
ที่ จังหวดั อาํเภอ อปท. ช่ือ -สกลุ
1 กระบ่ี เกาะลนัตา อบต.คลองยาง นางกรรณิกา  โวหาร
2 กระบ่ี เกาะลนัตา อบต.คลองยาง น.ส.อาฉ๊ะ  บิลหีม
3 กระบ่ี เขาพนม อบต.หนา้เขา นางเกษณี  พวงเจริญ
4 กระบ่ี เขาพนม อบต.หนา้เขา นางสุปัญญา  ทิพยสู์งเนิน
5 กระบ่ี เขาพนม อบต.เขาดิน นางศิริวรรณ  ไพรสนฑ์
6 กระบ่ี เขาพนม อบต.โคกหาร น.ส.สุกญญา  ไกรนราั

7 กระบ่ี เขาพนม อบต.โคกหาร น.ส.พิสมยั  มูณี
8 กระบ่ี ปลายพระยา อบต.คีรีวง นางเพญ็ประภา  เพชรเกอื้
9 กระบ่ี ปลายพระยา อบต.คีรีวง น.ส.ตรีรัตน์  เภรีมาศ

10 กระบ่ี ปลายพระยา อบต.เขาตอ่ นางเบญ็จวรรณ  นวลบุตร
11 กระบ่ี ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา นางดารารัตน์  อน้ชู
12 กระบ่ี ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา นางทรายแกว  แจมสกุล้ ่

13 กระบ่ี ปลายพระยา อบต.เขาเขน นางเตือนจิต  หาการ
14 กระบ่ี ปลายพระยา อบต.เขาเขน นางดวงภรณ์  คงคุม้
15 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.คลองประสงค์ นางสายไหม  แดงอิด
16 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.เขาคราม น.ส.รจนี  มุคุระ
17 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.เขาคราม นางขวญัใจ  มวงแกว่ ้

18 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.ทบัปริก นางดรุณี  หอมทรัพย์
19 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.ทบัปริก นางเยาวนิตย ์ เวสพนัธ์
20 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.ไสไทย นางอริสราภรณ์  พงษอ์รุณรัตน์
21 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.ไสไทย น.ส.ณฐัชา  ผวิดี
22 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.หนองทะเล นางดวงใจ  อินทรชุด
23 กระบ่ี เมืองกระบ่ี อบต.หนองทะเล น.ส.ฐภษา  ใจตรง
24 กระบ่ี ลาํทบั ทต.ลาํทบั นางสายชล  แสงตาย่

25 กระบ่ี ลาํทบั อบต.ลาํทบั นางอาภรณ์  รอดอยู่

26 กระบ่ี ลาํทบั อบต.ลาํทบั นางอุบล  ศรีแค
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27 กระบ่ี ลาํทบั อบต.ดินอุดม น.ส.ปราณี  องัดรา
28 กระบ่ี ลาํทบั อบต.ดินแดง นางออ้ยทิพย ์ สองเมือง
29 กระบ่ี ลาํทบั อบต.ทุงไทรทอง่ นางสุภาพร  เพชรรวง่

30 กระบ่ี เหนือคลอง ทต.เหนือคลอง นางกมลทิพย ์ ป่อซิว่
31 กระบ่ี เหนือคลอง อบต.คลองเขมา้ นางสมศิริ  อรุณพฒันกจิ

32 กระบ่ี เหนือคลอง อบต.คลองเขมา้ นางงามตา  เถาวก์ลอย
33 กระบ่ี เหนือคลอง อบต.คลองขนาน น.ส.วภิาวดี  ตะกมจิิ

34 กระบ่ี เหนือคลอง อบต.ตลิงชนั่ น.ส.ศิรินทรา  เครือทอง
35 กระบ่ี เหนือคลอง อบต.ตลิงชนั่ น.ส.ใบรบ  กุลหอ่

36 กระบ่ี เหนือคลอง อบต.เกาะศรีบอยอ นางนารี  คงเดิม
37 กระบ่ี เหนือคลอง อบต.โคกยาง นางศรีสมร  สาํราญ
38 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.คลองยา นางจุรีย ์ อุปการ
39 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.คลองยา นางพวงทิพย ์ ถาวรไชย
40 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.คลองหิน น.ส.อุไรภรณ์  อาวลึกนอ้ย่

41 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.คลองหิน นางนูริยะ๊  ยโูซ๊ะ
42 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.แหลมสัก นางสุภคั  ขาวขาํ
43 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.อาวลึกนอ้ย่ นางชุติมา  มุคุระ
44 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.อาวลึกนอ้ย่ นางนุชรี  บา้นนบ
45 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.บา้นกลาง น.ส.อรสา  หลงโหรด
46 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.อาวลึกเหนือ่ นางจุรีรัตน์  เชียรศรี
47 กระบ่ี อาวลึก่ ทต.แหลมสัก น.ส.นิภา  เนือออน้ ่

48 กระบ่ี อาวลึก่ ทต.แหลมสัก นางแพรวพรรณ  ผวิเหลือ
49 กระบ่ี อาวลึก่ ทต.อาวลึกใต้่ นางณชัปณิชา  สุขสวสัด์ิ
50 กระบ่ี อาวลึก่ ทต.อาวลึกใต้่ นางวนิดา  คูหา
51 กระบ่ี อาวลึก่ อบต.นาเหนือ น.ส.เยาวลกัษณ์  การประกอบ
52 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.บา้นแปะ น.ส.วรุณรัตน์  อรุณวรรักษ์
53 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.บา้นแปะ นางรุ้งศิกาญจน์  อุดกลวย
54 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.ดอยแกว้ นางอรพิน  พิทกัคีรี
55 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.ดอยแกว้ น.ส.ศุภากร  ชยัอาภยั
56 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.แมสอย่ นางพชัรินทร์  กนทะสิงห์ั

57 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.แมสอย่ น.ส.วสัยามน  ดว้งโอะ๊



58 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.สบเต๊ียะ นางสุมิตรา  วงคก์าศรี
59 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เชียงดาว นางสายทอง  เศรษฐโกมุท
60 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เชียงดาว นางจุรีภรณ์  ปินไชย
61 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เมืองงาย นางจิราภรณ์  คาํคง
62 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เมืองงาย น.ส.เอนกอนงค ์ งามเลิศ
63 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.พระธาตุปู้ กาํ่ น.ส.วรินทร์ยพุา  วานิชบดี
64 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เมืองนะ น.ส.ผกามาศ  แสติ
65 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เมืองนะ นางลดัา  โพธิ
66 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.ปิงโคง้ น.ส.ธนัยช์นก  กอนขาว้

67 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.ปิงโคง้ นางอนงค ์ สายสิริ
68 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.ทุงขา้งพวง่ นางภิรมย ์ นอ้ยอา้ย
69 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.ทุงขา้งพวง่ นางแวว  ไชยมงคล
70 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.เชียงดาว นางโสภา  เงินงาม
71 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.เชียงดาว น.ส.อาํไพ  ฟูไฝติบ๊
72 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต.เชียงดาวเมืองคอง นายนิพนธ์  ดอกพอ
73 เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ น.ส.ศศิเขมณฐั  มะโน
74 เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ นางสมศร   เพญ็พิศมยั่

75 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.หนองบวั นางนวลจนัทร์   ดวงคาํ
76 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต.หนองบวั น.ส.เมธาวรินทร์   อินทรายศ
77 เชียงใหม่ ดอยเตา่ ทต.ทาเด่ือ่ นางวลันิภา   หนูเปีย้
78 เชียงใหม่ ดอยเตา่ ทต.ทาเด่ือ่ น.ส.จินดา   เผอืกมี
79 เชียงใหม่ ดอยเตา่ อบต.ดอยเตา่ นางอนงพร   ยะมงั
80 เชียงใหม่ ดอยเตา่ อบต.ดอยเตา่ น.ส.สุพรรษา  พิทกัษห์ทยัวงค์
81 เชียงใหม่ ดอยเตา่ อบต.บา้นแอน่ นางบวัคาํ   แสงติบ๊
82 เชียงใหม่ ดอยเตา่ อบต.ทาเด่ือ่ น.ส. วนัเพญ็   ใหมมา่

83 เชียงใหม่ ดอยเตา่ อบต.บงตนั นางอญัชลี   ถามี
84 เชียงใหม่ ดอยเตา่ อบต.บงตนั น.ส.จนัทร์ฉาย   จนัแด้
85 เชียงใหม่ ดอยเตา่ อบต.โปงทุง่ นางจนัทร์ดี   ปู่ เดือน
86 เชียงใหม่ ดอยเตา่ อบต.โปงทุง่ นางปภสัสรา   วงัอา้ย
87 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ตลาดขวัญ น.ส.ธญัญารัตน์  คุณยศยง่ิ
88 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ตลาดขวัญ น.ส.กวแกว  คุณยศยงิิ ้่ ่



89 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.แมโปง่ น.ส.วฒันาพร  แปงอินทร์
90 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.แมโปง่ น.ส.อานิสง ์ ธาตุเงินเกวยีน
91 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ลวงเหนือ นางอจัฉราภรณ์  มะโนวงค์
92 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ ทต.ลวงเหนือ นางจิตรา  บุญยศยง่ิ
93 เชียงใหม่ ดอยสะเกด็ อบต.แมฮอ็ยเงิน่ นางนงลกัษณ์  ภิรมยช์ม
94 เชียงใหม่ ฝาง อบต.มอนปิน่ ่ นางแสงเดือน  ทาราช
95 เชียงใหม่ ฝาง อบต.มอนปิน่ ่ น.ส.ชนานนัท ์ ขนัจีนา
96 เชียงใหม่ ฝาง อบต.แมงอน่ นางศิริวมิล  หนอตือ่ ้
97 เชียงใหม่ พร้าว อบต.สันทราย นางผองใส  กุณาปัน่

98 เชียงใหม่ พร้าว อบต.สันทราย นางปราณี  แสนใจ
99 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.แมเหียะ่ น.ส.ปิยณฐั  มหาวรรณ

100 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.แมเหียะ่ นางเสาวลกัษณ์  เปียงใจ
101 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.สุเทพ นางยพุา  นนัทะนา
102 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.สุเทพ น.ส.นนัทน์ภสั  พลบัพลาทอง
103 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองป่าครัง่ นางนงงคราญ  สุรินทร์ทธ์ิ
104 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต.หนองป่าครัง่ น.ส.เรณา  ไชยศรี
105 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ ทต.แมแจม่ ่ น.ส.สุภาภรณ์   ลํ่าสัน
106 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.กองแขก นางวรรณา  สมนวล
107 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.กองแขก นางมะลิวลัย ์ อาภาสิริวนิดา
108 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.ทาผา่ นางลดัดา  สมพงษเ์นติการ
109 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.ทาผา่ นาสุธิพร  ปินคาํ
110 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.แมนาจร่ นงแสงจนัทร์  กลา้ณรงคเ์ชาว์
111 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.แมนาจร่ นางโบลา   ศิลปพงไพร
112 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.ปางหินฝน น.ส.เยน็จิตร  วนัสิริโอภาส
113 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.แมแดด่ นงยพุิน  ทรัพยเ์จริญยง่ิ
114 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.แมแดด่ น.ส.สมพิร  ศศิธรบาํรุง
115 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.บา้นจนัทร์ นางสุภา  แดนพงพี
116 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.บา้นจนัทร์ นางยหูนาโพ   ธนะวจิิตรากลู่

117 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.แจมหลวง่ นางวชุิดา  แจมรัตนปัญญา่

118 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.แจมหลวง่ นางอิมิลา  วนาสินคฤหาสน์
119 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.แมศึก่ นางจารุวรรณ  เกษมเลิศดี



120 เชียงใหม่ แมแจม่ ่ อบต.แมศึก่ นายณรงค ์  ดาํรงเกยรติพนาี

121 เชียงใหม่ แมแตง่ ทม.แกนพฒันา น.ส.วลยัรัตน์   ตาคาํ
122 เชียงใหม่ แมแตง่ ทม.แกนพฒันา น.ส.รุงนภา  คาํแดง่

123 เชียงใหม่ แมแตง่ ทต.สันมหาพน น.ส.ดาเรศ  ทบัสุขา
124 เชียงใหม่ แมแตง่ ทต.สันมหาพน น.ส.ศิริรัตน์  รินทร์ชยั
125 เชียงใหม่ แมแตง่ อบต.อินทขิล นางดอกฟ้า  เตชะ
126 เชียงใหม่ แมแตง่ อบต.อินทขิล นางจนัทร์แสง  ขอ้ยนุ่
127 เชียงใหม่ แมแตง่ อบต.แมหอพระ่ นางเรือนแกว  อะทุน้

128 เชียงใหม่ แมแตง่ อบต.แมหอพระ่ นางสายพิณ   พงษก์ลาง
129 เชียงใหม่ แมแตง่ อบต.บา้นชา้ง นางนงคราญ  เจริญเมือง
130 เชียงใหม่ แมแตง่ อบต.กดชา้งื้ นางวลิาวรรณ  อินทรรัตน์
131 เชียงใหม่ แมแตง่ อบต.กดชา้งื้ น.ส.นิศาชน  ผวิคาํ
132 เชียงใหม่ แมแตง่ อบต.เมืองกาย๋ นางกลยา  กองคาํั

133 เชียงใหม่ แมแตง่ อบต.เมืองกาย๋ น.ส.วกิานดา  แซหลา้่

134 เชียงใหม่ แมริม่ ทต.แมริม่ น.ส.ปัทมาภรณ์  เรือนเงิน
135 เชียงใหม่ แมริม่ ทต.แมริม่ น.ส.สุชญัญา  คาํสี
136 เชียงใหม่ แมริม่ อบต.ดอนแกว้ น.ส.ฉนัทนา   ปาคาํนอ้ย
137 เชียงใหม่ แมริม่ อบต.ดอนแกว้ น.ส.แสงเฑียร  ปัญญา
138 เชียงใหม่ แมริม่ อบต.แมแรม่ น.ส.อริยา  เมธาอนนัตก์ุล
139 เชียงใหม่ แมริม่ อบต.แมแรม่ นางคาํแปง  ปันรัตน์ทน
140 เชียงใหม่ แมริม่ อบต.สันโปง นางทองหยดุ  ศรีคุณ
141 เชียงใหม่ แมริม่ อบต.โป่งแยง นางสมเพชร   ตนัติโต
142 เชียงใหม่ แมริม่ อบต.โป่งแยง น.ส.แสงสุรีย ์  ทิพยปินทอง่
143 เชียงใหม่ แมวาง่ อบต.แมวนิ่ นางวมิลณฐั   บุญลือ
144 เชียงใหม่ แมวาง่ อบต.แมวนิ่ น.ส.จุฬาลกัษณ์   ติบมูล๊
145 เชียงใหม่ แมออน่ อบต.บา้นสหกรณ์ นางอนงค ์   ปินตาปิน
146 เชียงใหม่ แมออน่ อบต.บา้นสหกรณ์ นางจินตนา   สายปัญญา
147 เชียงใหม่ แมออน่ อบต.หว้ยแกว ้ นางนิสา   ทาเติง
148 เชียงใหม่ แมออน่ อบต.หว้ยแกว ้ น.ส.สนทยา   ใจมงคล
149 เชียงใหม่ แมออน่ อบต.ออนกลาง นางวรีะกาญจน์   สมเคร่ือง
150 เชียงใหม่ แมออน่ อบต.ออนกลาง นางอภิสมยั   มูลฟุ่น



151 เชียงใหม่ แมออน่ อบต.ทาเหนือ นายวรีะศกัดิ   เต๋จะ๊แยง์

152 เชียงใหม่ แมออน่ อบต.ทาเหนือ น.ส.อุไรวรรณ   เต๋จะ๊แยง
153 เชียงใหม่ แมอาย่ อบต.สันตน้หมือ้ นางรัตติกาล  บุญยศ
154 เชียงใหม่ แมอาย่ อบต.สันตน้หมือ้ นางสุนทรี  อาจหาญ
155 เชียงใหม่ แมอาย่ อบต.แมนาวาง่ น.ส.แรงรุง  แสงกาศ่

156 เชียงใหม่ แมอาย่ อบต.แมนาวาง่ นางจนัทร์จิรา  สิทธิโอด
157 เชียงใหม่ เวยีงแหง อบต.เมืองแหง นางดรุณี   นิบุญทาํ
158 เชียงใหม่ เวยีงแหง อบต.เมืองแหง นางสกาวเดือน   นุเชอร์
159 เชียงใหม่ เวยีงแหง อบต.เปียงหลวง นางมณีวรรณ   คาํอา้ย
160 เชียงใหม่ เวยีงแหง อบต.เปียงหลวง นางเพญ็ศรี   เทวาลยั
161 เชียงใหม่ สันกาแพงํ ทต.แมปูคา่ นางพรรณิภา  แกวประถม้

162 เชียงใหม่ สันกาแพงํ ทต.แมปูคา่ น.ส.นิตยา  ธรรมใจ
163 เชียงใหม่ สันกาแพงํ อบต.สันกาแพงํ น.ส.อารี  จิกรณ์
164 เชียงใหม่ สันกาแพงํ อบต.สันกาแพงํ น.ส.ปิยะนุช  ชมสวรรค์
165 เชียงใหม่ สันกาแพงํ อบต.ร้องววัแดง นางพชัรา  ถาแปง
166 เชียงใหม่ สันกาแพงํ อบต.ร้องววัแดง นางอุไรวรรณ  ปันใจแกว้
167 เชียงใหม่ สันกาแพงํ อบต.ออนใต้ นางอรพิน  กนทะนาั

168 เชียงใหม่ สันกาแพงํ อบต.ออนใต้ นางเจียมใจ  ฟองแกว้
169 เชียงใหม่ สันทราย ทม.แมโจ้่ น.ส.นิชาภา  ฟองมูล
170 เชียงใหม่ สันทราย ทม.แมโจ้่ นางนฐักานต ์  ขนุนา
171 เชียงใหม่ สันทราย ทต.แมแฝก่ นางพิกุล   ทรงคาํ
172 เชียงใหม่ สันทราย ทต.แมแฝก่ นางนิตยา   ขยนัขาย
173 เชียงใหม่ สันทราย ทต.เจดียแ์มครัว่ น.ส.อนงคศ์รี   สุนนัตา
174 เชียงใหม่ สันทราย ทต.เจดียแ์มครัว่ นางนงเยาว ์  แสนสุวรรณ์
175 เชียงใหม่ สันทราย ทต.ป่าไผ่ น.ส.กนยา  ทิพนีั

176 เชียงใหม่ สันทราย อบต.หนองแหยง่ น.ส.อญัชลี   ศรีวชิยั
177 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.สันป่าตอง นางจตุรา  ไชยวรรณ์
178 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.บา้นกลาง นางวราพร  สุริยะดี
179 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.แมกา่ ๊ น.ส.กณญารัตน์  ปันทะั

180 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.แมกา่ ๊ น.ส.นิตยา  คาํภิวงค์
181 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง น.ส.นงคราญ  เดชะบุญ



182 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง นางรัตนา  ทองอินทร์
183 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.มะขามหลวง นางศิริพร  ปันแกว๋ ้

184 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.ยหุวา่ นางอจัฉรี  วงัซาว
185 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.ยหุวา่ นางจาํนงจิต  คาํแล
186 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.บา้นแม น.ส.สุทศัน์  ดงเขตต์
187 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.บา้นแม น.ส.สายชล  ชยัชนะ
188 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.สันกลาง นางปทุมพร  ไชยจนัดี
189 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.สันกลาง น.ส.อจัฉรี  สายตอ้ม
190 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.ทุงตอ้ม่ น.ส.เสาวนีย ์  ชยัวงคอิ์นทร์
191 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.บอนาํหลวง่ ้ นางศิริลกัษณ์   ราบไพรี
192 เชียงใหม่ สันป่าตอง อบต.บอนาํหลวง่ ้ นางจงจิต  สวนแยง
193 เชียงใหม่ สารภี ทต.ยางเนิง้ นางสมร  พนัธ์ุวไิล
194 เชียงใหม่ สารภี ทต.ยางเนิง้ น.ส.จิตรณี  ทิพยม์าน
195 เชียงใหม่ สารภี ทต.หนองผงึ้ นางวณีารัตน์  สุภา
196 เชียงใหม่ สารภี ทต.ชมพู นางศรีทร  จนัติมา
197 เชียงใหม่ สารภี ทต.ชมพู น.ส.สุนิส  นรสิงห์
198 เชียงใหม่ สารภี อบต.ทาววงัตาล่ น.ส.อาํภา   เมืองใจ
199 เชียงใหม่ สารภี อบต.ทาววงัตาล่ น.ส.กมลวรรณ  กาติ๋

200 เชียงใหม่ สารภี อบต.ไชยสถาน น.ส.ทศันีย ์ แกวไจ้

201 เชียงใหม่ สารภี อบต.ไชยสถาน น.ส.อรพินท ์  ไชยพรม
202 เชียงใหม่ สารภี อบต.หนองแฝก น.ส.พิชชาภทัร์   นิธินทีพฒัน์
203 เชียงใหม่ สารภี อบต.ดอนแกว้ นางอมัพร  วบุิญมา
204 เชียงใหม่ หางดง ทต.หางดง น.ส.มาลินี  อดทน
205 เชียงใหม่ หางดง ทต.หนองตองพฒันา น.ส.ทิติพร  วงศอ์าณา
206 เชียงใหม่ หางดง อบต.บา้นแหวน นางทิพยว์รรณ์  วงคม์ูลเหลา้
207 เชียงใหม่ หางดง อบต.บา้นแหวน จสต.หญิงกรนุช  คฤหานนท์
208 เชียงใหม่ หางดง อบต.บา้นปง นางทศันีย ์ บุญเรือง
209 เชียงใหม่ หางดง อบต.บา้นปง น.ส.วลัยา   กอนสุรินทร์้

210 เชียงใหม่ หางดง อบต.หนองควาย นางสายคาํ  มาลาแกว้
211 เชียงใหม่ หางดง อบต.สบแมขา่ ่ นางรัชนี  คาํยามา
212 เชียงใหม่ อมกอย๋ อบต.อมกอย๋ น.ส.จริยา  อมตปรีชา



213 เชียงใหม่ อมกอย๋ อบต.อมกอย๋ นางนริสา  วนัประสงคช์ยั
214 เชียงใหม่ อมกอย๋ อบต.นาเกยนี น.ส.พชันี  บุญปัน๋
215 เชียงใหม่ อมกอย๋ อบต.นาเกยนี น.ส.บุณฑริกา  โป๊ะทู
216 เชียงใหม่ อมกอย๋ อบต.มอนจอง่ นางวนัเพญ็  คาํฟู
217 เชียงใหม่ อมกอย๋ อบต.มอนจอง่ น.ส.พิชชาลยั  จารุมาโนชญ์
218 เชียงใหม่ ฮอด ทต.บอหลวง่ นางจีรนนัท ์ จนัทอินทร์
219 เชียงใหม่ ฮอด ทต.บอหลวง่ น.ส.นพร  นาํมะ
220 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บา้นตาล น.ส.นนัทน์ชั  แกวคาํ้

221 เชียงใหม่ ฮอด อบต.บา้นตาล น.ส.จินตนา  ดวงศิริ
222 เชียงใหม่ ฮอด อบต.นาคอเรือ นางอมัพร  อินตะ๊
223 เชียงใหม่ ฮอด อบต.นาคอเรือ นางศรีสมร  ปัญญา
224 เชียงใหม่ ฮอด อบต.ฮอด นางสุพรรณิภา  รังเริม่
225 ปทุมธานี ธญับุรี ทม.รังสิต น.ส.ปราณี  เผอืกทอง
226 ปทุมธานี ธญับุรี ทม.รังสิต น.ส.ศุทิศา  ศรีพรหม
227 ปทุมธานี ธญับุรี ทม.รังสิต น.ส.ณฐัพร  เฟ่ืองฟูลอย
228 ปทุมธานี ธญับุรี ทม.รังสิต น.ส.ศุภธิดา  ประทุมทอง
229 ปทุมธานี ธญับุรี ทม.สนนัรักษ์่ นางอนญัพร  ไกรวงศ์
230 ปทุมธานี ธญับุรี ทม.สนนัรักษ์่ น.ส.กาญจนา  กาญแหยม
231 ปทุมธานี ธญับุรี ทม.สนนัรักษ์่ น.ส.นุจรีย ์ กนกวจิารณ์
232 ปทุมธานี ธญับุรี ทต.บึงยีโ่ถ นางสุกญญา  สุธรรมั

233 ปทุมธานี ธญับุรี ทต.บึงยีโ่ถ น.ส.ยพุา  เล่ือนลอย
234 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางกะดี น.ส.กาญจนา  เอ่ียมสังข์
235 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางกะดี นางกนกธร  เครือแสง
236 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางหลวง น.ส.สุภทัรา  จวงสันทดั
237 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.หลกัหก น.ส.วริศนนัท ์ เหมือนนรุธ
238 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางพนู นางสาํอางค ์ บุญให้
239 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางพนู นางนิษา  กลา้กระโทก
240 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางเด่ือ น.ส.อาํไพ  พืนมวง้ ่

241 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางขะแยง นางกาญจนา  อรุณรัตน์
242 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางขะแยง นางอจัฉรา  ศิริผล
243 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บา้นกลาง น.ส.องัคนา  แกวคาํมา้



244 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บา้นฉาง นางพนันิดา  แจมสวาง่ ่

245 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บา้นฉาง น.ส.สิริรัตน์  คุปติปัทมกุล
246 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.ทาโขลง่ น.ส.สายไหม  คาํแหง
247 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.ทาโขลง่ น.ส.สมหมาย สัมมากจิ

248 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.คลองหลวง น.ส.นฤมล  คลองแคลว่ ่

249 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.คลองหลวง นางนนัทนา  เมฆสอน่

250 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.คลองส่ี นางวรรณเพญ็  สุขสาํราญ
251 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.คลองหก น.ส.สมบูรณ์  เล็กลาด
252 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.คลองหก น.ส.นาํออ้ย  บุญเพช็ร้
253 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ ทต.ระแหง น.ส.สุณิสา  ศรีสุขจิตเกษม
254 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ ทต.ระแหง นางดวงใจ  บุตรสงเคราะห์
255 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ ทต.คลองพระอุดม นางปทุมทิพย ์ งามศรี
256 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ ทต.คลองพระอุดม น.ส.สุดใจ  เพชรเสาร์
257 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.ระแหง นางเฉลิม  ปัจจุนนัท์
258 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.ลาดหลุมแกว้ น.ส.นาํผงึ  นพพนัธ์้ ้
259 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.ลาดหลุมแกว้ น.ส.อนนัตา  แสงพยบั
260 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.หนา้ไม้ น.ส.รุงนภา  คาํอินทร์่

261 ปทุมธานี ลาํลูกกา ทม.ลาํสามแกว้ นางนิยดา  กาสินพิลา
262 ปทุมธานี ลาํลูกกา ทม.ลาํสามแกว้ น.ส.อุบลรัตน์  สุวรรณชนะ
263 ปทุมธานี ลาํลูกกา ทต.ลาํลูกกา นางทศันีย ์ หมอนทอง
264 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.ลาํลูกกา น.ส.ทิพยสุ์ดา  ยอดอุบล
265 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.ลาํไทร นางสายยนต ์ อิมไพร่
266 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.บึงคาํพร้อย นางมาลี  เล็กประสมวงษ์
267 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.บึงคาํพร้อย น.ส.สายชล  ออนสาํลี่

268 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.ลาดสวาย นางหน่ึงฤทยั  ละมูลมอญ
269 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.ลาดสวาย นางนิภา  อินทนาํเงิน้
270 ปทุมธานี ลาํลูกกา อบต.บึงคอไห นางพึ่งบุญ  เล่ียมทอง
271 ปทุมธานี สามโคก ทต.บางเตย นางสุธิษา  ไตรสารศรี
272 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงบอน นางสุดาพร  ถุงเงินโต
273 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงบอน น.ส.กาญจนา  สดใสญาติ
274 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วงัสาํโรง น.ส.คณาพร  ลิมหลง่



275 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วงัสาํโรง น.ส.เรณู  สิงห์หา
276 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วงัหลุม นางมะยรีุย ์ พรมแล
277 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วงัหลุม น.ส.เมธาริณ  เพชร
278 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วงัหวา้ นางสมทรัพย ์ บุญยงิมา่
279 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วงัหวา้ นางพิกุล  พลูทรัพย์
280 พิจิตร ทบัคลอ้ อบต.เขาเจด็ลูก น.ส.สุจิตรา  พรมสุวรรณ์
281 พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก น.ส.กชกร  ปกรโณดม
282 พิจิตร บึงนาราง อบต.แหลมรัง น.ส.สาวติรี  แยม้กาํ
283 พิจิตร บึงนาราง อบต.แหลมรัง นางชบา  ชางดว้ง่

284 พิจิตร บึงนาราง อบต.หว้ยแกว้ นางสุพรรณี  มนสัตรง
285 พิจิตร บึงนาราง อบต.โพธิไทรงาม์ น.ส.ณฐัพร  ศรีสุข
286 พิจิตร โพธิประทบัชา้ง์ อบต.ไผรอบ่ น.ส.ทิสา  แป้นแหลม
287 พิจิตร โพธิประทบัชา้ง์ อบต.ไผรอบ่ นางวภิา  ตอมยมิ่ ้
288 พิจิตร โพธิประทบัชา้ง์ อบต.เนินสวาง่ น.ส.มนัทนา  เส้าสี
289 พิจิตร โพธิประทบัชา้ง์ อบต.ดงเสือเหลือง นางวชัรี  เพง็กลดั
290 พิจิตร โพธิประทบัชา้ง์ อบต.ดงเสือเหลือง น.ส.พรรณทิพา  ตงัสุวรรณเจริญ้

291 พิจิตร โพละเล ทต.โพทะเล นางกษมา  เมฆอินทร์
292 พิจิตร โพละเล ทต.โพทะเล น.ส.เสาวนี  แสงสุวรรณ
293 พิจิตร โพละเล ทต.ทาเสา่ นางชรีย ์ จนัทร์เมา้
294 พิจิตร โพละเล ทต.ทาเสา่ นายพิเชษ  เนียมเรือง
295 พิจิตร โพละเล อบต.โพทะเล น.ส.วมิล  กลินหอม่
296 พิจิตร โพละเล อบต.วดัขวาง นางสุเรียม  พดูหมี
297 พิจิตร โพละเล อบต.ทา้ยนาํ้ นางเตือนใจ  กนสุขั

298 พิจิตร โพละเล อบต.ทะนง นางสมจิตร  สังขเ์มือง
299 พิจิตร โพละเล อบต.ทะนง นางสีนวล  สากุล
300 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร น.ส.รุงนภา  วรัิญจนัทร์่

301 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม.พิจิตร นางศลิษ  ไชยพรพฒันา
302 พิจิตร วชิรบารมี อบต.บา้นนา นางสุดารัตน์  ขาํไชโย
303 พิจิตร วงัทรายพนู ทต.วงัทรายพนู นางประมวล  สะมะถะธนักรณ์
304 พิจิตร วงัทรายพนู อบต.หนองพระ นายสุนทร  พงษเ์จริญ
305 พิจิตร วงัทรายพนู อบต.หนองปลาไหล นางฐิติมา  วมิล



306 พิจิตร วงัทรายพนู อบต.หนองปลาไหล นางสองแสง  อยปูระสงค์่ ่

307 พิจิตร วงัทรายพนู อบต.วงัทรายพนู น.ส.ปาริชาต  ลา้นพลแสน
308 พิจิตร สากเหล็ก อบต.หนองหญา้ไทร น.ส.อุมาวะดี  โคตนนท์
309 พิจิตร สามงาม่ ทต.กาแพงดินํ น.ส.ลดัดาวลัย ์ ขาํกรัด
310 พิจิตร สามงาม่ อบต.หนองโสน น.ส.วรัิช  ใจช่ืน
311 พิจิตร สามงาม่ อบต.หนองโสน น.ส.วติรี  ปาธิปัง
312 สงขลา สะเดา อบต.ทุงหมอ่ น.ส.นา  เชือพราหมณ์้

313 สงขลา ควนเนียง อบต.ควนโส น.ส.ลดาวลัย ์ ศิริวฒัน์

314 สงขลา ควนเนียง อบต.ควนโส น.ส.พชัรนนัท ์ วรรณพิบูรณ์
315 สงขลา ควนเนียง อบต.หว้ยลึก นางอารีฉ๊ะ  ใบขาว

316 สงขลา ควนเนียง อบต.หว้ยลึก น.ส.สะฝีเหยะ๊  บาวแชมชอ้ย่

317 สงขลา ควนเนียง อบต.รัตภูมิ นางศิราพร  ศรีสกุล
318 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.สะบา้ยอ้ย น.ส.คอลีเยา๊ะ  ชออดอกไม้่

319 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.สะบา้ยอ้ย นางหาสะน๊ะ  สมสมาน
320 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.คูหา นางณฐัพร  แกวเกาะเอียด้
321 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.คูหา น.ส.มสัรี  สมาเฮาะ
322 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.บา้นโหนด น.ส.สมพร  จนัสุวรรณ
323 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.บา้นโหนด นางทิชากร  หมะเส็น
324 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.ทุงพอ่ นางสีดีรอฮานา  เลาะสมาน
325 สงขลา สะบา้ยอ้ย อบต.ทุงพอ่ นางรอฮานี  มีศรี
326 สงขลา คลองหอยโขง่ อบต.คลองเหลา นางสาริกา  สวางจนัทร์่
327 สงขลา คลองหอยโขง่ อบต.คลองเหลา น.ส.อญัชลี  หนูอุไร
328 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด นางสิตานนั  กาฬินธ์ุ
329 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด น.ส.เสาวรส  ดวงไข
330 สงขลา ระโนด อบต.บา้นขาว นางนอ้งนุช  คงเจียง้
331 สงขลา ระโนด อบต.บา้นขาว นางชลิตา  ยอดหนู
332 สงขลา ระโนด อบต.คลองแดน น.ส.อญัชิฐา  เพชรสงคราม
333 สงขลา ระโนด อบต.ตะเครียะ น.ส.พรพิมล  ชุมทอง
334 สงขลา ระโนด อบต.บา้นใหม่ น.ส.พเยาว ์ ไชยสาลี
335 สงขลา ระโนด อบต.บา้นใหม่ นางขจีวรรณ  ชูสุวรรณ
336 สงขลา ระโนด ทต.บอตรุ่ นางกญญา  ทองเอียดั
337 สงขลา ระโนด ทต.บอตรุ่ นางบุญญา  ทองคาํ



338 สงขลา ระโนด ทต.บอตรุ่ น.ส.ศิริลกัษณ์  นิยมเดชา
339 สงขลา ระโนด อบต.ระโนด นางตุก๊ตา  ธรรมารัตน์
340 สงขลา ระโนด อบต.ระโนด น.ส.รุงงนภา  แกวคง่ ้
341 สงขลา ระโนด อบต.วดัสน นางกมลพร  คมทองหลาง
342 สงขลา ระโนด อบต.ทาบอน่ นางนนัทิพร  สุขเสน
343 สงขลา ระโนด อบต.ทาบอน่ นางรุจิรา  ทิศลกับุรี
344 สงขลา ระโนด อบต.ปากแตระ นางภาวดี  ดนเขียว
345 สงขลา ระโนด อบต.ปากแตระ นางเกศมณี  คาํแกว้
346 สงขลา จะนะ อบต.นาทบั น.ส.ละมา้ย  ไชยแกว้
347 สงขลา จะนะ อบต.นาทบั นางมณฑา  ประดบัศรี
348 สงขลา จะนะ อบต.นาทบั น.ส.อาดีน๊ะ  ชายเหล็บ
349 สงขลา จะนะ อบต.สะกอม น.ส.ศิริญยา  หีมมุเด็น
350 สงขลา จะนะ อบต.สะกอม น.ส.วลิาวลัย ์ สมจิตร


