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1 069906 นางสาว จ าลอง  เณวลิยั พระนครศรอียธุยา 141001-อบต.ลาดบวัหลวง สามัญ

2 069907 นางสาว ศริพิร  ลิม่พฤกษ์เกษม สงขลา 900101-ทน.สงขลา สามัญ

3 069908 นางสาว ศศธิร  แข็งมาก สรุาษฎรธ์านี 841404-อบต.เขาตอก สามัญ

4 069909 นางสาว อรอมุา  ชแูกว้ สรุาษฎรธ์านี 841404-อบต.เขาตอก สามัญ

5 069910 นางสาว นราสดุา  หนูจันทร์ สรุาษฎรธ์านี 841404-อบต.เขาตอก สามัญ

6 069911 นางสาว พนดิา  พทุธพฤกษ์ สรุาษฎรธ์านี 841706-อบต.บางเดอืน สามัญ

7 069912 นาย วโิรจน ์ จติรบญุ สรุาษฎรธ์านี 841706-อบต.บางเดอืน สามัญ

8 069913 นางสาว ทัศณี  มนตแ์กว้ สรุาษฎรธ์านี 840303-อบต.ชลคราม สามัญ

9 069914 นางสาว พจนยี ์ ปานกลดั สรุาษฎรธ์านี 841706-อบต.บางเดอืน สามัญ

10 069915 นาง จริาพร  ใจรังษี สรุาษฎรธ์านี 840303-อบต.ชลคราม สามัญ

11 069916 นางสาว สนัุนทท์า  จันทรส์วา่ง สรุาษฎรธ์านี 840303-อบต.ชลคราม สามัญ

12 069917 นาง เกศณี  แสงแดง สรุาษฎรธ์านี 840903-อบต.เขาวง สามัญ

13 069918 นางสาว บณุณดา  อนุตรเศรษฐ สรุาษฎรธ์านี 841404-อบต.เขาตอก สามัญ

14 069919 นาง สนันยา  พนิรอด นนทบรุี 120304-ทต.เสาธงหนิ สามัญ

15 069920 นางสาว ณัฐชกาญน ์ มาลาภมูิ นครพนม 480508-อบต.ดอนนางหงส์ สามัญ

16 069921 นาย เอกรัฐ  เถาวอ์ว้น นครพนม 480508-อบต.ดอนนางหงส์ สามัญ

17 069922 นางสาว สถาพร  มองเพชร นครพนม 480508-อบต.ดอนนางหงส์ สามัญ

18 069923 นาง กลัยา  ศรวีงษา เพชรบรูณ์ 670303-อบต.วดัป่า สามัญ

19 069924 นาย ภาสกร  คตัถาวร นครพนม 480710-อบต.นาเลยีง สามัญ

20 069925 นางสาว ศริรัิตน ์ เชือ้ดวงผยู นครพนม 480710-อบต.นาเลยีง สามัญ

21 069926 นางสาว วนัวสิา  ศรสีายค า เพชรบรูณ์ 671107-อบต.เข็กนอ้ย สามัญ

22 069927 นางสาว ชฎาพรรณ  กจิวรรณ เพชรบรูณ์ 671107-อบต.เข็กนอ้ย สามัญ

23 069928 นางสาว พัชร ี แกว้กระจา่ง สมทุรสาคร 740301-อบต.บา้นแพว้ สามัญ

24 069929 นางสาว สอุาภา  พลยาง มหาสารคาม 440912-อบต.หนองไฮ สามัญ

25 069930 นาย วรศกัดิ ์ เทพามาตย์ มหาสารคาม 441204-อบต.หนองแวง สามัญ

26 069931 นาง ณัชชลดิา  นามวงศ์ มหาสารคาม 441101-อบต.ยางสสีรุาช สามัญ

27 069932 นาง วไิลพรรณ  โพธสิาร มหาสารคาม 440613-อบต.ยาง สามัญ

28 069933 นางสาว ศศวิมิล  ไชยค าภา มหาสารคาม 440105-อบต.ทา่ตมู สามัญ

29 069934 นางสาว สายฝน  ชาวคะตา มหาสารคาม 440908-อบต.แคน สามัญ

30 069935 นางสาว อลษิา  สายวารี ปัตตานี 941012-อบต.กอล า สามัญ

31 069936 จ.อ. สายันต ์ อนุฤทธิ์ มหาสารคาม 440109-อบต.เกิง้ สามัญ

32 069937 นาย ประเวทย ์ ปัดตาปัดโต มหาสารคาม 441008-อบต.ดงยาง สามัญ

33 069938 นาย ธนาชยั  ค ามงุคณุ มกุดาหาร 490401-ทต.ดงหลวง สามัญ

34 069939 นางสาว พรทมิา  จันทะดวง อดุรธานี 410120-อบต.เชยีงพณิ สามัญ

35 069940 นางสาว พรมิาภรณ์  อนิขาว น่าน 550717-อบต.แมส่า สามัญ

36 069941 พ.จ.ต. นมิติแมน  สลางสงิห์ มกุดาหาร 490518-อบต.บา้นเหลา่ สามัญ

37 069942 นางสาว กญัญก์ลุณัช  ธนกรบ ารุง อดุรธานี 411105-อบต.โพนสงู สามัญ

38 069943 นางสาว มยรุ ี เจรญิรบ อดุรธานี 411912-อบต.สรา้งแป้น สามัญ

39 069944 นางสาว ภัสฑริา  กาญบตุร มกุดาหาร 490205-อบต.กกแดง สามัญ
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40 069945 นาง ภคมน  กลางประพันธ์ มกุดาหาร 490205-อบต.กกแดง สามัญ

41 069946 นาง รัตนา  รอดบญุสง่ อตุรดติถ์ 530809-อบต.ไผล่อ้ม สามัญ

42 069947 นาง ปณุยนุช  ค าไทรแกว้ อตุรดติถ์ 530809-อบต.ไผล่อ้ม สามัญ

43 069948 นาง มาลนิ ี แสวงดี ขอนแกน่ 402104-อบต.บา้นโนน สามัญ

44 069949 นางสาว สวุรีา  ไชยนอก ขอนแกน่ 400704-อบต.วงัชยั สามัญ

45 069950 นาย วทิยา  สยามไชย จันทบรุี 220206-อบต.บางชนั สามัญ

46 069951 นางสาว กนกวรรณ  แซเ่ตยีว บรุรัีมย์ 312206-อบต.กระสงั สามัญ

47 069952 นางสาว นติยา  ศรพีรหม บรุรัีมย์ 310310-อบต.กนัทรารมย์ สามัญ

48 069953 นาย ประเสรฐิ  นบนอบ บรุรัีมย์ 312210-อบต.เมอืงแก สามัญ

49 069954 นางสาว วริาวรรณ  หงสธ์ัมรงค์ บรุรัีมย์ 310508-อบต.ทุง่กระเต็น สามัญ

50 069955 นาง สรุรัีตน ์ ปราบสกลุ บรุรัีมย์ 310413-อบต.ทรัพยพ์ระยา สามัญ

51 069956 นาง ธนพร  แกว้ดก บรุรัีมย์ 311101-ทต.ศรสีตกึ สามัญ

52 069957 นางสาว ทพิวรรณ  วรรณวงษ์ ศรสีะเกษ 332202-อบต.คลกีลิง้ สามัญ

53 069958 นาย เช ่ สหีดลุวงศ์ ศรสีะเกษ 332202-อบต.คลกีลิง้ สามัญ

54 069959 นาย โชคชยั  ใชโย ศรสีะเกษ 331802-อบต.ตาโกน สามัญ

55 069960 นาง มยรุ ี วงคพ์มิล ศรสีะเกษ 330913-อบต.หวา้นค า สามัญ

56 069961 นางสาว เจษสดุา  สาระภาพ ศรสีะเกษ 330301-อบต.ดนู สามัญ

57 069962 นางสาว สปุราณี  ศรเีมอืง ศรสีะเกษ 330301-อบต.ดนู สามัญ

58 069963 นางสาว สธุดิา  อมัภรัตน์ ศรสีะเกษ 330301-อบต.ดนู สามัญ

59 069964 นางสาว ศภุธดิา  เวชกาล ศรสีะเกษ 331303-อบต.โพธิ์ สามัญ

60 069965 นางสาว รุง่นภา  พึง่วงศ์ ศรสีะเกษ 331303-อบต.โพธิ์ สามัญ

61 069966 นางสาว ธรีารัตน ์ ร่วมใจ ศรสีะเกษ 331602-อบต.ธาตุ สามัญ

62 069967 นาง รตกิร  เจ็ดจันทกึ ศรสีะเกษ 330301-อบต.ดนู สามัญ

63 069968 นางสาว สภัุทรา  พึง่อทัุยศรี อา่งทอง 150609-อบต.บางจัก สามัญ

64 069969 นาย จักรพันธ ์ ตูแ่ปง พษิณุโลก 650401-ทต.บางระก าเมอืงใหม่ สามัญ

65 069970 นาง โสภณา  รักวฒันศริกิลุ เพชรบรุี 760804-อบต.ป่าเด็ง สามัญ

66 069971 นางสาว เพ็ญพักตร ์ คุม้ภัย เพชรบรุี 760804-อบต.ป่าเด็ง สามัญ

67 069972 นาย พรียทุธ ์ สริธินาวณชิย์ ราชบรุี 700413-อบต.ทา่นัด สามัญ

68 069973 นาย ยศพนธ ์ เลีย่มด ารงกลุกจิ พษิณุโลก 650108-อบต.ทา่โพธิ์ สามัญ

69 069974 นางสาว ณัฐธดิา  พทุธอนิทรศ์ร เพชรบรุี 760804-อบต.ป่าเด็ง สามัญ

70 069975 นางสาว ธนารัตน ์ เถานอ้ย เพชรบรุี 760804-อบต.ป่าเด็ง สามัญ

71 069976 นาง อจัฉรา  ปานพว่ง พษิณุโลก 650112-อบต.ปากโทก สามัญ

72 069977 นางสาว จริาภรณ์  อคัรคหสนิ ราชบรุี 700519-อบต.ลาดบวัขาว สามัญ

73 069978 นาย ศภุชยั  ชืน่แสง ราชบรุี 700708-อบต.หนองโพ สามัญ

74 069979 นางสาว สรุภา  นาเจรญิ หนองคาย 431602-อบต.นาทับไฮ สามัญ

75 069980 นางสาว ภรณ์วภิา  ศลิาคม หนองคาย 430508-อบต.นาหนัง สามัญ

76 069981 นางสาว ณัฐยาพร  หนันตะ๊ หนองคาย 430508-อบต.นาหนัง สามัญ

77 069982 นาง เพ็ญนภา  แสงแกว้ หนองคาย 430508-อบต.นาหนัง สามัญ

78 069983 นางสาว มขุมณี  ขนุใหญ่ หนองคาย 430204-อบต.น ้าโมง สามัญ

79 069984 จา่เอก อดเิรก  บญุมรีอด สพุรรณบรุี 720415-อบต.มะขามลม้ สามัญ

80 069985 นาง สพุนิ  กนัทาติ๊บ เชยีงใหม่ 502202-อบต.บา้นกาด สามัญ



ที่ ทะเบยีน ชือ่ - นามสกลุ จังหวดั หน่วยงาน ประเภทสมาชกิ

81 069986 นาง สปุราณี  มนิทระ หนองคาย 431602-อบต.นาทับไฮ สามัญ

82 069987 นาง พมิพภ์นัินท ์ วจิารณ์ เชยีงใหม่ 502202-อบต.บา้นกาด สามัญ

83 069988 นางสาว สธุติา  กจิรเิกตุ ชลบรุี 201006-อบต.พลวงทอง สามัญ

84 069989 นางสาว กาญจนา  จันทรจ์นิดา ชลบรุี 201006-อบต.พลวงทอง สามัญ

85 069990 นางสาว นุสรา  นวนค าสงิห์ ชลบรุี 201006-อบต.พลวงทอง สามัญ

86 069991 นางสาว นติตกิาร ์ อนิตะ๊ทอง ตาก 630303-อบต.วงัหมัน สามัญ

87 069992 นางสาว เบญจวรรณ  เป็นสขุ ก าแพงเพชร 620207-อบต.พานทอง สามัญ

88 069993 นางสาว สกลุธรา  วงศปั์ญญา ก าแพงเพชร 620207-อบต.พานทอง สามัญ

89 069994 นาย รัชพล  โสรจแสง เชยีงราย 570113-อบต.รมิกก สามัญ

90 069995 นางสาว ชฏาภรณ์  ทองออ่น นราธวิาส 961004-อบต.มโูนะ สามัญ

91 069996 นางสาว ฟีรราณี  เปาะแมรซีอ นราธวิาส 961004-อบต.มโูนะ สามัญ

92 069997 นางสาว อมรพรรณ  แถมเงนิ นราธวิาส 961004-อบต.มโูนะ สามัญ

93 069998 นาง อาร ี ชนิพร สกลนคร 470804-อบต.ขวักา่ย สามัญ

94 069999 นางสาว ณชญาดา  บญุทา เชยีงราย 570805-อบต.ศรดีอนมลู สามัญ

95 070000 นาง กลุพัชร  จันทะรส เชยีงราย 570805-อบต.ศรดีอนมลู สามัญ

96 070001 นางสาว อรุณลกัษณ์  ท าจันทรทา ก าแพงเพชร 620109-อบต.นครชมุ สามัญ

97 070002 นางสาว วชัราภรณ์  พุม่ทอง ก าแพงเพชร 620113-อบต.คณฑี สามัญ

98 070003 นางสาว ฐติพิร  เทศารนิทร์ สกลนคร 471107-อบต.นาฮี สามัญ

99 070004 นางสาว ธัญญรั์ธศา  เทพออ่น สงขลา 900407-อบต.ทา่ประดู่ สามัญ

100 070005 นางสาว สลติา  อบุลจนิดา ภเูก็ต 830109-ทต.ราไวย์ สามัญ

101 070006 นางสาว พสิทุธนิ ี ฐานะกาญจน์ ภเูก็ต 830109-ทต.ราไวย์ สามัญ

102 070007 นางสาว พรวไิล  เกษมสขุ สงขลา 900406-อบต.ปลกัหนู สามัญ

103 070008 นางสาว สรัุตน ์ พายลมลู ก าแพงเพชร 620509-อบต.วงัแขม สามัญ

104 070009 นาง สพุชิญา  จันทมุา อบุลราชธานี 341507-อบต.คเูมอืง สามัญ

105 070010 นางสาว ฌลาวรรณ  โทรัตน์ กาฬสนิธุ์ 460126-ทต.เชยีงเครอื สามัญ

106 070011 นาย ธนกร  แสนสมุา กาฬสนิธุ์ 460601-ทต.กดุสมิ สามัญ

107 070012 นาง กลัยาณี  บวับตุร กาฬสนิธุ์ 460206-อบต.หนองบวั สามัญ

108 070013 นางสาว วรรณรัตน ์ ด าหมา่น ตรัง 920308-อบต.ทุง่คา่ย สามัญ

109 070014 นางสาว ขวญัฤทัย  แสงจันทร์ ตรัง 920308-อบต.ทุง่คา่ย สามัญ

110 070015 นาง ญาณศิา  แสนสมุา กาฬสนิธุ์ 460715-อบต.นาดี สามัญ

111 070016 นางสาว สวนันท ์ จรจติร ตรัง 920617-อบต.ในเตา สามัญ

112 070017 นาง น ้าคา้ง  ลโิป้ หนองบวัล าภู 390309-อบต.โคกใหญ่ สามัญ

113 070018 นางสาว สพัุตรา  คมิรัมย์ นครราชสมีา 300113-อบต.หมืน่ไวย สามัญ

114 070019 นางสาว รัชนวีรรณ  ศรษีา นครศรธีรรมราช 802304-ทต.ทางพนู สามัญ

115 070020 นาย ณรงคศ์กัดิ ์ แกว้ละเอยีด นครศรธีรรมราช 800115-ทต.ทา่งิว้ สามัญ

116 070021 นาย สกุนตธ์ ี มเีอนก เพชรบรุี 760101-ทม.เพชรบรุี สามัญ

117 070022 จา่เอก สรุะศกัดิ ์ เพชรพมิลู เพชรบรุี 760101-ทม.เพชรบรุี สามัญ

118 070023 จ.ส.อ. โกวทิ  วงศว์รชาติ ชมุพร 860121-อบต.ถ ้าสงิห์ สามัญ

119 070024 นางสาว ปนัดดา  อุน่เจรญิ ราชบรุี 700413-อบต.ทา่นัด สามัญ

120 070025 นางสาว วนดิา  จันทรน์อ้ย ชมุพร 860119-อบต.วสิยัเหนอื สามัญ

121 070026 นาง บานเย็น  หงษ์ศรแีกว้ มกุดาหาร 490110-ทต.ค าป่าหลาย สามัญ
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122 070027 นาย ถาวร  จันทรสาขา มกุดาหาร 490110-ทต.ค าป่าหลาย สามัญ

123 070028 นางสาว รัชนวีรรณ  ภาษี บรุรัีมย์ 311101-ทต.ศรสีตกึ สามัญ

124 070029 นางสาว สชุาดา  บญุชู กระบี่ 810207-อบต.โคกหาร สามัญ

125 070030 นางสาว ลกัษม ี โอจันทร์ กระบี่ 810207-อบต.โคกหาร สามัญ

126 070031 นางสาว ชตุมิา  หมอปยุ บรุรัีมย์ 311705-อบต.ดงอจีาน สามัญ

127 070032 นาง เสาวด ี เจรญิศริิ บรุรัีมย์ 311705-อบต.ดงอจีาน สามัญ

128 070033 นางสาว ทัศนยี ์ สรุติญา น่าน 550203-อบต.น ้าพาง สามัญ

129 070034 นางสาว ธนษิฐอ์ร  กติตเิมธเมฆนิทร์ ขอนแกน่ 402601-อบต.เขานอ้ย สามัญ

130 070035 นางสาว ทมติา  อนิทรว์งษ์ สมทุรปราการ 110116-ทม.แพรกษา สามัญ

131 070036 นาง กลุนัฐ  นามสโุพธิ์ บงึกาฬ 380307-อบต.น ้าจัน้ สามัญ

132 070037 นาง ดารุณี  พลศกัดิ์ บงึกาฬ 380307-อบต.น ้าจัน้ สามัญ

133 070038 นางสาว สภุาพร  สมิสนิธุ์ บงึกาฬ 380307-อบต.น ้าจัน้ สามัญ

134 070039 นางสาว ศรสวรรค ์ ศรรีาชา ฉะเชงิเทรา 241101-อบต.กอ้นแกว้ สามัญ

135 070040 นางสาว ทริา  ออ่นตกุ สตลู 910604-อบต.ขอนคลาน สามัญ

136 070041 นางสาว สภุญา  กลอ้งเจรญิ ฉะเชงิเทรา 241101-อบต.กอ้นแกว้ สามัญ

137 070042 นางสาว เพชรรัตน ์ ชาญเชงิรบ ฉะเชงิเทรา 241101-อบต.กอ้นแกว้ สามัญ

138 070043 นางสาว มยรุา  สรุยินต์ ฉะเชงิเทรา 241002-อบต.คลองตะเกรา สามัญ

139 070044 นาย ชยัยทุธ  ลดัลอย สระแกว้ 270202-อบต.ไทยอดุม สามัญ

140 070045 นางสาว สภุาภรณ์  สงิหาร สระแกว้ 270405-อบต.ทุง่มหาเจรญิ สามัญ

141 070046 นางสาว สวุจ ี มปีระเสรฐิ ฉะเชงิเทรา 240608-อบต.หนองยาว สามัญ

142 070047 นางสาว สวุนิชา  แสนกลา้ สระบรุี 190108-อบต.หนองยาว สามัญ

143 070048 นางสาว บงัอร  จันอนุกาญจน์ ฉะเชงิเทรา 240608-อบต.หนองยาว สามัญ

144 070049 นาง วชัรา  เปรมปรดีี ฉะเชงิเทรา 240608-อบต.หนองยาว สามัญ

145 070050 วา่ทีร่.ต.หญงิ สภุาพ  บวัลา ฉะเชงิเทรา 240608-อบต.หนองยาว สามัญ

146 070051 นางสาว สรุอยญา  แซะอามา สตลู 910701-อบต.ปาลม์พัฒนา สามัญ

147 070052 นางสาว ฌานกิา  มแีกว้ อา่งทอง 150507-อบต.หว้ยไผ่ สามัญ

148 070053 นางสาว สวุรรณา  อตุะมะ ศรสีะเกษ 331706-อบต.ดงรัก สามัญ

149 070054 นางสาว วรรณา  ค านนท์ ศรสีะเกษ 331706-อบต.ดงรัก สามัญ

150 070055 นาง มะล ิ ท าทอง ศรสีะเกษ 331706-อบต.ดงรัก สามัญ

151 070056 นางสาว นฤมล  กมลูลกึ ศรสีะเกษ 330709-อบต.ดู่ สามัญ

152 070057 นางสาว พัฒนน์าร ี ทองนรนิทร์ ศรสีะเกษ 331706-อบต.ดงรัก สามัญ

153 070058 นางสาว วนัทนยี ์ อภวิฒันพันธุ์ ศรสีะเกษ 330908-อบต.หนองอึง่ สามัญ

154 070059 นางสาว ภัทรสดุา  มศีรี ศรสีะเกษ 330410-อบต.จานใหญ่ สามัญ

155 070060 นาง วนดิา  สารพันธุ์ พษิณุโลก 650908-อบต.วงัยาง สามัญ

156 070061 นาง ภารด ี เอ็งวาณชิสกลุ ยโสธร 350002-อบจ.ยโสธร สามัญ

157 070062 นางสาว บษุยา  หนิหลา้ พษิณุโลก 650613-อบต.ทับยายเชยีง สามัญ

158 070063 นาง พัชราวด ี เนือ่งวงษา กาฬสนิธุ์ 461203-ทต.หนองหนิ สามัญ

159 070064 นาย ธรีพันธ ์ ศริปัิกมานนท์ กรุงเทพมหานคร 100001-กองคลงั(DGA) สามัญ

160 070065 นางสาว วงเดอืน  ยิม้ทา่โพธิ์ พษิณุโลก 650608-อบต.ศรภีริมย์ สามัญ

161 070066 นางสาว อโณทัย  ใหญโ่ต พษิณุโลก 650608-อบต.ศรภีริมย์ สามัญ

162 070067 นาง ทัชชภร  บญุวงัทอง พษิณุโลก 650801-อบต.วงัทอง(พษิณุโลก2) สามัญ
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163 070068 นาย สมชาย  นาบาล นครศรธีรรมราช 800707-อบต.บา้นตลู สามัญ

164 070069 นางสาว พกิลุ  บญุเจรญิ ศรสีะเกษ 330307-อบต.ทาม สามัญ

165 070070 จ.อ. ธนวฒัน ์ บญุอุน่ ศรสีะเกษ 330502-อบต.กนัทรารมย์ สามัญ

166 070071 นาย ชชัชยั  แจง้สวา่ง ศรสีะเกษ 331013-ทต.แต ้ สามัญ

167 070072 นาง อามนีา  แกว้พวง ศรสีะเกษ 330203-อบต.ลิน้ฟ้า สามัญ

168 070073 นางสาว เพลนิจติร  กลิน่กลอ่ม ศรสีะเกษ 330502-อบต.กนัทรารมย์ สามัญ

169 070074 นาย เฉลยีว  กอ้นฝ้าย ศรสีะเกษ 330706-อบต.สมอ สามัญ

170 070075 นาง ชาลสิา  บญุมี สระแกว้ 270610-อบต.ผา่นศกึ สามัญ

171 070076 นาง สายนรัตน ์ อรัุง นครพนม 480504-อบต.โพนแพง สามัญ

172 070077 นางสาว สดุา  ลาลยั นครพนม 480504-อบต.โพนแพง สามัญ

173 070078 จ.อ. นเิวส  สแีล นครพนม 480508-อบต.ดอนนางหงส์ สามัญ

174 070079 นางสาว กนกนติย ์ วงษ์ขนัธ์ นครพนม 480710-อบต.นาเลยีง สามัญ

175 070080 วา่ทีร่.ต. ธนดลุย ์ จงเจรญิ พระนครศรอียธุยา 140110-อบต.ภเูขาทอง สามัญ

176 070081 นาง นัทธห์ทัย  ค าเชือ้ สรุาษฎรธ์านี 840216-อบต.ตะเคยีนทอง สามัญ

177 070082 นางสาว ธนชิา  ตัง้วงศ์ สรุาษฎรธ์านี 840216-อบต.ตะเคยีนทอง สามัญ

178 070083 นางสาว จริชยา  แสงเดช สรุาษฎรธ์านี 841706-อบต.บางเดอืน สามัญ

179 070084 นาย ภริมย ์ แกว้ปาน สพุรรณบรุี 720413-อบต.จรเขใ้หญ่ สามัญ

180 070085 นางสาว เยาวลกัษณ์  พระค าจันทกึ เชยีงใหม่ 500504-ทต.ลวงเหนอื สามัญ

181 070086 นาง ภัคณพชิญ ์ ปรากฎ อ านาจเจรญิ 370116-อบต.หว้ยไร่ สามัญ

182 070087 นาย ภาณุวฒัน ์ จ าปาหอม อ านาจเจรญิ 370111-อบต.น ้าปลกี สามัญ

183 070088 นาย วฒุ ิ นอ้งการ น่าน 550107-อบต.เรอืง สามัญ

184 070089 นางสาว กลัยกร  เทยีนดี จันทบรุี 220317-อบต.คลองขดุ สามัญ

185 070090 นาย กฤษชภมู ิ ไชยชมุพล ล าปาง 520403-อบต.เสรมิขวา สามัญ

186 070091 นาง กนกนภิา  เรอืงสา ล าปาง 520403-อบต.เสรมิขวา สามัญ

187 070092 นาย ธนะเมศฐ ์ ฤทธิม์นตรเีตชนิ ขอนแกน่ 402601-อบต.เขานอ้ย สามัญ

188 070093 นางสาว วรรณธดิา  ทองมาก ขอนแกน่ 402301-อบต.กดุธาตุ สามัญ

189 070094 นาย จักรพงษ์  อดลุรัส ปัตตานี 940303-อบต.เกาะเปาะ สามัญ

190 070095 นางสาว กลุณภัสสร ์ สมีงิาม มหาสารคาม 440316-อบต.หนองกงุสวรรค์ สามัญ

191 070096 นาย ยทุธศกัดิ ์ ถหูลงเพยี มหาสารคาม 440316-อบต.หนองกงุสวรรค์ สามัญ

192 070097 นางสาว ผรกิา  ค าสะไมล์ มหาสารคาม 440916-อบต.โคกสทีองหลาง สามัญ

193 070098 นาย ทวทิย ์ โพธเิสส มหาสารคาม 440609-อบต.หนองจกิ สามัญ

194 070099 นางสาว ประกายศร  ลครศรี มหาสารคาม 441202-อบต.นาโพธิ์ สามัญ

195 070100 นาย ชาตชิาย  สหีลา้ อบุลราชธานี 341009-อบต.บา้นแมด สามัญ

196 070101 นาย พละชยั  แสงเขยีว อบุลราชธานี 342006-อบต.นาคาย สามัญ

197 070102 นาง ศศกร  สสีขุใส อบุลราชธานี 340205-อบต.วารนิ สามัญ

198 070103 นางสาว สกุร ี นามพงษ์ อบุลราชธานี 340205-อบต.วารนิ สามัญ

199 070104 นาย วรยศ  นามศรี ชลบรุี 200607-อบต.นาเรกิ สามัญ

200 070105 นาย ทักษิณ  สมหมาย สกลนคร 471215-อบต.ตาลโกน สามัญ

201 070106 นางสาว ภัสสรญ์าณ์  แสนเขยีววงศ์ สโุขทัย 640704-อบต.คลองกระจง สามัญ

202 070107 นางสาว ศริพิร  พนูเสอื สงิหบ์รุี 170403-อบต.พระงาม สามัญ

203 070108 นางสาว เพชรรัตน ์ วดับญุเลีย้ง เพชรบรูณ์ 670119-อบต.หว้ยใหญ่ สามัญ
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204 070109 นางสาว สพัุฒน ์ จ าเรญิศรี เพชรบรูณ์ 670119-อบต.หว้ยใหญ่ สามัญ

205 070110 นางสาว ธรีาภรณ์  นอ้ยมา สมทุรสาคร 740112-อบต.ทา่ทราย สามัญ

206 070111 นาง อลษิา  พรมชาติ พระนครศรอียธุยา 140118-อบต.บา้นเกาะ สามัญ

207 070112 นาง สนุสิา  เปียไพบลูย์ พระนครศรอียธุยา 141001-อบต.ลาดบวัหลวง สามัญ

208 070113 นางสาว กิง่ฟ้า  วรรณโนมัย กาฬสนิธุ์ 460206-อบต.หนองบวั สามัญ

209 070114 นางสาว ดวงใจ  ผา่นส าแดง กาฬสนิธุ์ 461203-ทต.หนองหนิ สามัญ

210 070115 นางสาว สภุาภรณ์  ภดูานุ กาฬสนิธุ์ 461203-ทต.หนองหนิ สามัญ

211 070116 นาง ธรณ์ธันย ์ ปังสี กาฬสนิธุ์ 461203-ทต.หนองหนิ สามัญ

212 070117 นาง สริกิาญจน ์ มะโนรัตน์ ศรสีะเกษ 332102-อบต.เสยีว สามัญ

213 070118 นาย ธวชัชยั  ประพาฬ ศรสีะเกษ 331013-ทต.แต ้ สามัญ

214 070119 นางสาว สมุาล ี ค าบาล ศรสีะเกษ 330402-อบต.บงึมะลู สามัญ

215 070120 นางสาว เกสรา  นติยา ชมุพร 860504-อบต.สวนแตง สามัญ

216 070121 นางสาว สพุร  รสมาลา ชมุพร 860121-อบต.ถ ้าสงิห์ สามัญ

217 070122 นางสาว จันทมิา  แสงมณี นครสวรรค์ 601002-ทต.ทา่น ้าออ้ยมว่งหัก สามัญ

218 070123 นาง รัตนาพร  พรมแตง นครสวรรค์ 601002-ทต.ทา่น ้าออ้ยมว่งหัก สามัญ

219 070124 นางสาว สขุสวรรค ์ บญุเอีย่ม นครสวรรค์ 601002-ทต.ทา่น ้าออ้ยมว่งหัก สามัญ

220 070125 นาย ยงยทุธ  เทพวนัดี เลย 420202-ทต.นาดว้ง สามัญ

221 070126 นางสาว จฑุารัตน ์ พานชิกลุ พะเยา 560901-อบต.หว้ยแกว้ สามัญ

222 070127 จ.อ. ประจวบ  คางค า สระบรุี 190000-อบต.สระบรุี สามัญ

223 070128 นาง วนัชภรณ์  พริุฬหพัชร์ พจิติร 660705-อบต.รังนก สามัญ

224 070129 นางสาว ณัฐนนท ์ วตัตะ อทัุยธานี 610507-อบต.ทา่โพ สามัญ

225 070130 นาง ปรารถนา  ดวงแกว้ พจิติร 660705-อบต.รังนก สามัญ

226 070131 นางสาว วนดิา  ไวยกลุ สระบรุี 190508-อบต.โคกสะอาด สามัญ

227 070132 นาย ชยัวฒัน ์ สขุพันธ์ อบุลราชธานี 342006-อบต.นาคาย สามัญ

228 070133 นาย วทิยา  ปัจชะ ชยัภมูิ 360702-ทต.บ าเหน็จณรงค์ สามัญ

229 070134 นางสาว ปิยะวด ี รุจยิาปนนท์ อบุลราชธานี 341915-อบต.โนนกาหลง สามัญ

230 070135 นางสาว ชนันทภั์สส ์ ศภุกลุวชิยั อบุลราชธานี 342605-อบต.โคกช าแระ สามัญ

231 070136 นาง วยรุ ี เดชะผล ชยัภมูิ 360411-อบต.หนองโพนงาม สามัญ

232 070137 นางสาว สริพิร  สตุะพันธ์ อบุลราชธานี 341206-อบต.หนองทันน ้า สามัญ

233 070138 นางสาว วชิดุา  แซงวงษ์ ชยัภมูิ 360411-อบต.หนองโพนงาม สามัญ

234 070139 นาง สกุญัญา  จันประเทอืง ตรัง 920308-อบต.ทุง่คา่ย สามัญ

235 070140 นาง อมัภาพร  ภจูไุร กาฬสนิธุ์ 460715-อบต.นาดี สามัญ

236 070141 นาง ปิยวด ี พลยทุธ กาฬสนิธุ์ 460715-อบต.นาดี สามัญ

237 070142 นาง นารรัีตน ์ วงศว์ฒันา ล าปาง 520205-อบต.สบป้าด สามัญ

238 070143 นาง พนัสภรณ์  วงัแวว ล าปาง 520205-อบต.สบป้าด สามัญ

239 070144 นางสาว เพ็ญศริ ิ เชณแกว้ กรุงเทพมหานคร 010001-ช าระเอง สามัญ

240 070145 นางสาว พรวลยั  สรรพอาษา ขอนแกน่ 400803-อบต.บา้นดง สามัญ

241 070146 นางสาว กานดา  ยะชะระ ล าปาง 521101-อบต.สบปราบ สามัญ

242 070147 นาย ณปภัช  หอมจันทร์ ปราจนีบรุี 250108-อบต.ทา่งาม สามัญ

243 070148 นาย อานันต ์ ธสุาวนั อบุลราชธานี 341510-อบต.บุง่หวาย สามัญ

244 070149 นาง กรปภา  ศริโิรจน์ นครศรธีรรมราช 802004-อบต.ชา้งซา้ย สามัญ
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245 070150 นางสาว สาลี ่ ลายนารี พระนครศรอียธุยา 140110-อบต.ภเูขาทอง สามัญ

246 070151 นางสาว บญุตา  สทุธวิงษ์ พระนครศรอียธุยา 140613-อบต.สามเรอืน สามัญ

247 070152 นางสาว รัตตกิาล  พาชืน่ อบุลราชธานี 340805-อบต.บา้นตมู สามัญ

248 070153 นาย สรุกติติ ์ อทัุงสงัข์ อบุลราชธานี 340805-อบต.บา้นตมู สามัญ

249 070154 นายอดุมพงษ์ รืน่พานชิ สรุาษฎรธ์านี 840213-อบต.ทา่อแุท สามัญ

250 700607 นาง อษุณีย ์ ป้องเคน บรุรัีมย์ 310510-อบต.โคกสงู ขอคนืสภาพ

251 700608 นางสาว รัญชดิา  ส าราญใจ บรุรัีมย์ 310122-ทต.หนองเต็ง ขอคนืสภาพ

252 700609 นางสาว อธฐิษนันท ์ จันทรป์ระโคน บรุรัีมย์ 310122-ทต.หนองเต็ง ขอคนืสภาพ

253 700610 นาง วรรณา  ดว่นรับรัมย์ บรุรัีมย์ 310416-ทต.ทุง่แสงทอง ขอคนืสภาพ

254 700611 นาย นคร  อดุมผล กาญจนบรุี 710606-อบต.ทุง่ทอง ขอคนืสภาพ

255 700612 นางสาว วลัล ี เภาสลกั บรุรัีมย์ 310714-อบต.โคกมะขาม ขอคนืสภาพ

256 700613 นาง วรีวรรณ  แปวสงูเนนิ กาญจนบรุี 710607-อบต.เขานอ้ย ขอคนืสภาพ

257 700614 นาง สนุสิา  พรมยศ รอ้ยเอ็ด 450715-ทต.โคกสงู ขอคนืสภาพ

258 700615 นาย ธนวฒัน ์ บญุชาโด รอ้ยเอ็ด 451206-ทต.เมอืงสรวง ขอคนืสภาพ

259 700616 นางสาว ประนอม  ลอยครบรุี รอ้ยเอ็ด 451804-อบต.พระเจา้ ขอคนืสภาพ

260 700617 นาย บณัฑติย ์ ขนัธแ์กว้ รอ้ยเอ็ด 450414-ทต.หนองผอื ขอคนืสภาพ

261 700618 นางสาว กานตพ์ฐิชา  สกีูก่า รอ้ยเอ็ด 450203-ทต.กูก่าสงิห์ ขอคนืสภาพ

262 700619 นางสาว นจิสริ ี อคัเทพ อดุรธานี 410304-ทต.กดุหมากไฟ ขอคนืสภาพ

263 700620 นาย ยทุธกร  โพธิไ์หม อดุรธานี 410304-ทต.กดุหมากไฟ ขอคนืสภาพ

264 700621 นางสาว ชรนิรัตน ์ เวชภัณฑ์ อดุรธานี 410507-อบต.โคกกลาง ขอคนืสภาพ

265 700622 นาง รัศม ี เชาระก า บรุรัีมย์ 310907-อบต.บา้นยาง ขอคนืสภาพ

266 700623 นาง นภัสวรรณ  อนัทปัญญา อดุรธานี 410606-อบต.พังงู ขอคนืสภาพ

267 700624 นาง ไพลนิ  พรมเกตุ รอ้ยเอ็ด 450105-อบต.ขอนแกน่ ขอคนืสภาพ

268 700625 นาง สภุาวด ี กจินุกร รอ้ยเอ็ด 450410-อบต.องีอ่ง ขอคนืสภาพ

269 700626 นางสาว นวทพร  พนิทะปะกงั มหาสารคาม 440907-อบต.หัวเรอื ขอคนืสภาพ

270 700627 นางสาว จรรยา  ละดาวลัย์ มหาสารคาม 440907-อบต.หัวเรอื ขอคนืสภาพ

271 700628 นาง สมเด็จ  ศรโีคตร มหาสารคาม 440614-อบต.หนองสมิ ขอคนืสภาพ

272 700629 นาง กมลรัตน ์ ศรเีวยีงยา มหาสารคาม 440908-อบต.แคน ขอคนืสภาพ

273 700630 นาง รชดา  ภัทรประเสรฐิ มหาสารคาม 440410-อบต.กดุใสจ้อ่ ขอคนืสภาพ

274 700631 นางสาว สกุญัญา  สูส่ขุ มหาสารคาม 440815-อบต.ภารแอน่ ขอคนืสภาพ

275 700632 นาย ประเสรฐิ  ดวงมาลา มหาสารคาม 440815-อบต.ภารแอน่ ขอคนืสภาพ

276 700633 นาง พัชรา  พมิพจั์นทร์ บรุรัีมย์ 310705-อบต.ละเวีย้ ขอคนืสภาพ

277 700634 พ.อ.อ. บรรจบ  เรอืงสา มหาสารคาม 441204-อบต.หนองแวง ขอคนืสภาพ

278 700635 นาย นพประทปี  เพชรกอง มหาสารคาม 440609-อบต.หนองจกิ ขอคนืสภาพ

279 700636 นาง สริญิาพร  ณ สงขลา ปัตตานี 940203-ทต.โคกโพธิ์ ขอคนืสภาพ

280 700637 นาย ณรงคฤ์ทธิ ์ รักษ์วจิติร ขอนแกน่ 402503-อบต.หนองปลาหมอ ขอคนืสภาพ

281 700638 นาง บญุสม  ศรทีาแก ขอนแกน่ 402503-อบต.หนองปลาหมอ ขอคนืสภาพ

282 700639 นาย สมทิธิ ์ ชาตมินตรี ขอนแกน่ 401904-อบต.นางิว้ ขอคนืสภาพ

283 700640 นาง ชลุรัีตน ์ หนูกลาง ขอนแกน่ 401904-อบต.นางิว้ ขอคนืสภาพ

284 700641 นางสาว สถติย ์ สมุลุละ ขอนแกน่ 401009-อบต.หนิตัง้ ขอคนืสภาพ

285 700642 นาย นราศกัดิ ์ จันทรล์ทุนิ ขอนแกน่ 401009-อบต.หนิตัง้ ขอคนืสภาพ



ที่ ทะเบยีน ชือ่ - นามสกลุ จังหวดั หน่วยงาน ประเภทสมาชกิ

286 700643 นาง พัชร ี แหลมคม ขอนแกน่ 401702-อบต.กดุเคา้ ขอคนืสภาพ

287 700644 นางสาว อนัญญา  ภักดทีมุมา ขอนแกน่ 401213-อบต.หัวทุง่ ขอคนืสภาพ

288 700645 นาง กลัยาพร  ภจูติทอง ขอนแกน่ 402506-อบต.โนนแดง ขอคนืสภาพ

289 700646 นาง พัชรนิทร ์ สมองาม ขอนแกน่ 401301-อบต.คอนฉมิ ขอคนืสภาพ

290 700647 นาง จติตมิา  นามโสม ขอนแกน่ 401301-อบต.คอนฉมิ ขอคนืสภาพ

291 700648 นางสาว สชุญัญา  สทิธบิุน่ ขอนแกน่ 402503-อบต.หนองปลาหมอ ขอคนืสภาพ

292 700649 นาย พเิชษฐ ์ เพ็งพักตร์ ขอนแกน่ 401903-อบต.ดงเมอืงแอม ขอคนืสภาพ

293 700650 นาย ศภุกร  ศริสิทุธิ์ ขอนแกน่ 401903-อบต.ดงเมอืงแอม ขอคนืสภาพ

294 700651 นางสาว จดิาภา  จันทรส์า พษิณุโลก 650901-อบต.ชมพู ขอคนืสภาพ

295 700652 นางสาว วลยัพร  สารมะโน พษิณุโลก 650805-อบต.บา้นกลาง ขอคนืสภาพ

296 700653 นางสาว สรัุชดา  ยศปัญญา เพชรบรุี 760513-ทต.ทา่แลง ขอคนืสภาพ

297 700654 นาง กิง่ดาว  แผว้สมทุร ชมุพร 860111-อบต.ตากแดด ขอคนืสภาพ

298 700655 นาง การะเกด  ฉมิพาลี เพชรบรุี 760808-ทต.บางเกา่ ขอคนืสภาพ

299 700656 นาย สรุยิา  บางมว่งงาม เพชรบรุี 760808-ทต.บางเกา่ ขอคนืสภาพ

300 700657 นาง อรณี  กรุงศรเีมอืง เพชรบรุี 760808-ทต.บางเกา่ ขอคนืสภาพ

301 700658 นาง รุจพัีชร ์ เหล็กเพชรพฒุกิร ศรสีะเกษ 330602-ทต.ไพรบงึ ขอคนืสภาพ

302 700659 นาย มานัส  ถนอมทรัพย์ นครราชสมีา 301412-อบต.สะแกราช ขอคนืสภาพ

303 700660 นางสาว วรรณกิา  จันรุณ นครราชสมีา 300502-ทต.บา้นเหลือ่ม ขอคนืสภาพ

304 700661 นาง นุชรยี ์ หวนัเสนา บงึกาฬ 380405-อบต.ค าแกว้ ขอคนืสภาพ

305 700662 นาง อรปภา  ดอนจอมไพร นครปฐม 730609-อบต.บางชา้ง ขอคนืสภาพ

306 700663 นางสาว นันทพร  กลุเกตุ นครปฐม 730609-อบต.บางชา้ง ขอคนืสภาพ

307 700664 นาง นชิาภา  จ าปา ศรสีะเกษ 330603-อบต.ดนิแดง ขอคนืสภาพ

308 700665 นาง รัตตยิา  โมทะจติร ศรสีะเกษ 330109-อบต.โพนขา่ ขอคนืสภาพ

309 700666 นางสาว นนภัค  สขุเีดช นนทบรุี 120113-อบต.บางรักนอ้ย ขอคนืสภาพ

310 700667 นาง วรัญญ ู สมานทอง สรุนิทร์ 320805-อบต.นานวน ขอคนืสภาพ

311 700668 นาง วลยัลกัษณ์  พงษ์พานชิ สกลนคร 471006-อบต.ดงหมอ้ทองใต ้ ขอคนืสภาพ

312 700669 นาง อนงคล์กัษณ์  ค าเรอืงศรี สกลนคร 470503-อบต.มว่งไข่ ขอคนืสภาพ

313 700670 นาย ธานนิทร ์ งามนา สกลนคร 470503-อบต.มว่งไข่ ขอคนืสภาพ

314 700671 นาย บญุมา  อุม่ภธูร สกลนคร 471401-อบต.เตา่งอย ขอคนืสภาพ

315 700672 นาย โชคภวิฒัน ์ กศุลสรา้ง พระนครศรอียธุยา 140704-อบต.บางเดือ่ ขอคนืสภาพ

316 700673 นางสาว ปิยะฉัตร  ธรรมประสม พระนครศรอียธุยา 140704-อบต.บางเดือ่ ขอคนืสภาพ

317 700674 นางสาว วรรณ์วสิา  ยวงสาย พระนครศรอียธุยา 140704-อบต.บางเดือ่ ขอคนืสภาพ

318 700675 นางสาว ณวรารัศม ์ สมงาม พระนครศรอียธุยา 140704-อบต.บางเดือ่ ขอคนืสภาพ

319 700676 นางสาว นันทวรรณ  ดอกไมง้าม ชยัภมูิ 361211-อบต.ทา่มะไฟหวาน ขอคนืสภาพ

320 700677 นาย พสษิฐ ์ วทิยาขาว อบุลราชธานี 342204-อบต.คอ้นอ้ย ขอคนืสภาพ

321 700678 นางสาว โศภษิฐา  ดว้งสนิ (พทุธสขุ) สงขลา 900712-อบต.วดัสน ขอคนืสภาพ

322 700679 นางสาว รดา  วงษ์โสภา เลย 421304-อบต.ทรัพยไ์พวลัย์ ขอคนืสภาพ

323 700680 นางสาว กิง่กาญดา  กลุสวสัดิ์ กาฬสนิธุ์ 460202-ทต.นามน ขอคนืสภาพ

324 801605 นาง เบญจมาศ  ภริมยศ์รี พระนครศรอียธุยา 141001-อบต.ลาดบวัหลวง สมทบ

325 801606 นางสาว อรนุช  สขุเกษม พระนครศรอียธุยา 141001-อบต.ลาดบวัหลวง สมทบ

326 801607 นาง ณชิาภัทร  คงล าพนู พระนครศรอียธุยา 141001-อบต.ลาดบวัหลวง สมทบ
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327 801608 นางสาว สภัุทรา  กนัหานนท์ นนทบรุี 120304-ทต.เสาธงหนิ สมทบ

328 801609 นาง ญาณศรณ์  โตมร ศรสีะเกษ 330203-อบต.ลิน้ฟ้า สมทบ

329 801610 นาง มัธนก  นาบ ารุง อดุรธานี 410506-อบต.หนองกงุศรี สมทบ

330 801611 นางสาว วาย ุ สวสัดิพ์รหมสขุ อดุรธานี 410506-อบต.หนองกงุศรี สมทบ

331 801612 นาย ไพรวลัย ์ สวา่งวงศ์ อดุรธานี 410506-อบต.หนองกงุศรี สมทบ

332 801613 นาย อดัชานนท ์ สทีองแดง อดุรธานี 410506-อบต.หนองกงุศรี สมทบ

333 801614 นาง เย็นฤด ี สมิมา อดุรธานี 410506-อบต.หนองกงุศรี สมทบ

334 801615 นางสาว ประภัสสร  จันทรเสนา อดุรธานี 410506-อบต.หนองกงุศรี สมทบ

335 801616 นางสาว กรรณกิาร ์ ออ่นละมลู กาญจนบรุี 710522-อบต.ทา่เสา สมทบ

336 801617 นาง ผกาสทิธิ ์ จันทรแ์จง้ ศรสีะเกษ 330302-อบต.โนนสงั สมทบ

337 801618 นางสาว ธนาภรณ์  ปัญชาติ ศรสีะเกษ 330420-อบต.ทุง่ใหญ่ สมทบ

338 801619 นาย ชวกฤตภาษ  เมอืงแวง ศรสีะเกษ 330802-อบต.บกัดอง สมทบ

339 801620 นางสาว จนิดารัตน ์ สมเสนา ศรสีะเกษ 330802-อบต.บกัดอง สมทบ

340 801621 นาย วสนิธุ ์ นยิมวนั พระนครศรอียธุยา 140115-อบต.หันตรา สมทบ

341 801622 นาง กญัญช์ลา  เยาวด์ า ตรัง 920801-อบต.นาโยงเหนอื สมทบ

342 801623 นางสาว ปณุยาพร  บญุพันธุง์าม ตรัง 920801-อบต.นาโยงเหนอื สมทบ

343 801624 นางสาว ภัทรวด ี สรรเพ็ชร นครศรธีรรมราช 802304-ทต.ทางพนู สมทบ

344 801625 นาง พทิยา  ชไูฝ พัทลงุ 930111-อบต.ควนมะพรา้ว สมทบ

345 801626 นางสาว ปรารติา  สวุะจี นครปฐม 730611-อบต.ทา่ตลาด สมทบ

346 801627 นางสาว สชุานาฎ  ตนักติตวิฒัน์ นครปฐม 730104-ทต.โพรงมะเดือ่ สมทบ

347 801628 นางสาว อภญิญา  อิม่อว้น ศรสีะเกษ 330908-อบต.หนองอึง่ สมทบ

348 801629 นางสาว ธริาพรรณ  นามเสนา ศรสีะเกษ 330908-อบต.หนองอึง่ สมทบ

349 801630 นาย ประเชญิโชค  ศรเีมอืงปนุ อดุรธานี 410506-อบต.หนองกงุศรี สมทบ

350 801631 นาย ภานุพงศ ์ บรุาณรักษ์ อดุรธานี 410506-อบต.หนองกงุศรี สมทบ

351 801632 นางสาว ดอกไม ้ สใีส อดุรธานี 410506-อบต.หนองกงุศรี สมทบ

352 801633 นาง แสงดาว  วรรณเลศิ ล าปาง 520204-ทต.แมเ่มาะ สมทบ

353 801634 นาง วนัด ี ใจอิม่ นนทบรุี 120611-ทต.บางพลบั สมทบ

354 801635 นาย อนุภาพ  โมคศริิ ศรสีะเกษ 330208-อบต.ยางชมุใหญ่ สมทบ

355 801636 นาย ณรงค ์ พมิพา ศรสีะเกษ 330309-อบต.เมอืงนอ้ย สมทบ


