
ล าดับ ทะเบียนสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด

1 000230 นางสาว ทองเพียร  ยินดีมาก องค์การบริหารส่วนต าบลโหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2 000231 นางสาว ปิยพร  อ่อนวงษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์
3 000232 นาง สุชาดา  กล่ินหอม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์
4 000233 นางสาว อริสรา  อินผา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา กระทุม่แบน สมุทรสาคร
5 000234 นางสาว สุนิสา  โสนาคู องค์การบริหารส่วนต าบลส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร
6 000235 นาย สุประวติั  ไมตรีแพน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวดั แวงน้อย ขอนแก่น
7 000236 นางสาว วงเดือน  ยิ้มท่าโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
8 000237 นาง ศรินทิพย์  แก้วเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข เมือง พิษณุโลก
9 000238 นาย ชยุตรา  แก้วเรือน เทศบาลต าบลศรีวชิัย ล้ี ล าพูน
10 000239 นางสาว กรรณิการ์  จ าปามูล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า พานทอง ชลบุรี
11 000240 นางสาว อ าไพรัตน์  อ้นเจ๊ก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
12 000241 นางสาว สุพรรณี  นวลใส องค์การบริหารส่วนต าบลท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
13 000242 นาง กุญช์ภัสส์  ศรีสิริพัฒน์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
14 000243 นาย สมศักด์ิ  กีรตินันท์กูล องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนาค า กระนวน ขอนแก่น
15 000244 นาง ยมลภัทร  มณีวรรณ์ เทศบาลต าบลอากาศอ านวย อากาศอ านวย สกลนคร
16 000245 ส.ท. ปริพัตร  เนตรสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลสวี สวี ชุมพร
17 000246 นาย ปิยศักด์ิ  เสือนาค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
18 000247 นาง จินตนา  พูลทรัพย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี
19 000248 นางสาว สากล  เทียนเครือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี
20 000249 นางสาว ชัชชญา  นะรารัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์
21 000250 นาง นาวา  เย็นเสนาะ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุง่ พล ขอนแก่น
22 000251 นาย สุรพล  ล้วนวเิศษ เทศบาลต าบลค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
23 000252 นาย วชิา  ศิริกาญจน์ องค์การบริหารส่วนต าบลแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
24 000253 นาง มัชฌประภา  มั่นการ องค์การบริหารส่วนต าบลบอน ส าโรง อุบลราชธานี
25 000254 นางสาว ณิชาภัส  ปราบภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีฆ่้อง เมือง สระแก้ว
26 000255 นาง วยิะดา  พรรณารักษ์ เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ หนองววัซอ อุดรธานี
27 000256 นางสาว เบญญาภา  กสิโสภา องค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
28 000257 นางสาว ณัฐวรรณ  มะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง บางระก า พิษณุโลก
29 000258 นางสาว ปุญญพัฒน์  น้ าแก้ว เทศบาลต าบลนางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
30 000259 นางสาว กนกวรรณ  พันธุ์หนองหวา้ องค์การบริหารส่วนต าบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
31 000260 นาย จีรศักด์ิ  โห้กุ่ย องค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
32 000261 นางสาว นิซอบารียะ  เจ๊ะและ องค์การบริหารส่วนต าบลปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
33 000262 นางสาว ปรมาพร  ฐานิตคุณากุล องค์การบริหารส่วนต าบลสระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์
34 000263 นางสาว จันทร์เพ็ญ  เกียรติวงศ์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา สังขะ สุรินทร์
35 000264 นาง สุพาพรรณ์  มีสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเนินเพิม่ นครไทย พิษณุโลก
36 000265 นางสาว รุ่งทิวา  อุษา องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
37 000266 นาง สุวรรณา  สัตย์ซ่ือ เทศบาลต าบลพวา แก่งหางแมว จันทบุรี
38 000267 นาง สุพัฒตรา  อ าภวา เทศบาลต าบลบัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์
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39 000268 นาง ขนิษฐา  กันยา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า เมือง ศรีสะเกษ
40 000269 นางสาว ศิริพร  บุญจรัส องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
41 000270 นาง ผกา  อุทปา องค์การบริหารส่วนต าบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
42 000271 นางสาว บุณยานุช  เมินเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น
43 000272 นาง ระเบียบ  เจริญเหลือ องค์การบริหารส่วนต าบลกันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
44 000273 นาย ชูศักด์ิ  ประสาททอง เทศบาลต าบลหัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี
45 000274 นาง วไิลวรรณ  จ าปาแดง เทศบาลต าบลศรีสตึก สตึก บุรีรัมย์
46 000275 จ.อ. วชัรศักด์ิ  ไชยพัฒน์ เทศบาลต าบลศรีสตึก สตึก บุรีรัมย์
47 000276 นางสาว สุมณา  สุวรรณไพลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
48 000277 นางสาว สุวรรณี  บัวไขย องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นาตาล อุบลราชธานี
49 000278 นางสาว ณัฐกฤตา  จามกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
50 000279 นาง สาลิณี  เสือนาค องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
51 000280 นาง ศิริกัญญา  กลัดเข็มเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
52 000281 นาย บุญเรือง  เตชะววิฒัน์กุล องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
53 000282 นาย จตุพล  รอดพร้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร
54 000283 นางสาว ศิริขวญั  รัตนเล่ือนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย พระทองค า นครราชสีมา
55 000284 นางสาว เสาวลักษณ์  บุญสมร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย พระทองค า นครราชสีมา
56 000285 นาย ธงชัย  สมเสนาะ องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
57 000286 นาง เปรมฤดี  กิจเจริญ เทศบาลต าบลส่องดาวหนองแดง ส่องดาว สกลนคร
58 000287 นาง ไพรัช  สวสัดี องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
59 000288 นางสาว อาภรณ์  กาญจนสันติศักด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
60 000289 นางสาว ปุญชรัสมิ์  สุทธปิระเสริฐ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
61 000290 นางสาว สิรินทิพย์  จิรากุลภากร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหวา่น เมือง มหาสารคาม
62 000291 นาง จนัสสา  แสนศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลสีออ กุมภวาปี อุดรธานี
63 000292 นางสาว ธณพช  สุคนธจามร องค์การบริหารส่วนต าบลตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
64 000293 นางสาว วรัิลพัชร  จันทร์ไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนน โนนนารายณ์ สุรินทร์
65 000294 นาง พนิดา  หลวงไกร องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
66 000295 นางสาว อุบล  รักพร้า องค์การบริหารส่วนต าบลดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
67 000296 นาย สุรศักด์ิ  พรมศรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง
68 000297 นาง ปัทมพร  กรึกกลาง เทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี
69 000298 นาง รุ่งฤดี  วรรณไชย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม
70 000299 นาง สมจิตร  สารพล องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
71 000300 นาง ธริาภรณ์  ทองฟัก องค์การบริหารส่วนต าบลยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
72 000301 นางสาว รัตนา  พงษ์ณรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
73 000302 นาย กิตติวฒัน์  ปิติเรืองสิทธิ์ เทศบาลต าบลสองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
74 000303 นาง ณัฐพัชร์  รัมย์ธนธ ารง เทศบาลต าบลสองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
75 000304 นางสาว ปราณี  ศิริผล เทศบาลต าบลสองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
76 000305 นาง นิภา  ศิริสมบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช



ล าดับ ทะเบียนสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลการอนุมัติสมาชิกใหม่

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565

77 000306 นาง เจนจิรา  ศรีอ่อน องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม สังคม หนองคาย
78 000307 นางสาว นภาภรณ์  อุดหนุน องค์การบริหารส่วนต าบลกุรุคุ เมือง นครพนม
79 000308 นางสาว ชนิตา  อินทรา องค์การบริหารส่วนต าบลกุรุคุ เมือง นครพนม
80 000309 นาย วรีะ  ศรีดาชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลพิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
81 000310 นางสาว พิลินธา  รักขพันธ ์ณ หนองคายเทศบาลต าบลตกพรม ขลุง จันทบุรี
82 000311 นาย ประสิทธื์  ศรีผดุง เทศบาลต าบลอิสาณ เมือง บุรีรัมย์
83 000312 นาง ปัทมาพร  แก่นจัด เทศบาลต าบลยายแย้มวฒันา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
84 000313 นาง ปราณี  จตุพล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
85 000314 จ.อ. กิตติพรรณ  ค าสมัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
86 000315 นาง สุดารัตน์  อ่อนทุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
87 000316 นางสาว ชนัญชิดา  สวสัด์ิชโลบลกุล เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
88 000317 นาง นรภัทร  ศุกร์เจริญทรัพย์ เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
89 000318 นาง มธรุส  มณีเนียม องค์การบริหารส่วนต าบลวดัป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
90 000319 นางสาว ละอองดาว  คงแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลสังคม สังคม หนองคาย
91 000320 นางสาว ธนกร  เทีย่งพุม่ เทศบาลต าบลนางลือ เมือง ชัยนาท
92 000321 นาง เยาวนิตย์  ศรีกิตติพาณิช องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง เมือง บุรีรัมย์
93 000322 นางสาว บุศย์รินทร์  มณีรัตนโชติ เทศบาลต าบลนาทับ จะนะ สงขลา
94 000323 นาง ชลธดิา  ฆารเลิศ องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์
95 000324 นาง นงลักษณ์  วงค์สุข เทศบาลต าบลหนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
96 000325 นางสาว เทวกิา  แก้วเหลา เทศบาลต าบลสวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
97 000326 นาง รัตนา  ลีลาดี องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน
98 000327 นาย พงษ์วนัย  ชัยศรี เทศบาลต าบลวงัเพิม่ สีชมพู ขอนแก่น
99 000328 นางสาว ชนัญชิดา  อยู่นาน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว เมือง สุโขทัย
100 000329 นางสาว ประภาพร  วดีศิริศักด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
101 000330 นาง เพ็ชราภรณ์  ประสพผล องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน เมือง สระบุรี
102 000331 นาย เสนีย์  สิงห์ค าป้อง องค์การบริหารส่วนต าบลนากวา้ง เมือง อุดรธานี
103 000332 นางสาว ธวลัภัสร์  ตันติอมรรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
104 000333 นางสาว ดาริณ  ฤทธิ์คง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
105 000334 นาย อนุสรณ์  ชัยศิริ องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน
106 000335 นาง วนิดา  สารพันธุ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
107 000336 นาง ปิยวรรณ  ศุภเชษฐพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม เมือง นครปฐม
108 000337 นาย ดิฐวฒัน์  สารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี
109 000338 นางสาว นครินทร์  ลาดซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
110 000339 นางสาว สุรีย์รัตน์  อักขราวจิิตร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น พาน เชียงราย
111 000340 นางสาว ชนัญชิดา  ปิงยอง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า แม่จัน เชียงราย
112 000341 นาย พินิจ  จันทพล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์
113 000342 นาย วสันต์  ภักดี องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
114 000343 นาย ศักด์ิดา  สีพะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
115 000344 นาง จิรัชญา  แก้วเนตร องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
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116 000345 นาย สนธยา  ปาสาวนั องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
117 000346 พ.จ.อ. สุรวชิ  จะเรียมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
118 000347 นาง ไพรวรรณ  ทุมมา องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
119 000348 นางสาว สุพรรณี  พะวงั องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
120 000349 นาง มัลลิกา  ชมภูน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์
121 000350 นาง สมหมาย  ช่างท า องค์การบริหารส่วนต าบลดอนงัว บรบือ มหาสารคาม
122 000351 นาง ชัญญภัทร  จินตโกศล เทศบาลต าบลยะหา ยะหา ยะลา
123 000352 นาย นัทธนนท์ บงกช  สุทธมิาศมงคล เทศบาลต าบลหนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
124 000353 นางสาว รัญชิดา  ส าราญใจ เทศบาลต าบลหนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
125 000354 นาง วภิาดา  ไชยนุ้ย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
126 000355 นาง ธญัญรัตน์  ประทุมชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสาร ชานุมาน อ านาจเจริญ
127 000356 นาง นพรัตน์  สุรเดช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร
128 000357 นาง ณิชานันท์  เชียงกา องค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ เมือง นครปฐม
129 000358 นางสาว ปิยรัตน์  อุปพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
130 000359 นาง รัตนากร  เถื่อนมา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพล เมือง เพชรบูรณ์
131 000360 นาย รุ่งนาว ี ภูชุม องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
132 000361 นาง ดารารัตน์  อินทร์โท่โล่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
133 000362 จ.อ. ชัชวาล  สลีอ่อน เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชียงคาน เชียงกลาง น่าน
134 000363 นาย บุญแก้ว  การเลิศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เต่างอย สกลนคร
135 000364 นางสาว ปริณต์ฐรา  ใจกล้า องค์การบริหารส่วนต าบลบัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
136 000365 นาง ชวนพิศ  สยามประโคน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์
137 000366 นางสาว แก้วมณี  รุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์
138 000367 นางสาว ธณษา  ภิศักด์ิสวสัด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์
139 000368 วา่ทีร่.ต.หญิง พิชญ์ชาภัส  ข าเอนก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์
140 000369 นางสาว วาสนา  น้อยมณี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์
141 000370 นางสาว กรรณิการ์  จันทวาปี เทศบาลต าบลบ้านค้อ เมือง ขอนแก่น
142 000371 นาง ลลิดา  นับถือสุข องค์การบริหารส่วนต าบลคูตัน กาบเชิง สุรินทร์
143 000372 นางสาว ธนัยนันท์  สิทธพิันธ์ เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ
144 000373 นาง นุชจรินทร์  พิลาวรรณ เทศบาลต าบลค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
145 000374 นาง นิตยา  พลดี เทศบาลต าบลท่าง้ิว เมือง นครศรีธรรมราช
146 000375 นางสาว ศิริพร  เมืองกาญ เทศบาลต าบลท่าง้ิว เมือง นครศรีธรรมราช
147 000376 นาย ยศพงศ์  โบศรี เทศบาลต าบลเทพารักษ์ เมือง สมุทรปราการ
148 000377 นางสาว ทัณณฐา  วฒันะนนท์เกษม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา สามพราน นครปฐม
149 000378 นางสาว นิตยา  เทียงปา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม หนองหาน อุดรธานี
150 000379 นางสาว อังคณา  ไชยค า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
151 000380 นาย อรรถพล  เล้ียงผ่องพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
152 000381 นาง วลัย์ลิกา  ทองจันทร์ เทศบาลต าบลล าไพล เทพา สงขลา
153 000382 นางสาว ฉว ี ฉายประดับ เทศบาลต าบลล าพาน เมือง กาฬสินธุ์
154 000383 นางสาว อรพรรณ  มิ่งส าแดง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาท่าพระ เมือง ชัยนาท
155 000384 นาง ปวณีา  เสาวโค องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ช านิ บุรีรัมย์
156 000385 นางสาว ดารุณีย์  อาษากิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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157 000386 นาง เกศสุดา  เกศศรีพงษ์ศา องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
158 000387 นาง ญานินท์  ทิพชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลแวง สวา่งแดนดิน สกลนคร
159 000388 นางสาว อรพรรณ  ภารดิลก เทศบาลต าบลล าพาน เมือง กาฬสินธุ์
160 000389 นางสาว วาสินี  เพ็ญศรี องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
161 000390 นาง โสภา  เวชนุสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เมือง นครศรีธรรมราช
162 000391 นาย อัษฎางค์  อุ่นวเิศษ เทศบาลต าบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ
163 000392 นางสาว ปรารถนา  จรพงศ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
164 000393 นาง สุมาลี  หน่อค าบุตร องค์การบริหารส่วนต าบลหาดทรายขาว เชียงคาน เลย
165 000394 นาง อุไรวรรณ  มณีวงศ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
166 000395 นาง สุภัตตรา  แสนหล้า องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง ชนบท ขอนแก่น
167 000396 นางสาว ศิริรัตน์  บัวศรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาฮี อากาศอ านวย สกลนคร
168 000397 นางสาว พัชรินทร์  กนกสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลคุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
169 000398 นางสาว นฤมล  ดวงตาเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
170 000399 นางสาว ธญัญพัฒน์  พงษ์เขตการณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
171 000400 นาง ผ่องศรี  สารบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี
172 000401 นางสาว อินทิราภรณ์  ม่วงย้าย เทศบาลต าบลบ้านสวน เมือง สุโขทัย
173 000402 นางสาว ประไพพิศ  หงษ์อินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
174 000403 นาง นันทิตา  นิลรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลคุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
175 000404 นาย วรกิจ  อุปจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
176 000405 นางสาว จรัสศรี  วงศ์สะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
177 000406 นาง ศิริทรัพย์  ทฤษฎี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
178 000407 นาง ลัดดาวลัย์  ขันวเิชียญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
179 000408 นาง จรรยา  ฟิตซ์เจอรัลด์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
180 000409 นาย พิพัฒน์  โชตินอก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทัย


