
ล าดบั ทะเบียนสมาชกิ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อ าเภอ จังหวดั

1 000582 นาย มงคลชยั  พิพัฒน์สิริเมธี องค์การบริหารส่วนตําบลนาตาล นาตาล อบุลราชธานี
2 000583 นาง ทัศนี  เจริญไชย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแกน่
3 000584 นาง ศิริลักษณ์  ออ่นทา องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน หนองเรือ ขอนแกน่
4 000585 นางสาว รัตนา  เส้งสุ้น องค์การบริหารส่วนตําบลเขาแดง กยุบุรี ประจวบคีรีขนัธ์
5 000586 ว่าที่ร.ต.หญิง กรภทัร์  เคร่ืองชยั องค์การบริหารส่วนตําบลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
6 000587 นาง พรรณพิมล  ทับไธสง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
7 000588 นางสาว เทียมจนัทร์  ศรีสมชยั องค์การบริหารส่วนตําบลตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี
8 000589 นาง มะลิ  เฉยีงเหนือ องค์การบริหารส่วนตําบลจอมทอง เมือง พิษณุโลก
9 000590 นาง ปิยวดี  พลยทุธ องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์
10 000591 นาง สมพิศ  อดิธนากร องค์การบริหารส่วนตําบลจกิเทิง ตาลสุม อบุลราชธานี
11 000592 นาง ทิติยา  ไชยวัน องค์การบริหารส่วนตําบลจกิเทิง ตาลสุม อบุลราชธานี
12 000593 นาง วิลาวัณย ์ ปริสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตําบลนาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู
13 000594 นาง นงณภทัร  แสงระวี องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง ปลาปาก นครพนม
14 000595 นาย นฤชติ  เสนานุช องค์การบริหารส่วนตําบลนาหอ ด่านซ้าย เลย
15 000596 นาง รุจริา  ดวงทอง องค์การบริหารส่วนตําบลผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
16 000597 นาย ไพฑูรย ์ ศรีลาดหา องค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแก พล ขอนแกน่
17 000598 นาง สุพรรณี  สุขสุแพทย์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยธุยา
18 000599 นาง บุษรา  จนัเจก๊ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยธุยา
19 000600 นาง ธันยช์นก  บุตรโต องค์การบริหารส่วนตําบลหินโคน ลําปลายมาศ บุรีรัมย์
20 000601 นาย วราภรณ์  กองเกดิ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี
21 000602 นางสาว ฐิติมา  คํามุงคุณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
22 000603 ส.อ. อภศัิกด์ิ  อนิทร์ดี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลําภู
23 000604 นาง สมใจ  ยอ่งมณี องค์การบริหารส่วนตําบลโสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชยัภมูิ
24 000605 นางสาว ทัศนี  รัตนพล เทศบาลตําบลขามเรียง กนัทรวิชยั มหาสารคาม
25 000606 นาง ศิริรักษ์  ทับวันนา เทศบาลตําบลขามเรียง กนัทรวิชยั มหาสารคาม
26 000607 นาย ศรุติพงศ์  ศรีชยั องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําตาล อนิทร์บุรี สิงห์บุรี
27 000608 นาง เบญจรัตน์  เฉลากาย องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถติ ชยัภมูิ
28 000609 นางสาว กนัยกร  จําปาออ่น เทศบาลตําบลหนองบัว หนองกงุศรี กาฬสินธุ์
29 000610 นาย โกสินทร์  บุตะเขยีว เทศบาลตําบลธาตุทอง ภเูขยีว ชยัภมูิ
30 000611 นางสาว เกตสรี  ชแูกว้ องค์การบริหารส่วนตําบลสนามชยั สทิงพระ สงขลา
31 000612 นางสาว ธัญญพัฒน์  เอกธรธนกานต์ องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี นาเยยี อบุลราชธานี
32 000613 นาง เรือนคํา  ปรีชา องค์การบริหารส่วนตําบลดงสุวรรณ ดอกคําใต้ พะเยา
33 000614 นาย ชศัูกด์ิ  ชา่งคิด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
34 000615 จ.ส.ต. นิวัฒน์  แกว้ประเสริฐ องค์การบริหารส่วนตําบลมะขามเต้ีย เมือง สุราษฎร์ธานี
35 000616 นางสาว ธรอธิป  บัวทอง องค์การบริหารส่วนตําบลทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
36 000617 นางสาว ศศินา  โสภาพันธ์ เทศบาลตําบลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี
37 000618 นาง อษุณี  กิ่งคําวงค์ เทศบาลนครสมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
38 000619 นาง ปารณีย ์ จอมคําสิงห์ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนจกิ ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
39 000620 นาง บุษบา  ลาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนจกิ ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
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40 000621 นาง วนาลัย  ไชยแสง สํานักงานสภาเกษตรกรจงัหวัดมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
41 000622 นาง วชริาวรรณ  ยี่รัมย์ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนจกิ ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
42 000623 นางสาว จฑุามาส  อรัญมิตร องค์การบริหารส่วนตําบลสวนจกิ ศรีสมเด็จ ร้อยเอด็
43 000624 นาง ปราณิสา  อุ่นพงษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
44 000625 นางสาว นิรดา  มาทฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
45 000626 นาย ธีระพงษ์  บุญสอด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
46 000627 นางสาว ถนอมศรี  เทพดู่ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
47 000628 นาง อปสร  พิมพิศาล องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
48 000629 นาง จนิตนา  รัตประจง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
49 000630 นางสาว พิรุฬห์ภคั  โลหะสาร องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
50 000631 นางสาว พวงทอง  อดิศัยเดชรินทร์ องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเมือง เหล่าเสือโกก้ อบุลราชธานี
51 000632 นางสาว ธัญรัตน์  สุรินทะ เทศบาลตําบลกดุไห กดุบาก สกลนคร
52 000633 นาง หทัยกาญจน์  วันแกว้ เทศบาลตําบลสําโรง สําโรง อบุลราชธานี
53 000634 นางสาว เมริณณ์ณา  วงศ์แสนประเสริฐ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
54 000635 ส.อ. ปกรณ์  จนัทร์ทรง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
55 000636 นาง มุจลินท์  จนัทร์ทรง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยงุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
56 000637 นางสาว ลักขณา  ไชยโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ วารินชําราบ อบุลราชธานี
57 000638 นาง จตุพร  จเูกษม องค์การบริหารส่วนตําบลสระสมิง วารินชําราบ อบุลราชธานี
58 000639 นาง สายสมร  บุดดีภกัด์ิ เทศบาลตําบลสําโรง สําโรง อบุลราชธานี
59 000640 นาย ชมเชย  คําวงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยตามอญ ภสิูงห์ ศรีสะเกษ
60 000641 นาง กมลพร  พูลงาม องค์การบริหารส่วนตําบลไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี
61 000642 นางสาว ธัญญารัตน์  เคนศรี องค์การบริหารส่วนตําบลธาตุ วารินชําราบ อบุลราชธานี
62 000643 นางสาว ศุภาณัฐกาญจน์  เพ็งพาธวัต องค์การบริหารส่วนตําบลธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ
63 000644 นาง สายสุณี  สุภมิารส องค์การบริหารส่วนตําบลกระสัง สตึก บุรีรัมย์
64 000645 นางสาว อไุรวรรณ์  เวรวรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสะโน บุณฑริก อบุลราชธานี
65 000646 นาง ชญาดา  ภาระอตุส่าห์ เทศบาลตําบลเหล่าเสือโกก้ เหล่าเสือโกก้ อบุลราชธานี
66 000647 นางสาว ปนัดดา  จนัทะเวช องค์การบริหารส่วนตําบลตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี
67 000648 นาย นโรดม  เพชรโรจน์ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอง่ เมือง มหาสารคาม
68 000649 นาย กติตินันท์  กระต่ายเพ็ชร เทศบาลตําบลสองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
69 000650 นางสาว ญาณิศา  โภคสมบัติ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไห เขื่องใน อบุลราชธานี
70 000651 นาง เฉลิมศรี  บุญสมญา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไห เขื่องใน อบุลราชธานี
71 000652 นาง สมร  เสาเวียง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไห เขื่องใน อบุลราชธานี
72 000653 นาง อนุรักษ์  ไชยพจน์ เทศบาลตําบลเปือย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
73 000654 นางสาว กนิษฐา  สันตะวงค์ เทศบาลตําบลหนองขา่ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
74 000655 นาย คมสันต์  อนิทร์งาม องค์การบริหารส่วนตําบลสร้างถอ่ เขื่องใน อบุลราชธานี
75 000656 นาง ศรีประไพ  เทียบเปรียบ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงมะลู กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ
76 000657 นาง นัยราช  วรรักษ์วัฒนาพร องค์การบริหารส่วนตําบลบึงมะลู กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ
77 000658 นางสาว นิภาวรรณ  มูลคําเหลา องค์การบริหารส่วนตําบลบึงมะลู กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ
78 000659 นางสาว รัชนี  สมรูป องค์การบริหารส่วนตําบลสวายจกี เมือง บุรีรัมย์



ล าดบั ทะเบียนสมาชกิ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อ าเภอ จังหวดั

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายชื่อที่ไดร้บัอนุมตัเิป็นสมาชกิ
ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2566

79 000660 นาง บุญส่ง  เกรัมย์ เทศบาลตําบลสองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
80 000661 นาง กาญจนา  หิรัญเรือง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าอแุท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
81 000662 นาย อดุมพงษ์  ร่ืนพานิช องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
82 000663 นางสาว หทัยทิพย ์ หอมขจร เทศบาลตําบลสองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
83 000664 นาง ราตรี  บุบผาชื่น องค์การบริหารส่วนตําบลนาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน่
84 000665 นางสาว วรารัตน์  เนตรวงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแต้ เมือง อํานาจเจริญ
85 000666 นาย วิระชาติ  บุญประชม องค์การบริหารส่วนตําบลคําคร่ัง เดชอดุม อบุลราชธานี
86 000667 ว่าที่ร.ต. สุวโรจน์  บุดดาวงศ์ องค์การบริหารส่วนตําบลคูเมือง วารินชําราบ อบุลราชธานี
87 000668 นาง อนิทร์ถวา  พวงแกว้ องค์การบริหารส่วนตําบลธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ
88 000669 นางสาว ลัดดาวัลย ์ รัชชวูงษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไห เขื่องใน อบุลราชธานี
89 000670 นาง อไุรวรรณ  ศุภลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ด ตระการพืชผล อบุลราชธานี
90 000671 นาย วิษณุวัฒน์  จนัทนป องค์การบริหารส่วนตําบลตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี
91 000672 จา่สิบเอก ยิ่งพงษ์  ชกูล่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลพราน ขนุหาญ ศรีสะเกษ
92 000673 นางสาว รินทร์นพัชร์  พรมชยั องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแกว้ หัวตะพาน อํานาจเจริญ
93 000674 นาย ประดิษฐ์  ศรีหนาจ องค์การบริหารส่วนตําบลดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร
94 000675 นาย เชาวฤทธิ์  จติติโล องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ตาก เมือง นครพนม
95 000676 นางสาว สุมาลี  จนิามณี องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขา่ บุณฑริก อบุลราชธานี
96 000677 นางสาว รัชนีวรรณ  ยอดญาติไทย องค์การบริหารส่วนตําบลกระสัง สตึก บุรีรัมย์
97 000678 นาย สรวิชญ์  ดิษฐ์วัฒนาโชติ องค์การบริหารส่วนตําบลกระสัง สตึก บุรีรัมย์
98 000679 นาง รัชนก  มงคลดี องค์การบริหารส่วนตําบลกระสัง สตึก บุรีรัมย์
99 000680 นางสาว นริศรินทร  พันธเพชร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมี กดุชมุ ยโสธร
100 000681 นาย ธวัชชยั  น้อยจติต์ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด วารินชําราบ อบุลราชธานี
101 000682 นางสาว แสงมณี  แพงจา่ย เทศบาลตําบลเปือย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
102 000683 นางสาว ภทัริยา  ศรีปัญญา องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยตามอญ ภสิูงห์ ศรีสะเกษ
103 000684 นางสาว ธนรัตน์  บุตรเพชร องค์การบริหารส่วนตําบลขวาวใหญ่ ศีขรภมูิ สุรินทร์
104 000685 นางสาว บัวเรียน  ศรีทอง เทศบาลตําบลเมืองศรีไค วารินชําราบ อบุลราชธานี
105 000686 นางสาว พัฒน์นรี  แกว้สีเคน องค์การบริหารส่วนตําบลดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
106 000687 นาง พริมพรรณ  จนัทุมา เทศบาลตําบลโพนงาม เดชอดุม อบุลราชธานี
107 000688 นาง กรรณิภา  อนันต์ธนเสถยีร องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขา่ บุณฑริก อบุลราชธานี
108 000689 นาง จติติมากาญจน์  บุญมี องค์การบริหารส่วนตําบลโนนเมือง นากลาง หนองบัวลําภู
109 000690 นาย ศุภกร  ศิริสุทธิ์ องค์การบริหารส่วนตําบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน่
110 000691 นาง ญาณญา  วิมลปัญโชค เทศบาลตําบลโคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
111 000692 นาย สุพนธ์  ทองใบ องค์การบริหารส่วนตําบลวังเยน็ เมือง กาญจนบุรี
112 000693 นาง ชวีารัตน์  สมสมัย องค์การบริหารส่วนตําบลวังเยน็ เมือง กาญจนบุรี
113 000694 นางสาว วาริน  กางกั้น องค์การบริหารส่วนตําบลถมืตอง เมือง น่าน
114 000695 นางสาว กรทิพย ์ เทศารินทร์ องค์การบริหารส่วนตําบลบัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
115 000696 นาง มนัสนันท์  รัตนวิจติร องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยโจด กระนวน ขอนแกน่
116 000697 นางสาว ปียานุช  เหลากลม องค์การบริหารส่วนตําบลถ้ําแข้ ตระการพืชผล อบุลราชธานี
117 000698 นางสาว สุภารัตน์  คํานันท์ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด สามพราน นครปฐม
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118 000699 นาย อเุทน  เกษสุดาภรณ์ศักด์ิ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตึง แม่จนั เชยีงราย
119 000700 นางสาว สุรีรัตน์  ชุ่มมงคล องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตึง แม่จนั เชยีงราย
120 000701 นางสาว ธัญญารัศมิ์  อปูสาแกว้ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตึง แม่จนั เชยีงราย
121 000702 นางสาว ธนกมล  หาญสู้ องค์การบริหารส่วนตําบลพิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
122 000703 นาย จริทีปต์  ศรีสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงเหนือ กนัทรลักษ์ ศรีสะเกษ
123 000704 นาง เยาวมาล  อนิถา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองภยัศูนย์ เมือง หนองบัวลําภู
124 000705 นาง ชญัญา  ประสมศรี องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี เฝ้าไร่ หนองคาย
125 000706 นางสาว ศิริทรัพย ์ รสหอม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบ่อ เมือง อบุลราชธานี
126 000707 นาง อนงค์  เตรนกาโย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
127 000708 นางสาว กาญจนา  โคตรบรรเทา องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแก สตึก บุรีรัมย์
128 000709 นาง คอลีเยาะ  สุหลง องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
129 000710 นาย สุริยา  บางม่วงงาม เทศบาลตําบลบางเกา่ ชะอํา เพชรบุรี
130 000711 นาง อรณี  กรุงศรีเมือง เทศบาลตําบลบางเกา่ ชะอํา เพชรบุรี
131 000712 นาง สมจติต์  ด้วงแพง องค์การบริหารส่วนตําบลโพนสว่าง เมือง หนองคาย
132 000713 นาง ประภสัสร  พนาลิกลุ องค์การบริหารส่วนตําบลโพนสว่าง เมือง หนองคาย
133 000714 นาง ฌาลิศา  ทุมเมฆ องค์การบริหารส่วนตําบลโดมประดิษฐ์ น้ํายนื อบุลราชธานี
134 000715 นาย ศิขรินทร์  ศรีหร่ิง เทศบาลตําบลโนนบุรี สหัสขนัธ์ กาฬสินธุ์
135 000716 นางสาว พีรดา  สาลี องค์การบริหารส่วนตําบลแจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์
136 000717 นาย สุรพันธ์  โสภารักษ์ องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ตาลสุม อบุลราชธานี
137 000718 นางสาว ณัฐนันท์  ไกรเลิศชยักลุ เทศบาลตําบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี
138 000719 นางสาว ณัฐธิดา  วุฒิปรีดี องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกงุเซิน ภเูวียง ขอนแกน่
139 000720 นางสาว น้ําผ้ึง  หมู่ม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
140 000721 นางสาว ศิราพร  แต่แดงเพชร องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
141 000722 นางสาว สุนีย ์ หมู่ม่วง องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
142 000723 นางสาว ชลีุพร  สอนใจ องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
143 000724 นาง ประยรู  แขมคํา องค์การบริหารส่วนตําบลแขม อทุุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
144 000725 นาง ทัศนีย ์ วงศ์สุทธิเนตร องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
145 000726 นางสาว กนิษฐา  สายดี องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
146 000727 นาย ปฐมพงษ์  กล่ันบุศย์ องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
147 000728 นาง ขวัญธีรา  สมบัติโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลแกง้แก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
148 000729 นาย ยศนันท์  ชณิมาตย์ องค์การบริหารส่วนตําบลแกง้แก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
149 000730 นาง ธนิษฐา  ใกล้กลาง องค์การบริหารส่วนตําบลแกง้แก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
150 000731 นาย มนูศักด์ิ  ศรีเคน องค์การบริหารส่วนตําบลเสือเฒ่า เชยีงยนื มหาสารคาม
151 000732 นาย กติติพงษ์  ทวีโคตร องค์การบริหารส่วนตําบลบางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
152 000733 นาง อรพรรณ  อรุณโรจน์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ เมือง เพชรบุรี
153 000734 นาง พัทยา  สีหไตร เทศบาลตําบลป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแกน่
154 000735 นาง อมรรัตน์  บุญสุข เทศบาลตําบลคลองพิไกร พรานกระต่าย กําแพงเพชร
155 000736 นาง โสภาพันธุ์  เหมกลุ องค์การบริหารส่วนตําบลกดุโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
156 000737 นาย ทวีคูณ  คงคล้าย องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
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157 000738 นางสาว สุภญิญา  มาวงค์ เทศบาลตําบลแวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแกน่
158 000739 นางสาว ชนัญชดิา  ไชยโคตร องค์การบริหารส่วนตําบลแขม อทุุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
159 000740 นาง ณฐพร  สมฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ เมือง เพชรบุรี
160 000741 นาย วุฒิชยั  เชื้อจาร์ยชนิ เทศบาลเมืองผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา
161 000742 นาย เสกสัณญต์  คําเนตร องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเขวา เมือง ศรีสะเกษ
162 000743 นางสาว รัชตา  ยางธิสาร องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
163 000744 นางสาว ชชัฎาภรณ์  พลศรี องค์การบริหารส่วนตําบลทับทัน สังขะ สุรินทร์
164 000745 นาง ณิชาภทัร  สุขสบาย องค์การบริหารส่วนตําบลโนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
165 000746 นาย ศักกาน  กล่ันด้วง องค์การบริหารส่วนตําบลโพนสว่าง เมือง หนองคาย
166 000747 นาย คมกริช  เสมอภาพ เทศบาลตําบลฟ้าหยาด มหาชนะชยั ยโสธร
167 000748 นางสาว กมลฉนัท์  นมัสไธสง องค์การบริหารส่วนตําบลงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
168 000749 นาง สุภาวดี  กลุสุวรรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลเกา่ง้ิว พล ขอนแกน่
169 000750 นางสาว นุชนาถ  นวลศรี องค์การบริหารส่วนตําบลหาดพันไกร เมือง ชมุพร
170 000751 นาง พรทิพย ์ คึมยะราช เทศบาลตําบลตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
171 000752 นาง วรางคณา  ฟักนาค องค์การบริหารส่วนตําบลขนุศรี ไทรน้อย นนทบุรี
172 000753 นางสาว นภาพร  ชมภพูื้น องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง เมือง อํานาจเจริญ
173 000754 นาง ภาพิมล  เชื้อจารยช์นิ เทศบาลเมืองผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา
174 000755 นาง กชพร  แสงพิศาล องค์การบริหารส่วนตําบลดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์
175 000756 จ.อ. ธนวรรธน์  จนัต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอง่ เมือง มหาสารคาม
176 000757 นางสาว วัลลภา  ทองคํา องค์การบริหารส่วนตําบลลําใหม่ เมือง ยะลา
177 000758 นาง ชวารินทร์  คล่ืนแกว้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งจงัหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
178 000759 นาย จรีะศักด์ิ  นิลจนิดา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
179 000760 นาย วีระศักด์ิ  สว่างแสง องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง เมือง อํานาจเจริญ
180 000761 นาง ชฎาธร  ลังกาพินธ์ หงอสกลุ องค์การบริหารส่วนตําบลรมณีย์ กะปง พังงา
181 000762 นาย ภญิโญ  ท่วมไธสง องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลวง บ้านสร้าง ปราจนีบุรี
182 000763 นาง กาญจนา  ปานพรม เทศบาลตําบลบ้านกล้วย เมือง ชยันาท
183 000764 นาง สุพรรณี  ทิพวงกลุ องค์การบริหารส่วนตําบลสระใคร สระใคร หนองคาย
184 000765 นาง ธภกต  ศรีทอง องค์การบริหารส่วนตําบลสระใคร สระใคร หนองคาย
185 000766 ส.ท. จกัรกฤษณ์  บุญยิ่ง เทศบาลตําบลบ้านปล้อง เทิง เชยีงราย
186 000767 นาง จรูญรัตน์  พูลสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนา เมือง ฉะเชงิเทรา
187 000768 นาง พรรณวรท  เดชบุรัมย์ องค์การบริหารส่วนตําบลกดุจกิ เมือง หนองบัวลําภู
188 000769 นางสาว อาริยา  บัวแดง องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ วังเหนือ ลําปาง
189 000770 นางสาว ธิปจณีย ์ โกเทริปู องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
190 000771 นาง ภทัรภร  บัวศรี องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี
191 000772 นางสาว สุทธิกานต์  โสภานิน องค์การบริหารส่วนตําบลเชยีงคาน เชยีงคาน เลย
192 000773 นาง ประวีณา  ถาวัลย์ องค์การบริหารส่วนตําบลเชยีงคาน เชยีงคาน เลย
193 000774 นางสาว สุวรรณา  ภู่ทิม องค์การบริหารส่วนตําบลหัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชงิเทรา
194 000775 นางสาว นงนุช  จนัสุตะ องค์การบริหารส่วนตําบลกระโสบ เมือง อบุลราชธานี
195 000776 นางสาว รัชนีย ์ ยิ่งยง องค์การบริหารส่วนตําบลลาดงา เสนา พระนครศรีอยธุยา
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196 000777 นาง วันนา  สุตมาตย์ องค์การบริหารส่วนตําบลยาง บรบือ มหาสารคาม
197 000778 นางสาว ดวงฤทัย  ชนะบุญ องค์การบริหารส่วนตําบลยาง บรบือ มหาสารคาม
198 000779 จา่เอก ชวลิต  ศรีเขม็ เทศบาลตําบลค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
199 000780 นางสาว องัวรา  ไชยสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตําบลอทุัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลําภู
200 000781 นาย ดอกดิน  พรจําศิล องค์การบริหารส่วนตําบลอทุัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลําภู
201 000782 นางสาว ชนิดาภา  คืนสันเทียะ องค์การบริหารส่วนตําบลวังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
202 000783 นางสาว ชวนพิศ  แกว้ทอง องค์การบริหารส่วนตําบลอทุัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลําภู
203 000784 นางสาว นลินพรรณ  จนัผา เทศบาลตําบลหลวงใต้ งาว ลําปาง
204 000785 นาง ศิรินวัน  บุรกรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่ เมือง ศรีสะเกษ
205 000786 นาย รังสรรค์  บุษบา องค์การบริหารส่วนตําบลดูน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ
206 000787 นาย อภชิยั  มุทิตา เทศบาลตําบลห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์
207 000788 นาง พิชญากรณ์  วงศ์ปัน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเสือ แม่ทะ ลําปาง
208 000789 นางสาว ณิสากรณ์  พันธ์สวัสด์ิ เทศบาลตําบลหนองหิน หนองกงุศรี กาฬสินธุ์
209 000790 นาย วิศักด์ิ  คุณคําเท็ญ เทศบาลตําบลท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
210 000791 นาง ศิริประภา  คุณคําเท็ญ เทศบาลตําบลท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
211 000792 นาง วิไล  น้อยใส เทศบาลตําบลค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
212 000793 นาง สุนิตา  กะมุทา เทศบาลตําบลค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
213 000794 นางสาว สุฑาศิณี  นิ่มแกว้ เทศบาลตําบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
214 000795 นางสาว ชริยา  พันธฤทธิ์ เทศบาลตําบลท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์
215 000796 นาง สสินันท์  พาวงษ์เจริญโชติ องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเมืองน้อย หัวตะพาน อํานาจเจริญ
216 000797 นาย ธนากร  สุนสนาม องค์การบริหารส่วนตําบลธารคีรี สะบ้ายอ้ย สงขลา
217 000798 นางสาว ปาณิสรา  ปล้ืมใจ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
218 000799 นาง พิสมัย  แกว้พิลา องค์การบริหารส่วนตําบลสารภี โพธิ์ไทร อบุลราชธานี
219 000800 นาง โสภา  สุวรรณมณี องค์การบริหารส่วนตําบลกาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
220 000801 นางสาว ปิยนันท์  วงศ์จําปา เทศบาลตําบลโนนบุรี สหัสขนัธ์ กาฬสินธุ์
221 000802 นาง กาญจนา  กณุฑโชติ เทศบาลเมืองผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยธุยา
222 000803 นางสาว เพ็ญศิริ  ไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหว้า เมือง หนองบัวลําภู
223 000804 นางสาว นภสัวรรณ  ปองไว้ องค์การบริหารส่วนตําบลดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
224 000805 นางสาว ชติุกาญจน์  อนิลวง องค์การบริหารส่วนตําบลใหม่พัฒนา เกาะคา ลําปาง
225 000806 นาย หัสนัย  มีเงิน สหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํากดั คลองหลวง กรุงเทพมหานคร
226 000807 นาย วีระพงษ์  โสสุทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํากดั คลองหลวง กรุงเทพมหานคร
227 000808 นางสาว มิรันตี  ศรีเษม สหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํากดั คลองหลวง กรุงเทพมหานคร
228 000809 นาง นิภาภรณ์  ดิสิงห์ เทศบาลตําบลผ่ึงแดด เมือง มุกดาหาร
229 000810 นาง เลียม  รัตนวงค์ เทศบาลตําบลผ่ึงแดด เมือง มุกดาหาร
230 000811 นาง สุนิษา  เทพศรีหา เทศบาลตําบลผ่ึงแดด เมือง มุกดาหาร
231 000812 นางสาว อญัชษิฐา  แฮดสมสิน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กาษา แม่สอด ตาก


