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1 กาญจนบุรี เมือง ทต.ปากแพรก นางสุกัญญา อยูดี

2 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต น.ส.ศุภางค คําสีสังข

3 ขอนแกน หนองนาคํา อบต.ขนวน สิบเอกสุทัศน พรมแกวมา

4 ชัยนาท มโนรมย ทต.คุงสําเภา น.ส.จุฑามาส เนตรวิจิตร

5 ชัยนาท เนินขาม ทต.เนินขาม น.ส.ปราณี ศรีวงษราช

6 เชียงราย เชียงแสน อบต.ปาสัก นายศุภวัฒน สรรพจารย

7 เชียงราย เวียงเชียงรุง ทต.บานเหลา นายอนันตรักษ สลีสองสม

8 เชียงราย เทิง อบต.งิ้ว นางอัลชรีย หลาแสน

9 เชียงราย เทิง อบต.งิ้ว น.ส.ศิริวิสาข สุภาพ

10 เชียงใหม สารภี อบต.ปาบง นางคนึงนิจ เทพา

11 เชียงใหม สันกําแพง อบต.สันกําแพง น.ส.ธนาพร กุลพักตรพงษ

12 นครนายก องครักษ อบต.ทรายมูล น.ส.อัมพา มูลเสถียร

13 นครนายก องครักษ อบต.ทรายมูล น.ส.กวินทรา ตนัสิน

14 นครราชสีมา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย นางสุริยาพร ตราชู

15 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เสาเภา นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ

16 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.นาสาร น.ส.สุกัญญา ทองสุข

17 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ฆะฆัง นายกฤษณะ ทองคําพูล

18 นาน ปว อบต.เจดียชัย นางบุษบา สมเงิน

19 นาน เมือง อบต.ผาสิงห นางณัฐกานต สวางเมฆ

20 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง น.ส.ปทมพร แสนฉลาด

21 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง นางเข็มทอง สนิท

22 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง น.ส.วิลาวัณย โทริพันธ

23 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง น.ส.วันดี ทองอราม

24 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ทต.สามเมือง น.ส.รัชนี ทองอินทร

25 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ทต.สามเมือง น.ส.มลฤดี โผพวงพันธ

26 พระนครศรีอยุธยา วังนอย อบต.พยอม น.ส.มัจลิกา จะโรจร

27 พังงา ทายเหมือง อบต.นาเตย นางรุงนภา ดวงแกว

28 พัทลุง เขาชัยสน อบต.จองถนน นางวราภรณ เดชสงคราม
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29 พิจิตร สามงาม ทต.เนินปอ น.ส.พิมพพร เฉยเกิด

30 พิษณุโลก เมือง อบต.บานคลอง นางถนอมศรี เสมานารถ

31 พิษณุโลก เมือง อบต.บานคลอง น.ส.ฐณัชญพร ธิบัวพันธ

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

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

34 มหาสารคาม นาคูณ อบต.หัวดง นายนันทวัฒน เพียรอดวงษ

35 ยะลา เมือง อบต.ยุโป นางณัฐวดี นวลแกว

36 รอยเอ็ด ธวัชบรุี ทต.บานนิเวศน น.ส.สุจิตตา พิมรัตน

37 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาย อบต.น้ําใส น.ส.ประวีณา สุตนนท

38 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาย อบต.น้ําใส น.ส.ณัฏฐณิชา วงคอามาตย

39 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.โพธิ์ทอง จ.อ.สุรเมธ ทองดีวง

40 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.หนองฮี นางปวริศา แกวสิมมา

41 ราชบุรี สวนผ้ึง ทต.บานชัฏปาหวาย น.ส.นพวรรณ ชัยทัศน

42 ราชบุรี ปากทอ อบต.วัดยางงาม นายสมาน เย็นดี

43 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี นางจรัสพักตร ชูศรี

44 ลําพูน ปาซาง อบต.น้ําดิบ น.ส.รสคํา ดําดิบ

45 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว นางเรียมฤดี ภูคงคา

46 ศรีสะเกษ วังหิน อบต.ศรีสําราญ น.ส.ศิริภา บุญปญญา

47 ศรีสะเกษ วังหิน อบต.ศรีสําราญ น.ส.ศิริภา บุญปญญา

48 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน สิบเอกพิศิษฐ สุนสิน

49 สกลนคร ภูพาน อบต.กกปลาซิว น.ส.สายสุนีย พิมพิสัย

50 สกลนคร ภูพาน อบต.กกปลาซิว น.ส.ศศิธร จันโทวาท

51 สกลนคร ภูพาน อบต.หลุบเลา นางแววตา พลราชม

52 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบัว น.ส.รัชดา สุขะเมือง

53 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบัว น.ส.ศิริลักษณ ปนนอย

54 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบัว น.ส.สุธิมา เทพวงศ

55 สระบุรี บานหมอ อบต.สรางโศก น.ส.จันทิมา บุญมาถาวร

56 สิงหบุรี บางระจัน อบต.สระแจง น.ส.สุพัฒนา ปาละศิริ
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57 สิงหบุรี บางระจัน อบต.บานจา น.ส.ภัทราภรณ ชาวสวน

58 สิงหบุรี บางระจัน อบต.บานจา น.ส.นพรัตน แกวเกตุ

59 สิงหบุรี พรหมบุรี ทต.บางน้ําเชี่ยว น.ส.แอน เพิ่มพูล

60 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา ทต.บานโคก นางกิตติยา คําชมภู

61 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผจําศีล น.ส.สุทธาสินี บัวแกว

62 อุตรดิตถ พิชัย อบต.บานโดน นายสมยศ วันมา

63 อุทัยธานี บานไร อบต.หูชาง นางสัญญา แหวเพ็ชร

64 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บานแขม น.ส.สุมิตรา พันธุยา

65 อุบลราชธานี เมือง ทต.ขามใหญ น.ส.ศิริทัย ขลุยทอง

66 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.วารินชําราบ นายอภิชัย แกวงาม

67 อุบลราชธานี ตาลสุม ทต.ตาลสุม นางฐานนันท ดวงพัตรา

68 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.สหธาตุ นายศศิพงศ ทมุไมย
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1 กระบี่ เมือง อบจ.กระบี่ นายศานิตย คลองรั้ว

2 กาญจนบุรี เมือง ทต.ปากแพรก นายศักดิ์ชาย สามลปาน

3 กาญจนบุรี ทองยิ้ม อบต.หนองประดู น.ส.สาวิตรี ทองยิ้ม

4 กาฬสินธุ หวยเม็ก ทต.คําใหญ น.ส.จิตนา ปะเมทะโก

5 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม นางรุงลาวรรณ คลังภักดี

6 ขอนแกน ภูผามาน อบต.โนนคอม น.ส.พิชฎา ภูมิคอนสาร

7 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา นายฐิติภูมิ สัญหสกุล

8 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง น.ส.สุจันทรา วงษนอก

9 ชัยนาท เมือง ทม.ชัยนาท น.ส.ทรงสุนีย นิลเทียน

10 ชัยนาท สรรพยา อบต.โพนางดําตก นายพิพัฒน ชัยกิจธนาภรณ

11 ชัยนาท มโนรมย ทต.คุงสําเภา นายไพฑูรย โชติการุณย

12 ชัยภูมิ บานแทน ทต.บานแทน นายทรงพล สมตัว

13 ชัยภูมิ บานแทน ทต.บานแทน นายสุรทัศน ปอมสุวรรณ

14 ตราด เกาะกูด อบต.เกาะหมาก นายจําเริญ มั่นพาณิช

15 ตาก ทาสองยาง อบต.แมตาน นายนิติ เสนสม

16 นครนายก ปากพลี อบต.ปากพลี นายเกรียงไกร วงคไชยา

17 นครราชสีมา สีคิ้ว ทต.หนองน้ําใส น.ส.ชัญญาณุช ผดุงสิทธิกุล

18 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.หนองหัวฟาน นางอัญชลี ยั่วสันเทียะ

19 นครราชสีมา ประทาย อบต.ดอนมัน จาสิบโทสุรพงษ หงษทอง

20 นครราชสีมา ประทาย อบต.ดอนมัน น.ส.วิยดา โนนมวง

21 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง น.ส.พัชรกัณต มรรคโข

22 นครศรธีรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง นางธัญญลักษณ พุทธธรรมรงค

23 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ทองเนียน น.ส.กนกพร คําคง

24 นาน ทาวังผา อบต.ริม นางษมาภรณ มุขเพชร

25 บุรีรัมย ปะคํา อบต.หนองบัว น.ส.อัจจิมา วิเชียร

26 บุรีรัมย ปะคํา อบต.หนองบัว น.ส.ชวาลา ชอบธรรม

27 ประจวบคีรีขันธ เมือง อบต.อาวนอย นายธรรมนูญ จวนกระจาง

28 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทม.หัวหิน น.ส.อรปรียา จันทรนุม
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29 ปตตานี หนองจิก อบต.ดาโตะ น.ส.เกษรินทร หัสรินทร

30 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์ นางสุวรรณี ศิริมาศ

31 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์ น.ส.วารียา อัคราเดชานนท

32 พิจิตร ทับคลอ อบต.เขาเจ็ดลูก น.ส.สุนิสา พรมหาร

33 พิจิตร เมือง อบต.ทาหลวง วาที่ร.ต.วีรยุทธ กล่ินบุบผา

34 พิษณุโลก เมือง อบต.ทาโพธิ์ นายถามพัฒน นชุทาโพ

35 เพชรบุรี บานแหลม อบต.ทาแรงออก นายธนพรรณ เมืองธรรม

36 เพชรบูรณ น้ําหนาว อบต.โคกมน นางประนอม ปนจันทร

37 แพร เมือง อบต.สวนเขื่อน นายโสรัส คชปญญา

38 แพร หนองมวงไข อบต.ตําหนักธรรม น.ส.ลักษฤทัย โชติมูล

39 แพร หนองมวงไข อบต.ทุงแคว น.ส.สายสมร ศักดิ์สิทธิ์

40 แพร หนองมวงไข อบต.น้ําริด น.ส.นันทภรณ จันทรเพ็ญ

41 แพร หนองมวงไข อบต.แมคํามี น.ส.ณัฐชยา เวียงนาค

42 แพร เมือง ทต.แมคํามี นายชิษณุพงศ อุดคํามี

43 ภูเก็ต เมือง อบจ.ภูเก็ต นายสุนทร แทบทับ

44 ภูเก็ต กะทู ทม.กะทู นายบวรภัค สุขจําเริญ

45 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สวาท นางธัญญานุช โสพาส

46 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาย อบต.น้ําใส นางวัชรี บุญถาน

47 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาย อบต.น้ําใส น.ส.เบญจวรรณ ธุระธรรม

48 ระนอง เมือง ทม.ระนอง นายดิษฐากร สงแสง

49 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู นายพันธุศักดิ์ ศรีธัญรัตน

50 ระยอง ปลวกแดง อบต.ละหาร น.ส.จุฑารัตน ราชพรหมมา

51 ราชบุรี บานโปง อบต.เขาขลุง นางอรุณศรี นวนนาง

52 ราชบุรี บานคา อบต.บานบึง น.ส.มัณฑนา พุทธจอก

53 ราชบุรี บานคา อบต.บานบึง นายพินิจ รมโพรีย

54 ลพบุรี ทาวุง ทต.ทาโขลง น.ส.อัฎฐพร เชื้อเย็น

55 ลพบุรี สระโบสถ อบต.ทุงทาชาง น.ส.นิชนันท ทรงวิรัชอร

56 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.พันนา น.ส.กรวรรณ พรหมศิริ
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57 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบัว นางอรุชาภัทร เกษแกว

58 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว นายธรรมนูญ บุญปลูก

59 สระบุรี เมือง อบต.ดาวเรือง น.ส.ปารีณา อินทรเพชร

60 สระบุรี เมือง อบต.ดาวเรือง น.ส.ปารีณา อินทรเพชร

61 สิงหบุรี เมือง ทม.สิงหบุรี นางนุชนารถ ธนานิตย

62 สิงหบุรี เมือง ทม.สิงหบุรี นางดาราวรรณ วิเลปนะ

63 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.บานใหมไชยมงคล นายสุพจน มีทรัพย

64 สุราษฎรธานี ชัยบุรี อบต.สองแพรก น.ส.สุณีสา ศิริมุสิกะ

65 หนองคาย เมือง ทต.หาดคํา นายประเสริฐศักดิ์ วรรัตน

66 หนองคาย เมือง ทต.หาดคํา นายสิทธิชัย ชัยสาลี

67 อางทอง เมือง ทต.โพสะ น.ส.ธิราพร นาคสีหมอก

68 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ศาลเจาโรงทอง น.ส.พูลผล โสภาภรณ

69 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ศาลเจาโรงทอง นายเฉลิมพล พูลเพ็ชร

70 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ศาลเจาโรงทอง นางวรดา นาคนอย

71 อํานาจเจริญ เมือง ทม.อํานาจเจริญ จาเอกศราวุธ ขันติจิตร

72 อุดรธานี เมือง อบต.หนองไฮ น.ส.หนึ่งฤทัย พาหนองตูม

73 อุดรธานี เพ็ญ ทต.เพ็ญ นางสุพิชญา สุวรรณคาม

74 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานเชียง น.ส.กัลยา เภาสี

75 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานเชียง น.ส.กรรณิกา บุญนาที

76 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.เอือดใหญ น.ส.มุทิตา บุปผาสังข
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1 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.ดงลิง น.ส.นารี เกาะอําไพ

2 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.ดงลิง นายประพล เลิศฤทธิ์

3 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.ดงลิง น.ส.มาลีรักษ โมทยทาง

4 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.โปงน้ํารอน น.ส.อาจินต จันทสงเคราะห

5 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.โปงน้ํารอน นางมาลี ปูนําพา

6 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร น.ส.สุนิสา จันคง

7 ขอนแกน กระนวน อบต.บานฝาง นางอุไรพร แสกระโทก

8 ขอนแกน กระนวน อบต.บานฝาง นางอุไรพร แสกระโทก

9 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.หนองเหียง นางนุชจรี บุญเรือง

10 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.โนนแดง น.ส.นิยมพร อุดมแกว

11 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.โนนแดง น.ส.ดาวรุง รัญชัย

12 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.บานกอก น.ส.สมิตา ศรีตะปญญะ

13 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.บานกอก นางพัชรี ชัยพงษ

14 เชียงราย พาน อบต.มวงคํา นางเอี่ยมศรี แวนไว

15 เชียงราย เมอืง ทต.นางแล นางอรพูน จันทรคํา

16 เชียงราย เมือง ทต.นางแล นางขวัลลักษณ เจริญพร

17 เชียงใหม แมริม อบต.แมแรม นางสุกัญญา ทับกลํ่า

18 ตรัง หาดสําราญ อบต.บาหวี นางสุณี สามารถ

19 ตาก สามเงา อบต.สามเงา นางนภาลัย จันทวงค

20 นครนายก บานนา อบต.บานพริก น.ส.พุธติมา ศิริโต

21 นครปฐม นครชัยศรี อบต.งิ้วราย น.ส.ปยนุช บุรณศิริ

22 นครปฐม เมือง อบจ.นครปฐม นายมาโนชน ปยะนันทจรัสศรี

23 นครปฐม ดอนตูม อบต.ลําเหย นางสุภัสรา รอดเหมน

24 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสูง นางณัฎฐนันท บัวสิงห

25 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองเตาใหญ นางภาวนา พอตาแสง

26 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก นางทิพากร บรรเทิงศักดิ์ศิริ

27 นครสวรรค แมเปน อบต.แมเปน นายอภิชาติ เสมาทอง

28 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นางพรหมณี ศรีมวง

29 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.ศศิกาญจน ใจตรอง

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน รุนที่ 20
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30 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นางจันทรา พุมเจา

31 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.เกศรินทร การะภาพ

32 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นางไอสยา ทองงาม

33 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นางภัคพิชา ธนาบูรณ

34 นราธิวาส ยี่งอ อบต.ละหาร นางเปาซียะห มะดีเยาะ

35 นาน เมือง อบจ.นาน น.ส.อัญชลี แกวตัน

36 บุรีรัมย หวยราช ทต.หวยราช น.ส.นพวรรณ ประเสริฐยิ่ง

37 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.กําเนิดนพคุณ น.ส.ประภัสสร จันทรพรหมมา

38 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด ทต.ไรใหม นางพัชราภรณ เฮงพก

39 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทม.หัวหิน น.ส.นงลักษณ ตะลุมพุก

40 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี อบต.เขานอย น.ส.ศศรัญ อินทวชิรารัตน

41 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี อบต.เขานอย น.ส.ธาสิสา หงษศรี

42 พระนครศรีอยุธยา บางบาล อบต.กบเจา นางกฤษณา ขุนสอาด

43 พังงา ตะกั่วทุง ทต.โคกกลอย นางโสภาภรณ ณ นคร

44 พังงา ตะกั่วทุง ทต.โคกกลอย นางดรุณี อุนทอง

45 พังงา ตะกั่วทุง ทต.โคกกลอย นางอาริญา เสนา

46 พังงา ตะกั่วทุง ทต.โคกกลอย น.ส.รัตนา นกแกว

47 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง อบต.ไผรอบรู นายรุงโรจน เรืองจันทร

48 พิจิตร เมือง อบต.ทาฬอ นางพรทิพย มีเย็น

49 พิษณุโลก ชาติตระการ ทต.ปาแดง น.ส.อภิชญา พุทธรักษ

50 พิษณุโลก ชาติตระการ ทต.ปาแดง นางณฐิกา เกตุสุธรรม

51 เพชรบุรี แกงกระจาน อบต.วังจันทร นางอินทิรา แสงจันทสิทธิ์

52 เพชรบุรี แกงกระจาน อบต.วังจันทร น.ส.ยุพดี วองไว

53 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.กันจุ น.ส.กฤษณา วิตระกูล

54 เพชรบูรณ เมือง อบต.นาปา น.ส.ณัฐนันท พงศไตรปฏก

55 เพชรบูรณ เมือง อบต.นาปา นางพัชรินทร ตางใจ

56 เพชรบูรณ เมือง อบต.นาปา นางชาลิสา ดํารงแดน

57 ภูเก็ต เมือง อบจ.ภูเก็ต น.ส.พรรณระพี แกวสุทธิ์

58 ภูเก็ต เมือง อบจ.ภูเก็ต นางกนกวรรณ พุฑทอง
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59 ภูเก็ต เมือง อบจ.ภูเก็ต นายฤาษิต สุดตันตาภรณ

60 ภูเก็ต เมือง อบจ.ภูเก็ต น.ส.สุดารัตน อนันต

61 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองสิม น.ส.ธัญญารัตน สุธีธรรม

62 มุกดาหาร เมือง อบต.โพนทราย นางเทวี ประชานันท

63 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.โพธิ์ทอง น.ส.อรพงษ เล่ือมใส

64 ระยอง แกลง ทต.กองดิน น.ส.จิตติมา เศรษฐิศักดิ์โก

65 ราชบุรี โพธาราม อบต.ชําแระ นางดวงใจ จรรยา

66 ราชบุรี โพธาราม อบต.ชําแระ น.ส.มยุรี พงษรักษากุล

67 ราชบุรี โพธาราม อบต.ชําแระ นายสมบัติ ศรีวิเชียร

68 ราชบุรี บานโปง ทต.กรับใหญ น.ส.มยุรีย ฐิติอนุกูล

69 ลพบุรี ทาวุง ทต.ทาโขลง น.ส.ทัชตะวัน ทรัพยสิน

70 ลพบุรี เมือง อบจ.ลพบุรี น.ส.กาญจนา ใจดี

71 ลพบุรี เมือง อบจ.ลพบุรี น.ส.นฤมล ปตพี

72 เลย ปากชม อบต.ปากชม น.ส.เพ็ญนภา สงกา

73 เลย เอราวัณ ทต.เอราวัณ นายสุริยา สารวงษ

74 สกลนคร วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส นางปนัดดา อวนอินทร

75 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา น.ส.นภัสนันท จินตสกุล

76 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา นางพิมพใจ ตุกังหัน

77 สตูล ทุงหวา อบต.ขอนคลาน น.ส.สาล่ีขอ ชายเกตุ

78 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ น.ส.ศิริมา แกวไธสง

79 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ น.ส.พรทิพา นันทสมบัติ

80 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.ทรงคนอง น.ส.พัชรเกศ ตั้นซุนหิ้น

81 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.ทรงคนอง น.ส.สุมาลี โศจิธรรมกุล

82 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ น.ส.ปนัดดา จําเนียร

83 สมุทรปราการ บางพลี อบต.ราชาเทวะ นายวัชระ พัฒนประเสริฐ

84 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.บางยาง น.ส.นิตยา หอคํา

85 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.บางยาง น.ส.ณีรณา บุญญขนก

86 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต.หนองหญาปลอง นางยลดา จนัตะวงค

87 สุพรรณบุรี ดานชาง อบต.หนองมะคาโมง น.ส.วัลภา เอี่ยมอดุง
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88 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ อบต.แจงงาม นางปราณภัสสร บุญนิ่ม

89 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย ทต.ดอนเจดีย น.ส.ณัฐกฤตา วัฒนะการุณย

90 สุรินทร จอมพระ อบต.เมืองลิง นายวิธวัฒน ดาทอง

91 หนองคาย เมือง ทต.หาดคํา นางสุพรรณิการ เพ็ชรนิล

92 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.โนนสัง นางน้ําคาง ลิโป

93 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.โคกพุทรา น.ส.ไฉไล ทองประสม

94 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองไฮ น.ส.วรรณเพ็ญ พิมพสุทธิ์

95 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม นางวัฒนา ชางทอง

96 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.หนองสามสี นางภารดี ทองอุน

97 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โคกกลาง นางกัลยาณี วิชาราช

98 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โคกกลาง น.ส.ศิริกัญญา หลาหมอก

99 อุดรธานี กุดจับ อบต.ปะโด น.ส.ศิมาทิพย พิมคีรี

100 อุดรธานี คูแกว อบต.คอใหญ นางอนิตยา พันธพนม

101 อุดรธานี บานผือ อบต.คําดวง น.ส.ฉันทณัฎฐ วงษหาจักร

102 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.เหลาแดง นางลําเนา รัตโน



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ช่ือสกุล หมายเหตุ

1 ชุมพร หลังสวน อบจ.ชุมพร นางจุฬาภรณ พลศร

2 ชุมพร หลังสวน อบจ.ชุมพร น.ส.มณฑาทิพย คงประเทศ

3 ชุมพร หลังสวน อบจ.ชุมพร น.ส.ฐิติมา เดชเรือง

4 เชียงราย พาน อบต.มวงคํา น.ส.กาญจนา ศรีธิ

5 ตาก บานตาก บต.เกาะตะเภา น.ส.นัฐวรรณ สอนไว

6 นครราชสีมา เมือง ทต.หนองไผลอม น.ส.เสาวลักษณ ชาญวิชา

7 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ตะเคียน วาที่ร.ต.ทองเหม ชํานิสูงเนิน

8 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต.หนองบัววง นายบุญศักดิ์ คลองแกว

9 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นางสิริโสภา เปรื่องประเสริฐ

10 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.เขาไมแกว น.ส.จรรยาพร วิวัฒนบวรกุล

11 พิจิตร บางมูลนาก อบต.ภูมิ นายธนาการ บุญกอก

12 พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก นายวิบูล ลิขิตรัตนเจริญ

13 ยโสธร ไทยเจริญ ทต.คําเตย นายวิฑูรย บุญบรรลุ

14 ยโสธร เมือง อบต.ดูทุง นายวิชชา วิเศษแกว

15 รอยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต.หนองแวงควง นางเบ็ญจมาศ ภาคมฤค

16 รอยเอ็ด จังหาร อบต.ปาฝา นางบรรจง ผิวสะอาด

17 ลพบุรี บานหมี่ ทม.บานหมี่ นางสุนทรี เคียนทอง

18 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง นางบัวทิพย อาจปาสา

19 เลย ภูกระดึง อบต.หวยสม นายปรีชา รัตนพงษศิลป

20 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.หนองหาง นางณัฐภรณ ไชยสนาม

21 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคน นายโดม ชนะวรรโณ

22 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.พันนา น.ส.นิภา เสนงาม

23 สกลนคร พังโคน อบต.ตนผ้ึง นายสุวฒัน ส่ือกลาง

24 สตูล ทุงหวา อบต.ขอนคลาน นายสุเทพ ปฏิมินต

25 สตูล ทุงหวา อบต.ขอนคลาน นางโสภีพรรณ ใจดี

26 สุพรรณบุรี เมือง อบต.รั้วใหญ น.ส.วิภาณี ตันเจริญ

27 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.บอกรุ สิบตรีประกาศิต แปลนพิมาย

28 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หัวตะพาน น.ส.รุจิรัตน ยินดี

29 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หัวตะพาน น.ส.สมทรง คูณสุวรรณ

30 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.คอทอง นางสมจิตร ครองยุติ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม  Dream  Weaver รุนที่ 5

ระหวางวันที่   14   -    18  กันยายน    2552
ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ ลําทับ อบต.ลําทับ น.ส.เตือนใจ เปาเงิน

2 กาฬสินธุ สมเด็จ อบต.แซงบาดาล น.ส.ธิติมา วงศสุพรม

3 กําแพงเพชร คลองลาน อบต.สักงาม นายธนบดี สุขขวัญ

4 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง นางวิริญญา บุตรดา

5 ชัยนาท หนองมะโมง อบต.หนองมะโมง น.ส.เสาวณีย พรหมรัตน

6 ชัยภูมิ เมือง อบต.บุงคลา น.ส.วิริยา พื้นชัยภูมิ

7 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.ภูแลนคา นางนิภา อามาตย

8 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สันปูเลย นางพรรณมจารี จันทรทรา

9 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.สันปูเลย นางดารณี วงศแสนศรี

10 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง น.ส.นันธิสา หลวงออนใจ

11 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง นางสุมาลี มาระเงิน

12 ตรัง นาโยง อบต.ชอง นายกิตติภูมิ บัวเพชร

13 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร นางอุไรวรรณ ขาวดี

14 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร นางมณฑิรา เจะสา

15 ตราด เมือง อบต.หวยแรง นางสายสมร ยุติธรรม

16 นครพนม ธาตุพนม อบต.น้ําก่ํา นายนัฐพงษ คําภูแสน

17 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก น.ส.สุภาดี ดอนหลา

18 นครพนม นาแก อบต.พิมาน น.ส.สุราณี จําปา

19 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.โปงแดง น.ส.ชลนิชา หอมสุวรรณ

20 นครราชสีมา ประทาย อบต.ทุงสวาง นางพนิดา แซพิมาย

21 นครราชสีมา พระทองคํา อบต.มาบกราด นางดลธร ชอมสวาง

22 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.เชียรเขา นางอาภาภรณ นามสุข

23 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.ชะมาย น.ส.จนาภรณ รัตนบุรี

24 นครศรีธรรมราช ตรอน อบต.ทองเนียน นางนันทนา สงสุวรรณ

25 นครศรธีรรมราช พรหมคีรี อบต.ทอนหงส นายไพศาล ทิพยมณี

26 นครสวรรค โกรกพระ อบต.ยางตาล นางพรวรา มาลานนท

27 นาน เมือง อบต.ผาสิงห น.ส.ละไมย มูลสิงห

28 บุรีรัมย หนองหงส อบต.เมืองฝาย นายนิธิศ บุญครอบ

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ  รุนที่ 12

ระหวางวันที่   21    -    25  กันยายน   2552
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29 บุรีรัมย โนนสุวรรณ อบต.ทุงจังหัน น.ส.สุจิตตา แซกรัมย

30 บุรีรัมย กระสัง ทต.อุดมธรรม นางอรุณี พิมพเพราะ

31 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ นางกิติยา ชวยมาก

32 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.ตล่ิงชัน น.ส.เจษฎา สุทาศรี

33 พังงา กะปง ทต.ทานา น.ส.มานิดา เพ็ญภักดี

34 พัทลุง ปาบอน อบต.วังใหม น.ส.วนิดา ทะระเกิด

35 พัทลุง ศรบีรรพต อบต.เขายา นายนิวัตน นาคะวิโรจน

36 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง อบต.ไผรอบ นางดวงพร มัชฌิมา

37 พิจิตร บางมูลนาก อบต.ภูมิ น.ส.อัมรา อันไกษร

38 พิษณุโลก วังทอง อบต.ทาหมื่นราม นางสุกันยา แสงประสิทธิ์

39 พิษณุโลก เมือง อบต.งิ้วงาม น.ส.สมพร โพธิ์ดง

40 พิษณุโลก วังทอง อบต.วังทอง น.ส.พันธนา จามิตร

41 เพชรบุรี ทายาง ทต.ทาไมราก นางวันนา มะเจี่ยว

42 เพชรบูรณ เขาคอ ทต.แคมปสน น.ส.สายพิณ ศรีภู

43 แพร เมือง อบจ.แพร นางรุงทิวา อุปส้ัน

44 แพร เมือง อบจ.แพร น.ส.ภควรรณ รัตนานันท

45 ภูเก็ต เมือง ทต.วิชิต น.ส.กัลยากร เฉลิมไทย

46 ภูเก็ต เมือง ทต.วิชิต น.ส.กนกอร อางสกุล

47 ภูเก็ต เมือง ทต.วิชิต นางกมลรัตน ไกรสิทธิ์

48 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองโก นายพงศธร ฆารกุล

49 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.สบปอง น.ส.เพ็ญนภา ชัยยานะ

50 ยโสธร กดุชุม อบต.หนองแหน น.ส.วิลาวัณย ตนพรม

51 ยโสธร กุดชุม อบต.หนองแหน นางพวงผกา เจริญศรี

52 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.โพธิ์ศรีสวาง นายธนพล โฮมแพน

53 รอยเอ็ด เมือง ทต.โนนตาล น.ส.จารุณีย ศรีบุญเรือง

54 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.อุมเมา นายธนากรณ หมั่นการ

55 ระนอง ละอุน อบต.ละอุนเหนือ น.ส.อรชร ชูชาติ

56 ระยอง ปลวกแดง อบต.ละหาร น.ส.ชฎามุก ศรีปรีเปรม
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57 ระยอง ปลวกแดง อบต.ละหาร น.ส.ชฎามุก ศรีปรีเปรม

58 ราชบุรี บางแพ อบต.วัดแกว นางสุภาภรณ อังกาพย

59 ราชบุรี ปากทอ อบต.ดอนทราย นางขวัญตา กรีทวี

60 ราชบุรี ปากทอ อบต.ดอนทราย นางขวัญตา กรีทวี

61 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ตาหลวง น.ส.ปนัดดา คณธิคามี

62 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.ถลุงเหล็ก นายสันชัย สันโดษ

63 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.วังเพลิง น.ส.นลวรรณ มะลิซอน

64 ลพบุรี ทาหลวง อบต.หวัลํา น.ส.ศศิวรรณ สุรีย

65 ลพบุรี ทาหลวง อบต.หัวลํา นายเอกพันธุ พันธุนนท

66 ลพบุรี หนองมวง อบต.ชอนสมบูรณ น.ส.พิมพวิไล ศิริพันธุ

67 เลย วังสระพุง อบต.เขาหลวง น.ส.นุงนภา ถิ่นเขาชี

68 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว น.ส.สุกัญญา แกวพิลา

69 เลย วังสระพุง อบต.ผานอย นางฐานิตา ไชยราช

70 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว น.ส.สุกัญญา แกวพิลา

71 เลย วังสะพงุ อบต.ผานอย นายอดุลย ใสมาศรี

72 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.สรางป น.ส.นิภานันท บุญมานัส

73 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อบต.บึงบอน นางตติยา จันทะศิลา

74 สงขลา เมือง อบต.เกาะยอ นางสุนิสา ไชยชาติ

75 สระบุรี ดอนพุด ทต.ดอนพุด นางอําไพ เหลืองประทีป

76 สระบุรี ดอนพุด ทต.ดอนพุด นางบุญนํา ศรีพยัพ

77 สุราษฎรธานี พนม อบต.พลเถื่อน น.ส.หิรัญญา ชาญณรงค

78 สุรินทร ศรีณรงค อบต.ศรีสุข น.ส.จารุวรรณ กล่ินสุคนธ

79 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.นารุง น.ส.เลิศนภา วงศบุญ

80 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.ยางซาย น.ส.จันทนา เรไร

81 อํานาจเจริญ เมือง ทต.นายม นางระพีพรรณ ไชยพันธ

82 อุดรธานี หนองแสง อบต.หนองแสง น.ส.สุพัตรา มั่งมูล

83 อุดรธานี เพ็ญ ทต.บานธาตุ นายวันชัย แกวอินทร

84 อุดรธานี สรางคอม อบต.นาสะอาด นางนันทกานต อุประ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ  รุนที่ 12

ระหวางวันที่   21    -    25  กันยายน   2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

85 อุดรธานี บานผือ อบต.เมืองพาน นายธีราพร สิงหวงษ

86 อุทัยธานี บานไร อบต.ทัพหลวง นางรัตนกร จันทรสวาง

87 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.นาคาย นางนิรัชฌา สีมาโลฤทธิ์

88 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โพธิ์ใหญ นางรัตนตณา รุมา

89 อุบลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ทาเมือง วาที่รอยตรีจิรวัฒน หวังสวัสดิ์

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

91 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย น.ส.ณัฐธยาพร ทองคําบุตร

92 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย นางปยมาศ สุวรรณา

93 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย นางอัญชิษฐา สยามล

94 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย นายวิทยา เขียวออน

95 อุบลราชธานี เหลาเสือโกก อบต.เหลาเสือโกก น.ส.เปรมจิตร รีรักษ

96 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.เมืองเดช นางอรวรรณ นามโสม

97 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.แดงหมอ น.ส.นิภาพร ทองไทย



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ช่ือสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ อาวลึก ทต.แหลมสัก นายวีรยุทธ หมันคม

2 กาญจนบุรี บอพลอย ทต.หนองรี นายนฤศร สําราญ

3 กาญจนบุรี เมือง อบต.ลาดหญา นายอัครเดช รัตนวรรณ

4 กาญจนบุรี เมือง อบต.ลาดหญา นางญาณนันท มานะดี

5 กาฬสินธุ สมเด็จ อบต.สมเด็จ น.ส.นุจรี ปฏิสนธิ

6 กาฬสินธุ สมเด็จ อบต.สมเด็จ นายปยะ ปญจิต

7 กําแพงเพชร เมือง ทต.คลองแมลาย นายไพบูรณ นาคเกษม

8 กําแพงเพชร เมือง ทต.คลองแมลาย นายอนุชิต เชยงาม

9 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม นางรัตนาภรณ นนทสี

10 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม นางมยุรี กะพันพล

11 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ปนัดดา คําศรีสุข

12 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.พรวิไล มหาวิริโยทัย

13 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ดาราพันธ เปาเปยมทรัพย

14 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน นายวัฒนา สุขโภชน

15 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา น.ส.ยุพาพร พงษสินโยธินสกุล

16 ชลบุรี พานทอง อบต.บานเกา น.ส.จิราพร แจมจํารัส

17 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.หนองดอนไทย นายจีระศักดิ์ เกลอสูงเนิน

18 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.หนองดอนไทย นายไพรวุฒิ ประสันแพงศรี

19 ชัยภูมิ บานแทน ทต.บานแทน นายพนมศักดิ์ สีดาธรรม

20 ชุมพร พะโตะ ทต.พะโตะ จาเอกสายัณห ทองคณารักษ

21 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ํา นายสัตรัตน บัวแกว

22 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ํา นายสุยศ พรหมสุทธิ์

23 ชุมพร เมือง อบจ.ชุมพร นายกิตติพงษ สุกทอง

24 เชียงใหม ดอยสะเก็ด อบต.ปาเมี่ยง นางนิภาพร สุทธคํา

25 ตราด เกาะชาง ทต.เกาะชาง น.ส.สุธาสินี เยาวรัตน

26 ตราด เกาะชาง ทต.เกาะชาง น.ส.ศศิมาพร พัฒยานันท

27 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยมวง น.ส.ขวัญใจ แกวดอนไพร

28 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หวยมวง น.ส.นิยดา โกแสง

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการใชคอมพิวเตอรกับโปรแกรมสํานักงานเบื้องตน  รุนที่  3

ระหวางวันที่   21    -     25  กันยายน   2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ
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ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

29 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงลูกนก นายบุญนาค เลาอรุณ

30 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงลูกนก นายพิษณุ เอ่ียมสงา

31 นครปฐม เมือง อบจ.นครปฐม นายภูวรรณ ปนมณี

32 นครพนม นาหวา อบต.เหลาพัฒนา จ.อ.นวพล รมรุกข

33 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.สูงเนิน น.ส.จุฑารัตน ขํากูล

34 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.สูงเนิน น.ส.ชบา แกวคําแสง

35 นครราชสีมา พระทองคํา อบต.มาบกราด นายสุวัตย หันสันเทียะ

36 นครศรีธรรมราช ทุงสง อบต.นาโพธิ์ นางกัญญา จอูีนเจิม

37 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง น.ส.สาวิตรี สุธาทิพย

38 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง น.ส.พิศณสุภา พิทักษวงค

39 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ นางทิพวรรณ บุญมาก

40 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ นางจิราพัชร อักษรภักดี

41 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.การะเกด น.ส.วิชนี เปล่ียวจิตร

42 นครศรีธรรมราช ชางกลาง อบต.หลักชาง นางธนิศร สวางรัตน

43 นครสวรรค ลาดยาว อบต.หวยน้ําหอม นางลลิลักษณ สังขินท

44 นครสวรรค แมเปน อบต.แมเปน นายปฏิพัฒน นาคะเกศ

45 นครสวรรค แมเปน อบต.แมเปน ส.อ.วิทยา สุวาท

46 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ไพศาล น.ส.กัญญา แสงสี

47 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.หนองแรต น.ส.กุลนาถ เกื้อนุน

48 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์ น.ส.สายานา เจะสุ

49 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.อรัญญิก น.ส.สุพัตรา บรรจงศิริ

50 พิษณุโลก นครไทย อบต.บอโพธ์ิ พ.จ.อ.ธงชัย ชมมี

51 พิษณุโลก นครไทย อบต.บอโพธ์ิ นายเจริญ เย็นขัน

52 แพร เมือง อบต.สวนเขื่อน นายโสรัส คชปญญา

53 มหาสารคาม วาปปทุม อบต.เสือโกก นางสุพิชญา ปะมาระเต

54 ยะลา รามัน อบต.ทาธง นางซารีนา สะมาอุง

55 ยะลา รามัน อบต.ทาธง นางซูไฮลา ประทุมเทศ

56 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.มะอึ น.ส.แสงรุง หมื่นรักษา
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57 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.มะอึ น.ส.ปวีณา มิตรอุดม

58 ระยอง แกลง ทต.กองดิน น.ส.จิตติมา เศรษฐิศักดิ์โก

59 ระยอง เมือง อบจ.ระยอง นายกิติภูมิ กลอมจิต

60 ระยอง เมือง อบจ.ระยอง นายวัชรินทร ซวนขาว

61 ระยอง เมือง อบจ.ระยอง น.ส.ณัฐชา เที่ยงตรง

62 ระยอง เมือง อบจ.ระยอง นางจันทรทรา โสภา

63 ระยอง ปลวกแดง อบต.ตาสิทธิ์ น.ส.ศุภาพร ขวัญกลับ

64 ระยอง วังจันทร อบต.ชุมแสง น.ส.ศรณัยา วรสินธุ

65 ระยอง ปลวกแดง อบต.หนองไร นายณัฐวุฒิ บรรลือทรัพย

66 ระยอง แกลง ทต.บานนา น.ส.ธิดารัตน มุกดาโตษณาสาร

67 ราชบุรี จอมบึง อบต.จอมบึง นายสุปญญา ศรีคํา

68 ราชบุรี จอมบึง อบต.จอมบึง น.ส.รติกร ศรัทธาผล

69 ลําปาง เมือง อบต.บานแลง นายณัฐพงษ อุดมทรัพย

70 สกลนคร เมือง อบจ.สกลนคร น.ส.ตรีสุคนธ แกวบุญใส

71 สกลนคร เมือง อบจ.สกลนคร น.ส.วิภาพร พวงทิพากร

72 สมุทรปราการ เมือง อบต.บางโปรง นายพชร วรการเดชา

73 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางปู น.ส.ไพรรินทร มีความเจริญ

74 สมุทรปราการ บางบอ อบต.คลองดาน จ.อ.วิสูตร สุวรรณ

75 สมุทรปราการ บางบอ อบต.คลองดาน นางอรรจมากรณ บุญโพธิ์ทอง

76 สมุทรปราการ เมือง อบจ.สมุทรปราการ น.ส.ปรารถนา ดวงเงิน

77 สมุทรปราการ เมือง อบจ.สมุทรปราการ น.ส.ชิดชนก อินโต

78 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว น.ส.ชนาภา อิศราพานิชพงศ

79 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว นางสุภชาดา แกวมณี

80 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.บางยาง น.ส.ขนิษฐา ทมยาแกว

81 สระบุรี วังมวง ทต.วังมวง นายกฤษกร หวั่นทอก

82 สิงหบุรี พรหมบุรี ทต.บางน้ําเชี่ยว น.ส.แอน เพิ่มพูล

83 สุราษฎรธานี เวียงสระ อบต.เวียงสระ นายจรูญฤทธิ์ กมัณฑา

84 หนองคาย โพนพิสัย อบต.นาหนัง น.ส.ลําไย แสนทรัพย
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85 หนองคาย โพนพิสัย อบต.นาหนัง น.ส.จิตติมา วิเศษดอนหวาย

86 หนองคาย โพนพิสัย อบต.ชุมชาง น.ส.นุชนา ศรีศิลป

87 หนองคาย โพนพิสัย อบต.ชุมชาง น.ส.สุนันทา ศรีสาระ

88 หนองคาย โพนพิสัย อบต.ชุมชาง นางเจมจิรา ศรีเมือง

89 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.คําหยาด นางสุนันทา สุขรักขินี

90 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.คําหยาด นายสุรินทร ภูริชกานต

91 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.โคกพุทรา นายสานนท เดนดวง

92 อางทอง โพธิ์ทอง ทต.รํามะสกั นางลักขณา กลอนกลาง

93 อางทอง เมือง ทต.โพสะ ส.ต.ท.เปนไท ปานประดิษฐ

94 อุดรธานี บานผือ อบต.เมืองพาน นายธีราพร สิงหวงษ

95 อุดรธานี เพ็ญ ทต.เพ็ญ จาเอกประสิทธิ์ ผาจวง

96 อุดรธานี เพ็ญ ทต.เพ็ญ สิบเอกอิศรา วุฒิเสน

97 อุตรดิตถ บานโคก อบต.มวงเจ็ดตน นางแกนจันทร ศรีบัวรินทร

98 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.ยาง นางชรินยา ทยานสิงห

99 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.นาคาย นายพงศพล พรเจริญ
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