
 

คําชี้แจงโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร ชี้แจงวิธกีาร ขัน้ตอน และการใช้งานระบบ
ข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (INFO) ประจาํปี 2557 

 

1. ประกาศรายชือ่ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม เปน็รายชื่อตามใบแจ้งยืนยนัทีจ่ดัสง่มาใน
เบือ้งตน้เทา่นัน้ ทั้งนี ้กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่นจะถือตามบญัชีรายชือ่ผูช้ําระ
ค่าลงทะเบยีน 
 
2. ใหช้ําระค่าลงทะเบยีนให้แล้วเสร็จภายในวันที ่18 เมษายน 2557 
 
3. ผูเ้ข้าอบรมทีช่ําระคา่ลงทะเบียนแล้วไมต่อ้งสาํเนาใบชาํระค่าลงทะเบยีนส่งมาให้ทาง
โครงการฯ ให้นําสําเนาใบชําระค่าลงทะเบียนไปในวันฝกึอบรม  

 

4. เนือ่งจากมผีูส้นใจสง่แบบยืนยันเข้าร่วมฝกึอบรมเกนิจํานวนทีก่าํหนด ระบบจะปดิ
การชําระเงนิอตัโนมตัเิมือ่มผีูช้ําระเงินครบ 250 คน ตอ่ 1 รุ่น หลงัจากนัน้จะไม่
สามารถชําระค่าลงทะเบียนได ้ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 

ไม่สามารถรับชาํระคา่ลงทะเบียนหน้างาน เนือ่งจากทางโครงการฯ  
ไม่สามารถออกใบเสรจ็รบัเงนิใหไ้ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

1 กําแพงเพชร อ.คลองขลุง เทศบาลตําบลท่าพุทรา นุชจิเรศ บัวขาว ชําระแล้ว
2 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลเวียง นางปริศนา  มหาชัย ชําระแล้ว
3 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า นางสาวเกวลี แปงมูล ชําระแล้ว
4 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า นายชุมพล ตระกูลวงศ์ ชําระแล้ว
5 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลสันทราย นางสาวนิตยา วงศ์ษา ชําระแล้ว
6 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลสันทราย นางสุภาพรรณ ชุ่มจิตต์ ชําระแล้ว
7 ตาก อ.แม่สอด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุ นางสาว จินตนา  ทองสัจจา ชําระแล้ว
8 ตาก อ.แม่สอด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุ นางสาว วันทนี  ปามเนียม ชําระแล้ว
9 ตาก อ.แม่สอด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุ นางสาว สมใจ  บุญมาก ชําระแล้ว

10 ตาก อ.ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วะหลวง นางเปรมพร ขันติแก้ว ชําระแล้ว
11 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลตําบลขึ่ง นางคมคาย ตนาวรรณ ชําระแล้ว
12 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลตําบลขึ่ง นางสาวรัตนาพร หม่อมศรี ชําระแล้ว
13 น่าน อ.ทุ่งช้าง เทศบาลตําบลงอบ นางสาวศิริพร เทพจันตา ชําระแล้ว
14 น่าน อ.ท่าวังผา เทศบาลตําบลท่าวังผา นางสาววัชรี ขัดขจร ชําระแล้ว
15 น่าน อ.ทุ่งช้าง เทศบาลตําบลทุ่งช้าง นางขวัญลดา  วัดคํา ชําระแล้ว

16 น่าน อ.นาหมื่น เทศบาลตําบลบ่อแก้ว นายพงศกรณ์ เข็มทอง ชําระแล้ว
17 น่าน อ.นาหมื่น เทศบาลตําบลบ่อแก้ว นายอภิเดช เหงาจุ๊ ชําระแล้ว
18 น่าน อ.แม่จริม เทศบาลตําบลหนองแดง นางสุทธา เกตุ้ย ชําระแล้ว
19 น่าน อ.แม่จริม เทศบาลตําบลหนองแดง นางสุภัทรา ดาวเรือง ชําระแล้ว
20 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน นางพัชรากร  คันธเนตร ชําระแล้ว
21 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน นางสาวรุ่งรัตน์ บูรพาวิจิตรนนท์ ชําระแล้ว
22 น่าน อ.สันติสุข องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ นางสกุณา ไชยชนะ ชําระแล้ว
23 น่าน อ.สันติสุข องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ นางสาวกานต์ธีรา พังจันทร์ตา ชําระแล้ว
24 น่าน อ.สันติสุข องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ นางสาวนิภาภรณ์ ทะชุ่ม ชําระแล้ว
25 น่าน อ.สันติสุข องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ นางอมรรัตน์ กุณา ชําระแล้ว
26 น่าน อ.ภูเพียง องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงตึ๊ด นางสุพัตรา  ไชยช่อฟ้า ชําระแล้ว
27 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลเจริญราษฎร์ นางกรรณิกา แก้วบุญเรือง ชําระแล้ว
28 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลเจริญราษฎร์ นาย ยุทธนา จองอนันต์ ชําระแล้ว
29 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลทุ่งรวงทอง นส นภัสสรณ์ แสงศรีจันทร์ ชําระแล้ว
30 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลทุ่งรวงทอง นางปิยพร สันกว๊าน ชําระแล้ว
31 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลบ้านต๋อม นางศิริพร ดวงแก้ว ชําระแล้ว
32 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลบ้านต๋อม นางสาวนันทวารี หาญดี ชําระแล้ว
33 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลบ้านต๋อม นางสาวอัจฉราวรรณ บุญเตี่ยม ชําระแล้ว
34 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา นางสุธาสินี  อนัตกะทัต ชําระแล้ว
35 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา นายพันธกานต์  อนัตกะทัต ชําระแล้ว
36 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลเวียงลอ นาง ชนมน  อนุศักดิ์กุล ชําระแล้ว

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน                          
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
37 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลศรีถ้อย นส จุฬารัตน์ คําบุญเรือง ชําระแล้ว
38 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลศรีถ้อย นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ ชําระแล้ว
39 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลสันป่าม่วง นางเบญจมาศ สุวรรณศรี ชําระแล้ว
40 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลสันป่าม่วง นายทรรศแมน แสนคํามา ชําระแล้ว
41 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลสันป่าม่วง นายฤชากร ขุนอ้อย ชําระแล้ว
42 พะเยา อ.ดอกคําใต้ องค์การบริหารส่วนตําบลดอกคําใต้ นางรุ่งนภา จอมเตี่ยง ชําระแล้ว
43 พะเยา อ.ดอกคําใต้ องค์การบริหารส่วนตําบลดอกคําใต้ นางสาวจุฬาณี สุริยะชัย ชําระแล้ว
44 พะเยา อ.แม่ใจ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก นางสาวบุหลัน ทาจุมปู ชําระแล้ว
45 พะเยา อ.แม่ใจ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก นางสาวฟองนวล วงศ์ตะวัน ชําระแล้ว
46 พะเยา อ.แม่ใจ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก นายสุทธิพล เทพสิงห์ ชําระแล้ว
47 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตําบลประดู่งาม สุภาวดี  สอนสาย ชําระแล้ว
48 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลตําบลบ้านถ่ิน นางสาวสุธิดา เขียวบุตร ชําระแล้ว
49 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลตําบลป่าแมต นางอนงค์นุช  เสนานุรัษ์วรกุล ชําระแล้ว
50 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลตําบลแม่หล่าย นายอัครภพ  ถิ่นถา ชําระแล้ว
51 แพร่ อ.สอง เทศบาลตําบลห้วยหม้าย นางปัฐยาวัต เสาระวะ ชําระแล้ว
52 แพร่ อ.สอง เทศบาลตําบลห้วยหม้าย ว่าที่ ร.ต.หญิง ญาดา มาตรา ชําระแล้ว
53 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ นางสาวกรองพันธ์ เวียงคํา ชําระแล้ว
54 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ นางสุภา นาจักร ชําระแล้ว
55 แพร่ อ.ลอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปิน นางสาวอัจฉรา อุดอิว ชําระแล้ว
56 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าผาปุ้ม นางนิตยา ปวนยอด ชําระแล้ว
57 ลําปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลตําบลแจ้ห่ม นางสาวกัตติกา หล่อพันธ์มณี ชําระแล้ว
58 ลําปาง อ.เถิน เทศบาลตําบลเถินบุรี นางศุภาพร ลือโฮ้ง ชําระแล้ว
59 ลําปาง อ.เถิน เทศบาลตําบลเถินบุรี นางสาว สกาวรัตน์  วันแก้ว ชําระแล้ว
60 ลําปาง อ.เมืองลําปาง เทศบาลตําบลบ่อแฮ้ว นางปริศนา กิติธะนะ ชําระแล้ว
61 ลําปาง อ.แม่พริก เทศบาลตําบลแม่ปุ นางสาว ณัฎฐพร  สมหารวงศ์ ชําระแล้ว
62 ลําปาง อ.เถิน เทศบาลตําบลแม่มอก กิติมา ปินตาแสน ชําระแล้ว
63 ลําปาง อ.เถิน เทศบาลตําบลแม่มอก นางณัฐพร ธรรมชัยตา ชําระแล้ว
64 ลําปาง อ.วังเหนือ เทศบาลตําบลวังเหนือ นางสาวกรรณิการ์ ป้ันแก้ว ชําระแล้ว
65 ลําปาง อ.งาว เทศบาลตําบลหลวงใต้ นางสาววิลาภิส  แก้วคํา ชําระแล้ว
66 ลําปาง อ.งาว เทศบาลตําบลหลวงใต้ นายษรัญพัชท์  แพงแซง ชําระแล้ว
67 ลําปาง อ.งาว เทศบาลตําบลหลวงเหนือ นางจรรยา อบมา ชําระแล้ว
68 ลําปาง อ.งาว เทศบาลตําบลหลวงเหนือ นางสิริพร แป้นแจ้ง ชําระแล้ว
69 ลําปาง อ.แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไฟ นางสาวรัตนาภรณ์ ฟองคํา ชําระแล้ว
70 ลําปาง อ.งาว องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด นางเจนจิรา  โถนาค ชําระแล้ว
71 ลําปาง อ.งาว องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด นางนฤมล  ไชยวุฒิ ชําระแล้ว
72 ลําปาง อ.งาว องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหวด นายเสรี  พุทธวงค์ ชําระแล้ว
73 ลําปาง อ.สบปราบ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ นางสาวพัชราภา  จันติ ชําระแล้ว
74 ลําปาง อ.สบปราบ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กัวะ สิบเอกภานุพันธ์  ปันแสง ชําระแล้ว
75 ลําปาง อ.ห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหล่ม นายกฤษฎา  เทพภาพ ชําระแล้ว
76 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลท่าเชียงทอง นางสาวกัณภัฎ สมบุญ ชําระแล้ว



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
77 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลท่าเชียงทอง นายสุรศักดิ์ กันฑาซาว ชําระแล้ว
78 ลําพูน อ.แม่ทา เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง นางอัญชุลี ดีจิตกาศ ชําระแล้ว
79 ลําพูน อ.ล้ี เทศบาลตําบลแม่ตืน นางสาวยุพาพร ป้ออินเครือ ชําระแล้ว
80 ลําพูน อ.ป่าซาง เทศบาลตําบลแม่แรง นายพรชัย จาชัย ชําระแล้ว
81 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลอุโมงค์ นายศราวุฒิ มงคลพิภาค ชําระแล้ว
82 ลําพูน อ.ล้ี องค์การบรหิารส่วนตําบลนาทราย นางสาวจุฑามาศ  ญาณะศร ชําระแล้ว
83 ลําพูน อ.เมืองลําพูน องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก นางสาวทิพวัลย์ มานะศักดิ์ ชําระแล้ว
84 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ เทศบาลตําบลกงไกรลาศ นางสาวพัชรีย์ เทียนแดง ชําระแล้ว
85 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย เทศบาลตําบลลานหอย นางสาวขวัญชีวา  ธัญญเจริญ ชําระแล้ว
86 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า นางสาวขวัญใจ จันทร์แก้ว ชําระแล้ว
87 สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนตําบลวงัตะคร้อ นางสาวศิรภัสสร อาจจํานงค์ ชําระแล้ว
88 อุตรดิตถ์ อ.ตรอน เทศบาลตําบลตรอน นายรัชภูมิ คุณากาวัตร ชําระแล้ว
89 อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน เทศบาลตําบลทองแสนขัน นางนัชรี  เทพทองคํา ชําระแล้ว
90 อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน เทศบาลตําบลทองแสนขัน นางสาวสายใจ บุตรศรีเพ็ชร ชําระแล้ว
91 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลท่าเสา นางสาวกาญจนา ทองธรรมชาติ ชําระแล้ว
92 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลบ้านเกาะ นางสาวศิรประภา ปานเพ็ง ชําระแล้ว
93 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลหาดกรวด นายศรีไพร เกิดมีมูล ชําระแล้ว
94 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางเฉลิมศรี  กะรัตน์ ชําระแล้ว
95 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล องค์การบริหารส่วนตําบลชัยจุมพล นางพรสวรรค์ บุตรที ชําระแล้ว
96 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล องค์การบริหารส่วนตําบลชัยจุมพล นางสาว มันทนา พธิรรมมา ชําระแล้ว
97 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล องค์การบริหารส่วนตําบลชัยจุมพล นางสาวสมรส กลเรียน ชําระแล้ว
98 อุตรดิตถ์ อ.พิชัย องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเฟือง นายยศพล  คําสงค์ ชําระแล้ว
99 อุตรดิตถ์ อ.นํ้าปาด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยมุ่น นางสาวปวันรัตน์ เจริญโชติสังข์ ชําระแล้ว

338 กุณฑลี ไชยมงคล ชําระแล้ว
339 นาง พัชราภรณ์  อินทนนท์ ชําระแล้ว
340 นางกนกอร หมั่นไร่ ชําระแล้ว
341 นางกานดา จินดามงคล ชําระแล้ว
342 นางละอองดาว  จันหาญ ชําระแล้ว
343 นางสาว สิริกร ไผ่เรือง ชําระแล้ว
344 นางสาวพักตร์พริ้ง พึ่งสําราญ ชําระแล้ว
345 นายโกวิท ไชยโยกาศ ชําระแล้ว
346 นายนิสันต์ สิงอุด ชําระแล้ว
347 พิกุล  สุปง ชําระแล้ว
348 วิทยา วรรณวารี ชําระแล้ว

ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว
ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว
ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว
ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว
ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว
ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว
ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว
ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว
ข้อมูล อปท. ไมชั่ดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว

ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว
ข้อมูล อปท. ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันรายงานตัว



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 เชียงราย อ.แม่สรวย เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง นางนวพร จุมปูอา
2 เชียงราย อ.แม่สาย เทศบาลตําบลแม่สาย นายพลวัตร สายแสง
3 เชียงราย อ.เทิง เทศบาลตําบลหงาว นางสาวเนรัญชดา แก้วป่า
4 เชียงราย อ.ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลปงน้อย นายสมเจต ครนะรินทร์
5 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลตําบลสองแคว นางจิราภรณ์ ตุ่นเครือ
6 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ เทศบาลตําบลสองแคว นางสาวเตือนใจ ศรีเป็ง
7 เชียงใหม่ อ.สันกําแพง เทศบาลตําบลห้วยทราย นายสุระศักดิ์ จันทร์ตาเงิน
8 เชียงใหม่ อ.ออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกียน นางทับทิม ปัญญา
9 เชียงใหม่ อ.ออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกียน นางสวาสด์ิ ใจสุวรรณ

10 เชียงใหม่ อ.ออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกียน นางสวิตตา จีมะลิ
11 เชียงใหม่ อ.ออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกียน นางสาวฐิตาภรณ์ ใจตา
12 เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแอ่น นางสาวณัฐฒิยา ดํามาวงศ์
13 เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแอ่น นางสาวอริสญา สุยาว
14 เชียงใหม่ อ.แม่อาย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาวาง นางสาวเสาวณิต กันสม
15 เชียงใหม่ อ.แม่อาย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาวาง นายสันดุสิทธ์ิ ทองเปรียบ
16 เชียงใหม่ อ.หางดง องค์การบริหารส่วนตําบลสบแม่ข่า นางสาวพรพา จักร์แก้ว
17 เชียงใหม่ อ.ออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย นางลําพึง วิชิตนาค
18 เชียงใหม่ อ.ออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย นางสาวกาญยารัตน์ คงแก้ว
19 เชียงใหม่ อ.ออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตําบลอมก๋อย นางสาววราภรณ์ ปันติ๊บ
20 ตราด อ.บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อพลอย นางชวัลลักษณ์ ชาติไชยภูมิ
21 ตราด อ.บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อพลอย นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสิทธ์ิ
22 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลตําบลแม่ตาว นางสาวพัชรี มณีศิริสานต์
23 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลตําบลแม่ตาว นายสราวุธ นาเถิน
24 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลตําบลแม่ตาว นาวสาววิรญา วงษ์ละ
25 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลตําบลแม่ระมาด นายมาโนช ฝั้นสาย
26 ตาก อ.เมือง เทศบาลตําบลไม้งาม นางสาวณัฐกานต์ นันตา
27 ตาก อ.แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ นางจิรวรรณ บัวบัญ
28 ตาก อ.แม่ท้อ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท้อ นางสาวกฤษณา ลิ้มตระกูล
29 ตาก อ.แม่ท้อ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท้อ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ
30 ตาก อ.แม่ท้อ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท้อ นายวีระ สุขสว่าง
31 ตาก อ.ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อุสุ นางสาวการะเกษ ไตรจาย
32 ตาก อ.ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อุสุ นางสุรกิษฎ์ เรืองธนวัฒน์สกุล
33 ตาก อ.ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อุสุ นายสมบัติ เอกวารสาร
34 ตาก อ.พบพระ องค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ นางจันทร์ทิพย์ เป้ือแก้ว
35 ตาก อ.พบพระ องค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ นางสาววริศรา พุ่มไพรขจร
36 ตาก อ.พบพระ องค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ นายพีระพงษ์ หรี่คม
37 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลตําบลกลางเวียง นายเสนาะ ล้อมนํา
38 น่าน อ.เชียงกลาง เทศบาลตําบลเชียงกลาง นางพฤกษา สฤทธ์ิ
39 น่าน อ.เชียงกลาง เทศบาลตําบลเชียงกลาง นางรัตนา ทาวัน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน                                        
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
40 น่าน อ.เชียงกลาง เทศบาลตําบลเชียงกลาง นางสาวเรณู ณรินทร์
41 น่าน อ.เมืองน่าน เทศบาลตําบลดู่ใต้ นางนิภาพันธ์ พันชน
42 น่าน อ.บ่อเกลือ เทศบาลตําบลบ่อเกลือใต้ นางกฤติการ์ ภักดีปรีชานนท์
43 น่าน อ.บ่อเกลือ เทศบาลตําบลบ่อเกลือใต้ นางสาววนิดา วงค์อุด
44 น่าน อ.บ่อเกลือ เทศบาลตําบลบ่อเกลือใต้ นางสุนันท์ เขมนันท์ติกุล
45 น่าน อ.ปัว เทศบาลตําบลปัว นางอารีรัตน์ กําปนาท
46 น่าน อ.เชียงกลาง เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน นายปภัสชล สุคนธ์สิน
47 น่าน อ.เวียงสา เทศบาลตําบลเวียงสา นางอัมพวัน อารีประเสิรฐสุข
48 น่าน อ.นาน้อย เทศบาลตําบลศรีษะเกษ จ.ส.ท.สรวิชญ์ วงศ์ไชย
49 น่าน อ.นาน้อย เทศบาลตําบลศรีษะเกษ นายจีรพัฒน์ อะหะโน
50 น่าน อ.ปัว เทศบาลตําบลศิลาแลง นางสาวกัญจิรา อินต๊ะกัน
51 น่าน อ.แม่จริม เทศบาลตําบลหนองแดง นางพิกุล สุปง
52 น่าน อ.ปัว องค์การบริหารส่วนตําบลไชยวัฒนา นางวณัชพร ยาอุด
53 น่าน อ.นาน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลนาน้อย นางดุจดาว สิทธิมงคล
54 น่าน อ.นาน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลนาน้อย นางสาวพรรวินท์ วรเศรษฐพงศ์
55 น่าน อ.ภูเพียง องค์การบริหารส่วนตําบลนาปัง นางก่ิงดาว อ่อนจันทร์
56 น่าน อ.เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสวก นางวลัยพร จันทะวัง
57 น่าน อ.บ้านหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลป่าคาหลวง นางสาวพิมพ์ใจ อายุยืน
58 น่าน อ.ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนตําบลผาทอง นางอรัญญา วงค์ไชย
59 น่าน อ.นาหม่ืน องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลี สิบตรีอนุรักษ์ หลวงพรม
60 น่าน อ.เวียงสา องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา นางสาวกมลรส นันทะกมล
61 น่าน อ.ทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนตําบลและ นางสาวศศิกานต์ เทพอินทร์
62 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลจุน นางสาวชนิดาภา สัสัน
63 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลจุน นายช่วงโชติ ไชยมงคล
64 พะเยา อ.เชียงคํา เทศบาลตําบลเชียงคํา ส.อ.กิตติศักดิ์ โอภาสนิธิวัฒน์
65 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลบ้านต๋อม นางสาวนันทวารี หาญดี
66 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลตําบลบ้านต๋อม นางสาวอัจฉราวรรณ บุญเตี่ยม
67 พะเยา อ.ดอกคําใต้ เทศบาลตําบลบ้านถํ้า นางสาวอรุณี การเร็ว
68 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลป่าแฝก นางสุธาสินี อนัตกะทัต
69 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลป่าแฝก นายพันธกานต์ อนัตกะทัต
70 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลแม่ใจ นางกัญญ์ณพัชญ์ ศรีใจติ๊บ
71 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลแม่ใจ นางสาวจุฬารัตน์ คําบุญเรือง
72 พะเยา อ.ปง เทศบาลตําบลแม่ยม นางปรียากร จิตอารีย์
73 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา นางสาวบุหลัน ทาจุมปู
74 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา นางสาวฟองนวล วงศ์ตะวัน
75 พะเยา อ.แม่ใจ เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา นายสุทธิพล เทพสิงห์
76 พะเยา อ.ดอกคําใต้ เทศบาลตําบลหนองหล่ม นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
77 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า นางเจียงจิตร์ นามสาร
78 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า นางนัยนา พันธ์พืช
79 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า นางพรรณี อินทรโชติ
80 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า นางพลับพลึง สิทธิ
81 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า นางศุภรดา ธนินท์รัฐ
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82 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า นางสาวอรพินท์ พลาษี
83 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า นายธีระพงษ์ ไชยยศ
84 พะเยา อ.จุน เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า นายอรรถพล ปัญญากุลารักษ์
85 พะเยา อ.ดอกคําใต้ เทศบาลเมืองดอกคําใต้ นายไทยคชา อินต๊ะนิล
86 พะเยา อ.เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา นางสาวพรมนัส หมอยาดี
87 พะเยา อ.ปง องค์การบริหารส่วนตําบลควร นางสาวภัทรนันท์ คําใย
88 พะเยา อ.จุน องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุขิงแกง นายสมพร ทองเอก
89 พิษณุโลก อ.เมือง เทศบาลตําบลบ้านใหม่ นางสาวประภาสิริ ลบยิ้ม
90 พิษณุโลก อ.เมือง เทศบาลตําบลบ้านใหม่ นายวิรัช แสงรัตน์
91 พิษณุโลก อ.เมือง เทศบาลตําบลบ้านใหม่ นายอติชาต ชีวะเจริญ
92 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบวลตําบลบ่อไทย นางชุติกาญจน์ พาลี
93 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบวลตําบลบ่อไทย นางสาวปัทมา มันตะลัมพะ
94 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว นายพิภพ มีวัฒนะ
95 เพชรบูรณ์ อ.เมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางศิริกร สิงห์ที
96 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ องค์การบริหารส่วนตําบลเข็กน้อย นางเขมวันต์ โรจนชัยกุล
97 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ องค์การบริหารส่วนตําบลเข็กน้อย นางสาวรุ่งนภา กุลธรญานันท์
98 เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาค้อ นายกรเมศวร์ จันธนโรจน์
99 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก องค์การบริหารส่วนตําบลช้างตะลูด นางกอบแก้ว ก้ัวสิทธ์ิ

100 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก องค์การบริหารส่วนตําบลช้างตะลูด นางสาวจีราพร ทุมทา
101 เพชรบูรณ์ อ.ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีเทพ นางสุภาวดี สอนสาย
102 แพร่ อ.เด่นชัย เทศบาลตําบลเด่นชัย นายชุณห์ สั่งสอน
103 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลตําบลทุ่งโฮ้ง นายศุภชัย แนววงศ์
104 แพร่ อ.ลอง เทศบาลตําบลบ้านปิน นายศดานนท์ จากน่าน
105 แพร่ อ.เด่นชัย เทศบาลตําบลปงป่าหวาย นางทิพย์นิภา พฤกษ์พิชัยเลิศ
106 แพร่ อ.เด่นชัย เทศบาลตําบลปงป่าหวาย นางผ่องพรรณ อุ่นกาศ
107 แพร่ อ.เด่นชัย เทศบาลตําบลปงป่าหวาย นางสาวเตียนทิพย์ แสนประการ
108 แพร่ อ.เด่นชัย เทศบาลตําบลแม่จ๊ัว นางณิชกมล ร่มเย็น
109 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลตําบลวังหงษ์ นางนิลวรรณ มูลไว
110 แพร่ อ.เมืองแพร่ เทศบาลตําบลวังหงษ์ นายราวิน กวางธุเสน
111 แพร่ อ.สอง เทศบาลตําบลสอง นายจักรพงศ์ จงสุขสันติกุล
112 แพร่ อ.หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนตําบลตําหนักธรรม นายสถิต โตเทิง
113 แพร่ อ.หนองม่วงไข่ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแค้ว นางกาญจนี ขันแหลม
114 แพร่ อ.สอง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหนุน นางสาวณัฎฐ์ชรินทร์ ทองประพันธ์
115 แพร่ อ.เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม้า นางวาสนา เหมือนหม้อ
116 แพร่ อ.เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม้า นางสาวผกามาศ บุญมาภิ
117 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คง นางวรนุช กังวาลไพร
118 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คง นางสาวระพีพรรณ ปัญญา
119 ลพบุรี อ.เมือง เทศบาลเมืองเขาสามยอด นางวรัญญา น้อมธงไทย
120 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลเกาะคา นางกุลธิดา แซ่ตั้ง
121 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลเกาะคา นางรุจิรา เปียงชมภู
122 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลท่าผา นางมัลลิกา ปันตื้อ
123 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลท่าผา นางสาวอุฬาริกา โยสิทธ์ิ
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124 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลท่าผา นายเลิศศักดิ์ พรมมา
125 ลําปาง อ.เสริมงาม เทศบาลตําบลทุ่งงาม นางสาวอรอริยา เวียงแก้ว
126 ลําปาง อ.แจ้ห่ม เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง นายสมชาย ศรียานะ
127 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลนาแก้ว นางสาวปิยะเนตร เกษณา
128 ลําปาง อ.แม่ทะ เทศบาลตําบลนํ้าโจ้ นางนฤภร ละมัยเกตุ
129 ลําปาง อ.แม่ทะ เทศบาลตําบลนํ้าโจ้ นางนุชจรี จันทร์ต๊ะวงศ์
130 ลําปาง อ.แม่ทะ เทศบาลตําบลนํ้าโจ้ นางสาวนิตยา กันธิยะ
131 ลําปาง อ.แม่ทะ เทศบาลตําบลนํ้าโจ้ นางสาวปุญชรัสม์ิ ปภาอนันต์วัฒน์
132 ลําปาง อ.แม่ทะ เทศบาลตําบลนํ้าโจ้ นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์
133 ลําปาง อ.แม่ทะ เทศบาลตําบลนํ้าโจ้ นายประพัฒน์ เยาวรัตน์
134 ลําปาง อ.แม่ทะ เทศบาลตําบลนํ้าโจ้ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา
135 ลําปาง อ.ห้างฉัตร เทศบาลตําบลปงยางคก นางวชิรภรณ์ ตาคํามา
136 ลําปาง อ.ห้างฉัตร เทศบาลตําบลปงยางคก นางสาวนันทนา แก้วก้น
137 ลําปาง อ.แม่ทะ เทศบาลตําบลป่าตันนาครัว นางรัตนา กระจ่างฉาย
138 ลาํปาง อ.ห้างฉัตร เทศบาลตําบลเมืองยาว นายสังวรณ์ วิเคียน
139 ลําปาง อ.เถิน เทศบาลตําบลล้อมแรด นายตันติกร สาลี
140 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลลําปางหลวง นางสาวมัทนา เมืองมาหล้า
141 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลวังพร้าว นางสาวชุติมนต์ เรืองจิตต์
142 ลําปาง อ.เถิน เทศบาลตําบลเวียงมอก นางสาวนันทิชา มะโนสร้อย
143 ลําปาง อ.เถิน เทศบาลตําบลเวียงมอก นาวสาวอรุณี อ่อนลมูล
144 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลศาลา มางมาลินี ทีรฆวณิช
145 ลําปาง อ.เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมงาม นางสาวยุพิน ถ่าน้อย
146 ลําปาง อ.เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมงาม ว่าที่ร้อยตรีชัยพร สีชมภู
147 ลําปาง อ.เกาะคา เทศบาลตําบลไหล่หิน ส.อ.ชัชวาล ก้อนทอง
148 ลําปาง อ.เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นางสาวนิตยา ปิงสุแสน
149 ลําปาง อ.เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายณัฐวุฒิ ฟูชื่น
150 ลําปาง อ.เมืองลําปาง เทศบาลเมืองพิชัย นายศักตินนท์ ชัดเชียงแสน
151 ลําปาง อ.แม่ทะ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านก่ิว นางสาวยุพาพร คํานนท์
152 ลําปาง อ.แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง นางกณิษฐา ซ่ือสัจพงษ์
153 ลําปาง อ.เมืองลําปาง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า นางสาวกรกต สุนินตา
154 ลําปาง อ.เมืองลําปาง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า นางสาวลลิตา จันทร์สืบ
155 ลําปาง อ.งาว องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแหง นางศุภนิดา ยื่นปัน
156 ลําปาง อ.วังเหนือ องค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ นายกษิติกานต์ ป่าจุรัง
157 ลําปาง อ.วังเหนือ องค์การบริหารส่วนตําบลวังแก้ว นางสาวจามรี ซุกซอน
158 ลําปาง อ.แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนตําบลสบป้าด นางรัชนก อินทวงศ์
159 ลําพูน อ.ลี้ เทศบาลตําบลก้อ นางสาวทิฐินนท์ พิพิธเสถียรกูล
160 ลําพูน อ.ลี้ เทศบาลตําบลก้อ นายสุขสวัฎดิ์ นันศ์ป้อม
161 ลําพูน อ.ลี้ เทศบาลตําบลดงดํา นางจริญญา อุปมา
162 ลําพูน อ.แม่ทา เทศบาลตําบลทากาศ นายวรภพ ธรรมสิทธ์ิ
163 ลําพูน อ.แม่ทา เทศบาลตําบลทาปลาดุก นางสาววรารัตน์ ต๊ะเปา
164 ลําพูน อ.แม่ทา เทศบาลตําบลทาปลาดุก นายจักรกฤษณ์ กาบเกตุ
165 ลําพูน อ.แม่ทา เทศบาลตําบลทาสบชัย นายมังกร ปละอุด
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166 ลําพูน อ.ป่าซาง เทศบาลตําบลป่าซาง นางระพีพรรณ์ ถาน้อย
167 ลําพูน อ.ป่าซาง เทศบาลตําบลป่าซาง นางอัมพวัน บุญเกิด
168 ลําพูน อ.ลี้ เทศบาลตําบลป่าไผ่ นางสาวกุณฑลี ไชยมงคล
169 ลําพูน อ.ลี้ เทศบาลตําบลป่าไผ่ นายวิทยา วรรณวารี
170 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลริมปิง นางนุชรี มะโนชัย
171 ลําพูน อ.ลี้ เทศบาลตําบลวังดิน นางรุจิดา ชมภูเทพา
172 ลําพูน อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลตําบลวังผาง นายนพพร ไชยดวงแก้ว
173 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลเวียงยอง ว่าที่ร้อยตรีคมสัน มูลเทพ
174 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลศรีบัวบาน นางสาวพัชริดา ปัญญาพร
175 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลศรีบัวบาน นางสุวลักษณ์ กันธิยะ
176 ลําพูน อ.ลี้ เทศบาลตําบลศรีวิชัย นางสาวจุฑามาศ ญาณะศร
177 ลําพูน อ.เวียงหนองล่อง เทศบาลตําบลหนองล่อง นางสาวจิณณรัตน์ วงศ์ชมภู
178 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลเหมืองง่า นางกานดา จินดามงคล
179 ลําพูน อ.เมืองลําพูน เทศบาลตําบลเหมืองจ้ี นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
180 สระบุรี อ.หนองแค องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย นางสาวนันทภัทร ข้อความ
181 สระบุรี อ.หนองแค องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์
182 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ เทศบาลตําบลกงไกรลาศ นางสาวสิริกร ไผ่เรือง
183 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลตําบลกลางดง นางสุรี จองป้อ
184 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลตําบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายศรัณย ์อยู่ยืน
185 สุโขทัย อ.ทุ่งเสล่ียม เทศบาลตําบลทุ่งเสล่ียม นางสาวรัตนพร ประหลาดเนตร
186 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลตําบลในเมือง นางอารีย์ ธีรจางคพิชัย
187 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลบ้านกล้วย นายธีระวัฒน์ แพทย์ไชโย
188 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลบ้านกล้วย นายภูมินทร์ บุญลือ
189 สุโขทัย อ.คีรีมาศ เทศบาลตําบลบ้านโตนด นางาสวนิภาภรณ์ สอนแม่น
190 สุโขทัย อ.คีรีมาศ เทศบาลตําบลบ้านโตนด นายประสพ ด้วงช้าง
191 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลบ้านสวน นางสาวพิลาสลักษณ์ เนียมแสง
192 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลบ้านสวน นางสาววาสนา เนียมน่วม
193 สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลบ้านสวน นางสาวอริยาภรณ์ มีเงินลาดนิธิโชติ
194 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลตําบลเมืองบางขลัง นายจตุพร หนูน้อย
195 สุโขทัย อ.ศรีสําโรง เทศบาลตําบลศรีสําโรง นางธิติมา ปราณันต์ชนก
196 สุโขทัย อ.ศรีสําโรง เทศบาลตําบลศรีสําโรง นางสาวนิรดา ศาลาดิน
197 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก นายเพิ่มพูน พูลรักษ์
198 สุโขทัย อ.สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระจง นางสาวปราณี สีปา
199 สุโขทัย อ.สวรรคโลก องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระจง นางสาวสุชาดา ทองศรี
200 สุโขทัย อ.ศรีสําโรง องค์การบริหารส่วนตําบลนาขุนไกร นางสาวอนงค์ แจ่มศรี
201 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแฝก นางวิภาวรรณ พิมพาสุข
202 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สํา ลักษณารีย์ นามกรณ์
203 สุโขทัย อ.ศรีสําโรง องค์การบริหารส่วนตําบลวังลึก นางสาววนิดา สขุเกตุ
204 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตําบลสารจิตร นางสาวเนตรนภา หนูแสง
205 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม นางอดิศยา สุวรรณเรือง
206 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา เทศบาลตําบลจริม นางสาวททรรศนีย์ โตมี
207 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลด่านนาขาม นางชุติกาญจน์ แก้วรักถา



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
208 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลด่านนาขาม นางสาวอุมาพร ชุ่มเย็น
209 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลด่านนาขาม นายฤทธิชัย ทองศรีเรือน
210 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา เทศบาลตําบลท่าปลา นางสาวชุนีกร ถนอมทองพันธ์
211 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา เทศบาลตําบลท่าปลา นางสาวเบญจวรรณ สิงหเดช
212 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา เทศบาลตําบลท่าปลา นางสาวศิรินภา อินศิริ
213 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา เทศบาลตําบลท่าปลา นางสาวศุภิสรา หล้าติ๊บ
214 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา เทศบาลตําบลท่าปลา นายเด่น รังษีสาคร
215 อุตรดิตถ์ อ.พิชัย เทศบาลตําบลท่าสัก นางสาวอุษาวดี ศรีวงศ์ทอง
216 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล เทศบาลตําบลทุ่งยั้ง นางสาวประกอบ ทิพย์ตึก
217 อุตรดิตถ์ อ.นํ้าปาด เทศบาลตําบลนํ้าปาด นางขวัญใจ คําบุทอง
218 อุตรดิตถ์ อ.นํ้าปาด เทศบาลตําบลนํ้าปาด นางณิชชาภัทร สิงห์ตา
219 อุตรดิตถ์ อ.นํ้าปาด เทศบาลตําบลนํ้าปาด นางสาวศิรินทรา คลังกรณ์
220 อุตรดิตถ์ อ.นํ้าปาด เทศบาลตําบลนํ้าปาด นายสุริยา ขิงหอม
221 อุตรดิตถ์ อ.พิชัย เทศบาลตําบลในเมือง นางสาวกิตติมาภรณ์ ปฏิพัทธ์ไพบูลย์
222 อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก เทศบาลตําบลบ้านโคก นางสาวพรทิพย์ เต็งวิสัย

223 อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก เทศบาลตําบลบ้านโคก นางสาวอัมพวรรณ ทองซิว

224 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลผาจุก นางทิพย์วรรณ พิสมัย

225 อุตรดิตถ์ อ.ฟากท่า เทศบาลตําบลฟากท่า นายวีระพันธ์ ปราชมภ์

226 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลวังกระพี้ จ.ส.อ.สมศักดิ์ อ่วมบุญ

227 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ นางสุมลทา คําภีระ

228 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล เทศบาลตําบลหัวดง นางพัชราภรณ์ อินทนนท์

229 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล องค์การบริหารส่วนตําบลชัยจุมพล นางขนิษฐา พรมแก้ว

230 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล องค์การบริหารส่วนตําบลชัยจุมพล นางประกาย ไชยอ่ืนคํา

231 อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าแฝก นางสาวแสงสุรีย์ ก้อนแก้วมูล

232 อุตรดิตถ์ อ.พิชัย องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเฟือง นายยศพล คําสงค์

233 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล องค์การบริหารส่วนตําบลนานกกก นางพรสวรรค์ บุตรที

234 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล องค์การบริหารส่วนตําบลนานกกก นางสาวมันทนา พิธรรมมา

235 อุตรดิตถ์ อ.ลับแล องค์การบริหารส่วนตําบลนานกกก นางสาวสมรส กลเรียน

236 อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเบ้ีย นางสาวดารณี กุลมิตร

237 อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตําบลแสนตอ ส.อ.เอกสิทธ์ิ หล้าฤทธ์ิ

238 อุตรดิตถ์ อ.ตรอน องค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแคว นางกนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล




