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1 กาญจนบ�ร� ท�ามะกา บ�ญเล�ศ
2 ชลบ�ร� เม�อง คล�งระห�ด
3 ชลบ�ร� พน�สน�คม ช�มน�มพร
4 ชลบ�ร� พน�สน�คม ม�ธย�สถ$
5 ช�ยนาท สรรคบ�ร� นายบ�ณฑ�ต จ�ตตส�โภ
6 ตร�ง ส�เกา นายวท�ญญ- ต�.งค/า
7 นครปฐม สามพราน ฮวดส/าราญ
8 นครพนม โพนสวรรค$ อ�นทร/า
9 นครราชส�มา พ�มาย นายกฤษณ$ต�พ�ช เดชวรรณ

10 นครราชส�มา บ�วใหญ� นางอ/าพร ประพ�นธม�ตร
11 นครราชส�มา ส-งเน�น นายธรรค$ช�ย พรมพ�ลา
12 นครราชส�มา ครบ�ร� พาค/านาม
13 นครราชส�มา พระทองค/า นางบ�ปผา แบ�งส�นเท�ยะ
14 นครศร�ธรรมราช ถ/.าพรรณรา นายกมล เชยบ�วแก<ว
15 นครศร�ธรรมราช ท��งสง นายสมมารถ อ�<ยส�.ว
16 นครสวรรค$ ช�มแสง อ/=าท�ม
17 นครสวรรค$ หนองบ�ว นายนราฤทธ�> ฟ�<งส�ข
18 น�าน ท��งช<าง นางภ�สราภรณ$ ชมพ-ว�ฒ�ก�ล
19 น�าน บ�อเกล�อ นายจ�รภ�ทร ก�นธ�ยาใจ
20 บ�ร�ร�มย$ ล/าปลายมาศ นางฐาน�ดา ร�กนร�นทร$
21 บ�ร�ร�มย$ พ�ทไธสง กรมไธสง
22 ปท�มธาน� เม�อง เพชรแสน
23 ประจวบค�ร�ข�นธ$ บางสะพานน<อย นายชนกกร ศร�จ�นทร$
24 พระนครศร�อย�ธยา ว�งน<อย นางว�ชร�นทร$ ม�สมวงศ$
25 พระนครศร�อย�ธยา บางปะห�น ช�างทอง
26 พ�งงา ท<ายเหม�อง นาคคร�ฑ
27 พ�งงา ท�บป�ด ม�มาก
28 พ�จ�ตร เม�อง นายสมพงษ$ วงค$แก<ว
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อบต.แสนตอ น.ส.วรรณพร
ทต.ห<วยกะป� น.ส.ว�ไลวรรณ
อบต.หนองเห�ยง น.ส.จ�นตนา
อบต.หนองเห�ยง ว�าท�=ร.ต.หญ�งส�ล�ยวรรณ

ทต.โพงาม
อบต.กะลาเส
อบต.บางช<าง น.ส.ส�นทร�
อบต.บ<านค<อ น.ส.ดาวเร�อง
อบต.ในเม�อง
อบต.ดอนตะหน�น
อบต.ก-ดจ�ก
ทต.จระเข<ห�น น.ส.ปฤษณา
อบต.มาบกราด
อบต.ด�ส�ต
อบต.นาโพธ�>
อบต.ฆะพ�ง น.ส.ส�พรรณษา
อบต.หนองกล�บ
อบต.ท��งช<าง
อบต.ภ-ฟ<า
อบต.โคกล�าม
อบต.มะเฟ�อง น.ส.คมข/า
ทม.ปท�มธาน� น.ส.พ�ก�ลแก<ว
อบต.ปากแพรก
อบต.ข<าวงาม
อบต.เสาธง น.ส.ส�ร�ร�ตน$
อบต.ล/าภ� น.ส.กรองจ�นดา
อบต.มะร��ย น.ส.น�ตยา
อบต.สายค/าใต<
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29 พ�จ�ตร เม�อง นางคต�พร วรรณล�กษณ$
30 พ�ษณ�โลก นครไทย แก<วเช�ยงทอง
31 พ�ษณ�โลก ว�งทอง นายธว�ช ศร�ส�วรรณ$
32 เพชรบ�ร� ท�ายาง จ/าปาเทศ
33 เพชรบ-รณ$ ว�เช�ยรบ�ร� ชอบประด�ษฐ$
34 เพชรบ-รณ$ ศร�เทพ นางมาล�ย กองหน-
35 เพชรบ-รณ$ ว�เช�ยรบ�ร� นางเด�อนฉาย ท�ตเศษ
36 แพร� สอง นายสมศ�กด�> วงศ$เทพ
37 ยโสธร ป�าต�.ว นายอน�ร�ตน$ พ�มไธสง
38 ร<อยเอFด โพนทราย นายชาตร� ศร�ค/าม�
39 ร<อยเอFด โพนทอง ชมภ-พฤกษ$
40 ล/าปาง เม�อง ณ วงศ$จ�นทร$
41 สม�ทรปราการ พระสม�ทรเจด�ย$ ผ�ดผ�อง
42 สม�ทรปราการ บางพล� นายณ�ฐพ�ชร$ แย<มทร�พย$
43 สม�ทรปราการ บางเสาธง บ�ณฑ�ตร�ตนก�ล
44 สระแก<ว เขาฉกรรจ$ จ�นทร$นาค�น
45 สระบ�ร� แก�งคอย นางส�ภาพร ศร�สว�าง
46 ส�ราษฎร$ธาน� เค�ยนซา พลดงนอก
47 ส�ราษฎร$ธาน� ไชยา นายว�ชรกรณ$ ช-แก<ว
48 ส�ราษฎร$ธาน� เกาะพะง�น นางกรรณ�การ$ บ�ญสว�สด�>
49 อ�างทอง ไชโย นางช�ต�กาญจน$ ศ�พทเสว�
50 อ/านาจเจร�ญ เม�อง นายช�ดพงษ$ วงศ$ละคร
51 อ�ดรธาน� ประจ�กษ$ศ�ลปาคม พรมภ�กด�>
52 อ�ดรธาน� บ<านด�ง ค/างาม
53 อ�ดรธาน� บ<านด�ง ศร�หาวงศ$

02-5774707-8   ,   02-5776615

ทต.ว�งกรด
อบต.บ<านพร<าว น.ส.โอปอ
อบต.ท�าหม�=นราม
ทต.หนองจอก น.ส.นล�นร�ตน$
อบต.ซ�บน<อย น.ส.ส�มาล�
อบต.คลองกระจ�ง
อบต.ท�าโรง
อบต.สะเอ�ยบ
อบต.กระจาย
อบต.ยางค/า
อบต.โนนช�ยศร� น.ส.วรวรรณ
ทน.ล/าปาง น.ส.ญาดา
อบต.ในคลองบางปลากด น.ส.วรรณษา
อบต.บางแก<ว
อบต.ศ�รษะจรเข<น<อย น.ส.ท�พย$วาร�
อบต.พระเพล�ง น.ส.ย�=งร�กษ$
อบต.ห<วยแห<ง
อบต.พ�วงพรมคร ส.ต.ต.ส�รศ�กด�>
อบต.เว�ยง
อบต.บ<านใต<
ทต.ไชโย
อบต.เหล�าพรวน
อบต.นาม�วง น.ส.น�นทกานต$
อบต.บ<านช�ย น.ส.ปภาวร�นทร$
ทม.บ<านด�ง น.ส.คร�ษฐา

สงใบสม'ครเพ� มเต�มได$ท� เบอร*โทรศ'พท*  / โทรสาร
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1 ก�ญจนบ�ร� เม�อง น�งบ�ปผ� พงษ สมบ!รณ 
2 ก�ญจนบ�ร� เล�ขว�ญ น�ยส%งห� พย�บ�ล
3 ก��แพงเพชร บ(งส�ม�คค� ป�ปะข�ง
4 ก��แพงเพชร พร�นกระต,�ย กระต,�ยทอง
5 ก��แพงเพชร ข�ณ�วรล�กษบ�ร� เมณฑ ก!ล
6 ขอนแก,น บ1�นฝ�ง น�งส�ร%ญญ� เคนโคก
7 ขอนแก,น หนองสองห1อง จ��เร%ญไกร
8 ช�ยภ!ม% เม�อง น�งละม�ย ว%ล�ยหล1�
9 เช�ยงร�ย เว�ยงช�ย ร�ตนพ%ท�กษ 
10 เช�ยงร�ย ป,�แดด น�ยทว�ส%น อ%นต9ะอ�ด
11 เช�ยงใหม, เช�ยงด�ว น�งน�ฐก�นต ป�นหมอก
12 นครปฐม ดอนต!ม บ�ญส�ข
13 นครพนม ธ�ต�พนม ศร�ด�ร�ช
14 นครร�ชส�ม� พ%ม�ย น�งสมม�ตร ภ�คกล�ง
15 นครศร�ธรรมร�ช พ%ป!น น�งย�พ�ภรณ โกม�ย
16 นครสวรรค ล�ดย�ว น�ยพ%ท�กษ วงศ สว�สด%>เวช
17 นครสวรรค ท,�ตะโก น�งว�ส�ก�ญจน คงเพ?ชร ศ�กด%>
18 นครสวรรค หนองบ�ว น�ยเฉลย ครองโมกข 
19 นนทบ�ร� ป�กเกร?ด ด�วเร�อง
20 นนทบ�ร� บ�งกรวย น�คค��
21 นร�ธ%ว�ส ส�ค%ร%น ส�ทธ%บ!รณ 
22 น,�น น�หม��น เส�อจ�นทร 
23 ปร�จ�นบ�ร� กบ%นทร บ�ร� ส�ขช,วย
24 ป�ตต�น� ม�ยอ น�ยศ�ภว�ฒน เจ9ะแต
25 ป�ตต�น� เม�อง ไชยมณ�
26 ป�ตต�น� โคกโพธ%> น�งบ�ด�ร�ย9ะ อ�ซอ
27 ป�ตต�น� โคกโพธ%> อ%นทรสก�ล
28 ป�ตต�น� โคกโพธ%> น�งส�ร�ยน� ก�ซอ
29 ป�ตต�น� โคกโพธ%> น�งนฤมล แดงเย?น
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อบต.หนองหญ1�
อบต.หนองนกแก1ว
อบต.ว�งชะโอน น.ส.อรอ�ม�
อบต.ค�ยบ1�นโอ,ง น.ส.ส�วรรณ�
อบต.บ,อถ�F� น.ส.กรรณ�ภรณ 
อบต.บ1�นฝ�ง
อบต.ว�งห%น น.ส.นฤมล
อบต.ห1วยบง
อบต.เว�ยงช�ย น.ส.ส�จ%ตร�
อบต.โรงช1�ง
ทต.เม�องนะ
อบต.ห1วยพระ น.ส.ร�ตน�
อบต.ดอนน�งหงส จ.อ.ฉล�ม
อบต.ช�ว�น
อบต.พ%ป!น
อบต.หนองย�ว
อบต.พนมรอก
อบต.หนองกล�บ
ทน.ป�กเกร?ด น.ส.อ�จฉร�
อบต.บ�งข�นกอง น.ส.อ�ญชล�
อบต.ม�โมง จ.อ.วส�นต 
อบต.บ,อแก1ว น.ส.ม�กด�
อบต.ว�งท,�ช1�ง น.ส.ว%จ%ตร�
อบต.ล�ง�
อบต.บ�น� น.ส.อรน%ตย 
อบต.น�เกต�
อบต.น�เกต� น.ส.จ%ร�ภรณ 
อบต.น�เกต�
อบต.น�เกต�
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30 พระนครศร�อย�ธย� ท,�เร�อ รอดประย!ร
31 พระนครศร�อย�ธย� ท,�เร�อ ป1อมเง%น
32 พระนครศร�อย�ธย� ผ�กไห, ใบ1สก�ล
33 พะเย� เม�อง น�งจ�นทร ฉ�ย วงศ ม�
34 พ�งง� ตะก��วท�,ง น�ยว�ชรพงษ เปรมจ%ตร 
35 พ�ทล�ง ป�กพะย!น น�งจ%นตน� พลพงษ 
36 พ%ษณ�โลก พรหมพ%ร�ม น�ยวรว�ช ค��หม!,
37 เพชรบ!รณ ว%เช�ยรบ�ร� แก1วเจ%ม
38 เพชรบ!รณ ว%เช�ยรบ�ร� ม�ภ!,
39 เพชรบ!รณ ว%เช�ยรบ�ร� น�งว%ล�ว�ลย จ�นทร ท�กษ 
40 แพร, เม�อง น�ยว%ศ%ษฏ ไชยแก1ว
41 แพร, เม�อง โพธ%>ค��
42 แพร, เม�อง โลดเท%ง
43 แพร, เม�อง เพล%ดเพล%น
44 ภ!เก?ต เม�อง สม�นคต%ธรรม
45 ภ!เก?ต ถล�ง รอดบ�ตร
46 ภ!เก?ต ถล�ง น�ชพ�ก
47 มห�ส�รค�ม น�เช�อก น�งส�ภ�พร กรมข�นธ 
48 มห�ส�รค�ม โกส�มพ%ส�ย ศร�ห�แลว
49 มห�ส�รค�ม น�เช�อก ชมภ!พฤกษ 
50 ม�กด�ห�ร เม�อง ม!ลม��ง
51 ม�กด�ห�ร เม�อง ศร�ห�วงศ 
52 ม�กด�ห�ร เม�อง น�ยพงศกร แก1วอ�ดม
53 ม�กด�ห�ร เม�อง ศร�ห�วงศ 
54 ม�กด�ห�ร น%คมค��สร1อย น�งธ�ญว�ร จ�ร�จ%ตต 
55 แม,ฮ,องสอน เม�อง น�งร�ตน�กร พ�ท�
56 แม,ฮ,องสอน แม,ล�น1อย เล%ศอ�ท�ยก�ล
57 ยโสธร ค1อว�ง ดวงบ�ตร
58 ยโสธร เม�อง ส%งค%บ�ตร

อบต.ว�งแดง น.ส.ส�ภ�พร
อบต.ว�งแดง น.ส.ชน%สร�
ทต.ผ�กไห, น.ส.น%จวรรณ
อบจ.พะเย�
อบต.ถ�F�
อบต.ฝ�ละม�
อบต.ว�งวน
ทต.ว%เช�ยรบ�ร� น.ส.ปว�ณ�
ทต.ว%เช�ยรบ�ร� น.ส.ธ%ด�ร�ตน 
ทต.ว%เช�ยรบ�ร�
อบจ.แพร,
อบจ.แพร, น.ส.จ%ร�พร
อบจ.แพร, น.ส.ศ�ภร�ตน 
อบจ.แพร, น.ส.ว�ชร�
อบต.ฉลอง น.ส.ภ�คพรพรรณ 
อบต.ป,�คลอก น.ส.ย�พ%น
อบต.ป,�คลอก น.ส.ขว�ญฤท�ย
อบต.ส�นป,�ตอง
อบต.ดอนกล�ง น.ส.แจ,มจ�นทร 
อบต.ปอพ�น น.ส.จ%ร�ภรณ 
อบต.โพนทร�ย น.ส.ว%ชญ�พร
อบต.ก�ดแข1 น.ส.น�จร�พร
อบต.ค��ป,�หว�ย
อบต.ก�ดแข1 น.ส.น�จร�พร
อบต.น�อ�ดม
อบต.ป�งหม!
อบต.แม,ล�หลวง น.ส.วร�งคณ�
อบต.ฟ1�ห,วน น.ส.ธ�นย�ร�ตน 
ทต.ต�ดทอง น.ส.ส�ก�ญญ�
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59 ร1อยเอ?ด โพนทอง พ%มส�คะ
60 ร1อยเอ?ด โพธ%>ช�ย น�ยอภ%มล ก%จประช�
61 ร1อยเอ?ด โพนทอง น�งจ%ร�ภรณ ท%ศเนตร
62 ร1อยเอ?ด โพนทอง อ%�มเร�อง
63 ร1อยเอ?ด โพนทอง จ,�โทก%ต%ค�ณ จ�นท�ดม
64 ระยอง บ1�นค,�ย ไตรภพ
65 ร�ชบ�ร� บ1�นโป,ง ธรรมจง
66 ลพบ�ร� เม�อง ป�ตพ�
67 ลพบ�ร� เม�อง ใจด�
68 ล��ป�ง แม,ทะ แก1วค��ม�
69 ศร�สะเกษ โพธ%>ศร�ส�วรรณ ศร�ม!ล
70 ศร�สะเกษ โพธ%>ศร�ส�วรรณ น�งสมสก�ล จ�นนร�
71 ศร�สะเกษ โนนค!ณ บ�ตรตะ
72 สกลนคร ว�ร%ชภ!ม% จ,�เอกว%ส�ด ศ%ร%มห�จ�นโท
73 สกลนคร ภ!พ�น จ,�เอกเดชณรงค เกษว%ทย 
74 สกลนคร ว�ร%ชภ!ม% จ,�เอกว%ล�ด ศ%ร%มห�จ�นโท
75 สงขล� สะเด� พล�เย�ว 
76 สงขล� กระแสส%นธ� น�งส�ด� ค�รทอง
77 สงขล� สะบ1�ย1อย ลวนะล�ภ�นนท 
78 สม�ทรปร�ก�ร พระสม�ทรเจด�ย ข�นแผ1ว
79 สม�ทรปร�ก�ร บ�งบ,อ ร�ตนช�ยสก�ล
80 สม�ทรปร�ก�ร บ�งบ,อ ส�ขส��ร�ญ
81 สม�ทรปร�ก�ร บ�งบ,อ พรหมง�ม
82 สม�ทรปร�ก�ร บ�งบ,อ จ�นนร�
83 สระแก1ว อร�ญประเทศ น�งส�ภ�พ พ�,มจ�นทร 
84 สระแก1ว อร�ญประเทศ ก�นอบ
85 สระบ�ร� หนองแค วงษ ม�นะส�ข
86 สระบ�ร� เม�อง เอ��ยมส��อ�งค 
87 สระบ�ร� บ1�นหมอ น�งกมลวรรณ แฟงร�ก

อบต.โพธ%>ทอง น.ส.จ%ลล�ภ�ทร
อบต.บ�วค��
อบต.หนองใหญ,
อบต.หนองใหญ, น.ส.นงน�ช
อบต.โพธ%>ศร�สว,�ง
อบต.ช�กบก ว,�ท��ร.ต.หญ%งพรท%พ�

ทต.กร�บใหญ, น.ส.น%ภ�ภรณ 
อบจ.ลพบ�ร� น.ส.นฤมล
อบจ.ลพบ�ร� น.ส.ก�ญจน�
ทต.น�F�โจ1 น.ส.ว�ท%น�
อบต.หนองม1� น.ส.ส�ภ�ว�
อบต.หนองม1�
อบต.บก น.ส.ชย�ภรณ 
ทต.ว�ร%ชภ!ม%
อบต.โคกภ!
ทต.ว�ร%ชภ!ม%
อบต.ปร%ก น.ส.ฟ�ร�ด�
อบต.โรง
อบต.ธ�รค�ร� น.ส.ลลด�

อบต.ในคลองบ�งปล�กด น.ส.รม%ด�
อบต.คลองด,�น น.ส.ส�ทธ%ช�
อบต.คลองด,�น น.ส.พลอยพรรณศร
อบต.คลองด,�น น.ส.กษมนวรรณ
อบต.คลองด,�น น.ส.ศศ%ธร
อบต.หนองส�งข 
อบต.ห�นทร�ย น.ส.จ%ร�วรรณ
อบต.ห1วยขม%Fน น.ส.ธ%ด�ร�ตน 
อบต.หนองโน น.ส.พจณ�ย 
อบต.บ�งโขนด
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88 ส�พรรณบ�ร� ด,�นช1�ง น�งร�ชน� ด%ษป,วน
89 ส�ร�ษฎร ธ�น� ดอนส�ก น�ยอภ%ส%ทธ%> ร�กเจร%ญ
90 ส�ร�ษฎร ธ�น� ดอนส�ก กล��นส�วรรณ
91 ส�ร�ษฎร ธ�น� พ�นพ%น ร�กสว�สด%>
92 ส�ร�ษฎร ธ�น� พ�นพ%น น�งน%ตย� เพชรข��
93 ส�ร�ษฎร ธ�น� พระแสง ธรรมน�ว�สน 
94 ส�ร�ษฎร ธ�น� ว%ภ�รด� ไชยย�ง
95 ส�ร�ษฎร ธ�น� เว�ยงสระ น�งหน(�งหท�ย ช�ยเวทย 
96 ส�ร�ษฎร ธ�น� เว�ยงสระ น�งจ%นตน� หอมหวล
97 ส�ร�ษฎร ธ�น� ค�ร�ร�ฐน%คม จ�นทร�ตน 
98 ส�ร�ษฎร ธ�น� ค�ร�ร�ฐน%คม ม�คล�ง
99 ส�ร%นทร โนนน�ร�ยณ น�ยสมยง จ�ปะม�ตต�ง
100 หนองค�ย ป�กค�ด ม�กสม�ด
101 อ,�งทอง แสวงห� โพธ%>เก%ด
102 อ,�งทอง ว%เศษช�ยช�ญ สว�สด%>นะท�
103 อ�ดรธ�น� ก�มภว�ป� ฝ,�ยอ%นทร 
104 อ�ตรด%ตถ เม�อง น�ยประภ�สร ค��ด��
105 อ�ตรด%ตถ เม�อง น�ยอด%ศร บ�ญช,วย
106 อ�ท�ยธ�น� ล�นส�ก น�งจ�นร� ดอกจอก
107 อ�บลร�ชธ�น� เขมร�ฐ ฑ�ฆ�ย�พรรค
108 อ�บลร�ชธ�น� เขมร�ฐ ช%ณทอง
109 อ�บลร�ชธ�น� น�เย�ย ม�กด�ห�ร

อบต.ห1วยขม%Fน
อบต.ดอนส�ก
อบต.ดอนส�ก น.ส.ลด�ว�ลย 
อบต.เข�ห�วคว�ย น.ส.กนกวรรณ
อบต.เข�ห�วคว�ย
ทต.ย,�นด%นแดง น.ส.เกณ%ก�
อบต.ตะก�กใต1 น.ส.ท�ศน�ย 
อบต.เว�ยงสระ
อบต.เว�ยงสระ
อบต.ท,�กระด�น น.ส.ป%ย�ภรณ 
อบต.ท,�กระด�น น.ส.อมรศร�
อบต.ค��ผง
อบต.สมสน�ก น.ส.นภสร
อบต.ห1วยไผ, น.ส.ห�ทย�
อบต.ตล�ดใหม, น.ส.ร�ชด�ภรณ 
อบต.ก�มภว�ป� น.ส.ปร%ส�
ทม.อ�ตรด%ตถ 
อบจ.อ�ตรด%ตถ 
อบต.ท�,งน�ง�ม
ทต.หนองผ�อ น.ส.จ�รชย�
ทต.หนองผ�อ น.ส.ร�ชฎ�ภรณ 
อบต.น�เร�อง น.ส.อ�จฉร�
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1 ก��แพงเพชร ล�นกระบ�อ ทองปรน
2 ขอนแก�น ภ�เว�ยง น�ยณ�ฐว�ฒ อต ร�ตน"วงษ"
3 ขอนแก�น แวงน%อย น�งภ�วน� เส�ว ช ต
4 ขอนแก�น เม�อง น�งพ ไล ท�น�
5 จ�นทบ�ร� น�ย�ยอ�ม น�ยส�ภ�พ วงค"ก�นย�
6 จ�นทบ�ร� เม�อง เจตน�น�ร�กษ"
7 ชลบ�ร� เม�อง มงคลศ ลป"
8 ชลบ�ร� เม�อง น�ยส�นต สภ�พศร�
9 ช�มพร ท��แซะ น�ยส�ย�นย" ห�สร นทร"

10 ช�มพร ท��แซะ ศ ร ภ รมย"
11 เช�ยงร�ย แม�สรอย ว�ฒนประก�ย
12 เช�ยงใหม� แม�แจ�ม น�ยอน�ช� หม�6นแก%ว
13 ตร�ง ปะเหล�ยน ข�นหน�%ย
14 ต�ก เม�อง น�งพรกมล ศร�จร ย�
15 ต�ก อ�%มผ�ง น�ยขว�ญช�ย เกต�แก%ว
16 ต�ก อ�%มผ�ง น�ยร�กไทย พฤกษ"ร��งเร�อง
17 นครพนม โพนสวรรค" พลน�ร�
18 นครร�ชส�ม� โนนไทย น�งศศ ม�พร ก นข�นทด
19 นครร�ชส�ม� บ�วใหญ� จ��เอกเอกพจน" เท�ยบแสน
20 นครศร�ธรรมร�ช ป�กพน�ง น�ยจ�กร� คงส�นต 
21 นครศร�ธรรมร�ช ท��งสง เทพร�ตน"
22 นครศร�ธรรมร�ช ท��งสง กล�6นส�วรรณ"
23 นครสวรรค" เก%�เล�=ยว น�ยน คม บ�ญย�ง
24 นครสวรรค" เก%�เล�=ยว น�ยน คม บ�ญย�ง
25 นร�ธ ว�ส แว%ง น�ยม�ฮ��หม�ดซ� ดอเล�ะ
26 นร�ธ ว�ส ร�อเส�ะ น�ยอ�บร�ม เจร ญอ�มพร
27 นร�ธ ว�ส ระแงะ น�ยอ สม�แอล หะย�มะ
28 น��น บ%�นหลวง น�งณ�ชกฤต� ท พย"ป�ญญ�
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อบต.โนนพลวง น.ส.รจน�
อบต.ภ�เว�ยง
อบต.ท�งขว�ง
ทต.ท��พระ
ทต.น�ย�ยอ�ม
อบจ.จ�นทบ�ร� น.ส.ขจ�ร�ตน"
อบจ.ชลบ�ร� น.ส.ส น�ณ�ฐ 
อบจ.ชลบ�ร�
อบต.ร�บร�อ
อบต.ร�บร�อ น.ส.จ ร�ฐ ก�
ทต.เจด�ย"หลวง น.ส.ว ล�วรรณ
อบต.บ%�นจ�นทร"
อบต.บ%�นน� น.ส.ย�วด�
อบต.โป�งแดง
อบต.โมโกร
อบต.โมโกร
อบต.บ%�นค%อ น.ส.ส�นภ�
อบต.ค%�งพล�
อบต.ดอนตะหน น
อบต.คลองน%อย
อบต.น�โพธ @ น.ส.สร นทด�
อบต.น�โพธ @ น.ส.จ นตน�
อบต.ห�วดง
อบต.ห�วดง
อบต.ก�ย�คละ
อบต.ร�อเส�ะออก
อบต.บะร�อโบตก
อบต.สวด
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29 บ�ร�ร�มย" เม�อง น�ยเทอดพงษ" กมลป�ญญ�กร
30 ปท�มธ�น� ล��ล�กก� ท�ส�ด�
31 ประจวบค�ร�ข�นธ" เม�อง ว�จ�ร�ตน"
32 พะเย� เม�อง น�ยธ�ระศ�กด @ อ�ทธโยธ�
33 พ�ทล�ง ควนขน�น เพชรส�ย
34 พ�ทล�ง เข�ช�ยสน น�ยพรช�ย เส�อส งห"
35 พ�ทล�ง ป�กพะย�น เพAชรร�ตน"
36 เพชรบ�รณ" เข�ค%อ น�ยประส ทธ @ แร�ก�ส นธ�"
37 ม�กด�ห�ร หว%�นใหญ� เสนส�ข
38 ม�กด�ห�ร ดงหลวง น�ยช�ญช�ย จ�นทพ�ฒน"
39 ยโสธร ค%อว�ง น�ยอภ น�นท" จ�นเทศ
40 ยโสธร เล งนกท� น�ยพงษ"ช�ย วงษ"ศร�แก%ว
41 ยะล� กรงป น�ง น�ยซอบร� ดอเล�ะบองอ
42 ร%อยเอAด เม�อง อ�วรณ"
43 ร%อยเอAด เม�อง ส�สม�คร
44 ระนอง เม�อง น�ยประส ทธ @ แสงโสมส�ว มล
45 ระนอง เม�อง น�ยประส ทธ @ แสงโสมส�ว มล
46 ระยอง ปลวกแดง น�งนภ�ร�ตน" เร 6มปล�ก
47 ระยอง ปลวกแดง ทะว เวก
48 ระยอง ปลวกแดง น%อยพงษ"
49 ระยอง ปลวกแดง ประด ษฐ"
50 ร�ชบ�ร� บ�งแพ น�ยจ ระเดช คงเส�อ
51 ล��ป�ง แจ%ห�ม ม�ช�6อ
52 ล��ป�ง แจ%ห�ม อกกว%�ง
53 ศร�สะเกษ ภ�ส งห" บ�ญเย�6ยม
54 สกลนคร อ�ก�ศอ��นวย ค��ผ�ย
55 สกลนคร สว��งแดนด น น�ยธ�ระดล ค��เล ศ
56 สกลนคร พรรณ�น คม บ�ญโคดม
57 สกลนคร พรรณ�น คม ช�ญส�งเน น
58 สกลนคร สว��งแดนด น เห�=ยมเห น
59 สกลนคร สว��งแดนด น ส�ทธ ประภ�
60 สกลนคร สว��งแดนด น น�ยพ ช�ย แก%วท�ส�

อบจ.บ�ร�ร�มย"
อบต.บBงทองหล�ง จ.อ.ชย�นนท"
อบต.คลองว�ฬ น.ส.อ�ษสย�
อบจ.พะเย�
ทต.ควนขน�น น.ส.ส�ก�นด�
ทต.จองถนน
ทต.ป�กพะย�น จ.ส.ต.ประย�ร
อบต.แคมป"สน
อบต.บ�งทร�ยน%อย พ.จ.ต.นฤว�ตร
อบต.หนองแคน
อบต.ฟ%�ห�วน
อบต.ศร�แก%ว
อบต.สะเอะ
อบต.ขอนแก�น น.ส.พรทว�
อบต.ขอนแก�น น.ส.เย�วล�กษณ"
อบต.ห�ดส%มแป%น
อบต.ห�ดส%มแป%น
อบต.ละห�ร
อบต.ละห�ร น.ส.ก�ลทร�พย"
อบต.ละห�ร น.ส.มน�สชนก
อบต.ละห�ร น.ส.โชต ก�
ทต.บ�งแพ
อบต.ว เชตนคร น.ส.พ�ชร�
อบต.ว เชตนคร น.ส.ว ญ�พร
อบต.ไพรพ�ฒน� น.ส.ศร�ว ไล
อบต.โพนง�ม น.ส.กนกวรรณ
อบต.ค��สะอ�ด
อบต.พรรณ� น.ส.จ��เน�ยน
อบต.พรรณ� น.ส.อ�ร�วรรณ"
อบต.โคกส� น.ส.ส�พรรษ�
อบต.โคกส� น.ส.จ�ร�ภรณ"
อบต.โคกส�
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61 สงขล� สะบ%�ย%อย น�ยส�รศ�กด @ น ลเช�=อวงศ"
62 สต�ล เม�อง จ นเอ�ยด
63 สต�ล เม�อง จ นเอ�ยด
64 สต�ล ละง� น�ยก ตต ศ�กด @ ส�วรรณร�ตน"
65 สม�ทรปร�ก�ร บ�งบ�อ อ�บลว ร�ตน�
66 สม�ทรปร�ก�ร เม�อง น�ยณ�ฏฐพร พรหมม�ศ
67 สระบ�ร� หนองทด วงษ"ษ�
68 สระบ�ร� บ%�นหมอ น�งป�ณยน�ช ศ�สตร"สม�ย
69 สระบ�ร� แก�งคอย พ�นพ น
70 ส�โขท�ย ศร�ส�ชน�ล�ย น�ยอธ ภ�ทร เท�6ยงตรง
71 ส�โขท�ย บ%�นด��นล�นหอย ป�ญญ�ค��
72 ส�โขท�ย บ%�นด��นล�นหอย น�ยน ร�นดร" เขAมคง
73 ส�โขท�ย ท��งเสล�6ยม น�ยจร�สพงศ" พ ช�ย
74 ส�พรรณบ�ร� สองพ�6น%อง ใจบ�ญ
75 หนองค�ย ท��บ�อ น�งว ภ�วรรณ ห�กทอง
76 อ�ดรธ�น� เม�อง ไตรยะส�ทธ @
77 อ�ดรธ�น� เพAญ น�ยประยงค" ประสงค"ส�ข
78 อ�ตรด ตถ" เม�อง โล�ห"ส�ดใจ
79 อ�ตรด ตถ" เม�อง โล�ห"ส�ดใจ
80 อ�บลร�ชธ�น� ส��โรง เกตศ�กด @
81 อ�บลร�ชธ�น� น�เย�ย น�งหน�เพ�ยร ส�งว�ลย"
82 อ�บลร�ชธ�น� น�ต�ล น�ยส�ญญ� ท�มช�ต 
83 อ�บลร�ชธ�น� น�=�ย�น แสงห ร�ญ

02-5774707-8   ,   02-5776615

อบต.บ%�นโหนด
อบต.ต��มะส�ง น.ส.ณ ช�น�นทน"
อบต.ต��มะส�ง น.ส.ณ ชน�นทน"
อบต.ก��แพง
ทต.คลองสวน น.ส.ล�กขณ�
ทต.บ�งป�
อบต.ห%วยขม =น น.ส.อ��นวย
ทต.ท��ล�น
อบต.เต�ป�น น.ส.จ นตน�
อบต.แม�ส��
อบต.ว�งน�=�ข�ว น.ส.นนทกร
อบต.ว�งน�=�ข�ว
อบต.ท��งเสล�6ยม
อบต.ศร�ส��ร�ญ น.ส.มนฑ� 
อบต.ท��บ�อ
อบต.หม�ม�น น.ส.กรรณกนก
อบต.เต�ไห
ทม.อ�ตรด ตถ" น.ส.ธน�ชพร
ทม.อ�ตรด ตถ" น.ส.ธน�ชพร
อบต.โนนกล�ง น.ส.จ นตน�
อบต.น�เร�อง
อบต.กองโสน
อบต.ย�ง ส.ต.ท.สมช�ย

ส'งใบสม�ครเพ5�มเต5มได�ท)�เบอร7โทรศ�พท7  / โทรส�ร
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1 ก
าแพงเพชร เม�อง นางน
�าท�พย� อ��ทอง
2 ขอนแก�น พล ช�ยด�
3 ขอนแก�น บ!านแฮด นางทองเป�ยน ส
าราญ
4 ช�ยภ�ม� ภ�เข�ยว นางนงค�น�ช บ�ญไทย
5 ช�ยภ�ม� จ�ต�ร�ส ส�นขาว
6 ช�ยภ�ม� เม�อง ประท�มถ�0น
7 ช�ยภ�ม� เม�อง นางร��งนภา ศร�จ
าปา
8 ช�ยภ�ม� เม�อง ม�โพนงาม
9 ช�ยภ�ม� เม�อง นางศศ�ชา น!อยบ�ญท�น
10 เช�ยงราย เว�ยงช�ย ช�างป��น
11 เช�ยงราย พาน นางณ�ฐร�ชา ทะร�นทร�
12 ตราด เม�อง หล!าบา
13 นครปฐม เม�อง นางเบญจมาศ อ�นทะจ�ตร
14 นครพนม ธาต�พนม นางผ�องศร� พลธาน�
15 นครพนม ปลาปาก นางจ�รว�ฒน� วงศ�สาคร
16 นครพนม ปลาปาก ค
าไพ
17 นครราชส�มา คง ส�นต�สก�ลว�ฒน�
18 นครราชส�มา โนนส�ง นางสมปอง โปกส�นเท�ยะ
19 นครศร�ธรรมราช ปากพน�ง นายจ�กร� คงส�นต�
20 นครศร�ธรรมราช ส�ชล มาลาร�ตน�
21 นครศร�ธรรมราช ท�าศาลา ม�ศ�กด�<
22 นครสวรรค� ลาดยาว ส�ตย�ชาพงษ�
23 นครสวรรค� ลาดยาว นางส�ภาพร สนไชย
24 นราธ�วาส ย�0งอ นางนาร�ร�ตน� ร�รา
25 นราธ�วาส บาเจาะ มะ
26 น�าน นาหม�0น เร�องร�นทร�
27 บ�ร�ร�มย� นางรอง ประจ�ดกลาง
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อบต.คณฑ�
อบต.โจดหนองแก น.ส.ส�พ�ณพร
ทต.โคกส
าราญ
อบจ.ช�ยภ�ม�
อบต.ส!มป�อย น.ส.ส�วรรณ�
อบต.ห!วยบง น.ส.สาว�ตร�
อบต.ห!วยบง
อบต.ท�าห�นโงม น.ส.ศ�ร�ร�ตน�
อบต.ท�าห�นโงม
อบต.ผางาม น.ส.จ�ร�ชยา
อบต.ทรายขาว
อบต.หนองโสน ว�าท�0ร.ต.หญ�งก�ญญาภ�ทร

อบต.ล
าพยา
อบต.แสนพ�น
อบต.โคกสว�าง
อบต.ปลาปาก น.ส.เยาวล�กษณ�
อบต.เม�องคง น.ส.เอ��อมพร
ทต.ด�านคล!า
อบต.คลองน!อย
อบต.ท��งใส น.ส.ท�พย�ส�ดา
อบต.ท�าขA�น น.ส.อ�ไร
ทต.ศาลเจ!าไก�ต�อ น.ส.อ�ญชล�
ทต.ศาลเจ!าไก�ต�อ
อบต.ตะปอเยาะ
อบต.มาเระเหน�อ น.ส.ซาอ�ดะ
อบต.บ�อแก!ว น.ส.อ�งคณา
อบต.สะเดา น.ส.พ�ลทร�พย�
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28 บ�ร�ร�มย� นางรอง ห�ตถก�จ
29 บ�ร�ร�มย� โนนส�วรรณ มน�สส�ลา
30 บ�ร�ร�มย� โนนส�วรรณ นางร��งนภา ศ�ลาพ�นธ�
31 บ�ร�ร�มย� โนนส�วรรณ บ�ญฑ�ฆ�
32 บ�ร�ร�มย� บ!านกรวด ฉ�0วส�วรรณ
33 บ�ร�ร�มย� เม�อง แผ�นผา
34 ปท�มธาน� คลองหลวง ขอบค�ณ
35 ปราจ�นบ�ร� ศร�มหาโพธ� นางอร�ณ� นาคพ�ฒ
36 ปราจ�นบ�ร� เม�อง นายกฤตเมธ วช�ราดม
37 ปราจ�นบ�ร� ศร�มหาโพธ� นางบ�ญหม�น งามศร�
38 ป�ตตาน� สายบ�ร� นางพาต�เราะ มากาล�ยา
39 ป�ตตาน� สายบ�ร� มะแซ
40 ป�ตตาน� สายบ�ร� นางราชน� แวอ�มา
41 พะเยา จ�น นางยอดหล!า เข�0อนส�วงค�
42 เพชรบ�รณ� ว�เช�ยรบ�ร� ขAงส�นเท�ยะ
43 เพชรบ�รณ� ว�เช�ยรบ�ร� นางพรพ�มล ภ�ม�มาลา
44 แพร� สอง นางอ�ญยา บ�วลอย
45 แพร� เม�อง นางอ�ญจ�รา ส�ญญา
46 ภ�เกFต เม�อง นายอภ�โชต� ชมพล
47 มหาสารคาม ก�ดร�ง นางป�ยล�กษณ� ธนาเดชว�ฒนก�ล
48 มหาสารคาม เช�ยงย�น นางอ�ษา บ�ตรวงษ�
49 มหาสารคาม วาป�ปท�ม นายอ�ทธ�น�นต� ค
าจ�นทร�ด�
50 ยะลา บ�นน�งสตา ว�ร�โยท�ย
51 ยะลา บ�นน�งสตา บาเงะ
52 ยะลา กรงป�น�ง ดอเลาะ
53 ร!อยเอFด เกษตรว�ส�ย ช�างกม
54 ร!อยเอFด เกษตรว�ส�ย นางวราภรณ� ส�นวนจ�นทร�

อบต.สะเดา น.ส.น�รมล
ทต.โนนส�วรรณ น.ส.มธ�รดา
ทต.โนนส�วรรณ
ทต.โนนส�วรรณ น.ส.น�ตยา
ทต.บ!านกรวด น.ส.ศ�ร�นทรา
อบต.หล�กเขต น.ส.เจนจ�รา
อบต.คลองเจFด น.ส.ส�มนท�พย�
อบต.ดงกระทงยาม
อบต.เน�นหอม
ทต.ศร�มหาโพธ�
อบต.ปะเสยะวอ
อบต.ปะเสยะวอ น.ส.มาร�ซ�น
อบต.ปะเสยะวอ
อบต.พระธาต�ข�งแกง
ทต.ว�เช�ยรบ�ร� น.ส.ประท�มพร
ทต.ว�เช�ยรบ�ร�
อบต.สะเอ�ยบ
อบต.บ!านถ�0น
อบต.ฉลอง
อบต.ก�ดร�ง
อบต.ดอนเง�น
อบต.โพธ�<ช�ย
ทต.บ�นน�งสตา น.ส.ส�ภาวด�
ทต.บ�นน�งสตา น.ส.รสน�ย�
อบต.สะเอะ น.ส.ร�บาณ�
อบต.ก��กาส�งห� น.ส.ว�ลยา
อบต.ก��กาส�งห�
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55 ร!อยเอFด เม�อง แสนนาใต!
56 ร!อยเอFด โพนทอง นางจ�ฬาวรรณ เสาเว�ยง
57 ร!อยเอFด โพนทอง นายบรรด�ษฐ� ป�ต�แก�นทราย
58 ร!อยเอFด โพนทอง โฮมแพน
59 ร!อยเอFด โพนทอง ประชาคง
60 ระนอง เม�อง นายประส�ทธ�< แสงโสมส�ว�มล
61 ระยอง น�คมพ�ฒนา จ
าศร�
62 ลพบ�ร� พ�ฒนาน�คม ฤาชา
63 ลพบ�ร� บ!านหม�0 ลม�ยพ�นธ�
64 เลย เอราว�ณ แอมป�ชชา
65 ศร�สะเกษ ก�นทรล�กษ� ดาวส�ข
66 ศร�สะเกษ เม�อง ร�นพงษ�
67 สกลนคร สว�างแดนด�น พลพ�นธ�
68 สงขลา หาดใหญ� นางขว�ญใจ บร�ส�ทธ�<
69 สงขลา หาดใหญ� นางเกสร� ส�นเสน�ห�
70 สม�ทรปราการ พระสม�ทรเจด�ย� เป�0ยมสว�สด�<
71 สม�ทรปราการ เม�อง คงส�ข�
72 สม�ทรสาคร เม�อง
73 สม�ทรสาคร เม�อง
74 ส�โขท�ย บ!านด�านลานหอย นายมานพ พรมเพFชร
75 ส�พรรณบ�ร� สองพ�0น!อง พ�ฒพ�มเสน
76 ส�ร�นทร� ศร�ณรงค� ส�ขประเสร�ฐ
77 ส�ร�นทร� บ�วเชด นายว�ชร�นทร� แก!วมะว�น
78 อ
านาจเจร�ญ เม�อง แสงส�ข
79 อ�ดรธาน� สร!างคอม สองท��ง
80 อ�ตรด�ตถ� ล�บแล นางอ�บลวรรณ ส��นก�ย
81 อ�บลราชธาน� เขมราฐ ส�ระม�ด

อบต.นาโพธ�< ส.ต.ต.หญ�งป�ยวรรณ
อบต.ค
านาด�
อบต.ค
านาด�
อบต.ค
านาด� น.ส.ส�ภาวด�
อบต.ค
านาด� น.ส.สว�ว�ลย�
อบต.หาดส!มแป!น
อบต.พนาน�คม น.ส.ล�กษ�ขณา
อบต.ช�องสาร�กา น.ส.ตร�กร�ณ
อบต.เช�ยงงา น.ส.ปว�ณาร�ตน�
ทต.เอราว�ณ น.ส.นาร�
อบต.จานใหญ� น.ส.ปาณ�สรา
อบต.หนองใหญ� น.ส.ร�สดา
อบต.ค
าสะอาด น.ส.ร�ชน�
ทต.พะตง
ทต.พะตง

อบต.ในคลองบางปลากด น.ส.กมลวรรณ
ทต.ด�านส
าโรง น.ส.มย�ร�
ทน.สม�ทรสาคร น.ส.นพร�ตน� ก.ศร�ส�วรรณ
ทน.สม�ทรสาคร น.ส.นพร�ตน� ก.ศร�ส�วรรณ
อบต.ว�งตะคร!อ
อบต.บางตาเถร น.ส.อาร�ร�ตน�
อบต.หนองแวง น.ส.ต�!มทอง
ทต.บ�วเชด
อบต.คAมใหญ� น.ส.หท�ยร�ตน�
อบต.นาสะอาด น.ส.จ�ราพร
อบต.ฝ�ายหลวง
ทต.หนองผ�อ น.ส.ล�ดดาว�ลย�
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82 อ�บลราชธาน� น
�าข�น นางส�ชาน�นท� บ�ญธรรม
83 อ�บลราชธาน� ส
าโรง นางฐ�ต�ยา ล
าพล
84 อ�บลราชธาน� ศร�เม�องใหม� นางกนกวรรณ บ�ญเส�ยน
85 อ�บลราชธาน� ศร�เม�องใหม� กงใจ
86 อ�บลราชธาน� ดอนมดแดง นางนงเยาว� ก
าล�งงาม
87 อ�บลราชธาน� ส
าโรง นางเด�อนเพFญ ส�ดาโคตร

อบต.โคกสะอาด
อบต.โคกสว�าง
อบต.วาร�น
อบต.วาร�น น.ส.น�ภาพร
อบต.ดอนมดแดง
อบต.โนนกาเลFน
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1 กระบ� เม�อง นายจ�ตต�ช�ย ศรแก�ว
2 กาฬส�นธ�� เม�อง นางส�วภ�ทร บรรพกลม
3 จ�นทบ�ร เขาค�ชฌก(ฏ อ�นสว�สด�+
4 ชลบ�ร เม�อง นายเศรษฐพร ถน�ดห�ตถกรรม
5 ช�ยภ(ม� จ�ต�ร�ส นางขน�ษฐา หว�งประสเร�ฐ
6 เชยงราย พญาเม4งราย นายเล�ศช�ย กาบป�นะ
7 เชยงราย พญาเม4งราย โพธ�+ช�ยร�ตน�
8 นครราชสมา ห�วยแถลง นางพ�ศม�ย ก�จจาร�กษ�
9 นครราชสมา ประทาย จร�สแผ�ว
10 บ�รร�มย� กระส�ง ราชโสม
11 ปราจนบ�ร นาด นายนคร พ�มพร
12 พ�ษณ�โลก นครไทย เท�ยงไธสง
13 พ�ษณ�โลก พรหมพ�ราม นายว�นลอย มพาด
14 ภ(เก4ต กะท(� ธรรมพรก�ล
15 ภ(เก4ต กะท(� นางน�ยนา พ�มล
16 มหาสารคาม พย�คฆภ(ม�พ�ส�ย เวยงค>า
17 มหาสารคาม เชยงย�น พ�นเดช
18 แม?ฮ?องสอน ปาย ตAะนนท�
19 แม?ฮ?องสอน ปาย ส�ขกBา
20 ร�อยเอ4ด หนองพอก โอสถเจร�ญ
21 ร�อยเอ4ด หนองพอก คร�วรรณ
22 ลพบ�ร เม�อง นายส�รส�ทธ�+ บรรยงค�
23 เลย ภ(หลวง อ�นทสอน
24 ศรสะเกษ อ�ท�มพรพ�ส�ย นายศ�ราว�ธ ล�Cมพงศ�ธร
25 สงขลา กระแสส�นธ�� นายประจ�ม ถ��วทอง
26 ส�โขท�ย เม�อง นายไพฑ(รย� ท��งทอง
27 ส�ราษฎร�ธาน ท?าชนะ คงทอง
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อบต.ไสไทย
อบจ.กาฬส�นธ��
ทต.ชากไทย น.ส.จ�นตนา
ทต.ห�วยกะป�
อบต.หนองโดน
ทต.เม4งราย
อบต.แม?เปา น.ส.วรรณว�ษา
อบต.ท�บสวาย
อบต.กระท�?มราย น.ส.ส�นทรย�
อบต.ก�นทรารมย� น.ส.ธน�ชพร
อบต.แก?งด�นสอ
ทต.นครไทย น.ส.ณ�ฐณ�ชา
อบต.ดงประค>า
ทม.ป?าตอง น.ส.ผส�ด
ทม.ป?าตอง
อบต.ก�ามป( น.ส.ก�ลญา
อบต.เชยงย�น น.ส.จาร�วรรณ
อบต.เม�องแปง น.ส.อ�งคนา
อบต.เม�องแปง น.ส.ส�พ�ณดา
อบต.บGงงาม น.ส.ส�ภาวด
อบต.บGงงาม น.ส.ส�ร�พร
อบต.พรหมมาสตร�
อบต.ห�วยสเสยด น.ส.ธ�ญชนก
อบต.ก�านเหล�อง
ทต.กระแสส�นธ��
อบต.ยางซ�าย
อบต.สมอทอง น.ส.ส�ภา
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28 ส�ราษฎร�ธาน ท?าชนะ นางพรท�พย� กลางอน�ร�กษ�
29 ส�ร�นทร� ส�งขะ นยน�ฏฐช�ย ยอดเสาร�
30 ส�ร�นทร� ศรณรงค� นายป�ต� แก�วว�เศษ
31 หนองบ�วล>าภ( นากลาง มมาก
32 อ�ดรธาน สร�างคอม ธ�น�นทา
33 อ�บลราชธาน เขมราฐ นางช�ล�ตา พละไกร
34 อ�บลราชธาน เขมราฐ พรหมศร
35 อ�บลราชธาน เขมราฐ เร�อวว�ณณภา
36 อ�บลราชธาน เขมราฐ โสมร�กษ�
37 อ�บลราชธาน เม�อง นายอ�ทธ�ฤทธ�+ เอ�Cอพ�ฒนาพาน�ชย�

38 อ�บลราชธาน เข��องใน นายพงษ�ธร ศ�ร�ปร�

02-5774707-8   ,   02-5776615

อบต.ท?าชนะ
อบต.พระแก�ว
อบต.ตรวจ
ทต.นากลาง น.ส.ศศ�วรรณ
อบต.นาสะอาด น.ส.กนกวรรณ
ทต.หนองผ�อ
ทต.หนองผ�อ น.ส.นนทพร
ทต.หนองผ�อ น.ส.บ�ศร�นยา
ทต.หนองผ�อ น.ส.ส�พ�ตรา
อบต.กระโสม
อบต.ก?อเอ�
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1 กาฬส�นธ�� เม�อง ไร�เก��อ
2 ขอนแก�น ม�ญจาค�ร� สายพ�ม
3 ขอนแก�น พล พลสงคราม
4 ขอนแก�น บ$านแฮด ส�ทธ�ประภา
5 ขอนแก�น บ$านแฮด ไชยวงษ�
6 ช�ยภ0ม� เม�อง ปฏ�พ�นธ�
7 เช�ยงราย แม�จ�น นางส�พรรณษา ชาวเข�ยววงศ�
8 เช�ยงราย พญาเม6งราย นายธ�ระธาดา อ�นต7ะวงค�
9 เช�ยงใหม� แม�แตง เฮ�ยบส�วรรณ
10 ตร�ง ปะเหล�ยน ช;านาญเหนาะ
11 นครพนม นาแก นายว�ระพ�ฒน� นานาโพธ�>
12 นครราชส�มา โนนส0ง กอดส�นเท�ยะ
13 ประจวบค�ร�ข�นธ� ท�บสะแก ค;าคล$าย
14 พระนครศร�อย�ธยา ว�งน$อย บ�ญอ�นทร�
15 พะเยา ภ0ซาง นางกานต�ส�น� ค;าสาร
16 พ�จ�ตร เม�อง ว�เช�ยรสรรค�
17 พ�ษณ�โลก พรหมพ�ราม ท$องฟ$า
18 พ�ษณ�โลก พรหมพ�ราม จ;าปาศ�กด�>
19 พ�ษณ�โลก พรหมพ�ราม จ;าปาศ�กด�>
20 พ�ษณ�โลก พรหมพ�ราม ท$องฟ$า
21 แพร� สอง นายปรเมศร� อ�นต7ะนอน
22 แพร� สอง นางเกศวรางค� เขม$นเขตว�ทย�
23 แพร� เม�อง ชมส�ข
24 แพร� เม�อง นางบ�ญท�วา แนววงศ�
25 มหาสารคาม เช�ยงย�น ส�องสพ
26 ม�กดาหาร ดอนตาล นางนราภรณ� กองอ$น
27 ร$อยเอ6ด เกษตรว�ส�ย เจร�ญใส
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ทม.กาฬส�นธ�� น.ส.ท�ศน�ย�
อบต.สวนหม�อม น.ส.เบญจมาพร
อบต.โจดหนองแก น.ส.ภ�ชฎาภรณ�
ทต.โคกส;าราญ น.ส.เฉล�มศร�
ทต.โคกส;าราญ น.ส.น�นทพร
อบต.ท�าห�นโงม น.ส.วงเด�อน
อบต.แม�ไร�
อบต.แม�เปา
อบต.บ$านเป$า น.ส.อ�ไรร�ตน�
อบต.บ$านนา น.ส.ศ�ร�วรรณ
อบต.ส�ชมพ0
ทต.ด�านคล$า น.ส.ส�ปราณ�
อบต.ท�บสะแก น.ส.วาสนา
อบต.ข$าวงาม น.ส.สมหญ�ง
ทต.สบบง
อบต.ป�ามะคาบ น.ส.พรเพ6ญ
อบต.ศร�ภ�รมย� น.ส.น;�าผE�ง
อบต.ท�บยายเช�ยง น.ส.ด;าเน�น
อบต.ท�บยายเช�ยง น.ส.ด;าเน�น
อบต.ศร�ภ�รมย� น.ส.น;�าผE�ง
อบต.สะเอ�ยบ
อบต.สะเอ�ยบ
อบต.บ$านถ�Gน น.ส.ส�น�ษา
อบต.บ$านถ�Gน
อบต.ดอนเง�น น.ส.อ�ญชล�
อบต.บ$านบาก
อบต.ก0�กาส�งห� น.ส.เบญจวรรณ
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28 ร$อยเอ6ด เสลภ0ม� นายสมโภชน� ล�นละวงษ�
29 ศร�สะเกษ โพธ�>ศร�ส�วรรณ ตน�ยศ�กด�>
30 ศร�สะเกษ น;�าเกล��ยง นายจ�รว�ฒน� ธงช�ย
31 ศร�สะเกษ เม�อง นางน�ตยา จ�นทาท�พย�
32 สงขลา หาดใหญ� นายไพศาล ร�ตนอาชะไนย
33 สงขลา ส�งหนคร นายเช�ดพงศ� บ�ญท�Gส�ด
34 สต0ล ละง0 เพอแสละ
35 สต0ล ละง0 โต7ะส0
36 สม�ทรปราการ พระสม�ทรเจด�ย� ค;าเล�ศ
37 ส�พรรณบ�ร� สองพ�Gน$อง ผ�วเผ�อก
38 ส�ราษฎร�ธาน� เกาะพะง�น เจ�ยมว�ฒ�ศ�กด�>
39 ส�ราษฎร�ธาน� ท�าชนะ เพชรรอด
40 ส�ร�นทร� ช�มพลบ�ร� เพ6ชรศร�
41 ส�ร�นทร� ส�งขะ ชมภ0พ��น
42 ส�ร�นทร� ส�งขะ ส�งห�ธ�ร�
43 อ�ท�ยธาน� เม�อง ด�ษข�นทด
44 อ�บลราชธาน� เขมราฐ ลาเล�ศ
45 อ�บลราชธาน� ส;าโรง นางฐ�ต�ยา ส;าพล
46 อ�บลราชธาน� เขมราฐ พรหมศร
47 อ�บลราชธาน� ส;าโรง นางฐ�ต�ยา ส;าพล

02-5774707-8   ,   02-5776615

อบต.นาแซง
อบต.ผ�อใหญ� น.ส.อภ�ชยา
อบต.ละเอาะ
อบต.หนองครก
ทต.พะตง
อบต.ร;าแดง
อบต.ก;าแพง น.ส.ส�ชญา
อบต.ก;าแพง น.ส.ว�นจ�นทร�
อบต.ในคลองบางปลากด น.ส.วราวรรณ
อบต.บางพล�บ น.ส.วรรณภา
อบต.บ$านใต$ น.ส.เนตรดาว
อบต.คลองพา น.ส.ป�ยะมาศ
ทต.ยะวEก น.ส.ศ�ร�พร
อบต.พระแก$ว นา.ส.พ�ชราภรณ�
อบต.บ$านชบ น.ส.น�ยตา
อบต.เน�นแจง น.ส.ร�ญญาร�ตน�
ทต.หนองผ�อ น.ส.ร�มโพธ�>
อบต.โคกสว�าง
ทต.หนองผ�อ น.ส.นนทพร
อบต.โคกสว�าง
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