




1 น.ส. กรวินท พลดวงคํา จนท.พัฒนาชุมชน 1 ทต. บานดู เมือง เชียงราย
2 น.ส. กัณณิกา อาชีวะ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก
3 นาง กัลยา เพียรทํา จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. ชอแฮ เมือง แพร
4 น.ส. กัลยากร มั่นยุติธรรม จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถ
5 นาง กาญจนา เมืองคํา จพง.ธุรการ 2 อบต. กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
6 นาง กาญจนา แกวประสงค จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. บานตา ขุนตาล เชียงราย
7 น.ส. กาญจนา ผลระยา ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - อบต. วังนอย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
8 นาย กูล ฤทธิ์คัมภีร หน.ฝายแบบแผนฯ 6 ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี
9 นาย จักรพัน วันมหาใจ จพง.ธุรการ 3 ทต. แมจวะ เดนชัย แพร
10 น.ส. จันจิรา รักรวม จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เขาเจียก เมือง พัทลุง
11 นาง จารุวรรณ ชื่นจิต ปลัด อบต. 6 อบต. ศรีถอย แมใจ พะเยา
12 น.ส. จิรารัตน ตันวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานตํ๊า เมือง พะเยา
13 นาง จุฑามาศ คําออ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สําราญ เมือง ยโสธร
14 นาง ใจทิพย เชยประเสริฐ จนท.ตรวจสอบภายใน 6 ทม. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
15 นาง ชาลินี ดาษไธสง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองบัวตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
16 จ.อ. ณรงคชัย ทองลาย จพง.ปองกันและบรรเทาฯ 3 ทต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
17 นาง ณัฐยา มาลัย จพง.ธุรการ 3 อบต. ปาออดอนชัย เมือง เชียงราย
18 นาย ณัฐวุฒิ คชหาร จนท.ธุรการ 1 อบต. ทามะเฟอง พิชัย อุตรดิตถ
19 น.ส. ดารกา เชาวแลน จนท.ธุรการ 1 อบต. แมทราย รองกวาง แพร
20 นาย โดม สวัสดี หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกปฆอง เมือง สระแกว
21 น.ส. ธิดารัตน สังเสวี จนท.ธุรการ 1 อบต. เมืองฝาย หนองหงษ บุรีรัมย
22 นาย นรา ศิริพัฒนพงศธร จนท.ธุรการ 4 อบต. เนินฆอ แกลง ระยอง
23 น.ส. นันทนา อินทรักษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
24 นาย นิพนธ เพชรรัตน ผช.จพง.ธุรการ  - อบต. หนองบมกลวย บานไร อุทัยธานี
25 นาย นิเวศร ปานดวง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. บูเกะตา แวง นราธิวาส
26 น.ส. นุชจรินทร จันทรมณี จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองโอง อูทอง สุพรรณบุรี
27 น.ส. เนาวรัตน แกวตา ปลัด อบต. 5 อบต. บัวโคก ทาตูม สุรินทร
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28 น.ส. บังอร ศรแผลง จนท.ธุรการ 1 อบต. ดานชาง บัวใหญ นครราชสีมา
29 นาง ประกายพรึก แสนสุข จพง.ธุรการ 5 ทต. ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี
30 นาย ประชัน อินจงกล ปลัด อบต. 4 อบต. ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
31 นาง ปวีณา ไพโรจน จพง.ธุรการ 2 อบต. บางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
32 นาง พิกุล มะโนโฮง จพง.ธุรการ 2 ทต. หัวกุญแจ บานบึง ชลบุรี
33 น.ส. พิมพพร พิมพปรุ จนท.ธุรการ 2 อบต. เทพาลัย คง นครราชสีมา
34 นาง พิสมัย พวงมาลัย จนท.ทะเบียนฯ 1 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
35 นาย มีชัย ฤาไกรศรี จนท.ธุรการ 2 ทต. กุดสิม เขาวง กาฬสินธุ
36 น.ส. ยุพาภรณ รักษาคุณ ปลัด อบต. 6 อบต. สันผักหวาน หางดง เชียงใหม
37 นาง ยุภาพร ขันเงิน จพง.จัดเก็บรายได 4 ทต. สอง สอง แพร
38 น.ส. รัชณีย คงมาลัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ตลุกดู ทัพทัน อุทัยธานี
39 น.ส. รัตยาภรณ แสงวงค จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หนองบอ นาแก นครพนม
40 น.ส. รําไพ ปะวิโน จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอเอ็ด
41 น.ส. รุงทิวา ใครอามาตย จพง.ธุรการ 2 อบต. ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
42 น.ส. วิภานันท แกวศรีทอง บุคลากร 3 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
43 นาย วิษณุ ทวีวรรณ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เขาหลวง วังสะพุง เลย
44 นาย สมบัติ ภูศรีฤทธิ์ จนท.ธุรการ 5 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย
45 นาย สมบูรณ บุญเรือน นิติกร 3 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
46 น.ส. สมาพร ตะอินดี ผช.จพง.ธุรการ  - อบต. หวยปาหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
47 นาย สาธิต ปรางคจันทร ปลัด อบต. 6 อบต. สนามจันทร บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
48 น.ส. สายฝน อาสาธง จพง.ธุรการ 2 อบต. วังทอง วังสมบูรณ สระแกว
49 นาง สุธาทิพย เสมกันทา พนักงานวิทยุ  - ทต. แมระมาด แมระมาด ตาก
50 นาย สุนันท คงนาค ปลัด อบต. 6 อบต. คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบ่ี
51 นาย สุเนตร สิงหสงา ปลัดอบต. 5 อบต. หวยเขน บางมูลนาก พิจิตร
52 นาง สุรีรัตน เงียนวัฒนา จนท.บันทึกขอมูล 3 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
53 นาง สุวิมล โตอุตตชนม จนท.ธุรการ 1 อบต. สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
54 น.ส. หทัยทิพย วิไลรัตน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. อาวนาง เมือง กระบี่
55 นาง อมรรัตน ปนทอง จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธา

56 น.ส. อมรรัตน บุญยืน จพง.ธุรการ 2 ทต. มะคา โนนสูง นครราชสีมา
57 นาย อัศวฤทธิ์ วีระจิตร จนท.ธุรการ 1 ทต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
58 นาง อุบล ไชยเลิศ จพง.ธุรการ 3 อบต. นางแล เมือง เชียงราย
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59 น.ส. อุไรวรรณ บุญลุ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองทันน้ํา กุดขาวปุน อุบลราชธานี
60 นาย ฮาริซ กาซอร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานา เมือง ปตตานี
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1 นาย กรีฑา เสาโร หน.สวนโยธา 5 อบต. บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย
2 น.ส. กัญญารัตน ใจกวาง จนท.พัสดุ 1 อบต. เขาคาย สวี ชุมพร
3 น.ส. กัลยา ชูศรี จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. ถํ้าใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช

4 นาง กาญจนา ไมสวัสดิ์ ปลัด อบต. 5 อบต. วังทอง วังสมบูรณ สระแกว
5 นาง การะเวก เกิดวรรณชัย พนักงานจางท่ัวไป  อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
6 นาย โกมล ไผงาม จนท.ธุรการ 1 อบต. ชองแค ตาคลี นครสวรรค
7 น.ส. จรรยาพร สนเลม็ด จนท.ธุรการ 1 ทต. พนม พนม สุราษฎรธานี
8 นาย จักรพงษ กล่ินหอม หน.สวนการคลัง 5 อบต. เนินปอ สามงาม พิจิตร
9 นาย จักรภพ นามปากดี นิติกร 3 ทต. จอมทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

10 นาง จํานง ไตรรัตน ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. ชอนสมบูรณ หนองมวง ลพบุรี
11 นาย จําลอง แกวอําไพ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย
12 นาง จินตนา อุปทุม จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

13 น.ส. จีราพร รัตนบุญ นิติกร 3 อบต. ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
14 นาง จุฑามาศ บุญมา จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว

15 น.ส. ฉันทนา ผาทอง จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ดงขวาง เมือง นครพนม
16 น.ส. เฉลิมขวัญ ตะกูล ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ปาบอน ปาบอน พัทลุง

17 น.ส. ชุติมา เมฆอัคคี ผช.จนท.การเงินฯ  - ทต. บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี
18 นาย เดชชาติ มณีโชติ จนท.ธุรการ  - อบต. พระอาทิตย องครักษ นครนายก
19 นาง ทองมวน ผานะวงศ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. บอแกว บานมวง สกลนคร
20 นาง ทิพยวัลย เทพธัญญะ จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
21 นาง ทิพวรรณ ลาภวิไล หน.วนสาธารณสุข 7 อบต. บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
22 น.ส. ธัญชนา พลเอ่ียม จนท.ธุรการ 1 อบต. อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
23 นาง ธัญญา พงษา จพง.ทะเบียนฯ 2 ทต. สวางพัฒนา ศรีเทพ เพชรบูรณ

24 นาง นาตยา อยูยืนยง จนท.บริหารงานฯ 5 ทต. ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
25 น.ส. นิตยา สิมัยนาม จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
26 น.ส. นุชจรินทร สิทธิพงษ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. หนองโอง อูทอง สุพรรณบุรี
27 นาย บัณฑิต ประกอบมี ชางโยธา 1 อบต. หินโดน จักราช นครราชสีมา
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28 นาง เบญญาภา พีศรี หน.สวนสาธารณสุขฯ 6 อบต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

29 จ.ส.อ. ปฏิเวช ยานะนวล ปลัด อบต. 6 อบต. ปาออดอนชัย เมือง เชียงราย
30 น.ส. ปนัฐติญา ปนใจ จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองกุงทับมา วังสามหมอ อุดรธานี
31 น.ส. ปนัดดา เหมืองทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. บานหนุน สอง แพร
32 นาง ประภาพร สงวนศักดิ์ จนท.ธุรการ 1 อบต. นาหนาด ธาตุพนม นครพนม

33 น.ส. พรนภา แซเจียม จนท.ธุรการ 1 ทต. สอง สอง แพร
34 นาง มยุรี จันทรนพเกากุล จนท.สันทนาการ 5 ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
35 น.ส. มริวรรณ อัศวภูมิ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กุดเคา มัญจาคีร ขอนแกน
36 นาง รัชฎารักษ เนตรนันชัย จนท.พัสดุ 1 อบต. ปอ เวียงแกน เชียงราย
37 นาง รุจาภา หงษสระแกว พนักงานดูแลตลาด  - อบต. แมระมาด แมระมาด ตาก
38 นาง ลัดดา เท่ียงธรรม จนท.สงเสริมสุขภาพ 3 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
39 นาง วนิดา ประสพสม หน.งานจัดเก็บรายได 4 อบต. พะยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
40 นาย วรศิลป ไชยเมืองมูล ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงผึ้ง แจหม ลําปาง
41 นาง วราภรณ หอมขจร จนท.ธุรการ 1 อบต. หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถ
42 น.ส. วัชราพร พลนารี จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองบอ นาแก นครพนม
43 นาย เอกชัย สุนทราพันธ จนท.ธุรการ 1 อบต. น้ําเลา รองกวาง แพร
44 น.ส. ศรัญญารัตน พรหมเพ็ญ บุคลากร 4 ทม. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
45 นาย ศักดา แดงสิน ชางโยธา 1 อบต. บานแพร ธารโต ยะลา
46 นาง ศิริพร ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
47 นาง ศุภรณี เขียนดี หน.สวนการคลัง 6 อบต. สามเมือง สีดา นครราชสีมา
48 นาย เศกศักดิ์ เกิดสุวรรณ นิติกร 3 อบต. บานพระ เมือง ปราจีนบุรี

49 นาย สมโภชน ไกรกลิ่น ปลัด อบต. 6 อบต. นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
50 นาย สรรเสริญ บุณยัษเฐียร ปลัดเทศบาล 6 ทต. กระโสม ตะกั่วทุง พังงา

51 นาง สาธินี บุญครุฑ จนท.ธุรการ 4 อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
52 น.ส. สาวิตรี หอมจรรยา จนท.พัสดุ 1 ทต. ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี

53 น.ส. สุชีรา ชาติชนะ จนท.ธุรการ 1 อบต. วังตะเฆ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
54 นาง สุดสาคร อารีเอื้อ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หมูปน ก่ิง อ.เชียงขวัญ รอยเอ็ด
55 นาง สุดารัตน อูปแกว จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย

56 น.ส. สุดารัตน ชาวสวน จนท.ธุรการ 1 อบต. หวยบง เมือง ชัยภูมิ
57 น.ส. สุพัชรี จอมแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
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58 นาง สุพา เสริมใหม จนท.ธุรการ 1 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว สระแกว
59 นาง สุภณาฏ ธนาวรรัตน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 7 ทต. หัวกุญแจ บานบึง ชลบุรี
60 นาง สุภาพร อองสันเทียะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา

61 น.ส. สุมาลี กลากสิกิจ จนท.ธุรการ 1 ทต. คลองแมลาย เมือง กําแพงเพชร
62 นาย สุริยา บวรธนสาร จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
63 นาง เสาวภา คําแดง จพง.พัฒนาชุมชน 2 อบต. น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถ

64 นาง อโนทัย ไขบุดดี จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. ถํ้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
65 นาย อภิชาติ ดีกองเสียง หน.สวนโยธา 5 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

66 น.ส. อรนุช บางพรมบาง นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ขามเฒา เมือง นครพนม
67 น.ส. อาทิยา อินทรจันทร จนท.ธุรการ 1 อบต. เตาปูน แกงคอย สระบุรี
68 นาย อํานวย นารีนุช จนท.พัฒนาชุมชน 1 อบต. นาโสก เมือง มุกดาหาร
69 นาย โอภาส สัมสาย ปลัด อบต. 7 อบต. หนองจะบก เมือง นครราชสีมา
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1 น.ส. กนกกาญจน นาคคลาย ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
2 นาย กุลสิน ผลดี จนท.ธุรการ 1 อบต. สระแกว ลาดยาว นครสวรรค
3 นาย เกียรติศักดิ์ พิสุทธิ์สกุลศิลป หน.สวนโยธา 5 อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร

4 น.ส. ขนิษฐา กสิพรอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. น้ําคอก เมือง ระยอง
5 น.ส. จรรยา อินปุระ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. กกโก เมือง ลพบุรี
6 นาง จรุญรัตน นาคา จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
7 นาย จิรทีปต สวางดี ปลัด อบต. 6 อบต. ปากทะเล บานแหลม เพชรบุรี
8 นาย จิระเดช ต้ังฤดี จนท.ธุรการ 1 อบต. บานทุม เมือง ขอนแกน
9 นาง จุพาภรณ ธนาสุนทร จพง.ธุรวการ 3 ทต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

10 น.ส. ฐิสญา พนมผา จนท.ธุรการ 1 อบต. ศาลาลําดวน เมือง สระแกว
11 น.ส. ดินารลิน กิตินัย จนท.ธุรการ 1 อบต. มะกรูด โคกโพธิ์ ปตตานี
12 นาย เดนนคร ไชยโกฏิ นายชางโยธา 2 อบต. โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
13 นาย ตรีโชค ศิริ วิศวกรโยธา 3 อบต. โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย

14 นาง นวพร เมืองวงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ชุมแสง วังจันทร ระยอง
15 น.ส. นันทธิดา โพธิศรีขาม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
16 นาย นิสิต สงศรี จนท.วิเคราะหฯ 4 ทต. ริมปง เมือง ลําพูน
17 น.ส. นุชนาฎ ราชภักดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช

18 น.ส. ประนม มีจันทร ผช.จนท.คอมพิวเตอร  - ทต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

19 น.ส. ประภาพร พลทะยาน จนท.ธุรการ 1 อบต. สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
20 นาย ปญญา วัฒนาพร หน.สวนโยธา 5 อบต. วังเย็น เมือง กาญจนบุรี

21 นาย ผดุงเกียรติ บุพศิริ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
22 นาย พงษศักดิ์ พิศสะอาด ปลัดเทศบาล 7 ทต. ทาบุญมี กิ่ง อ.เกาะจันทร ชลบุรี

23 น.ส. พเยาว เทพเนาว ปลัด อบต. 5 อบต. ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย
24 น.ส. มะณี คําจันทร นักพัฒนาการทองเท่ียว 3 ทต. พิมาย พิมาย นครราชสีมา
25 น.ส. ยุพิน แกวนอย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. บานถํ้า ดอกคําใต พะเยา

26 น.ส. รัสมี กุลแพ ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ชอนสมบูรณ หนองมวง ลพบุรี
27 น.ส. ลดาวัลย วัฒนาโกสัย ปลัด อบต. 6 อบต. หารแกว หางดง เชียงใหม
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28 นาย วิชัย สามัญ ปลัด อบต. 6 อบต. หนองกุงทับมา วังสามหมอ อุดรธานี
29 นาย วิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล 6 ทต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา

30 น.ส. วิภาณี หลีลวน ผช.จนท.ประชาสัมพันธ   - อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
31 นาง วิไลวรรณ ปนงาม จนท.ธุรการ 1 อบต. โพธิ์มวงพันธ สามโก อางทอง
32 นาย สหพงศ พรหมสุทธิ์ หน.สํานักปลัดเทศบาล 7 ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

33 นาย สาคร กอมคํา จพง.ธุรวการ 2 ทต. บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
34 นาง สิตานันต ประดิษฐ หน.สวนการคลัง 5 อบต. กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ

35 นาย สินสุข จาตุรเกียรติ หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองบมกลวย บานไร อุทัยธานี
36 นาง สุคนธทิพย เมืองมา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หลงตาเอี่ยม วังจันทร ระยอง
37 นาง สุภาพร สีทากุล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ลําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
38 นาย สุรพจน เอมอยู หน.สวนโยธา 5 อบต. เชียงทอง กิ่ง อ.วังเจา ตาก
39 นาง สุรีรัตน ทองจันทร จนท.ระบบงานคอมฯ 5 ทต. บานเพ เมือง ระยอง
40 น.ส. อัจฉรา คงสมมาตย จนท.ตรวจสอบภายใน 3 อบต. หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
41 น.ส. อาณิศรา พวงเพชร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. สลักได เมือง สุรินทร
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