
ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบลเนินพระปรำงค์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ช่ือ  น.ส. จณิตา  นามสกุล  นัยยะพัด   
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800250982 
เกิดวันที ่  5   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2544 .อายุ  16  ปี 
ต าแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลเนินพระปรางค ์
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  มัธยมศึกษาปีท่ี  5   สถานศึกษา  โรงเรียนกาญจนาฯ 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี  91  หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

2.ช่ือ.  ด.ญ.นิศากร   นามสกุล  ชีพนุรัตน์     
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800333331 
เกิดวันที ่ 25  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2548 .อาย ุ 12  ปี 
ต าแหน่ง  รองประธาน ฯ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี  6  สถานศึกษา   โรงเรียนวัดอัมพวัน 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี   56  หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

4.ช่ือ  ด.ญ.ณัฐนรี   นามสกุล  พรหมบุตร 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800280849 
เกิดวันที ่ 9  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546  อาย ุ 14  ปี 
ต าแหน่ง  เหรัญญิก 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา   มัธยมศึกษาปีที่  2  สถานศึกษา  โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี  146  หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

3.ช่ือ  ด.ช.ธนวรรธน์  นามสกุล   ใจน้ า 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800346181 
เกิดวันที ่  29   เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2549  อายุ  11  ปี 
ต าแหน่ง   รองประธาน ฯ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี  6  สถานศึกษา   โรงเรียนวัดอัมพวัน 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี   5  หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 



ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบลเนินพระปรำงค์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ช่ือ  ด.ญ.แพรวา  นามสกุล  หินอัคคีเดช 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800340329 
เกิดวันที ่11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  อายุ 12 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  6  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดอัมพวัน 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี  76  หมู่ที ่ 3  ซอย...................................................... 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

7.ช่ือ  ด.ช.ธนากร  นามสกุล.  บุญช่วย 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800355971 
เกิดวันที.่.26..เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.  2549  อายุ...11...ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  5  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน ์
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี.265..หมู่ที.่..1.......ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

8.ช่ือ  ด.ช.วันชนะ  นามสกุล  นิลสัมฤทธ์ิ 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1102900123264  
เกิดวันที่ .10 ..เดือน..เมษายน พ.ศ. 2550  อาย.ุ.10..ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  5  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน ์
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี  246  หมู่ที.่...1.......ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

6.ช่ือ  ด.ช.สุริยะ  นามสกุล  ท้าวจัตุรัส 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800357124 
เกิดวันที่  20  เดือน.พฤศจิกายน  พ.ศ. .2549 .อาย.ุ 11...ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  5  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน ์
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี...120....หมู่ที.่....1.....ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
 
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 



ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบลเนินพระปรำงค์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

11.ช่ือ  ด.ช.ณัฐวุฒิ  นามสกุล  บัวค า 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800349521 
เกิดวันที่  15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 อาย.ุ  11  .ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  5  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน ์
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี..112....หมู่ที.่...1....ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

12.ช่ือ  ด.ญ.จิราพัชร  นามสกุล  จันทร์ฉาย 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800360893 
เกิดวันที.่..9 ..เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 .อาย.ุ.10 ..ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  5  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน ์
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี...174....หมู่ที.่...1.....ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

9.ช่ือ  ด.ญ.เพชรตะวัน  นามสกุล  บัวอุไร 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1718400040033 
เกิดวันที.่..17..เดือน...กันยายน  พ.ศ. 2549  อายุ  11  ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  5  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี.221/1...หมู่ที.่..1.....ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

10.ช่ือ  ด.ญ.นิสา   นามสกุล  เขียวแก้ว            
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800340345 
เกิดวันที.่ 12  .เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. .2548 อายุ 12 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  6  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน ์
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี..174...หมู่ที.่..1.....ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 



ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบลเนินพระปรำงค์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.ช่ือ  ด.ญ.กมลชนก  นามสกุล  ชาวยี่สาร 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800373456 
เกิดวันที.่.22.เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2550  อาย.ุ.10...ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา  ประถมศึกษาปีท่ี  5  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน ์
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี.  50  .หมู่ที.่...3...ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

15.ช่ือ..ด.ช.นนทกฤต .นามสกุล.กล่อมประเสริฐ 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.1102900076525. 
เกิดวันที.่..27..เดือน.มิถุนายน .พ.ศ. .2548.อายุ.12.ปี 
ต าแหน่ง.กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี...9...เดือน.กันยายน.พ.ศ. 2560.. 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา..ประถมศึกษาปีท่ี 6..สถานศึกษา..โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย.
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี...176.  หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

16.ช่ือ.ด.ช. ณัฐพงศ์  นามสกุล.เสียงโสม. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.1079800335473. 
เกิดวันที.่..10..เดือน.ธันวาคม .พ.ศ. .2548.อาย.ุ..12...ปี 
ต าแหน่ง..กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี...9...เดือน.กันยายน.พ.ศ. 2560.. 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา..ประถมศึกษาปีท่ี 6..สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ฯ 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี....4...หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 

14.ช่ือ.ด.ช.ภวมินทร์   นามสกุล.กล่อมประเสริฐ. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.. 1102900098189 
เกิดวันที.่..12  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. .2549.อาย.ุ..11.ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี...9...เดือน.กันยายน.พ.ศ. 2560.. 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา..ประถมศึกษาปีท่ี 5..สถานศึกษา..โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย. 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี...176.  หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 



ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบลเนินพระปรำงค์  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

20.ช่ือ.ด.ญ.ทัศยา    นามสกุล..สารทเณร 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.1729800342861 
เกิดวันที.่.14...เดือน.มกราคม.พ.ศ. ..2549อาย.ุ.11.ปี 
ต าแหน่ง..กรรมการ........ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี..9 .เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา..ประถมศึกษาปีท่ี 6..สถานศึกษาโรงเรียนวัดอัมพวัน 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี..76....หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 
 

19.ช่ือ ด.ญ.สโรชา  .นามสกุล..จันทร์ฉาย 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800338316 
เกิดวันที.่....1.....เดือน.ตุลาคม.พ.ศ. 2548อาย.ุ..12...ปี 
ต าแหน่ง..กรรมการ........ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี..9 .เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา..ประถมศึกษาปีท่ี 6..สถานศึกษาโรงเรียนวัดอัมพวัน 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี..174.หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 
 

18.ช่ือ...ด.ช.จักรรินทร์... นามสกุล.เต็กบุญช่วย 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1100801503148 
เกิดวันที.่.16...เดือน.กรกฎาคม พ.ศ. .2547 อาย.ุ.13...ปี 
ต าแหน่ง.กรรมการ. 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี..9 .เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา.มัธยมศึกษาปีท่ี 1..สถานศึกษา..เทศบาล 1ฯ.. 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี...79...หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 
 

17.ช่ือ  ด.ญ.วาสนา  นามสกุล..บุญประเสริฐ. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1739902025054 
เกิดวันที.่..6... เดือน..พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 อายุ.15..ปี 
ต าแหน่ง..กรรมการ........ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี..9 .เดือน  กันยายน  พ.ศ. .2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา. มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สถานศึกษา..โรงเรียนมัธยมฐานบิน. 
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี...4....หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 



 ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบลเนินพระปรำงค์  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

21.ช่ือ.ด.ญ.นภัสวรรณ  นามสกุล..กอทอง 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  1729800284038 
เกิดวันที ่ 21  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2546  อาย ุ 1 4  ปี 
ต าแหน่ง..กรรมการและเรขาณุการ 
ได้รับคัดเลือกเมื่อวันท่ี..9.เดือน..กันยายน  พ.ศ. 2560 
หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
การศึกษา   มัธยมศึกษาปีที่ 2    สถานศึกษา    โรงเรียนมัธยมฐานบิน   
สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................................... 
ประเภทความพิการ  (ถ้าที)........................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อ  เลขท่ี  110  หมู่ที ่ 3  ซอย.............................................. 
ถนน........................................ต าบล    เนินพระปรางค ์
อ าเภอ    สองพี่น้อง    จังหวัด    สุพรรณบุร ี
โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………………………….…. 


