
ที่ จังหวดั อาํเภอ อปท. ช่ือ -สกลุ
1 กระบ่ี ปลายพระยา อบต.คีรีวง นางเพญ็ประภา  เพชรเกอื้

2 กระบ่ี คลองทอม่ อบต.ทรายขาว น.ส.นาํทิพย ์ ชยัเพชร้
3 กระบ่ี คลองทอม่ อบต.ทรายขาว นางจุฑามาศ  รักบุรี

4 กาแพงเพชรํ เมืองกาแพงเพชรํ อบต.วงัทอง นางขวญัจิตร  สารแดง

5 กาแพงเพชรํ เมืองกาแพงเพชรํ อบต.วงัทอง น.ส.ฐานิดา  ฤทธิเยน็์

6  ขอนแกน่ พล ทม.เมืองพล นายประเดิม  นุชเนือ้

7  ขอนแกน่ พล ทม.เมืองพล นางอนงค ์ สิงห์สุวรรณ

8 ขอนแกน่ สึชมพู อบต.สีชมพู นางบุญมี  เวยีงสกุล

9 ขอนแกน่ สึชมพู อบต.สีชมพู นางจรทิพย ์ ไพรเขต

10 ขอนแกน่ เมืองขอนแกน่ ทต.พระลบั นางสวรี  พุทธกนยาั

11 ขอนแกน่ เมืองขอนแกน่ ทต.พระลบั นางสมใจ  ดวงพิมพ์

12 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.พิมพา น.ส.นุชรีย ์ วงิวรณ์

13 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.พิมพา น.ส.ศิริรัตน์  อนนัต์

14 ตราด คลองใหญ่ ทต.คลองใหญ่ น.ส.ยพุิน  ลาภธาํรง

15 ตาก พบพระ อบต.พบพระ น.ส.มาดา  ธาราจารุ

16 ตาก พบพระ อบต.พบพระ น.ส.สุไพรัตน์  มนตรา

17 นครปฐม พุทธมณฑล อบต.มหาสวสัด์ิ น.ส.รุงอรุณ  ยมิยอง่ ่้
18 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม นางกนกรัฐ  กุลเรวฒัน์

19 นครพนม ธาตุพนม ทต.ธาตุพนม นางภทัรภร  มูลสุวรรณ

20 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนตาเถร นางปัทมา  ทองดีนอก

21 นครราชสีมา คง ทต.เทพาลยั นางอธิฐาน  คุณรัตนรุงเรือง่

22 นครราชสีมา คง ทต.เทพาลยั น.ส.อญัชนา  ขอเสริมกลาง

23 บุรีรัมย์ เมือง ทม.บุรีรัมย์ น.ส.สกุลตลา  มวงประเสริฐ่

24 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง นางคนึงนิตย ์ หลงมจัฉา
25 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง นางวไิลลกัษณ์  ชาติเพชร
26 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.หนองเตง็ นางเจษฎาภรณ์  สองแสอง่

รายช่ือผ้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารผ้ดแลเดก็ศนย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจาํปี ู ู ู ู 2554

ร่นที ่ ุ 1  ระหว่างวนัที ่ 15 - 20  พฤศจิกายน  2553

ณ   โรงแรม เดอะ เลก็กาซ่ี  ซอยงามวงศ์วาน 21 ตําบลบางกระสอ อาํเภอเมือง  จังหวดันนทบรีุ



27 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.หนองเตง็ นางวราภรณ์  สุขไข
28 บุรีรัมย์ กระสัง เทศลาลตาํบลสองชนั้ นางวลิาวลัย ์ อุนรัมย์่

29 บุรีรัมย์ กระสัง เทศลาลตาํบลสองชนั้ น.ส.วารุณี  จะรอนรัมย์
30 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.กระสัง น.ส.อุษณีย ์ ชยัหมก
31 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.กระสัง น.ส.สุทธิดา  มูลชขยัสุข
32 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.อุดมธรรม นางมณี  นารีรัมย์
33 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.อุดมธรรม นางบุญมา  ขจีฟ้า
34 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.กนทรารมย์ั น.ส.ศุภรัตน์  สติภา
35 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.กนทรารมย์ั นางรัตนา   นิสัยรัมย์
36 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.สูงเนิน นายคมสันต ์ แซอึง่

37 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.สูงเนิน นายปัญญา  สมเยน็
38 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.ลาํดวน นางเพญ็  พะนิรัมย์
39 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.ชุมแสง นางสุติมา  หอมจนัทร์
40 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.ศรีภูมิ น.ส.นุสรา  บุตรทร
41 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.ศรีภูมิ นางอารีรัตน์  ทุมทอง
42 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.หว้ยสาํราญ น.ส.ปรัดดา  วาทิราอยรัมย์
43 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.หว้ยสาํราญ น.ส.วรรณา  หอมขจร
44 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.บา้นปรือ นายธีระยทุธ  คาํทอง
45 บุรีรัมย์ กระสัง อบต.เมืองไผ่ นางรัชนีกรณ์  นะเรียงรัมย์
46 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.โคกสวาง่ นางกณหา  จีนกลางั

47 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.โคกสวาง่ น.ส.ลกัษณา  บุบผามาโล
48 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.ทุงกระเตน็่ น.ส.อรปรียา  คะกะเนปะ
49 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.ทุงกระเตน็่ นางนิยม  สาติยะ
50 บุรีรัมย์ หนองก่ี ทต.ดอนอะราง นางลกัขณา  จุมพลนอ้ย
51 บุรีรัมย์ หนองก่ี ทต.ดอนอะราง นางประภาศรี  หินออน่

52 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.ทาโพธิชยั่ ์ น.ส.ประทีป  เมืองจนัทร์
53 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.บุกระสัง น.ส.นภาพรรณ  รัตนะ
54 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.ทุงกระตาดพฒันา่ นางอุศา  เมา้ชุมแสง
55 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.ทุงกระตาดพฒันา่ น.ส.สุธาทิพย ์ เจริญดี
56 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.เมืองไผ่ นางสมบูรณ์  สีจนัทา
57 บุรีรัมย์ หนองก่ี อบต.เมืองไผ่ น.ส.พรทิวา  ไชยพิมพา



58 บุรีรัมย์ หนองก่ี ทต.หนองก่ี น.ส.ขนิษฐา  สุขแสวง
59 บุรีรัมย์ หนองก่ี ทต.หนองก่ี น.ส.สมพร  สมฤทธ์ิ
60 บุรีรัมย์ บา้นใหมไชยพจน์่ อบต.หนองเยอืง นางไสว  จอดนอก
61 บุรีรัมย์ บา้นใหมไชยพจน์่ อบต.ทองหลาง นางกงแกว  นครภกัดีิ ้่
62 บุรีรัมย์ บา้นใหมไชยพจน์่ อบต.แดงใหญ่ นางวาสนา  โสภณั
63 บุรีรัมย์ บา้นใหมไชยพจน์่ อบต.แดงใหญ่ น.ส.สาวติรี  เทียมไธสง
64 บุรีรัมย์ บา้นใหมไชยพจน์่ อบต.กสูวนแตง่ นางนิตยา  ทูลไธสง
65 บุรีรัมย์ บา้นใหมไชยพจน์่ อบต.หนองแวง นางจิรธยา  ทบัไธสง
66 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ตาจง นางมณี  นิยมตรง
67 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ตาจง นางระเบียบ  บุญมี
68 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ละหานทราย นางชนิกานต ์ ธิติรัตนโชติ
69 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ละหานทราย น.ส.มาฑพร  เครือพงษศ์กัด์ิ
70 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.สาํโรงใหม่ นางสาํเภา  ใสสดศรี
71 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.สาํโรงใหม่ นางรัชนีพร  นนทสุวรรณ
72 บุรีรัมย์ ละหานทราย อบต.โคกวาน่ น.ส.นุชนารรถ  ศรีสุวรรณ์
73 บุรีรัมย์ ละหานทราย อบต.โคกวาน่ นางปราณี  นุชสาย
74 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.หนองบวั นางสมบูรณ์   จิวจงัหรีด๋
75 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.หนองบวั น.ส.ชวย  ทองกระโทก่

76 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.โคกมะมวง่ นางสุดา  จิรัมย์
77 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.โคกมะมวง่ น.ส.วนัเพญ็  เหลืองกระโทก
78 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.หูทาํนบ นางปริศนา  พาราศรี
79 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.หูทาํนบ น.ส.แสงดาว  เจริญรักา
80 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.ไทยเจริญ น.ส.ยพุา  เอโ้ถบุตร
81 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต.ไทยเจริญ น.ส.ศศราภรณ์  เหมือนสิงห์
82 บุรีรัมย์ ปะคาํ ทต.ปะคาํ น.ส.อารีรัตน์  หาญประโคน
83 บุรีรัมย์ ปะคาํ ทต.ปะคาํ น.ส.ปิยธิดา  ศรีกาฬสินธ์ุ
84 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยรติี ทต.ถาวร น.ส.วรารัตน์  พงษล์ะออ
85 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยรติี อบต.อีสานเขต นางจิรัชญา  กระแสโสม
86 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยรติี อบต.เจริญสุข น.ส.สุทธิณี  ศรีผดุง
87 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยรติี อบต.เจริญสุข น.ส.อุทยัรัตน์  กอนเสมา้

88 บุรีรัมย์ พุทธไธสง อบต.บา้นยาง นางณฐัพร  เหลานอก



89 บุรีรัมย์ พุทธไธสง อบต.บา้นยาง นางปินผกา  กอบกาญจนพฤติ
90 บุรีรัมย์ พุทธไธสง อบต.บา้นยาง น.ส.ยอดธิมา  มนตรี
91 บุรีรัมย์ พุทธไธสง อบต.บา้นยาง น.ส.รุงเพชร  กางไธสง่

92 บุรีรัมย์ พุทธไธสง อบต.บา้นแวง นางทิพยก์านดา  ฉาไธสง
93 บุรีรัมย์ พุทธไธสง อบต.บา้นแวง น.ส.กรทิพย ์ เครือพงษศ์กัด์ิ
94 บุรีรัมย์ บา้นดาน่ ทต.บา้นดาน่ นางวนัเพญ็  บาํรุงแควน้
95 บุรีรัมย์ บา้นดาน่ ทต.บา้นดาน่ นางมะละวลัย ์ อินทรสาํราญ
96 บุรีรัมย์ บา้นดาน่ อบต.โนนขวาง นางสุนนัท ์ ขาบดาบ
97 บุรีรัมย์ บา้นดาน่ อบต.โนนขวาง น.ส.รัดดา  วเิศษวงษา
98 บุรีรัมย์ บา้นดาน่ อบต.ปราสาท นางอินทิรา  คาํกวน
99 บุรีรัมย์ บา้นดาน่ อบต.ปราสาท นางนงลกัษณ์  จิตตววิฒันา

100 บุรีรัมย์ สตึก อบต.สมานชยั นางรัศมี   จนัทร์สุวรรณ
101 บุรีรัมย์ สตึก อบต.สมานชยั นางบุญมา  มะลิซอ้น
102 บุรีรัมย์ สตึก อบต.ดอนมนต์ น.ส.ธญัดา  พรมพิลา
103 บุรีรัมย์ สตึก อบต.ดอนมนต์ นางจนัทร์ฉาย  ศรีฉายา
104 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธ์ิ อบต.หนองโพรง นางนนัทน์ภสั  ทพัขวา

105 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี น.ส.กาญดา  โพธิสา์

106 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี นายสมปอง  ไชยบุรุษ
107 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี น.ส.เบญจวรรณ  สีมา
108 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี น.ส.พทัยา  เสียงเยน็
109 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทต.โคกมะกอก นางวไิลศรี  นิลศิริ
110 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.ทางาม่ นางทองใบ  ตอแตม้่

111 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต.ทางาม่ นางสุลี  ชางเกบ่ ็

112 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.บา้นนา น.ส.สายวารินทร์  ปุตตะ
113 ปราจีนบุรี นาดี อบต.แกงดินสอ่ น.ส.พาช่ืน  จนัดา
114 ปราจีนบุรี นาดี อบต.แกงดินสอ่ น.ส.สายฝน  จนัทร์ทรง
115 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธ์ิ อบต.หนองโพรง น.ส.วนัฑนา  คงเสือ
116 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธ์ิ อบต.ทาตูม่ นางจนัทร์จิรา  เครือแป้น
117 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.จิตรลดา  พดูคลอง่

118 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.ปนยา  บุญแตง่

119 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา นางนงลกัษณ์  มูลราช



120 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.จรัลศรี  ทรัพยสุ์จริต

121 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.สุนนัท ์ ถึงสุข

122 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.เกศินี  บุญจิตร

123 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.สุดารัตน์  ทองเกดิ

124 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.ขวญัตา  พงษแ์ดง

125 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.รําพึง  ไตรถาวร

126 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.ไพเราะ  เพียรกลา้

127 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา น.ส.วรรณา  เพียรกลา้

128 พะเยา ดอกคาํใต้ ทม.ดอกคาํใต้ น.ส.วาสนา  ชาํนาญหลอ่

129 พะเยา ดอกคาํใต้ ทม.ดอกคาํใต้ นางแดง  สุนสะดี

130 พะเยา ดอกคาํใต้ ทม.ดอกคาํใต้ น.ส.ลาํพึง  ภิมุข

131 พะเยา ดอกคาํใต้ ทม.ดอกคาํใต้ น.ส.จุฑามาศ  สมจิตต์

132 พะเยา ดอกคาํใต้ ทต.บา้นถาํ้ นางศุภวรรณ  มากสุข

133 พะเยา ดอกคาํใต้ ทต.บา้นถาํ้ นางสายลอ  อินตะ๊สาร

134 พะเยา ดอกคาํใต้ ทต.หว้ยลาน น.ส.กนกวรรณ  เจนใจ

135 พะเยา ดอกคาํใต้ ทต.หว้ยลาน น.ส.มนสัว ี ลาํปน

136 พะเยา ดอกคาํใต้ อบต.ดงสุวรรณ น.ส.สุดารัตน์  สมศรี

137 พะเยา ดอกคาํใต้ อบต.บา้นปิน น.ส.เกศกนก  เผาตะ๊ใจ่

138 พะเยา ดอกคาํใต้ อบต.สันโคง้ นางวรรณา  พนัธ์พืช
139 พะเยา ดอกคาํใต้ อบต.หนองหลม่ นางมิเรียม  นามจกัร
140 พะเยา ดอกคาํใต้ อบต.หนองหลม่ นางลกัษิกา  เรือนสอน
141 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บา้นตํ๊า นางสุพรรณ์  ออ้ยงาม

142 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บา้นตํ๊า นางสมเกยรติ  เจียมผนัี

143 พะเยา เมืองพะเยา ทต.แมกา่ นางธญัลกัษณ์  เงินเยน็

144 พะเยา เมืองพะเยา ทต.แมกา่ นางรัชนรี  แกวกา้ ๋

145 พะเยา ภูกามยาว ทต.ดงเจน นางสุริยา  เผาศรีชยั่

146 พะเยา ภูกามยาว ทต.ดงเจน นางวาทินี  สิงห์แกว้

147 พะเยา จุน ทต.จุน นางอาํพร  คุณารูป

148 พะเยา จุน ทต.จุน นางชุดารัตน์  วงคจู์

149 พะเยา จุน ทต.เวยีงลอ นางกงดาว  ใจสีิ่
150 พะเยา จุน ทต.หงส์หิน นางนิติการณ์  สักลอ



151 พะเยา จุน ทต.หงส์หิน นางวไิลลกัษณ์  ดวงศรี

152 พะเยา เชียงคาํ ทต.ฝายกวาง นางจนัทร์ฟอง  จนัทิมา

153 พะเยา เชียงคาํ ทต.ฝายกวาง นางกานดา  วงศร์าษฎร์

154 พะเยา เชียงมวน่ ทต.เชียงมวน่ นางดวงมาลย ์ สุริยะ

155 พะเยา เชียงมวน่ ทต.เชียงมวน่ นางเจนจิรา  ขนัแขง็

156 พะเยา ปง ทต.งิม น.ส.ธิดารัตน์  หอมนาน

157 พะเยา ปง ทต.งิม น.ส.สุชาวดี  ทาํดี

158 พะเยา แมใจ่ ทต.บา้นเหลา่ น.ส.หอมนวล  ป๊อกบุญเรือง

159 พะเยา แมใจ่ ทต.บา้นเหลา่ น.ส.เครือวรรณ  ใจจม

160 พะเยา เมืองพะเยา อบต.จาํป่าหวาย นางชรินทร์  ใฝ่ใจ

161 พะเยา เมืองพะเยา อบต.จาํป่าหวาย นางปรียา  ภาระจาํ

162 พะเยา เมืองพะเยา อบต.แมนาเรือ่ นางกุลสตรี  กุลบุตร

163 พะเยา ภูกามยาว อบต.หว้ยแกว้ น.ส.สมจิตร  สิงห์แกว้

164 พะเยา จุน อบต.พระธาตุขิงแกง นางเรือนแกว  ขนัทะ้

165 พะเยา จุน อบต.พระธาตุขิงแกง น.ส.นิตยา  คุณารูป

166 พะเยา เชียงคาํ อบต.เจดียค์าํ น.ส.กมลทิพย ์ กลินหอม่
167 พะเยา เชียงคาํ อบต.เชียงบาน นางระพี  มงัคลาด

168 พะเยา เชียงคาํ อบต.เชียงบาน นางรัตนากร  รัตนะ

169 พะเยา เชียงคาํ อบต.แมลาว่ น.ส.สุหลิน  วงศแ์กว้

170 พะเยา เชียงคาํ อบต.แมลาว่ น.ส.กลยาณี  หายโศรกั

171 พะเยา เชียงคาํ อบต.รมเยน็่ นางสายพิน  หายทุกข์

172 พะเยา เชียงคาํ อบต.รมเยน็่ น.ส.ศิวริน  ศรีจนัทร์

173 พะเยา เชียงคาํ อบต.อางทอง่ น.ส.อมัภิกา  กาติบ๊
174 พะเยา เชียงคาํ อบต.อางทอง่ นางราตรี  กาติบ๊
175 พะเยา ภูซาง อบต.เชียงแรง นางมอ้น  คาํสอน

176 พะเยา ภูซาง อบต.ทุงกลว้ย่ นางจนัทร์  สักแกว้

177 พะเยา เชียงมวน่ อบต.สระ นางบุญชุม  กาหลง

178 พะเยา ปง อบต.งิม นางพิกุล  เข่ือนแกว้
179 พะเยา ปง อบต.ปง น.ส.วภิารัตน์  ยาวลิะ
180 พะเยา ปง อบต.ปง นางแสงเดือน  เชียงพรม
181 พะเยา ปง อบต.ออย นางอารุณ  สุวรรณโน



182 พะเยา ปง อบต.ออย น.ส.เรณู  คิดดี
183 พะเยา แมใจ่ อบต.เจริญราษฎร์ นางจารุณี  แกววรรณรัตน์้

184 พทัลุง ศรีบรรพต อบต.ตะแพน นางอารี  ละอองแกว้

185 พิษณุโลก วงัทอง ทต.วงัทอง น.ส.รัตนา  อยบูา้นคลอง่

186 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.วงัยาง นางชนดัดา  สิงห์สถิตย์

187 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.วงัยาง น.ส.ประกายทอง  พฒันมงคล

188 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ ทน.ภูเกต็ นางปวนัรัตน์  ชูแกว้

189 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ ทน.ภูเกต็ น.ส.อรัญญา  คงนาค

190 ภูเกต็ ถลาง ทต.เชิงทะเล น.ส.อริศรา  อิสลาม

191 ภูเกต็ ถลาง ทต.เชิงทะเล น.ส.ดาราณี  อุดมผล

192 แมฮองสอน่ ่ แมลานอ้ย่ ทต.แมลานอ้ย่ นางอรทยั  จนัจาเร

193 แมฮองสอน่ ่ แมลานอ้ย่ ทต.แมลานอ้ย่ นางเสาวนีย ์ รัตนพนูสุข

194 แมฮองสอน่ ่ แมลานอ้ย่ อบต.แมโถ่ นางอุไรวรรณ  ขนาํกอแกว่ ้

195 แมฮองสอน่ ่ แมลานอ้ย่ อบต.แมโถ่ น.ส.จนัทร์ทิพย ์ มือแป

196 แมฮองสอน่ ่ แมลานอ้ย่ อบต.แมลานอ้ย่ นางอุไร  ไพรสวาง่

197 แมฮองสอน่ ่ แมลานอ้ย่ อบต.แมลานอ้ย่ นางอุทยัทิพย ์ สุขมา

198 ยะลา ยะหา อบต.กาตอง นางสากเราะ  ดอรอเฮงี

199 ยะลา ยะหา อบต.กาตอง นางฮาสานะ  นิโอะ

200 ร้อยเอด็ จตุรพกัพิมาน ทม.หงส์ นางกติยา  ไชยหงษส์าิ

201 ร้อยเอด็ จตุรพกัพิมาน ทม.หงส์ นางวลัยา  ทองกลาง

202 ลาํปาง เมืองลาํปาง อบต.ตน้ธงชยั นางสุภาพร  คุณมี

203 ลาํพนู เมืองลาํพนู อบต.สันป่าสัก นางพรรณี  ศิริตึง

204 ลาํพนู เมืองลาํพนู อบต.ศรีบวับาน นางลาวลัย ์ ลาํพิมาย

205 ลาํพนู เมืองลาํพนู อบต.ศรีบวับาน นางโสภิต  ใจตึง

206 ลาํพนู เมืองลาํพนู ทต.มะเขือแจ้ นางธนัยากร  สินธุปัน

207 ลาํพนู เมืองลาํพนู ทต.มะเขือแจ้ นางปรารถนา  ใจมณี

208 ลาํพนู เมืองลาํพนู ทต.เหมืองจ้ี นางลาวรรณ์  จีรัตน์้

209 ลาํพนู เมืองลาํพนู ทต.เหมืองงา่ น.ส.ศิริวรรณ  อยศูรี่

210 ลาํพนู เมืองลาํพนู ทต.บา้นแป้น นางชชัวรรณ  ธนะเวช

211 ลาํพนู เมืองลาํพนู ทต.บา้นแป้น น.ส.วชัราพร  โตะ๊เงิน



212 ลาํพนู เมืองลาํพนู ทต.ตาํบลริมปิง น.ส.พิชญา  บุญมาศิริ

213 ลาํพนู เมืองลาํพนู ทต.บา้นกลาง น.ส.ศิริพร  ชยัศรีมา

214 ลาํพนู เมืองลาํพนู ทต.บา้นกลาง นางอนุสรณ์  ตนักลาง

215 ลาํพนู เวยีงหนองลอง่ ทต.หนองยวง นางกงกาญจน์  ตะ๊เสาร์ิ่

216 ลาํพนู เวยีงหนองลอง่ ทต.หนองลอง่ นางจีรวฒัน์  ไอยรัตน์

217 ลาํพนู เวยีงหนองลอง่ ทต.หนองลอง่ นางจิราพร  เทพแกว้

218 ลาํพนู ป่าซาง อบต.บา้นเรือน นางอนงค ์ แผนดี่

219 ลาํพนู ป่าซาง อบต.ทาตุม้่ นางใอมรา  สักเส็ด

220 ลาํพนู ป่าซาง อบต.นครเจดีย์ นางจุรีพร  เนตรผาบ

221 ลาํพนู ป่าซาง อบต.นครเจดีย์ น.ส.จิระภา  วญิญายอง

222 ลาํพนู ป่าซาง ทต.มะกอก นางประไพ  ปันผสม

223 ลาํพนู ป่าซาง ทต.ป่าซาง น.ส.วรัญญา  สุยะใหญ่

224 ลาํพนู ป่าซาง ทต.ป่าซาง น.ส.ปวณีา  อมัรานนท์

225 ลาํพนู ทุงหวัชา้ง่ ทต.ทุงหวัชา้ง่ น.ส.ศุภชัญา  กายาเมา

226 ลาํพนู ทุงหวัชา้ง่ อบต.ทุงหวัชา้ง่ น.ส.สุทิน  คาํหลา้

227 ลาํพนู ทุงหวัชา้ง่ อบต.ทุงหวัชา้ง่ น.ส.พรรษา  สุต๋า

228 ลาํพนู ทุงหวัชา้ง่ อบต.บา้นปวง นางภทัราภรณ์  ปวงมาลยั

229 ลาํพนู ทุงหวัชา้ง่ อบต.ตะเคียนปม นางนฤมล  ปัญโญ

230 ลาํพนู ทุงหวัชา้ง่ อบต.ตะเคียนปม น.ส.ปรารถนา  มาสา

231 ลาํพนู บา้นโฮง่ อบต.เหลายาว่ นางคนึงนิต  ฤทธิเรือนคาํ์

232 ลาํพนู บา้นโฮง่ อบต.เหลายาว่ นางพิกุล  กาวนิ

233 ลาํพนู บา้นโฮง่ อบต.ป่าพลู นางเกษร  ศีลธรรม

234 ลาํพนู บา้นโฮง่ อบต.ป่าพลู นางนภสัสร  ปัญญาวงค์

235 ลาํพนู บา้นโฮง่ อบต.ป่าพลู นางอรวรรณ  ไชยเดช

236 ลาํพนู แมทา่ ทต.ทากาศ น.ส.อรพินธ์  ศิริกาศ

237 ลาํพนู แมทา่ ทต.ทากาศ น.ส.นก  บุตร์ดา

238 ลาํพนู แมทา่ ทต.ทาทุงหลวง่ นางอรนุช  แปงปัน

239 ลาํพนู แมทา่ ทต.ทากาศเหนือ นางสกาวทิพย ์ วโิรจน์พนากุล
240 ลาํพนู แมทา่ ทต.ทากาศเหนือ นางแสงจนัทร์  ทนะเงิน
241 ลาํพนู แมทา่ อบต.ทาแมลอบ่ นางจินดารัตน์  ทนัวนั



242 ลาํพนู ล้ี ทต.ศรีวชิยั นางวไิลวรรณ  ปวนปันคาํ

243 ลาํพนู ล้ี ทต.ศรีวชิยั นางพิพนั  ตากนทะั

244 ลาํพนู ล้ี ทต.ศรีวชิยั นางนงนุช  แปงชยั

245 ลาํพนู ล้ี ทต.แมตืน่ นางไพรทนา  พุทธิมา

246 ลาํพนู ล้ี อบต.แมตืน่ นางกนยา  อุตทาั

247 ลาํพนู ล้ี อบต.ป่าไผ่ นางพชัรินทร์  แกวคือ้

248 ลาํพนู ล้ี อบต.ป่าไผ่ น.ส.สายทิพย ์ สิงหนาท

249 ลาํพนู ล้ี อบต.นาทราย นางพิชญา  อุตระ

250 ลาํพนู ล้ี อบต.นาทราย นางจิราพร  ปูอุตรี

251 ลาํพนู ล้ี อบต.นาทราย นางตุลาพร  สุรินทร์วงค์

252 ลาํพนู ล้ี อบต.แมลาน่ นางคาํมูล  วโิยค

253 สกลนคร กุดบาก อบต.กุดบาก น.ส.วจิิตรา  แสงสิทธ์ิ
254 สกลนคร กุดบาก อบต.กุดบาก นางยพุิน  กลางประพนัธ์
255 สกลนคร กุดบาก อบต.นาวมอง่ น.ส.ผานตะวนั  โถแกวเขียว่ ้

256 สกลนคร กุดบาก อบต.นาวมอง่ น.ส.สมยั  วสุิภี
257 สกลนคร วาริชภูมิ ทต.ปลาโหล นางวนัเพญ็  หลา้อามาตย์
258 สกลนคร วาริชภูมิ ทต.คาํบอ่ นางศรีสุวรรณ  พรมพิทกัษ์
259 สกลนคร วาริชภูมิ ทต.คาํบอ่ น.ส.วมิลรัตน์  ขาวขนัธ์
260 สกลนคร วาริชภูมิ อบต.คอ้เขียว น.ส.มณีวรรณ  สุพินิจ
261 สกลนคร วาริชภูมิ อบต.คอ้เขียว นางสมหวงั  สุนทร
262 สกลนคร วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ น.ส.เกสร   วารีย์
263 สกลนคร วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ นางศิริวรรณ  เหมะธุลิน
264 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ธาตุ น.ส.นาถ  ไชยรบ
265 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ธาตุ น.ส.นนัธิญา  อุนวเิศษ่
266 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.เจริญศิลป์ นางนามวกิา  มอมเมาะ
267 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.บา้นเหลา่ นางไพรวรรณ  วงคลิ์ลา
268 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.ทุงแก่ นางบรรทม  เงินกลม
269 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.บา้นเหลา่ น.ส.จุลณะภา  สีหาราช
270 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน น.ส.รัตนาภรณ์  พรมวงษ์
271 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน นางณะริน  ณ ลาํปาง
272 สกลนคร บา้นมวง่ อบต.มวง่ นางภทัรียา  อินทรสิทธ์ิ



273 สกลนคร บา้นมวง่ อบต.ดงหมอ้ใต้ นางนิศาชล  แงพรหม่
274 สกลนคร บา้นมวง่ อบต.ดงหมอ้ทอง นางศิริพรรณ  พวงภู่
275 สกลนคร บา้นมวง่ อบต.บอแกว่ ้ น.ส.เตม็เดือน  ธาตุลอง
276 สกลนคร บา้นมวง่ อบต.มาย น.ส.อญัญารัตน์  วจิิตรศิลป์
277 สกลนคร บา้นมวง่ อบต.ดงเหนือ นางอรษา  ดาวรุงโรจน์่
278 สกลนคร บา้นมวง่ ทต.หว้ยหลวั นางสุพรรณี  สุขพนัธ์
279 สกลนคร บา้นมวง่ ทต.หว้ยหลวั นางกาญจนา  นาวศิรี
280 สกลนคร บา้นมวง่ ทต.หว้ยหลวั นางยพุเยาว ์ หากนได้ั
281 สกลนคร อากาศอาํนวย ทต.อากาศอาํนวย นางอนุสรณ์  หตัถสาร
282 สกลนคร อากาศอาํนวย ทต.อากาศอาํนวย นายสุวทิย ์ ตุยไชย่
283 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต.อากาศ น.ส.ดารณี  แจนโกนดี
284 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต.บะหวา้ นางประภสัชโรชา  ไชยวงศษ์า
285 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต.ทากอน่ ้ นางขวญัใจ  แสงวลิยั
286 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต.โพนแพง นางณฐัทนิษา  พลรัตน์
287 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต.โพนแพง นางบงัอร  เพื่อนใจ
288 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต.วาใหญ่ นางปวณีา  งิวโสม้
289 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต.วาใหญ่ นางศุภกาญจน์  มอญขาม
290 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต.นาฮี นางรุงตะวนั  ขานคาํภา่
291 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต.นาฮี นางลาํไย  คาํพิพจน์
292 สกลนคร เมืองสกลนคร ทม.เมือง น.ส.สุภาพร  แสนเสนา
293 สกลนคร เมืองสกลนคร ทม.เมือง นางอรดี  มุทเสน
294 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.เหลาปอแดง่ น.ส.สุพตัรา  พิมพมี์ลาย
295 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ขมิน้ น.ส.อรอุมา  อินทรีย์
296 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ดงชน นางลดัดาวลัย ์ สอนอาจ
297 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.งิวดอน้ ่ น.ส.สุดารัตน์  เกาใจ
298 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.มวงลาย่ น.ส.บุญเฉลา  ชินบุตร
299 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.มวงลาย่ นางยศวดี  ศรีษะเนตร
300 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ดงมะไฟ น.ส.ทศันีย ์ พลไชย

301 สงขลา เมืองสงขลา อบต.เกาะยอ น.ส.กาญจนา  เมืองสพรรณ

302 สงขลา เทพา ทต.ลาํไพล น.ส.ศรีนทรญา  ลาเตะ

303 สงขลา เทพา ทต.ลาํไพล นางนิตยา  จนัทร์พรมทอง

304 สงขลา เทพา ทต.ลาํไพล นางนาซีเร๊าะ  สามนัดี



305 สงขลา เทพา อบต.เทพา น.ส.ปานใจ  หดัขะเจ

306 สงขลา เทพา อบต.เทพา น.ส.สุนีย ์ เขตเทพา

307 สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบา้ นางรัญชนก  เกศศรีพงษศ์า

308 สงขลา เทพา อบต.เกาะสะบา้ นายสิทธิชยั  นวมโคกสูง

309 สงขลา เทพา อบต.ทามวง่ ่ นางอาเสียะ  อูสมนั

310 สงขลา เทพา อบต.ทามวง่ ่ น.ส.วชุิตา  เภามี

311 สงขลา เทพา อบต.ปากบาง นางนาริษา  เจะ๊ดอมะ

312 สงขลา เทพา อบต.ปากบาง นางจิรา  ดอเล๊าะ

313 สงขลา เทพา อบต.สะกอม น.ส.สารียะ๊  อนนัทบริพงค์

314 สงขลา เทพา อบต.สะกอม น.ส.เสาวณี  สันสะและ

315 สงขลา เทพา อบต.ทาชะมวง่ ่ นายประภาส  ดว้งอินทร์

316 สงขลา เทพา อบต.ทาชะมวง่ ่ นางณฐันนัทื  อนนัตณรงค์

317 สงขลา เทพา อบต.ทาชะมวง่ ่ น.ส.หทยัรัตน์  ศรีสุพรรณ

318 สงขลา จะนะ อบต.สะพานไมแ้กน่ นายวจิิตร  ดวงแกว้

319 สงขลา จะนะ อบต.สะพานไมแ้กน่ นางบุบผา  แกวยอดทอง้
320 สงขลา จะนะ อบต.ทบัชา้ง น.ส.สุภารัตน์  การุณ
321 สงขลา จะนะ อบต.ทบัชา้ง น.ส.ววรีวรรณ  คงเพช็ร
322 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี นางพนัธ์วลี  เพช็รคง
323 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี นางพรพิมล  ชวยชูวงศ์่
324 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี นางชนิดา  ทองขาว
325 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี นส.จิรภรณ์  บุญอาํนวย
326 สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง นางสุรีย ์ ไชยพรหม
327 สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง นางเยาวเรศ  ทองคาํ
328 สงขลา นาทวี อบต.นาหมอศรี นงอภิญญา  ชวยเทพ่
329 สงขลา นาทวี อบต.ทาประดู่ ่ นางวาสนา  เอียดยอด
330 สงขลา นาทวี อบต.ทาประดู่ ่ นางสุกริญา  ไชยรัตน์
331 สงขลา รัตภูมิ อบต.ควนรู น.ส.กนกวรรณ  โชวส์งวน
332 สงขลา รัตภูมิ อบต.ควนรู นางพิมพช์นิสร  หนูวไิลใส
333 สงขลา รัตภูมิ อบต.ควนรู นางจนัทร์จิรา  มณีรัตน์
334 สงขลา รัตภูมิ อบต.เขาพระ น.ส.มลฤดี  ชมภูดโกด
335 สงขลา รัตภูมิ อบต.เขาพระ น.ส.นุชรี  แกสพะวงค์้



336 สงขลา รัตภูมิ ทต.กาแพงเพชรํ น.ส.เกษรา  ภูธวชัยั่
337 สงขลา รัตภูมิ ทต.นาสีทอง น.ส.รจนา  เสียงดงั
338 สงขลา รัตภูมิ ทต.นาสีทอง น.ส.สมศรี  พนัธ์คีรี
339 สงขลา รัตภูมิ อบต.คูหาใต้ น.ส.จรวยพร  ศรีวะปะ
340 สงขลา สะเดา อบต.ปาดงัเบซาร์ นางยามีล๊ะ  โส๊ะเบญ็อาหลี
341 สงขลา สะเดา อบต.ปาดงัเบซาร์ นางตอฮาเราะ  เปาะเล๊าะ่
342 สงขลา สะเดา อบต.เขามีเกยรติี น.ส.สุจินนัท ์ ดินนุย้
343 สงขลา สะเดา อบต.ปริก น.ส.มณฑรา  คงสุข
344 สงขลา สะเดา อบต.ปริก น.ส.วราภรณ์  ทองมี
345 สงขลา สะเดา อบต.ทาโพธิ่ ์ นางสุภารัตน์  นนัทภกัด์ิ
346 สงขลา สะเดา อบต.ทาโพธิ่ ์ น.ส.สุรียพ์ร  สันหรน
347 สงขลา สะเดา ทต.ปริก นางสุภาพร  ดาํทองแกว้
348 สงขลา สะเดา ทต.ปริก น.ส.หสัณีย ์ เหล็มหมนั
349 สงขลา สะเดา ทม.ปาดงัเบซาร์ น.ส.ณิชาภทัร  ดารารัตน์
350 สงขลา สะเดา ทม.ปาดงัเบซาร์ น.ส.สมพร  แตหละ่


