ

39 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทม.ทุงสง น.ส.ธีติมา โภคากรณ

40 นครสวรรค ไพศาลี อบต.ไพศาลี น.ส.วัชรี โพธิ์อุไร

41 นครสวรรค โกรกพระ อบต.บางมะฝอ น.ส.อําพรรัตน อุดมสุข

42 นครสวรรค โกรกพระ อบต.บางมะฝอ น.ส.ณัฐชยา ศรเีรือง

43 นครสวรรค โกรกพระ อบต.บางมะฝอ จ.อ.นฤพน สดสี

44 นครสวรรค โกรกพระ อบต.บางมะฝอ น.ส.กนกวลัย มากรื่น

45 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค นายวัชรชัย ออนวรรณ

46 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.รุงรัชนี จันทรา

47 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางรักใหญ น.ส.สุภาวดี เศวตรัตนเสถียร

48 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.อารียา เอี่ยมอิทธิพล

49 นนทบรุี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.พิมภาพร พันธนอย

50 นราธิวาส สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ น.ส.สุภาพร จันทรบุญรอด

51 นราธิวาส สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ น.ส.ชําซียะห จาราแว

52 นราธิวาส ระแงะ อบต.ตันหยงลิมอ น.ส.สุวิชานันท สุขสมาน

53 นราธิวาส ระแงะ อบต.ตันหยงลิมอ น.ส.พนิดา อินทมอ

54 นาน นานอย อบต.สันทะ นายวิโรจน ยะนันท

55 บุรีรัมย นางรอง อบต.ถนนหัก นางประนอม จรเข

56 บุรีรัมย เมือง ทต.อิสาณ นายเอกรินทร แซล่ี

57 บุรีรัมย คูเมือง ทต.คูเมือง นายวีระวัฒน คําวงศ

58 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองยายพิมพ นายสุริยนต แกวมุกดา

59 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองยายพิมพ นายไพรุช พันธภูมิ

60 บุรีรัมย หวยราช อบต.ตาเสา น.ส.พัทธมล มากชุมแสง
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61 บุรีรัมย หวยราช อบต.ตาเสา น.ส.วิเนียม นะรัมย

62 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.รอนทอง นายพิชญาสิทธิ์ ปานเมือง

63 ปราจีนบุรี เมือง อบต.เนินหอม นายศักดิ์ชัย สมบัติมี

64 ปตตานี เมือง อบต.ปะกาฮะรัง นายกฤษณะ แกวเกตุ

65 ปตตานี ยะรัง อบต.สะดาวา นายอัฐพงศ กอนลม

66 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.ภนาวรรณ นาแถมทอง

67 พะเยา เชียงมวน ทต.เชียงมวน นายดิเรก กอนคํา

68 พะเยา จุน ทต.เวียงลอ น.ส.วัชราพร จันธิมา

69 พิจิตร เมือง อบต.หัวดง น.ส.จินตนา ฉิมสุข

70 พิจิตร เมือง อบต.หัวดง น.ส.จินตนา ฉิมสุข

71 พิษณุโลก บางกระทุม ทต.เนินกุม น.ส.ศิริพร อยูคุม

72 พิษณุโลก บางระกํา ทต.พันเสา นายชัชวาลย วงศสวรรค

73 พิษณุโลก นครไทย อบต.เนินเพิ่ม น.ส.นฤมล ทิมโสภา

74 แพร เมือง อบต.นาจักร น.ส.สุภาภรณ เสียงเพราะ

75 แพร สูงเมน อบต.บานปง นายเดชฤทธิ์ ขมอาวุธ

76 แพร ลอง อบค.ทุงแลง น.ส.ฤษินี หลวงยศ

77 มุกดาหาร เมือง ทต.คําอาฮวน นางรุจีรัตน ศรีพิเมือง

78 ยโสธร กุดชุม อบต.โนนเปอย น.ส.ประภัสสร โลหะวัฒนะ

79 ยโสธร เมือง อบต.หนองคู นางปวีณรัตน โชคระดา

80 รอยเอ็ด จังหาร ทต.ดินดํา น.ส.สุพัตตรา สมภักดี

81 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ น.ส.วิมลลักษณ นิลผาย

82 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ น.ส.ฐิติรัตน วิเศษศรี

83 ระยอง เมือง อบต.แกลง น.ส.นิภาพรรณ ทับอุไร

84 ราชบุรี จอมบึง อบต.แกมอน น.ส.ศุภานัน ขุนหมื่น

85 ราชบุรี เมือง อบจ.ราชบุรี น.ส.โสภี ภักตรเขียว

86 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ซับตะเคียน นายรณยุทธ ดวงจันทรทิพย

87 ลําปาง หางฉัตร อบต.หางฉัตร นางจิราพร ปนทอง

88 ลําปาง สบปราบ ทต.สบปราบ นายประภาส บุญเต็ม

89 ลําปาง สบปราบ ทต.สบปราบ นางอรุณรัตน แกนใจ

90 ลําปาง สบปราบ ทต.สบปราบ นายอํานวย ชัดทองลวน

91 เลย ทาล่ี อบต.โคกใหญ นางพรรนิภา แสงสวาง
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92 เลย เมือง อบต.กกดู นางทิพญา ยศพิมพ

93 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ละทาย นางเพ็ญมะณี หอมดวงศรี

94 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก นายกฤษฏา บุญปก

95 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.ตาอุด น.ส.อรศรี พลนํา

96 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก นายกฤษฎา บุญปก

97 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.คูบ นางชญาดา ไชยรบ

98 ศรีสะเกษ น้ําเกล้ียง อบต.น้ําเกล้ียง น.ส.ธัญญรัตน รัตนพันธุ

99 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางเพรียง น.ส.อภิชพร เขาแกว

100 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางเพรยีง นายพิชิต ผองโสภณ

101 สมุทรปราการ พระประแดง ทต.สําโรงใต น.ส.พรสุวรรณ มวงแกว

102 สระแกว เมือง ทม.สระแกว น.ส.วรรณกร ศิลปวิทย

103 สระแกว เมือง ทม.สระแกว นางสกลสุมา สันตสวัสดิ์

104 สิงหบุรี พรหมบุรี ทต.บางน้ําเชี่ยว นายวิรภัทร ประทุมชาติ

105 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.หัวโพธิ์ น.ส.ธัญญพิศา ศรีหวาสระสม

106 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.ตนตาล น.ส.ปยภัทร ชมภูนิตย

107 สุรินทร จอมพระ อบต.บุแกรง นายสมเกียรติ สาระ

108 สุรินทร บัวเชด อบต.สําเภาลูน น.ส.ไพริน โพธิ์ชัย

109 สุรินทร บัวเชด อบต.สําเภาลูน น.ส.อนันตญา สรอยอําภา

110 หนองบัวลําภู เมือง ทต.หัวนา นายพิรพล สุขสําราญ

111 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง นายนัฐพงษ จันคามิ

112 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.โนนมวง น.ส.วิลาสินี ไพรเหลา

113 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.กุดแห น.ส.ไชยอมร สอนพันธะ

114 อางทอง ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์ น.ส.ยุพา ขีดสี

115 อุดรธานี กุมภวาป อบต.สีออ นางสุธาทิพย วัดแสงศรี

116 อุดรธานี บานดุง อบต.นาคํา น.ส.วรรณี จิตรักษ

117 อุดรธานี กุมภวาป อบต.กุมภวาป น.ส.ปรีสา ฝายอินทร

118 อุดรธานี น้ําโสม ทต.น้ําโสม นายณรงคเดช กันหา

119 อุดรธานี กุมภวาป อบต.สีออ นางสุธาทิพย วัดแสงศรี

120 อุดรธานี กุมภวาป อบต.สีออ น.ส.จันสุดา บุรมภ

121 อุทัยธานี หวยคต อบต.สุขฤทัย น.ส.ธัณญตรา สิงหาวร
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122 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย น.ส.ดวงหทัย อินทะชัย

123 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย นายวิทยา เขียวออน

124 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย น.ส.เบ็ญญาภา สุทธิแทย

125 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.เหลาเสือโกก นายอรรถพล ภาระอุตสาห

126 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.คําไหล น.ส.ธัญญารัตน สิทธิประภา

127 อุบลราชธานี เมือง อบต.แจระแม นายอยุทธ โสพิลา

128 อุบลราชธานี เมือง อบต.แจระแม นายยุทธนา จิตรัก

129 อุบลราชธานี นาเมีย อบต.นาเรือง น.ส.เสาวลักษณ พัฒชา
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1 กระบี่ เขาพนม อบต.สินปุน น.ส.เพ็ญพักตร หลุยจิ๋ว

2 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาพนม นางสายบัว สุภาพ

3 กาฬสินธุ ยางตลาด ทต.หัวนาคํา นางบุญชนก ภูละมุล

4 กาฬสินธุ คํามวง อบต.โพน นายจรูญศักดิ์ ปุผาลา

5 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท นางเพ็ญทิพย ธนพงศาถร

6 กําแพงเพชร เมือง อบต.ไตรตรึงษ น.ส.วัลภา อยูจันทร

7 กําแพงเพชร เมือง อบต.ไตรตรึงษ น.ส.จารุวรรณ สุวรรณวงษ

8 ขอนแกน เมือง อบต.แดงใหญ นางจุรีรัตน ลุนพุฒ

9 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.นาขา นางรัสมณี เหลาอุตร

10 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.นาขา นางประภาลักษมิ์ เจริญโสภารัตน

11 ขอนแกน ชนบท อบต.ชนบท น.ส.รุงรัตน ชาวงษ

12 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว น.ส.ญาตินันท เกษรักษ

13 ชลบุรี บางละมุง ทม.หนองปรือ นางศิริวรรณ อนันตปรีชาศรี

14 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.โนนแดง นายอาทิตย ศิลปดี

15 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.สระโพนทอง นางดวงพร จันดี

16 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.สระโพนทอง น.ส.สุกัญญา บัวสุข

17 ชุมพร ทาแซะ อบต.หินแกว น.ส.จีรพรรณ เข็มเพ็ชร

18 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม นางพิมพาภรณ วรรณมหินทร

19 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม น.ส.รัตนา สวนสี

20 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม น.ส.สมพร เกิดทวี

21 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม น.ส.พนิตนาฏ ทองเรือน

22 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม น.ส.เพิ่มพูล มหายศ

23 นครนายก องครักษ อบต.โพธิ์แทน น.ส.เกศสรินทร แสงทวีป

24 นครปฐม เมือง อบต.ธรรมศาลา น.ส.กรณิการ วังนาค

25 นครพนม นาหวา ทต.นาหวา นางนพมาศ วะชุม

26 นครพนม ศรีสงคราม อบต.สามผง น.ส.นิตยา กลางนอก

27 นครพนม โพนสวรรค อบต.โพนจาน นางนิตยา อุปชาคํา

28 นครพนม โพนสวรรค อบต.บานคอ น.ส.สุนภา พลนารี

29 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.กงรถ นางพรทิพย จันดาแพง

30 นครราชสีมา เทพารักษ อบต.วังยายทอง นางปฐนาธร เหิดขุนทด

31 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.กงรถ นางพรทิพย จันดาแพง

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน     รุนที่ 16
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32 นครราชสีมา ปกธงชัย อบต.ดอน นางปญฑิตา สมณะ

33 นครราชสีมา ปากชอง ทต.หมูสี นายชินเชษฎ แสนวันดี

34 นครศรีธรรมราช เมือง อบจ.นครศรีธรรมราช น.ส.ศิริพร โสภาพงศ

35 นครสวรรค หนองบัว อบต.หวยรวม นายนพดล ฉิมปาน

36 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ฆะมัง นายกฤษณะ ทองคําพูล

37 นครสวรรค แมวงก อบต.เขาชนกัน น.ส.ศราญา บุญครุฑ

38 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.ละหาร น.ส.แสงจันทร กาลสมจิตต

39 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.ละหาร น.ส.วัชรากร โคกสันเทียะ

40 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี น.ส.มลธิรา นิยมจิตร

41 นราธิวาส รือเสาะ อบต.รือเสาะออก น.ส.นูรลัยลา ลิสอ

42 นราธิวาส รือเสาะ อบต.รือเสาะออก น.ส.ดวงนภา พรหมคง

43 นราธิวาส ระแงะ อบต.ตันหลงมัส น.ส.นิรอฮานี นิกูโน

44 นราธิวาส ระแงะ อบต.ตันหลงมัส นางอุศนา เจะแต

45 นาน เวียงสา อบต.กลางเวียง น.ส.ณัฐพร ผารัง

46 นาน บานหลวง อบต.ปาคาหลวง นางจินตนา เขียวดี

47 นาน บานหลวง อบต.สวด นางชนิภรณ แสงทอง

48 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก น.ส.บุปผา ลอมกลาง

49 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก น.ส.นิภารัตน ชิณเทศ

50 บุรีรัมย กระสัง อบต.เมืองไผ น.ส.โสภา ตรีวิเศษ

51 บุรีรัมย นางรอง อบต.นางรอง นางตฤณญพัฒน สวัสดิ์พูน

52 บุรีรัมย กระสัง อบต.เมืองไผ น.ส.โสภา ตรีวิเศษ

53 บุรีรัมย นางรอง อบต.บานสิงห น.ส.เดือนเพ็ญ เตชะกําพุต

54 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ละเวี้ย นางพัชรา พิมพจันทร

55 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.บานกรุด น.ส.กัญจนพร พินิจ

56 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ นางนลัทพร บอนอย

57 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ น.ส.วิภาพร ถึงหมื่น

58 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย อบต.ทรายทอง นางสุภาพร โพธิ์ทอง

59 ปราจีนบุรี เมือง อบจ.ปราจีนบุรี น.ส.สุนิสา แสนเย็น

60 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.โพธิ์เอน นายประดิษฐ แสนสุข

61 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช นางปาลินี โลดํารงรัตน

62 พะเยา เมือง อบจ.พะเยา นายเทพบดินทร หมั่นไร

63 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําแกน นายสุชล บํารุง
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64 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําแกน นายจุติ ผิวขํา

65 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําแกน น.ส.อมรรัตน สุขวโรดม

66 พิจิตร ทับคลอ อบต.ทับคลอ นายธนภัทร ทาสีดา

67 พิจิตร เมือง อบต.สายคําโห นางเครือวรรณ อัมพรดิษฐ

68 พิจิตร ทับคลอ ทต.เขาทราย น.ส.เยาวราช พูลเพิ่ม

69 พิจิตร ทับคลอ ทต.เขาทราย น.ส.นันทวรรณ นุมผ้ึง

70 พิจิตร ทับคลอ ทต.เขาทราย นางอมรรัตน ราชประสิทธิ์

71 พิจิตร บึงนาราง อบต.โพธิ์ไทรงาม นางอารีรักษ สุขเพชร

72 พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก นายจําลอง เคาศรีวงษ

73 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นางพัชรินทร เลิกนอก

74 เพชรบูรณ นํ้าหนาว อบต.วังกวาง น.ส.อรอุมา โพธิ์กันทา

75 แพร รองกวาง อบต.แมยางซื่อ น.ส.เบญจมาศ เอกจิตร

76 แพร เดนชัย อบต.หวยไร น.ส.รวิกานต เสมอใจ

77 แพร เดนชัย อบต.หวยไร นางอพินญา เขาดี

78 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต นางสาลี บุตรนอย

79 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.สบปอง นายปริวัตย ทวีสุขเกษมสนต

80 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.ถ้ําลอด น.ส.ปฐมา ยุซอ

81 แมฮองสอน สบเมย อบต.สบเมย นางธัญธากานจน พรมเสน

82 ยโสธร คอวัง อบต.คอวัง นางสุทธิตา แสงกลา

83 ยะลา กาบัง อบต.กาบัง น.ส.นิตยา แกนทอง

84 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ นางจิราภรณ ทิศเนตร

85 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ น.ส.นงนุช อ่ิมเรือง

86 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุง นางสุจิตรา บุญสุข

87 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุง นางนาริน เอ็นดู

88 รอยเอ็ด ธวัชบุรี อบต.เมืองนอย นายณรงค เวียงนนท

89 ระยอง เมือง ทต.แกลงกะเฉด น.ส.สุนันท สรรเสริฐ

90 ราชบุรี บานโปง ทต.กระจับ น.ส.ฉัตรลดา สินธพ

91 ราชบุรี บานโปง ทต.กรับใหญ น.ส.นิภาภรณ ธรรมจง

92 ราชบุรี ปากทอ อบต.บอกระดาน นางปยณัฐ เต็งเจริญ

93 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ศิลาทิพย น.ส.สุกฤตา ทองคํา

94 เลย ภูหลวง อบต.เลยวังไสย น.ส.สุภาพร วังครี

95 เลย ภูเรือ อบต.หนองบัว นายสมเกียรติ โกษาจันทร
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96 เลย เมือง อบจ.เลย นายเอกรินทร รามศิริ

97 เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง นางดาราพร โคตคําชี

98 เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง นางบัณฑิต ทับแปลง

99 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ละทาย นางจิรติกานต แพงไธสงค

100 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.ละทาย นางศุภัทรศิณีย คําเพราะ

101 ศรีสะเกษ วังหิน อบต.ธาตุ นางนงคาร สาระพล

102 ศรีสะเกษ วังหิน อบต.ธาตุ นางวิจิตรา อุดร

103 ศรีสะเกษ หวยทับทัน ทต.หวยทับทัน จาเอกวิวรรธน สิทธิสังข

104 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.วาใหญ นายธวัชชัย ชาเหลา

105 สกลนคร บานมวง ทต.บานมวง น.ส.ณฐมน ศรีสําราญ

106 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.โคกสี น.ส.วิมล พลพันธ

107 สมุทรปราการ พระประแดง ทต.สําโรงใต น.ส.อภิญญา อยูเจริญ

108 สมุทรปราการ พระประแดง ทต.สําโรงใต นายเจษฎา ตันธนะ

109 สระบุรี เมือง อบต.โคกสวาง นางสุรัตนา สุขสําราญ

110 สุโขทัย ศรีนคร ทต.ศรีนคร นายนพดล สุนปุย

111 สุราษฎรธานี เมือง อบต.บางใบไม นางพิไลวรรณ เพชรรักษ

112 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.ทาชี น.ส.วราพร ฮวดกุล

113 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี น.ส.เปรมฤดี ศิริพงษประพันธ

114 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ ทต.กาญจนดิษฐ นางจิดาภา ดวงพุมเมศ

115 สุรินทร เมือง อบต.เฉนียง นางรัตนา กําลังมา

116 หนองคาย สังคม อบต.ผาตั้ง นายพิชิต บัวติก

117 อางทอง ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์ น.ส.สุชาดา ทรัพยอนันต

118 อางทอง เมือง อบต.คลองวัว น.ส.เกศทิพย กองแกว

119 อางทอง สามโก อบต.อบทม น.ส.มนฤดี เซ็งแซ

120 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.บานโปรง นายอดุลวิทย ซื่อจริง

121 อุดรธานี หนองวัวซอ อบต.นํ้าพน นางพูลผล แคนเภา

122 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โนนโหนน น.ส.ณฤพร เยาวะขันธ
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1 กระบี่ เขาพนม อบต.สินปุน นางดวงใจ สุขกาย

2 กระบี่ เกาะลันตา อบต.คลองยาง นางกาญจนา เจะพร

3 กาฬสินธุ นาคู ทต.นาคู น.ส.จิตรลดา กุลสอนนาน

4 กาฬสินธุ นาคู ทต.นาคู น.ส.พนมภรณ ศรีชะตา

5 กาฬสินธุ หวยเม็ก อบต.คําเหมือดแกว นางศิริวรรณ พละสรรค

6 ขอนแกน แวงนอย อบต.ละหานนา น.ส.จุฑาภรณ หนายโสก

7 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.หนองไผลอม น.ส.เบญจมาศ เมืองแสน

8 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี นางนนทชา ดํารงธรรมเจริญ

9 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี นางภัคนาพร ธเนศานนท

10 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี นางกมลวรรณ ประกอบแสง

11 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี นางมนสิณีย สุขวรสรณ

12 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี จ.ส.อ.ธราธร ชาตะยา

13 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี นางนลพรรณ บุญฤทธิ์

14 ชัยนาท เมือง อบต.บานกลวย น.ส.นงคนุช กุลนาพันธ

15 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ ทต.เกษตรสมบูรณ น.ส.เรณู สรสิทธิ์

16 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ทต.เกษตรสมบูรณ น.ส.วราภรณ วีระประทีป

17 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ทต.บานเปา น.ส.วรารัตน สุธรรมาภิวัฒน

18 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.ทุงนาเลา น.ส.สิริรัตน อินวิเชียร

19 ชัยภูมิ เมือง อบต.หนองนาแซง นายสากล วงศไพร

20 ชัยภูมิ เมือง อบต.บานคาย น.ส.ดวงจิตร คงสุวรรณ

21 เชียงราย เวียงแกน อบต.ทาขาม น.ส.วิยะดา แกวใส

22 เชียงใหม เมือง อบต.ชางเผือก น.ส.อัมพร จันทรบุญวงศ

23 เชียงใหม เมือง อบต.ชางเผือก น.ส.อรัญญา คําอาย

24 เชียงใหม แมแจม อบต.ชางเคิ่ง น.ส.ปยาภรณ มาทวงศ

25 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สงาบาน นางงามนิตย วังยาว

26 ตรัง สิเกา ทต.สิเกา น.ส.รัชนี ราชปกษิณ

27 ตราด เมือง ทม.ตราด นางดวงสมร สิงหอาภรณ

28 ตาก แมระมาด อบต.แมตื่น น.ส.ธิดารัตน ชมพูวณิชกุล
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29 นครปฐม กําแพงแสน อบต.กระตีบ นางกัญญณัช สุขมาก

30 นครราชสีมา บานเหลื่อม อบต.ชอระกา น.ส.ชนัดดา หาญนอก

31 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.แมเจาอยูหัว น.ส.รวิวรรณ ชุมคง

32 นครสวรรค ตาคลี อบต.ชองแค น.ส.ธัญลักษณ นอกขุนทด

33 นครสวรรค ทาตะโก อบต.วังมหากร นางอรามศรี นิลบรรหาร

34 นครสวรรค ทาตะโก อบต.วังมหากร น.ส.ยุพา เกสุดา

35 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองขอย นางทิพวรรณ สุทธิพันธ

36 นนทบรุี บางบัวทอง อบต.ละหาร น.ส.วัชรากร โคกสันเทียะ

37 นาน เวียงสา อบต.ตาลชุม นางวาสนา จันเครื่อง

38 บุรีรัมย หนองหงส อบต.หนองชัยศรี นางภัทราภรณ ไตรพรม

39 บุรีรัมย หวยราช อบต.สามแวง น.ส.ทรงศวรรณ ทาวงษ

40 บุรีรัมย หนองหงส ทต.หนองหงส น.ส.ไพรินทร โพธิ์ศรี

41 ปทุมธานี เมือง อบต.บางพูด นางอนัฐพร เกษศรีสังข

42 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.นาแขม น.ส.วัฒนาพร หญิงสําโรง

43 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.หนองแสง น.ส.วิชดา ประชุมทอง

44 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ทต.ภาชี น.ส.ธีราพร ภูดานุ

45 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ทต.ภาชี นางลัดดาวัลย นาคเกลี้ยง

46 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา น.ส.จิตติมา นันเทา

47 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา นางมัลลิกา ฉิมพาลี

48 พะเยา เมือง อบต.แมปม น.ส.พิจักขณา ตะมาธง

49 พังงา ทับปุด อบต.บางเหรียง น.ส.ยุสดี สุดดี

50 พังงา คุระบุรี อบต.บางวัน น.ส.เพียงโสม ดาราแสง

51 พัทลุง ศรีบรรพต อบต.เขายา น.ส.จุฑาทิพย ฤทธิ์เดช

52 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นางสุดารัตน คนรักษา

53 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก น.ส.ศรรัตน อยูเปนสุข

54 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.วังทาดี น.ส.กนกพร บุญสิงห

55 เพชรบูรณ เมือง อบต.หวยสะแก นางยุพิน หันธนู

56 เพชรบูรณ เมือง อบต.หวยสะแก นายถาวร ชาอุน

57 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข น.ส.ณัฐจรีย ศรียงค

58 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข น.ส.นันทิกา จิรัฐตการ
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59 แพร สูงเมน อบต.รองกาศ นางสมศรี หนูสลัด

60 แพร สูงเมน อบต.รองกาศ นางบงกช แกวพรม

61 มหาสารคาม แกดํา อบต.แกดํา นายอัมรินทร มาตรา

62 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เขื่อน นางจินตนา ศรีแพนบาล

63 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร นางวชิรา จันทรลุน

64 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร นางนวลจันทร บุญมาลี

65 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร นายพิชัย ตั้งวิกรัย

66 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร น.ส.วิรานุช คํามณี

67 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร นางภคพร สมมี

68 มุกดาหาร เมือง อบจ.มุกดาหาร นางสุรีรัตน สุระมูล

69 มุกดาหาร เมือง อบต.คําปาหวาย น.ส.ศิลาพร อุทาพงศ

70 แมฮองสอน เมือง อบจ.แมฮองสอน นายกิตติธัช ตะโนรี

71 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.เสาหิน น.ส.กรรนิกา ปญโยคํา

72 แมฮองสอน สบเมย อบต.ปาโปง นายวิโรจน ยะริน

73 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.กูจาน น.ส.สุกัญญา หาไชย

74 ยโสธร เมือง อบต.หนองเปด น.ส.นันทาวดี เอกวารีย

75 ยะลา ยะหา อบต.ยะหา น.ส.สุไลลา บาสอ

76 รอยเอ็ด เมือง ทม.รอยเอ็ด นางจิรารัตน ศรีกูกา

77 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว น.ส.จารุวรรณ จันทรศรี

78 รอยเอ็ด เมือง ทม.รอยเอ็ด นางจิรารัตน ศรีกูกา

79 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุง น.ส.ไพรินทร วรรณี

80 ระยอง แกลง อบต.ทางเกวียน นางวาสนา บุญสนอง

81 ระยอง แกลง อบต.ทางเกวียน นางบุษเรศ นิ่มนวล

82 ระยอง แกลง อบต.พังราด นางธัญญาลักษณ อายุยืน

83 ราชบรุี เมือง อบต.บานไร นายมนัส กิจธรรม

84 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต.ปาหวาย น.ส.นฤวรรณ ศรีทอง

85 ลพบุรี เมือง อบต.กกโก น.ส.ศรีวัฒนา พิทักษ

86 ลพบุรี ลําสนธิ อบต.กุดตาเพชร น.ส.อุบล เงินสีเหม

87 ลพบุรี ลําสนธิ อบต.กุดตาเพชร นางจันทิมา สุมานิตย

88 ลําพูน ปาซาง อบต.นครเจดีย นางผกามาศ เจริญใจ
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89 เลย ปากชม อบต.ชมเจริญ นางมณีวรรณ มะณีศรี

90 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ทต.ศรีรัตนะ น.ส.สมบัติ สุริเตอร

91 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ทต.ศรีรัตนะ น.ส.ปลิดา โรจนเมธา

92 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.บางเสาธง น.ส.อุมาพร หาญณรงคพงษ

93 สมุทรสาคร บานแพว อบต.บานแพว น.ส.นิตยา เจริญสุข

94 สมุทรสาคร บานแพว ทต.เกษตรพัฒนา น.ส.เรียม สิทธิผล

95 สุโขทัย เมือง ทต.บานกลวย นางวันทนา สาริการณ

96 สุโขทัย เมือง ทต.บานกลวย นางสุรภา ออนสุวรรณ

97 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.เดิมบาง นางสุพิทย กําลังเสือ

98 สุพรรณบุรี เมือง อบต.ตล่ิงชัน น.ส.พรพิมล เจริญสุข

99 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.บางเลน น.ส.อรุโณทัย ไสยบรรพ

100 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.ขวาวใหญ นายสมเกียรติ ทาดี

101 สุรินทร รัตนบุรี อบต.เบิด นางฐิตาภรณ คุณเลิศ

102 สุรินทร ปราสาท อบต.เชื้อเพลิง นางลินดา มานุจํา

103 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.พระพุทธบาท น.ส.พัชรี ใจเบา

104 หนองคาย บึงกาฬ อบต.ไคสี นางวาสนา กาญจนวงษา

105 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา น.ส.ชนิดา สาจันทร

106 อํานาจเจริญ ชานุมาน ทต.ชานุมาน น.ส.ศรีประภา ราชสาร

107 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม นายยศวัฒน อุปริสาร

108 อุดรธานี บานดุง อบต.นาคํา น.ส.สุพาพร เพ็งผาน

109 อุดรธานี น้ําโสม อบต.น้ําโสม น.ส.จิรวัฒน จูมสวัสดิ์

110 อุตรดิตถ พิชัย ทต.ทาสัก นางโฉมยง พันสูง

111 อุบลราชธานี กุดขาวปุน ทต.กุดขาวปุน น.ส.ปุณยนุช สุภาชาติ
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