


















ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กําแพงเพชร ทรายทองวฒันา ทต. ทุ่งทราย น.ส. สมุาลี จนัเกิด

2 ขอนแก่น สีชมพู อบต. ศรีสขุ น.ส. วิไลวรรณ สิงห์คํา

3 ฉะเชิงเทรา บางนําเปรียว อบต. หมอนทอง น.ส. กญัจน์รัตน์ หม่ืนวิเศษ

4 ชมุพร หลงัสวน อบต. แหลมทราย น.ส. วิลาวณัย์ นวลชาวนา

5 เชียงราย พาน อบต. มว่งคํา น.ส. อรนชุ ราชคม

6 ตรัง ยา่นตาขาว อบต. ในควน น.ส. อนฐัฌา ใจตรง

7 นครราชสีมา วงันําเขียว อบต. วงันําเขียว น.ส. ภคัฏานินต์ วชัรศกัด์ิ

8 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต. ลานสกา นาง รวิวรรณ์ ษารักษ์

9 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต. ลานสกา น.ส. ทิพวรรณ สินธู

10 นครสวรรค์ ลาดยาว อบต. วงัเมือง น.ส. จิราพร โสรส

11 นครสวรรค์ ลาดยาว อบต. วงัเมือง นาง นยันา จนัทขนัธ์

12 นครสวรรค์ เมือง อบต. นครสวรรค์ตก นาง ชนิกาญจน์ มนะสิการ

13 นครสวรรค์ เมือง อบต. นครสวรรค์ตก นาย ฤทธิรงค์ โต๊ะทบัทิม

14 นนทบรีุ บางกรวย อบต. บางขนนุ น.ส. ภทัรธิดา โพธิกลิ่น์

15 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. บางครัูต น.ส. ทิพย์วรรณ ร่ืนเสือ

16 นราธิวาส ศรีสาคร อบต. ตะมะยงู น.ส. นิดา สารีบาภู

17 น่าน แมจ่ริม อบต. นําพาง น.ส. ปาริชาติ สทุธิไส

18 น่าน บอ่เกลือ อบต. ภฟู้า วา่ที่ ร้อยตรี นพรัตน์ ยิมห้อย

19 บรีุรัมย์ พลบัพลาชยั อบต. สําโรง นาย สนัติสขุ พรมแก้ว

20 บรีุรัมย์ บ้านใหม่ อบต. แดงใหญ่ นาย วิสทุธ์ิ เหลาสา

21 ประจวบคีรีขนัธ์ ทบัสะแก อบต. เขาล้าน น.ส. อารีรัตน์ เมตตาจิตร

22 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพานน้อย อบต. ไชยราช นาย วิคณุ ก่ิงสวสัด์ิ

23 ปราจีนบรีุ นาดี อบต. แก่งดินสอ นาง ระเบียบ จนัทร์สํารวม

24 พิษณโุลก นครไทย อบต. เนินเพ่ิม นาง ปภินวิช คงทนั

25 เพชรบรีุ ท่ายาง ทต. ท่ายาง นาย ธีระ กอบกลุธนชยั

26 เพชรบรูณ์ เมือง ทต. ทาพล่ นางสาว รจนา โคตปัญญา

27 เพชรบรูณ์ เมือง ทต. ท่าพล จ.อ. ไกรสร วิชาคณู

28 แพร่ เมือง ทต. บ้านถ่ิน จ.อ. วีระวฒัน์ เขียวกลม

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรคอมพวเตอรก์บัโปรแกรมสาํนักงานเบอืงต้น รนุท่ี ิ ่ 6

ระหวางวนัท่ี   ่ 3 - 7 พฤษภาคม 2553

ณ ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อิ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรคอมพวเตอรก์บัโปรแกรมสาํนักงานเบอืงต้น รนุท่ี ิ ่ 6

ระหวางวนัท่ี   ่ 3 - 7 พฤษภาคม 2553

ณ ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อิ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

29 มหาสารคาม บรบือ อบต. วงัไชย จ.อ. ภิรมย์ สาลาด

30 มหาสารคาม นาดนู ทต. หวัดง นาง นิสยากร ศรีประเสริฐ

31 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต. เสือโก้ก นาง หน่อย กิจนกุร

32 มกุดาหาร ดงหลวง อบต. หนองบวั น.ส. กรอยใจ แสนอบุล

33 มกุดาหาร ดงหลวง อบต. หนองบวั นาย เทพประสิทธ์ิ จิตอามาตย์

34 ยะลา บนันงัสตา อบต. บาเจาะ นาง อมัพร พุ่มทอง

35 ยะลา บนันงัสตา อบต. บาเจาะ น.ส. เครือวลัย์ ลาภานนัท์

36 ระยอง เขาชะเมา อบต. ห้วยทบัมอญ น.ส. กลัยา โคตรดี

37 ลพบรีุ ท่าวุ้ง อบต. หวัสําโรง นาง ชติุกาญจน์ บญุคุ้มครอง

38 เลย เชียงคาน ทต. เขาแก้ว นาง สพีุพร ธนะสตูร

39 เลย เชียงคาน ทต. เชียงคาน น.ส. สวุพตัร์ ศรีบริุนทร์

40 เลย ภกูระดงึ อบต. ผานกเค้า น.ส. ริติยาภรณ์ จนัทาศรี

41 เลย เมือง อบจ. เลย น.ส. ณฎัฐิณี ฐิตศภุกลุ

42 ศรีสะเกษ วงัหิน อบต. ศรีสําราญ น.ส. ศิริภา บญุปัญญา

43 สมทุรปราการ บางพลี อบต. บางพลีใหญ่ น.ส. สพุตัรา อ้วนแพง

44 สรุาษฎร์ธานี พระแสง อบต. บางสวรรค์ น.ส. สว่างจิต นนทะศิริ

45 สริุนทร์ รัตนบรีุ อบต. ทบัใหญ่ นาง มลัลิกา ภมิูยาง

46 สริุนทร์ เมือง อบต. ตาออ็ง นาง อญัชลีภรณ์ บานช่ืน

47 หนองบวัลําภู นาหว้า อบต. นาเหลา่ นาย ธนงเดช สมณะ

48 อตุรดิตถ์ ทองแสนขนั อบต. ผกัขวง นาง จงรัก พิมพ์เถ่ือน

49 อตุรดิตถ์ เมืองอตุรดิตถ์ อบจ. อตุรดิตถ์ น.ส. สมพร ศรีจมุพล

50 อตุรดิตถ์ เมืองอตุรดิตถ์ อบจ. อตุรดิตถ์ นาย อดิศร บญุช่วย

51 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต. เมืองเดช นาย เจษฎา พิมพ์กรรณ์

52 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต. เมืองเดช น.ส. มณีรินทร์ หิรัญพนัธ์

53 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต. เมืองเดช น.ส. วิลาวลัย์ ฝอยทอง

54 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต. โนนสมบรูณ์ นาย พิทกัษ์ชยั สายหงษ์



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กระบี ปลายพระยา อบต. เขาตอ่ น.ส. จารุณี โทแก้ว

2 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต. หนองบวั น.ส. ดวงแข เทอดศกัดิศรี

3 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบต. หนองบวั นาง รัตนา รัตนวรรณ

4 กาฬสินธุ์ คํามว่ง อบต. เนินยาง น.ส. อภิรดี ยาระวงั

5 ขอนแก่น เมือง ทต. บ้านค้อ นาง ชฎาภรณ์ ปิดชามกุ

6 ขอนแก่น เมือง ทต. บ้านค้อ นาง เพลินพิศ นามบ้านค้อ

7 ขอนแก่น เมือง ทต. บ้านค้อ นาง นํา้อ้อย แหวนแก้ว

8 ขอนแก่น เมือง ทต. บ้านค้อ นาง สพิุชชา ศรีหนองหว้า

9 ขอนแก่น ชมุแพ อบต. โนนสะอาด นาย ไอศวรรย์ ยานประเสริฐ

10 ชยันาท สรรคบรีุ ทต. บางขดุ นาง สกุนัยา ฉิมวงค์ขอม

11 ชมุพร หลงัสวน อบต. บางมะพร้าว น.ส. เยาวณีย์ นาคสวสัดิ

12 ชมุพร หลงัสวน อบต. บางมะพร้าว น.ส. เพ็ญนภา อมศิริ

13 เชียงราย พาน อบต. มว่งคํา นาง รัตนา หน่อแก้ว

14 เชียงราย พาน อบต. มว่งคํา นาง จฑุามาศ เชือ้เมืองพาน

15 ตราด เกาะกดู อบต. เกาะหมาก น.ส. สกุลัยา สนัโดษ

16 ตาก พบพระ อบต. ช่องแคบ น.ส. สธิุศา บญุธรรม

17 ตาก พบพระ อบต. ช่องแคบ น.ส. สวาท อปุสอด

18 นครราชสีมา โนนไทย อบต. ดา่นจาก นาง กรรณิกา เรือนใหม่

19 นครราชสีมา เมืองยาง อบต. กระเบือ้งนอก นาง ทิวากาล ดา่นแก้ว

20 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต. อินคีรี น.ส. กรรญา สนุญภพ

21 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต. ลานสกา น.ส. นยันา ทองคํา

22 นราธิวาส สไุหงโกลก ทม. สไุหงโกลก นาง จรีุ จนัติ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรคอมพวเตอรส์าํหรบังานการเงนและบญัชี รนุท่ี ิ ิ ่ 26

ระหวางวนัท่ี   ่ 3 - 7 พฤษภาคม 2553

ณ ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อิ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรคอมพวเตอรส์าํหรบังานการเงนและบญัชี รนุท่ี ิ ิ ่ 26

ระหวางวนัท่ี   ่ 3 - 7 พฤษภาคม 2553

ณ ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อิ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

23 น่าน บอ่เกลือ อบต. ภฟู้า น.ส. นํา้ทิพย์ ไชยมงคล

24 น่าน แมจ่ริม ทต. หนองแดง นาง กรรณิการ์ ธิชาญ

25 บรีุรัมย์ สตกึ อบต. สตกึ น.ส. กาญจนา สขุดาษ

26 ประจวบคีรีขนัธ์ เมือง อบต. คลองวาฬ น.ส. เสาวลกัษณ์ ศิลป์ศร

27 ประจวบคีรีขนัธ์ เมือง อบต. คลองวาฬ น.ส. มณฑิรา แก้วเจริญ

28 พะเยา จนุ อบต. ห้วยยางขาม น.ส. นนัทนทั เชือ้หมอ

29 พิจิตร โพธิประทบัช้าง อบต. ไผ่ท่าโพ นาย เดชา ร่วมสกลุ

30 พิษณโุลก นครไทย อบต. หนองกะท้าว น.ส. ชฎาภา เชือ้คํายา

31 พิษณโุลก นครไทย อบต. หนองกะท้าว นาง สาวิตรี ซุนพุ่ม

32 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ อบต. บอ่รัง น.ส. วชัราภรณ์ คุ้มตระกลู

33 แพร่ เมือง ทต. แมคํ่ามี น.ส. กณัณิกา อารมณ์

34 ภเูก็ต เมือง อบจ. ภเูก็ต น.ส. อารีวลัย์ เตสงา่วงศ์

35 ยะลา ธารโต อบต. คีรีเขต นาง กฤตวรรณ สงัขพนัธ์

36 ยะลา เมือง ทต. ลําใหม่ น.ส. ฐิติชญา สร้อยทอง

37 ยะลา เบตง อบต. ตาเนาะแมเราะ น.ส. ดวงใจ สิงห์ศกัดิตระกลู

38 ราชบรีุ โพธาราม ทต. เขาขวาง นาง ผานิตา สวุรรณรัตน์

39 ราชบรีุ โพธาราม อบต. หนองโพ นาง เบญจวรรณ นนทสตุ

40 ลพบรีุ ชยับาดาล อบต. ศิลาทิพย์ น.ส. กิตติยา จนัทร์เตม็ดวง

41 สมทุรปราการ เมือง ทต. ดา่นสําโรง น.ส. มยรีุ คงสขีุ

42 สพุรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต. ทุ่งคลี นาง บงัอร แย้มดี

43 สพุรรณบรีุ เดิมบางนางบวช อบต. ทุ่งคลี น.ส. ชลอ บญุสงู



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กระบี่ คลองท่อม อบต. เพหลา จ.อ. ไสว ทองทิพย์

2 กระบี่ คลองท่อม อบต. เพหลา น.ส. มนทิยา พลเดช

3 กาญจนบรีุ ท่ามะกา อบต. ท่ามะกา นาง วนัเพ็ญ ใจงาม

4 กาญจนบรีุ ท่ามะกา อบต. ท่ามะกา น.ส. ภทัรานิษฐ์ นิธิภทัราเศรษฐ์

5 กําแพงเพชร ขาณวุรลกัษบรีุ อบต. ดอนแตง น.ส. พจนีย์ ฉวีพฒัน์

6 ขอนแก่น บ้านแฮด อบต. หนองแซง น.ส. เนตรสดุา อนัภกัดี

7 ขอนแก่น บ้านแฮด ทต. โคกสําราญ นาง ยภุาวดี ภผูาหลวง

8 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต. หอมศีล นาง รัชนี แสงแพง

9 ฉะเชิงเทรา บางปะกง อบต. หอมศีล น.ส. ชญาดา รัตนมโนรมย์

10 ชลบรีุ บ้านบงึ อบต. หนองไผ่แก้ว น.ส. อําไพวรรณ ชยัศิริโกศล

11 ชยัภมิู แก้งคร้อ อบต. หนองขาม จ่าเอก เดน่ศกัดิ ผลนานารถ

12 ตราด เมือง อบต. แหลมกลดั น.ส. ปริยากร ธิมา

13 ตาก แมส่อด อบต. พระธาตผุาแดง น.ส. ดรุณี บญุสินไทย

14 นครราชสีมา สีคิว ทต. หนองนําใส น.ส. ธญัญาณชุ ผดงุสิทธิกลุ

15 ปทมุธานี หนองเสือ อบต. บงึชําอ้อ น.ส. ปทิตตา กลีบบวั

16 ปทมุธานี หนองเสือ อบต. บงึชําอ้อ นาง ชลุีพร ตาลช่วง

17 ปทมุธานี หนองเสือ อบต. บงึชําอ้อ น.ส. เรียม ทองรุ่งงาม

18 ปทมุธานี หนองเสือ อบต. บงึชําอ้อ นาย ฉตัรมงคล สกลุเลิศ

19 ปทมุธานี หนองเสือ อบต. บงึชําอ้อ น.ส. สายใจ หวงัดี

20 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต. กรอกสมบรูณ์ น.ส. กานต์มณี ตุ้มทวงสําโรง

21 แพร่ หนองมว่งไข่ อบต. แมคํ่ามี นาย สิทธิชยั บวัเกตุ

22 แพร่ ลอง อบต. ทุ่งแล้ง นาง ทิพย์นิภา พฤกษ์พิชยัเลิศ

23 แพร่ ลอง อบต. ทุ่งแล้ง น.ส. ดวงใจ โนคํา

24 ยะลา เบตง อบต. ตาเนาะแมเราะ น.ส. กลุพิชฌาย์ นิลธโชติ

25 ร้อยเอด็ จตรุพกัตรพิมาน ทต. หนองผือ นาง ปิยวรรณ สร้อยบดุดา

26 ราชบรีุ โพธาราม อบต. เขาชะงุ้ม น.ส. ปาณิตา ลิมพิรัตน์

27 ราชบรีุ โพธาราม อบต. เขาชะงุ้ม น.ส. กอบกลุ ศภุมงคลชยั

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรคอมพวเตอรก์บัโปรแกรมสาํนักงานขนัสูง รนุท่ี ิ ่ 5

ระหวางวนัท่ี   ่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553

ณ ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อิ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)
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28 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ ทต. ปรางค์กู่ นาง อรพนัธ์ ศรีระษา

29 สพุรรณบรีุ สองพ่ีน้อง อบต. ต้นตาล นาง สญุาดา สถาปิตานนท์

30 สพุรรณบรีุ สองพ่ีน้อง อบต. ต้นตาล นาย ณฐัพนธ์ มณีผ่อง

31 สพุรรณบรีุ สองพ่ีน้อง อบต. ต้นตาล น.ส. รัชยา สิงห์สวุรรณ

32 อดุรธานี หนองววัซอ อบต. หนองบวับาน นาง เอมอร รวมธรรม

33 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต. เมืองเดช น.ส. ปญุญิสา สิมมาทอง



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กระบี่ คลองท่อม อบต. เพหลา นาง จิราพร ทองด้วง

2 กระบี่ คลองท่อม อบต. เพหลา น.ส. มนทิยา พลเดช

3 กาญจนบรีุ เมือง อบต. วงัดงั น.ส. ภคมน แก้วสาคู

4 กาญจนบรีุ ดา่นมะขามเตีย้ อบต. จรเข้เผือก นาย พิพฒัน์ ระตะขนัธ์

5 กาญจนบรีุ ห้วยกระเจา อบต. ดอนแสลบ น.ส. เพ็ญนภา แซจ่นัทร์

6 กาญจนบรีุ พนมทวน ทต. ตลาดเขต น.ส. สาวิตี เอ่ียมใจดี

7 ขอนแก่น หนองสองห้อง อบต. โนนธาตุ นาง เพ็ญนภา ยนัต์ชมภู

8 ขอนแก่น หนองสองห้อง อบต. โนนธาตุ นาง สพุฒัตา เพ็ชรวิเศษ

9 ขอนแก่น ภเูวียง อบต. หว้าทอง น.ส. พลอยปภสั จริโชติติรงรัตน์

10 ขอนแก่น เมือง ทต. บ้านค้อ นาง อมร ละมลูมอญ

11 ขอนแก่น เมือง ทต. บ้านค้อ นาง สิริกร วงกลาง

12 ขอนแก่น เมือง ทต. บ้านค้อ นาง ศิริกร หมวดดารักษ์

13 ขอนแก่น นํา้พอง อบต. บ้านขาม น.ส. รัตนาภรณ์ ชมุพล

14 เชียงราย พญาเมง็ราย อบต. แมเ่ป่า น.ส. วารีรัตน์ เดินเร็ว

15 เชียงราย เมือง อบต. ห้วยสกั น.ส. เบญจนี นนัตะรัตน์

16 เชียงราย พญาเมง็ราย ทต. ไม้ยา นาง ยมาพร ใจมัน่

17 เชียงราย พญาเมง็ราย อบต. แมเ่ปา นาย ธีระธาดา อินต๊ะวงค์

18 เชียงใหม่ ฝาง อบต. แมส่นู น.ส. พนูศรี หลยุลํารอง

19 ตรัง ปะเหลียน อบต. บ้านนา น.ส. ศิริวรรณ ชํานาญเหนาะ

20 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต. ขามสะแกแสง นาย อรุโณ เพ็ชรโคกสงู

21 นครราชสีมา โนนสงู ทต. ดา่นคล้า น.ส. สปุราณี กอดสนัเทียะ

22 นครราชสีมา สีคิว้ ทต. หนองนํา้ใส น.ส. นภสัวรรณ นากลุ

23 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา อบต. ท่าขึน้ น.ส. อารีย์ ธีระบญัชร

24 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ อบต. กแุหระ นาย วิศิษฐ โกมารทตั

25 นราธิวาส ตากใบ ทม. ตากใบ น.ส. พณัณ์ชิตา เดน่นราธิวฒัน์

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรคอมพวเตอรส์าํหรบังานพสัด ุรนุท่ี ิ ่ 16

ระหวางวนัท่ี   ่ 17 - 21 พฤษภาคม 2553

ณ ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อิ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์
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26 บรีุรัมย์ นางรอง ทม. นางรอง นาย อนิรุทธ บญุภงูา

27 ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด อบต. ศาลาลยั น.ส. ชลัยรัตน์ โรจน์บวรวิทยา

28 พระนครศรีอยธุยา วงัน้อย อบต. ข้าวงาม น.ส. สมหญิง บญุอินทร์

29 พะเยา ปง ทต. แมย่ม น.ส. กาญจนีย์ วงศ์ประชา

30 พทัลงุ ป่าบอน อบต. ทุ่งนารี นาง นทัลิตา ขวญัสขุ

31 พิจิตร เมือง อบต. ป่ามะคาบ น.ส. พรเพ็ญ วิเชียรสรรค์

32 พิจิตร ทบัคล้อ อบต. เขาทราย นาง นนัทวรรณ เรืองเดช

33 แพร่ สอง อบต. สะเอียบ นาง เกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์

34 แพร่ เมือง อบต. บ้านถ่ิน น.ส. สนิุษา ชมสขุ

35 แพร่ เมือง อบต. บ้านถ่ิน นาง บญุทิวา แนววงศ์

36 แพร่ ลอง อบต. ทุ่งแล้ง นาง เพ็ญแข ขนุชุ่ม

37 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. ดอนเงิน น.ส. อญัชลี สอ่งสพ

38 มกุดาหาร ดอนตาล อบต. บ้านบาก นาง นราภรณ์ กองอ้น

39 ยโสธร ป่าติว้ ทต. ป่าติว้ นาง อรุณี ชรัูตน์

40 ยะลา กรงปินงั อบต. สะเอะ นาย ซอบรี ดอเลาะบองอ

41 ยะลา ยะหา อบต. บาโร๊ะ น.ส. รีน่า ปานาวา

42 ยะลา ยะหา อบต. บาโร๊ะ นาง กงมีลา เจะอีรอ

43 ยะลา รามนั อบต. เกะรอ น.ส. โสรยา ดาโต๊ะ

44 ยะลา รามนั อบต. ยะต๊ะ นาง รอฏียะห์ ดายามา

45 ยะลา ธารโต อบต. คีรีเขต นาง สรีุย์พร โตสงคราม

46 ร้อยเอด็ เกษตรวิสยั อบต. กู่กาสิงห์ น.ส. เบญจวรรณ เจริญใส

47 ร้อยเอด็ เสลภมิู อบต. นาแซง นาย สมโภชน์ ลนุละวงษ์

48 ร้อยเอด็ จตรุพกัตรพิมาน ทต. หนองผือ นาย ศราวธุ ขา่ขนัมะลี

49 ร้อยเอด็ จตรุพกัตรพิมาน ทต. หนองผือ นาย พิเชษฐ สร้อยบดุดา

50 ระยอง นิคมพฒันา อบต. นิคมพฒันา น.ส. ภทัรพรรณ นิลพนัธ์
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51 ศรีสะเกษ เมือง อบต. หนองแก้ว นาง ฐนิชา บตุรวงษ์

52 ศรีสะเกษ อทุมุพรพิสยั อบต. ตาเกษ น.ส. ยภุาวรรณ ราชบญุคณุ

53 ศรีสะเกษ เมือง อบต. หนองครก นาง นิตยา จนัทาทิพย์

54 ศรีสะเกษ ขนุหาญ ทต. กนัทรอม นาง ถวิล พงษ์วนั

55 สงขลา จะนะ อบต. คลองเปียะ น.ส. เนตรนภา กาญจนะ

56 สระแก้ว เมือง อบต. บ้านแก้ง นาย ประสาน สืบเชือ้

57 สระแก้ว อรัญประเทศ อบต. คลองทบัจนัทร์ น.ส. พรทิพา แก้วหานาม

58 สพุรรณบรีุ บางปลาม้า ทต. โคกครามพฒันา นาย วนัเฉลิม นมูหนัต์

59 สพุรรณบรีุ สองพ่ีน้อง อบต. บางพลบั น.ส. วรรณภา ผิวเผือก

60 สรุาษฎร์ธานี พนุพิน อบต. ท่าสะท้อน นาง จทุารัตน์ ศรีเทพ

61 สรุาษฎร์ธานี พนม อบต. คลองศกั นาย สําราญ มกุน้อย

62 สรุาษฎร์ธานี พระแสง อบต. ไทรขงึ น.ส. สกุญัญา บวัเพชร

63 สริุนทร์ รัตนบรีุ อบต. ทบัใหญ่ นาย จนินตศกัดิ แก้วเหลา

64 สริุนทร์ รัตนบรีุ อบต. ไผ่ นาง กญัจน์ชญาน์ ศรชยั

65 สริุนทร์ ชมุพลบรีุ ทต. ยะวกึ น.ส. ศิริพร เพ็ชรศรี

66 สริุนทร์ สงัขะ อบต. พระแก้ว น.ส. พชัราภรณ์ ชมภพืูน้

67 หนองคาย ท่าบอ่ อบต. บ้านเดื่อ นาง อาภาภรณ์ สขุรมย์

68 อบุลราชธานี เข่ืองใน อบต. ค้อทอง นาง ปาณิชญา ประกอบแสง

69 อบุลราชธานี เข่ืองใน อบต. ค้อทอง นาง สพุตัรา นนัโท

70 อบุลราชธานี วารินชําราบ อบต. หนองกินเพล นาง วงจนัทร์ แพทย์เพียร

71 อบุลราชธานี วารินชําราบ อบต. หนองกินเพล น.ส. จินดา แก้วบวัสา

72 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต. หนองผือ น.ส. นนทพร พรหมศร

73 อบุลราชธานี ตาลสมุ อบต. จิกเทิง นาย สลาวฒิุ ดาราช
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