
ล าดับ ทะเบียนสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด

1 000098 นาง ชนัญชิดา  สิงห์เสนา องค์การบริหารส่วนต าบลถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
2 000099 นาย พิเชษฐศักด์ิ  สุระประจิต องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
3 000100 นาย สุรพล  กุชโร องค์การบริหารส่วนต าบลวารีสวสัด์ิ พนมไพร ร้อยเอ็ด
4 000101 นาง วนัเพ็ญ  จันทรังษี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ กันทรวชิัย มหาสารคาม
5 000102 นาย ประเสริฐ  ภูสาลี องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
6 000103 นาง ศิริพร  ปะติเก องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง สตึก บุรีรัมย์
7 000104 นางสาว รัชดา  แดนชัยภูมิ เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
8 000105 นาง ดวงใจ  จันทร์รัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
9 000106 นาย ณัฐพล  มายุพัน องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
10 000107 นางสาว รุ่งนภา  มงคล องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
11 000108 นางสาว จุฑามาศ  ดีบุญ องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
12 000109 นาง กัญญ์ณพัชญ์  อาจวชิัย เทศบาลต าบลบ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
13 000110 นาง ดวงเด่น  ลาสองชั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
14 000111 นาย นพดล  นามโน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
15 000112 นาง พิสมัย  รักชาติ เทศบาลต าบลหนองโน กระนวน ขอนแก่น
16 000113 นางสาว ณัฐริยาภรณ์  ทองพิละ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
17 000114 จ่าเอก จักรวาล  สีทอง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์
18 000115 นางสาว สมทรง  มาบัณฑิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา กระทุม่แบน สมุทรสาคร
19 000116 นาย พรเมศร์  ธปูทอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา กระทุม่แบน สมุทรสาคร
20 000117 นาย ศิริวชิญ์  ศรีธนะ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา กระทุม่แบน สมุทรสาคร
21 000118 นาย รณกฤต  วฒันะพานิช องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา กระทุม่แบน สมุทรสาคร
22 000119 นาย เชิดศักด์ิ  เซ้นเครือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา กระทุม่แบน สมุทรสาคร
23 000120 นาย ประเสริฐ  ดวงมาลา องค์การบริหารส่วนต าบลภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
24 000121 นางสาว สุกัญญา  สู่สุข องค์การบริหารส่วนต าบลภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
25 000122 นางสาว ณวชิชญา  กูลศรี องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น
26 000123 นางสาว สร้อยฟ้า  กัลยา เทศบาลต าบลเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
27 000124 นางสาว ณัฎฐวติรา  เหลืองวเิชียรฉาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
28 000125 นางสาว กาญจนา  สุขดาษ เทศบาลต าบลศรีสตึก สตึก บุรีรัมย์
29 000126 นาย ประทีป  มีภักดี เทศบาลต าบลศรีสตึก สตึก บุรีรัมย์
30 000127 นาง รสกร  กัตติยะ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง วงัสะพุง เลย
31 000128 นางสาว อภิญญา  มั่นชาวนา เทศบาลต าบลหัวรอ เมือง พิษณุโลก
32 000129 ส.ท. ชัยภูมิ  ชนะ เทศบาลต าบลเวยีงกาหลง เวยีงป่าเป้า เชียงราย
33 000130 วา่ทีร่.ต. อารมณ์  ใจค า เทศบาลต าบลเวยีงกาหลง เวยีงป่าเป้า เชียงราย
34 000131 นางสาว กัญจน์รัตน์  ธาราธรีพงศ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง ช านิ บุรีรัมย์
35 000132 นาง บ าเพ็ญ  ไกรสร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง ช านิ บุรีรัมย์
36 000133 นาง รินรดา  เวยีงนาค องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าช า สูงเม่น แพร่
37 000134 นาง ลาวรรณ  โพธิ์พันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
38 000135 นาย อภิมุข  เวยีงนาค องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าช า สูงเม่น แพร่
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39 000136 นาย ณรงค์เดช  อัมพร องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
40 000137 นาง สุวรรณี  จ ารัสภูมิ เทศบาลต าบลโพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
41 000138 นาย สันติชาติ  บุรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์
42 000139 นางสาว สุวรรณ  รังระร่ืน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์
43 000140 นาง กนิษฐา  ค ามุลคร เทศบาลต าบลหนองอีบุตร ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์
44 000141 นาย สมพงษ์  ศรัณย์ธรรมกุล เทศบาลต าบลอ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
45 000142 นาง ภัททิยา  อนันรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
46 000143 นางสาว อติกานต์  อะช่วยรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
47 000144 นาง รววิรรณ  พานิชรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
48 000145 นางสาว จีรภา  ขาวสนิท องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
49 000146 นางสาว ธนพร  เหมือนแก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
50 000147 นาง ซัยนุง  อิบบราฮิม องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลุโละ เมือง ปัตตานี
51 000148 นางสาว สุนิสา  แวดราแม องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลุโละ เมือง ปัตตานี
52 000149 นาง เจ๊ะมูยี  เบญญากาจ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลุโละ เมือง ปัตตานี
53 000150 นาย รัตนชัย  ค าหาญพล องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
54 000151 นาง ทิพาพร  สอนปัญญา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะเขือ พล ขอนแก่น
55 000152 นาง ภัคณพิชญ์  ปรากฎ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ เมือง อ านาจเจริญ
56 000153 นาง สมพร  ประกาศแก่นทราย องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
57 000154 นางสาว ชนากานต์  เรืองราย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
58 000155 นาง มัลลิกา  ปาเลิง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง เกาะคา ล าปาง
59 000156 นางสาว วนัวสิาข์  สังฆะธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์
60 000157 นาง เพ็ญประภา  อักษรศักด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์
61 000158 นางสาว สากล  พรมโคตรค้า องค์การบริหารส่วนต าบลวงัสะพุง วงัสะพุง เลย
62 000159 นาย ณัฐวตัร  เกิดทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองฉนาก เมือง สุราษฎร์ธานี
63 000160 จ.อ. ทววีฒัน์  ชาติประทุม เทศบาลต าบลนาด้วง นาด้วง เลย
64 000161 นาย ทนงศักด์ิ  ทานะกาญจน์ เทศบาลต าบลทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน
65 000162 นาย กิตติเดช  พรหมสังคหะ เทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
66 000163 นาย ณรงค์  คุณมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลกันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
67 000164 นาย ประสิทธิ์  สุขทิพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกตรี เมือง สตูล
68 000165 นาง อุมาภรณ์  อุบลน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
69 000166 นาง รุ่งรัตน์  โตทองสุข ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมือง ตาก
70 000167 นางสาว บุญเสริม  กันมั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
71 000168 นาง ศิริรัตน์  เจือไธสง เทศบาลต าบลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
72 000169 นาย จักรินทร์  สุพรรณกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
73 000170 นาง พัชนี  กุลโชติ องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
74 000171 นาง สุคนธท์ิพย์  ฉายแผ้ว เทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
75 000172 นางสาว ณัฐธดิา  โตจับ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
76 000173 นางสาว ณัฐธภา  ปัญญาชิตานนท์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดียง เมือง เพชรบูรณ์
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77 000174 นาง รัตติยา  โมทะจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า เมือง ศรีสะเกษ
78 000175 นาง นงค์นุช  จันทร องค์การบริหารส่วนต าบลวงัลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
79 000176 นาง สายใจ  มาศบ ารุง องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
80 000177 นาง สาคร  ชุมชัย องค์การบริหารส่วนต าบลแข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
81 000178 นาง จินดาพร  สิงห์ศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลคอกช้าง สระใคร หนองคาย
82 000179 นางสาว ปุญญิสา  นามเกียรติ เทศบาลต าบลโคกสูง หนองหาน อุดรธานี
83 000180 นาง วาสนา  แสงปุย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
84 000181 นาง พรทิพย์  แก้วกันยา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา แม่สอด ตาก
85 000182 นาง สุกัญญา  เสนจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
86 000183 นาง วนัทนีย์  ปัจจัยยัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาปัง ภูเพียง น่าน
87 000184 นางสาว อ าไพ  เดชรักษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปาง รัษฎา ตรัง
88 000185 นาย ปองภพ  พลน า องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวสัด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
89 000186 นาง สายสุณี  ภูไชยแสง เทศบาลต าบลแซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์
90 000187 นางสาว รัชนี  เผือกไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสวา่ง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
91 000188 นาง ปิยะธดิา  ธริาชรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสวา่ง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
92 000189 นางสาว วริาวรรณ  ชมภูเลิศ องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม
93 000190 นางสาว ผดุงจิต  บุญสนอง องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
94 000191 นาง สุภาภรณ์  โชติชัยนิรันดร องค์การบริหารส่วนต าบลราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
95 000192 นางสาว เกศรา  สิงห์จันทึก องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
96 000193 นาง ภัณฑิรา  พุทธสิมมา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
97 000194 นางสาว นุชรินทร์  นาหนองตูม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย ซ าสูง ขอนแก่น
98 000195 นาย ครรชิต  บูระพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
99 000196 นาย ชาตรี  บัวจะมะ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
100 000197 นาง พัชรินทร์  โคตรศรี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
101 000198 นางสาว ราตรี  คตดี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
102 000199 นาง นุชจรีย์  ภานุมาตย์ เทศบาลต าบลภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
103 000200 นางสาว กุลวดี  วงษ์วพิัฒน์ องค์การบริหารส่วนต าบลชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด
104 000201 นาง แสงจันทร์  แสงสกุล องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า เมือง ศรีสะเกษ
105 000202 นางสาว วนิดา  สุทธปิระภา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
106 000203 นางสาว ชรัณฎา  ทรวงโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
107 000204 นาง ประภาพันธ ์ อาษาธง องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง เกษตรวสัิย ร้อยเอ็ด
108 000205 นาง ดวงฤดี  เสาวพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง เกษตรวสัิย ร้อยเอ็ด
109 000206 นาง ดาราณี  เขียนดี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
110 000207 นางสาว ภาวณีิย์  บุญรอด องค์การบริหารส่วนต าบลสะแบง หนองหาน อุดรธานี
111 000208 นาง กัลยา  ประสงค์สุข องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย เมือง นครนายก
112 000209 นาง ณัฐกฤตา  จันทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกอล า ยะรัง ปัตตานี
113 000210 นางสาว รฐา  อ่อนสลวย เทศบาลต าบลอิสาณ เมือง บุรีรัมย์
114 000211 นาย สมบัติ  พรหมเพชร เทศบาลต าบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา
115 000212 นาย ดิศักด์ิ  สุภามาตย์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
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116 000213 นางสาว สุเพ็ญรัฐ  บุญแก้วขวญั เทศบาลต าบลเกาะแต้ว เมือง สงขลา
117 000214 นาง ธชัธร  นวลมังสอ องค์การบริหารส่วนต าบลปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
118 000215 นางสาว นิภาวรรณ  เรืองฤทธิ์ เทศบาลต าบลบางเด่ือ เมือง ปทุมธานี
119 000216 นาง วรรณิดา  ดีรัตน์ เทศบาลต าบลบางเด่ือ เมือง ปทุมธานี
120 000217 นาง สุจิตรา  พลน า องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวสัด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
121 000218 นาง กุลสตรี  บากาประเสริฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
122 000219 นางสาว มาเรียม  อาเก็บ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
123 000220 นางสาว สุรีย์พร  คลองแค องค์การบริหารส่วนต าบลคลองยาง เกาะลันตา กระบี่
124 000221 นาง รตนพร  ธงภักด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง เมือง ชัยภูมิ
125 000222 นาย พงศ์ธร  ละอองแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
126 000223 นาย อนุชา  พระสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ เมือง อุดรธานี
127 000224 นาง นิธนิันท์  ธนนภากุล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน้าว ภูเพียง น่าน
128 000225 นาง จินตนา  เทพสุคนธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าน้าว ภูเพียง น่าน
129 000226 นาย อุทิศ  วาทโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย ซ าสูง ขอนแก่น
130 000227 นาง อฐพรรณ  ฉ่ าเฉลิม องค์การบริหารส่วนต าบลบางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
131 000228 ส.อ. อนุวฒัน์  รักบ้านเพิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบุรี
132 000229 นาย ภาณุมาศ  ทองขุนด า เทศบาลต าบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง


