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ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อผู้สมัคร หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเต้ีย เทศบาลตําบลด่านมะขามเต้ีย น.ส. ภัคธรณ์ศิริ  พาประเสริฐ ชําระเงินแล้ว
2 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเต้ีย อบต.จรเข้เผือก น.ส.พนิดา ตันเจริญ ชําระเงินแล้ว
3 กาญจนบุรี อ.ด่านมะขามเต้ีย อบต.จรเข้เผือก น.ส.กรรณิกา ลิมพะสุต ชําระเงินแล้ว
4 กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง เทศบาลตําบลวังศาลา นางสาวฐิติวรรณ เนตรสุวรรณ ชําระเงินแล้ว
5 กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา เทศบาลตําบลห้วยกระเจา น.ส.ศิริลักษณ์   ช้างเขียว ชําระเงินแล้ว
6 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลตําบลท่ามะเขือ พัชรพร อินทรแผลง ชําระเงินแล้ว
7 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลตําบลวังยาง นายศานิศ นาคทอง ชําระเงินแล้ว
8 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลตําบลวังยาง นายประสาน ผิวลออ ชําระเงินแล้ว
9 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลตําบลวังยาง นางเนตรนภา นาคทอง ชําระเงินแล้ว

10 ขอนแก่น อ.พระยืน เทศบาลตําบลพระบุ น.ส.กัญญาภัค มหารักษ์ ชําระเงินแล้ว
11 ขอนแก่น อ.พล อบต.ลอมคอม นางสาววชิรพรรณ์ หลาบยองสี ชําระเงินแล้ว
12 ขอนแก่น อ.พล อบต.ลอมคอม นางจันทนา โคบาล ชําระเงินแล้ว
13 จันทบุรี อ.นายายอาม อบต.วังโตนด นางสาวสุดาวรรณ รัตนาธรรม ชําระเงินแล้ว
14 จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ อบต.บางกะไชย นางวิลาสินี ระยับแสง ชําระเงินแล้ว
15 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เขาหินซ้อน นาง โศภิตา รักอิสระ ชําระเงินแล้ว
16 ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม อบต.เขาหินซ้อน น.ส.วัชรี พ่วงศรี ชําระเงนิแล้ว
17 ชัยนาท อ.มโนรมย์ เทศบาลตําบลคุ้งสําเภา นางอนงค์พร รอดสําเภา ชําระเงินแล้ว
18 ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท นายไพฑูรย์  โชติการุณย์ ชําระเงินแล้ว
19 ชัยนาท อ.วัดสิงห์ เทศบาลตําบลหนองน้อย นางธนวรรษ์   สุภรัตน์ ชําระเงินแล้ว
20 ชัยนาท อ.สรรคบุรี เทศบาลตําบลบางขุด นาง ณัชชากร ทองช่ัง ชําระเงินแล้ว
21 ชัยนาท อ.สรรคบุรี เทศบาลตําบลห้วยกรดพัฒนา นาง สุพรรณี รอดเหลือ ชําระเงินแล้ว
22 ชัยนาท อ.สรรพยา เทศบาลตําบลเจ้าพระยา นางสาวนิทัศน์  นาคง ชําระเงินแล้ว
23 ชัยนาท อ.สรรพยา เทศบาลตําบลเจ้าพระยา นางสาวนิจวรรณ  ใบ๋สกุล ชําระเงินแล้ว
24 ชัยนาท อ.สรรพยา เทศบาลตําบลบางหลวง นางลัดดาวัลย์ สอาดม่วง ชําระเงินแล้ว
25 ชัยนาท อ.สรรพยา เทศบาลตําบลบางหลวง นางสาวสุลาวัลย์ ชะเอม ชําระเงินแล้ว
26 ชัยนาท อ.สรรพยา เทศบาลตําบลโพนางดําออก นางวัฒนา แจ้งสุข ชําระเงินแล้ว
27 ชัยนาท อ.หันคา เทศบาลตําบลหนองแซง นายวิวัฒน์ ปานดํา ชําระเงินแล้ว
28 ชัยนาท อ.หันคา เทศบาลตําบลห้วยงู น.ส.กัญญาภัทร จันวิลา ชําระเงินแล้ว
29 ชัยนาท อ.หันคา เทศบาลตําบลห้วยงู นางพรพนิต กลิ่นหอมหวล ชําระเงินแล้ว
30 ชัยนาท อ.หันคา เทศบาลตําบลห้วยงู น.ส.ยุพิน วงสนอง ชําระเงินแล้ว
31 ชัยนาท อ.หันคา อบต.วังไก่เถ่ือน นางสาวมนัญชยา อุทกงั ชําระเงินแล้ว
32 ชุมพร อ.ปะทิว เทศบาลตําบลมาบอํามฤต นส พัชรินทร์ ศรีสุวรรณ ชําระเงินแล้ว
33 ชุมพร อ.ปะทิว อบต.เขาไชยราช นางสาวพุฒิตา หวัดสนิท ชําระเงินแล้ว
34 เชียงราย อ.แม่สาย อบต.เกาะช้าง นาง นีรนุช ทาผัด ชําระเงินแล้ว
35 เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา อบต.บ้านจันทร์ นายชาญชัย  ปัจจัย ชําระเงินแล้ว

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน                   
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อผู้สมัคร หมายเหตุ
36 เชียงใหม่ อ.ฝาง อบต.แม่งอน นายศักรินทร์ สิงห์ใจ ชําระเงินแล้ว
37 นครนายก อ.องครักษ์ อบต.ชุมพล นส.วิมล อินทร์ฉลาด ชําระเงินแล้ว
38 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ศาลาแดง น.ส.ลาวรรณ  ศรีมณี ชําระเงินแล้ว
39 นครสวรรค์ อ.โกรกพระ อบต.ศาลาแดง วาสนา ยอดบลุษดี ชําระเงินแล้ว
40 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า เทศบาลตําบลตากฟ้า นางสาววิไลลักษณ์ นาละออง ชําระเงินแล้ว
41 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า เทศบาลตําบลตากฟ้า นางสาวนันท์นภัส พูลเกิด ชําระเงินแล้ว
42 นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า อบต.ตากฟ้า น.ส.นฤมล แก้วเขียว ชําระเงินแล้ว
43 นครสวรรค์ อ.บรรพตพิสัย อบต.ตาสัง จันทราภรณ์  จันบัวลา ชําระเงินแล้ว
44 นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี เทศบาลตําบลท่านํ้าอ้อย นายภาณุวัฒน์ เม่าทับ ชําระเงินแล้ว
45 นครสวรรค์ อ.หนองบัว อบต.หนองบัว นางสาวกมลา อัยกูล ชําระเงินแล้ว
46 น่าน อ.ปัว อบต.เจดีย์ชัย นางชรินทิพย์ ปาคํา ชําระเงินแล้ว
47 น่าน อ.ปัว อบต.เจดีย์ชัย นางสาวพัทธนันท์ วรจักร์พลังกร ชําระเงินแล้ว
48 น่าน อ.ปัว อบต.เจดีย์ชัย นางสาวสุภาภรณ์ มาอินทร์ ชําระเงินแล้ว
49 น่าน อ.ปัว อบต.เจดีย์ชัย นายกรัณย์รัช เนตรวีระธนันท์ ชําระเงินแล้ว
50 น่าน อ.แม่จริม อบต.นํ้าพาง นางสาว ปาณิศา  ดอนกาวิน ชําระเงินแล้ว
51 น่าน อ.เวียงสา อบต.แมข่ะนิง นางสาววงศ์วีรยา รัตนวงศ์ ชําระเงินแล้ว
52 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่ขะนิง นางจริยา วะวิชัย ชําระเงินแล้ว
53 น่าน อ.เวียงสา อบต.แม่ขะนิง นางวราค์คนา ต้ังเพชรศักด์ิกุล ชําระเงินแล้ว
54 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.ไพศาล วิชาญ สายชุมดี ชําระเงินแล้ว
55 บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นาย พงษ์พันธ์  วรพงศ์ปัญญา ชําระเงินแล้ว
56 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลตําบลสตึก นางพัชราวลี  มารมย์ ชําระเงินแล้ว
57 บุรีรัมย์ อ.สตึก เทศบาลตําบลสตึก น.ส.กมลพรรณ   นันเสนา ชําระเงินแล้ว
58 ปทุมธานี อ.หนองเสือ เทศบาลตําบลหนองเสือ น.ส.วรปรียา ศรีโสภณ ชําระเงินแล้ว
59 ปทุมธานี อ.หนองเสือ เทศบาลตําบลหนองเสือ นางสุภาวดี ลัดดามณีโรจน์ ชําระเงินแล้ว
60 ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก นางสุพรรษา ใจเสงี่ยม ชําระเงินแล้ว
61 ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ น.ส.นฤมล หิมโสภา ชําระเงินแล้ว
62 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านใหม่ นาง พรนภา  แย้มวงษ์ ชําระเงินแล้ว
63 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านใหม่ นาง สุนันทา  ผดุงทรัพย์ ชําระเงินแล้ว
64 พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช อบต.บ้านใหม่ นาง สุพรรณา  ผลนัย ชําระเงินแล้ว
65 พิจิตร อ.ตะพานหิน เทศบาลตําบลหนองพยอม นายทัศนพงษ์  ทิมเม่น ชําระเงินแล้ว
66 พิจิตร อ.ตะพานหิน เทศบาลตําบลหนองพยอม นายพิทักษ์  สระทองพิมพ์ ชําระเงินแล้ว
67 พิจิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลตําบลบางไผ่ นายจํานงค์ ย้ิมกล่ํา ชําระเงินแล้ว
68 พิจิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลตําบลบางไผ่ นายสันติ อ่อนจันทร์ ชําระเงินแล้ว
69 พิจิตร อ.โพธ์ิประทับช้าง เทศบาลตําบลไผ่รอบ สทิศา สุขภิรมย์ ชําระเงินแล้ว
70 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร เทศบาลตําบลท่าฬ่อ นส.อุษณี คําเผื่อน ชําระเงินแล้ว
71 พิจิตร อ.เมืองพิจติร เทศบาลเมืองพิจิตร น.ส.ทิฆัมพร  แสงภูภาส ชําระเงินแล้ว
72 พิจิตร อ.เมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร นางหทัยชนก  เปี่ยมงาม ชําระเงินแล้ว
73 พิจิตร อ.สามง่าม เทศบาลตําบลเนินปอ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐชยาพร  ฟองมี ชําระเงินแล้ว



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อผู้สมัคร หมายเหตุ
74 พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม เทศบาลตําบลเนินกุ่ม นางสาวสนธยา นันทะชมภู ชําระเงินแล้ว
75 พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.สนามคลี น.ส.เดือนเพ็ญ ปั้นเอี่ยม ชําระเงินแล้ว
76 พิษณุโลก อ.บางระกํา เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ นางวัลภา ชัยพิทักษ์สุข ชําระเงินแล้ว
77 พิษณุโลก อ.บางระกํา เทศบาลตําบลบางระกําเมืองใหม่ นางสาวอรทัย ทับเทศ ชําระเงินแล้ว
78 พิษณุโลก อ.บางระกํา เทศบาลตําบลปลักแรด ส.อ.รัฐพล รอดเงิน ชําระเงินแล้ว
79 พิษณุโลก อ.บางระกํา เทศบาลตําบลปลักแรด พ.จ.อ.สมชาย กันอยู่ ชําระเงินแล้ว
80 พิษณุโลก อ.บางระกํา เทศบาลตําบลพันเสา นางสาวนาตยา ธีระวัฒน์ ชําระเงินแล้ว
81 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม เทศบาลตําบลพรหมพิราม นายวีรพล เมธีกุล ชําระเงินแล้ว
82 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม อบต.ศรีภิรมย์ นางสาว หทัยทิพย์ เกิดคุณธรรม ชําระเงินแล้ว
83 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.บึงพระ นางดวงเนตร  ภู่ปาน ชําระเงินแล้ว
84 พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ นางสุรีย์รักษ์  ธนูศร ชําระเงินแล้ว
85 พิษณุโลก อ.วังทอง เทศบาลตําบลวังทอง นางสาวหน่ึงหทัย  ธูปเรือง ชําระเงินแล้ว
86 พิษณุโลก อ.วังทอง เทศบาลตําบลวังทอง นายพงษ์เทพ  พงษ์พิทักษ์เสรี ชําระเงินแล้ว
87 พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ นายภัทธนะพงศ์  ธรรมวิจารณ์ ชําระเงินแล้ว
88 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เข็กน้อย น.ส.รุ่งนภา  กุลษญานันท์ ชําระเงินแล้ว
89 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.เข็กน้อย นางเขมวันต์ โรจนชัยกุล ชําระเงินแล้ว
90 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางอรุณวดี เอี่ยมไรวัลย์ ชําระเงินแล้ว
91 เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อบต.สามแยก นางสาวสุภคิณี แจ่มวงษ์ ชําระเงินแล้ว
92 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเม็ก น.ส.พัฒดาวรรณ   สีหาบุตร ชําระเงินแล้ว
93 มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองเม็ก น.ส.นันทิดา  หนูวัฒนะเกษร ชําระเงินแล้ว
94 ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี เทศบาลตําบลชมสะอาด นาย วีระศักด์ิ  แก้วจุลศรี ชําระเงินแล้ว
95 ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี เทศบาลตําบลชมสะอาด นางสาว อุ่นเรือน  สายรัตน์ ชําระเงินแล้ว
96 ลพบุรี อ.โคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง นาง ศิริบดี แก่นทรัพย์ ชําระเงินแล้ว
97 ลพบุรี อ.โคกสําโรง เทศบาลตําบลโคกสําโรง นาง รุ่งราวรรณ์ วรรณาลัย ชําระเงินแล้ว
98 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.คลองเกตุ นาย บัวสี ห้าวน่วม ชําระเงินแล้ว
99 ลพบุรี อ.โคกสําโรง อบต.โคกสําโรง พัชรินทร์ มั่งทอง ชําระเงินแล้ว

100 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล เทศบาลตําบลลํานารายณ์ น.ส.กัญญาณัฐ  ไชยบุตร ชําระเงินแล้ว
101 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ท่ามะนาว นางสาวเมธาพร ศรีมาก ชําระเงินแล้ว
102 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.ท่ามะนาว นางสุดารัตน์ บุญเมือง ชําระเงินแล้ว
103 ลพบุรี อ.ชัยบาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี นางสาวสุธีมนต์ คนมั่น ชําระเงินแล้ว
104 ลพบุรี อ.บ้านหมี่ อบต.บางขาม นางรัตนา เจียมเงิน ชําระเงินแล้ว
105 ลพบุรี อ.พฒันานิคม เทศบาลตําบลพัฒนานิคม น.ส.ทิพย์วดี ม่วงอ่ํา ชําระเงินแล้ว
106 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลกกโก นายเจริญจิต กูลเกตุวงศ์ ชําระเงินแล้ว
107 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลกกโก นางปวีณา สมนา ชําระเงินแล้ว
108 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เทศบาลตําบลกกโก จ.อ.นาวี รําไพพักตร์ ชําระเงินแล้ว
109 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี น.ส.เสาวนีย์  หนูแสง ชําระเงินแล้ว
110 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบจ.ลพบุรี นางพิสมัย  พัทธิยา ชําระเงินแล้ว
111 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท่าแค นางศิยาภรณ์ ขุนดอนมะแสง ชําระเงินแล้ว
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112 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท่าแค น.ส.เบญวรีย์ นพคุณ ชําระเงินแล้ว
113 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท่าแค นางช่ืนกมล พวงภู่ ชําระเงินแล้ว
114 ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี อบต.ท่าแค นางรัตนา งามสง่า ชําระเงินแล้ว
115 ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช นางสาว พัดชา ศิริมาตร์ ชําระเงินแล้ว
116 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.ดู่ นางสุขสาคร ศรีหวาด ชําระเงินแล้ว
117 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.ดู่ นายจีระศักด์ิ สีดํา ชําระเงินแล้ว
118 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.ดู่ นางสาวอรทัย สีสัน ชําระเงินแล้ว
119 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ อบต.เมืองจันทร์ นางสาวระวีวรรณ ขุดโพธ์ิ ชําระเงินแล้ว
120 ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ อบต.เมืองจันทร์ นางมะนิกรณ์ ศรียันต์ ชําระเงินแล้ว
121 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.แมดนาท่ม นายอภิศักด์ิ โทอาสา ชําระเงินแล้ว
122 สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.แมดนาท่ม นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์เครือศร ชําระเงินแล้ว
123 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.หนองกว่ัง นางสาวดารุณี  ชรินทร์ ชําระเงินแล้ว
124 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.หนองกว่ัง นางสาวนิตญา  ศรีอักเศรษฐ ชําระเงินแล้ว
125 สกลนคร อ.บ้านม่วง อบต.หนองกว่ัง นางสาวรินดา  อะนาบาล ชําระเงินแล้ว
126 สกลนคร อ.โพนนาแก้ว อบต.นาตงวัฒนา นางสาว สุพัตตรา  บุบผาวรรณ์ ชําระเงนิแล้ว
127 สกลนคร อ.โพนนาแก้ว อบต.นาตงวัฒนา น.ส.มาลาตี  ศรีสว่าง ชําระเงินแล้ว
128 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตําบลหน้าพระลาน นางสาวขวัญจิตร มีสุข ชําระเงินแล้ว
129 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.ผึ้งรวง น.ส.ชูใจ กลิ่นมณฑา ชําระเงินแล้ว
130 สระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.ผึ้งรวง นายเฉลิมศักด์ิ รุจิณรงค์ ชําระเงินแล้ว
131 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลตําบลตะกุด นางสาวเบญจมาศ  พุ่มมา ชําระเงินแล้ว
132 สระบุรี อ.เมืองสระบุรี เทศบาลตําบลตะกุด นางสงกรานต์  จีนบัว ชําระเงินแล้ว
133 สระบุรี อ.เสาไห้ เทศบาลตําบลบ้านยาง น.ส.จีระพร  จําปาทิพย์ ชําระเงินแล้ว
134 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.โพธ์ิชัย นางนพมาศ แสงไชย ชําระเงินแล้ว
135 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.โพธ์ิชัย นายสืบสกุล โพธิวรรณ์ ชําระเงินแล้ว
136 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.โพธ์ิชัย นายนิเวศ แก้วป้องปก ชําระเงินแล้ว
137 สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อบต.โพธ์ิชัย น.ส.วรรณวิสา สังโยคะ ชําระเงินแล้ว
138 สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ น.ส ประภาภรณ์ โอปิลันทพงษ์ ชําระเงินแล้ว
139 สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อบต.องค์พระ นางแก้วตา  ทรดี ชําระเงินแล้ว
140 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลเขาพระ นางสาวอมรพรรณ  สดคมขํา ชําระเงินแล้ว
141 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลตําบลทุ่งคลี นางพีรนุช  กลิ่นแค ชําระเงินแล้ว
142 สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช อบต.บ่อกรุ นางชรินทร์ แปลนพิมาย ชําระเงินแล้ว
143 สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อบต.วัดดาว นางสาว นภสร  โลกวิจิตร ชําระเงินแล้ว
144 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบางกุ้ง สุวารี เนตรแสงสี ชําระเงินแล้ว
145 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบางกุ้ง ศิริลักษณ์ ลี้เจริญ ชําระเงินแล้ว
146 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.ดอนกํายาน นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล ชําระเงินแล้ว
147 สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี อบต.สนามชัย นางฐิติยา สุนทรพงษ์ ชําระเงินแล้ว
148 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลตําบลวังยาง รัตนาภรณ์ แป้นชู ชําระเงินแล้ว
149 สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์ เทศบาลตําบลวังยาง กุลชญา คล้ายสุบรรณ ชําระเงินแล้ว
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150 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ทุ่งคอก น.ส.ปาริชาติ เจริญศิลป์ ชําระเงินแล้ว
151 สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อบต.ทุ่งคอก นางนิศารัตน์ พิสุทธ์ิพงศานนท์ ชําระเงินแล้ว
152 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง เทศบาลตําบลจรเข้สามพัน นายบุญธรรม   แผ่นทอง ชําระเงินแล้ว
153 สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง เทศบาลตําบลบ้านดอน น.ส.วรรณี ดิษฐ์กระจัน ชําระเงินแล้ว
154 สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อบต.ระเวียง จ่าเอกประจวบ คางคํา ชําระเงินแล้ว
155 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.เบิด จ่าเอกสุพจน์ เชิดรัมย์ ชําระเงินแล้ว
156 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.เบิด นางสาวธนสร บุดดี ชําระเงินแล้ว
157 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี อบต.เบิด นายประวิทย์ ศิริจันทร์ ชําระเงินแล้ว
158 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โนนเมือง นางนิภาพร ศรีอุดม ชําระเงินแล้ว
159 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โนนเมือง นางสาวสายฝน วรรณจักร ชําระเงินแล้ว
160 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โนนเมือง นางสาวนิตยา เมฆวัน ชําระเงินแล้ว
161 อ่างทอง อ.โพธ์ิทอง อบต.บางพลับ น.ส.ทิพยวรรณ กิจรันต์ ชําระเงินแล้ว
162 อํานาจเจริญ อ.เสนางคนิคม เทศบาลตําบลเสนางคนิคม นางนิภา วิเศษแก้ว ชําระเงินแล้ว
163 อํานาจเจริญ อ.เสนางคนิคม เทศบาลตําบลเสนางคนิคม นางวราภรณ์ สุขบุตร ชําระเงินแล้ว
164 อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก อบต.นาขุม น.ส. ดารณี กุลมิตร ชําระเงินแล้ว
165 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลด่านนาขาม นายฤทธิชัย ทองศรีอ้น ชําระเงินแล้ว
166 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลด่านนาขาม นางสาวอุมาพร ชุ่มเย็น ชําระเงินแล้ว
167 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลด่านนาขาม นางชุติกาญจน์ แก้วรักษา ชําระเงินแล้ว
168 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล อบต.ชัยจุมพล นางประกาย ไชยอ่ินคํา ชําระเงินแล้ว
169 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล อบต.ชัยจุมพล นางขนิษฐา พรมแก้ว ชําระเงินแล้ว
170 อุทัยธานี อ.ทัพทัน เทศบาลตําบลหนองสระ นายชาตรี  แรกดําเนินกิจ ชําระเงินแล้ว
171 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลตําบลบ้านไร่ นางศมาพร  โต๋วสัจจา ชําระเงินแล้ว
172 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลตําบลบ้านไร่ นางสาว สุธารัตน์  คําวิชิต ชําระเงินแล้ว
173 อุทัยธานี อ.บ้านไร่ เทศบาลตําบลเมืองการุ้ง นายธนากร อ่อนศรี ชําระเงินแล้ว
174 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ค้อทอง น.ส.สิทธิภา นารีบุตร ชําระเงินแล้ว
175 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ค้อทอง น.ส.จีรนุช ศรีอาราม ชําระเงินแล้ว
176 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ค้อทอง นางวาสนา จินาทองไทย ชําระเงินแล้ว
177 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ธาตุน้อย เบญจมาศ บุญเพ็ง ชําระเงินแล้ว
178 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.ธาตุน้อย นางสาวจารุวรรณ บุญทัน ชําระเงินแล้ว
179 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.นากระแซง น.ส.อังสุมาลี รูปอ้วน ชําระเงินแล้ว
180 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.นากระแซง นางอภิญญา ศรีพันธ์ ชําระเงินแล้ว
181 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.โพนงาม นายคฑาวุธ   มาพงษ์ ชําระเงินแล้ว
182 นางศศิญาดา  มีทรัพย์ ชําระเงินแล้ว
183 น.ส.วรรณภา ศรีอําไพ ชําระเงินแล้ว
184 นางกาญจนา ทานมัย ชําระเงินแล้ว
185 นางสาวชลธิชา  ขุมทรัพย์ ชําระเงินแล้ว
186 จ่าเอก นิธิวัฒน์  เขียวพุ่มพวง ชําระเงินแล้ว
187 นางอัธยา  สร้อยสีหา ชําระเงินแล้ว
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188 นางศรันยา โพธ์ิเขียว ชําระเงินแล้ว
189 น.ส.ชินกาญจน์ ขอเพิ่มกลาง ชําระเงินแล้ว
190 นายอภิชัย ย่ิงอรุณธรรม ชําระเงินแล้ว
191 นางสาวณิษชภัค อยู่ยอด ชําระเงินแล้ว
192 น.ส.สุนทรี  โสดานิล ชําระเงินแล้ว
193 นางสาว รัชนี  แคนนํ้า ชําระเงินแล้ว
194 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ไทย ชําระเงินแล้ว
195 น.ส.ภัทรนันท์  ชูชีพ ชําระเงินแล้ว
196 นางสุรัตยา  จําปาดิป ชําระเงินแล้ว
197 น.ส.ศิริพร คําวิชิต ชําระเงินแล้ว
198 นาย นิติธร  โชคโภคาสถาพร ชําระเงินแล้ว
199 น.ส.ณฤดี เผือกประพันธ์ ชําระเงินแล้ว
200 นายสรรชัย เกิดวัน ชําระเงินแล้ว
201 นางสาวสมัชชา  ปาลวัตร์ ชําระเงินแล้ว
202 นายประภากร จันทะสี ชําระเงินแล้ว
203 นายภาคิน  โพธ์ิหิรัญ ชําระเงินแล้ว
204 จ่าเอกวิโรจน์ ปิงวงค์ษา ชําระเงินแล้ว
205 นส.มัทรีญา ศรพรหม ชําระเงินแล้ว
206 นส.ประภาศินี รัตนนอก ชําระเงินแล้ว
207 นส.อภัสราภรณ์ พิพัฒน์พงษ์ ชําระเงินแล้ว
208 นายมาโนชย์ ขาวคง ชําระเงินแล้ว
209 นางสาวสิริลักษณ์ ศลศิลป์ชัย ชําระเงินแล้ว
210 นางสาวกนกวรรณ  กลางแผลง ชําระเงินแล้ว
211 นางภัทร์ศิกาล จําปาพุด ชําระเงินแล้ว
212 นางภัทร์ศิกาล จําปาพุด ชําระเงินแล้ว
213 น.ส.จุฑารัตน์ มานะกิจศิริสุทธิ ชําระเงินแล้ว
214 นางศรัญดา แป้นเขียว ชําระเงินแล้ว
215 นางสาวสุภาณี ไหลเจริญโชค ชําระเงินแล้ว
216 นายเจษฎา เปี่ยมเพ็ชร์ ชําระเงินแล้ว
217 นายโชคอนันต์ นิลสนธิ ชําระเงินแล้ว
218 นางญาณวรรธน์ ปานนิล ชําระเงินแล้ว
219 น.ส.บุญรัตน์ จันทร์บัว ชําระเงินแล้ว
220 น.ส.ธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์ ชําระเงินแล้ว
221 น.ส.วีณา อรรถอนันต์ ชําระเงินแลว้
222 จ.ส.ท.สานิตย์ สามัญเขตกิจ ชําระเงินแล้ว
223 นางรุ่งนภา จําปาทิพย์ ชําระเงินแล้ว
224 นางอิฎฐวรรณ สุขพินิจ ชําระเงินแล้ว
225 สิบตรี ประกาศิต  แปลนพิมาย ชําระเงินแล้ว
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226 นางแสงนภา  ขุนปัญญา ชําระเงินแล้ว
227 ธิดารัตน์ รวยอบกลิ่น ชําระเงินแล้ว
228 นายธีรศักด์ิ สุขพรหม ชําระเงินแล้ว
229 น.ส. ภาวิณี คําภิมาบุตร ชําระเงินแล้ว
230 น.ส. จุรีพร ด้วงเดช ชําระเงินแล้ว
231 น.ส.ช่อเพชร ประเสริฐสิทธ์ิ ชําระเงินแล้ว
232 น.ส.สุวัจฉวี วงษ์มณี ชําระเงินแล้ว
233 นายประจักษ์ พงษ์ไพร ชําระเงินแล้ว
234 นายจักรกฤษณ์  ปานศรี ชําระเงินแล้ว
235 นางสาวฟอรีดา  พัวพันธ์ ชําระเงินแล้ว
236 นางสุกัญญา ชนะทะเล ชําระเงินแล้ว
237 น.ส.สุดารัตน์ สุดโต ชําระเงินแล้ว
238 นางอมรรัตน์ ต้ังสิทธิโชค ชําระเงินแล้ว
239 น.ส.สิริกร เสมงคล ชําระเงินแล้ว
240 นางณิชาพัฒน์ เดชวิวัฒน์ธนกุล ชําระเงินแล้ว
241 นางบุปผา สงฆ์ประชา ชําระเงินแล้ว
242 นางสาวปรารถนา กระจ่างเจนกิจ ชําระเงินแล้ว


