
 

คําชี้แจงโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร ชี้แจงวิธกีาร ขัน้ตอน และการใช้งานระบบ
ข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (INFO) ประจาํปี 2557 

 

1. ประกาศรายชือ่ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม เปน็รายชื่อตามใบแจ้งยืนยนัทีจ่ดัสง่มาใน
เบือ้งตน้เทา่นัน้ ทั้งนี ้กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่นจะถือตามบญัชีรายชือ่ผูช้ําระ
ค่าลงทะเบยีน 
 
2. ใหช้ําระค่าลงทะเบยีนให้แล้วเสร็จภายในวันที ่11 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 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลครึ่ง นางสาวจิราพร กันทะคํา ชําระแล้ว

2 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลท่าสาย นางสาวธนภร อินตาธิ ชําระแล้ว
3 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลท่าสุด นายกวีวุฒิ  วุฒิชมภู ชําระแล้ว
4 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลท่าสุด นายจํารัส  อุปมาณ ชําระแล้ว
5 เชียงราย อ.ป่าแดด เทศบาลตําบลป่าแงะ นายสุรจักษ์  คําซาว ชําระแล้ว

6 เชียงราย อ.ขุนตาล เทศบาลตําบลป่าตาล นางวารีรัตน์  นายด่าน ชําระแล้ว

7 เชียงราย อ.ขุนตาล เทศบาลตําบลป่าตาล นางศรีวรรณ  ประทุม ชําระแล้ว
8 เชียงราย อ.แม่ลาว เทศบาลตําบลแม่ลาว นางจันทร์ฉาย  จันทิมา ชําระแล้ว
9 เชียงราย อ.แม่สรวย เทศบาลตําบลแม่สรวย นางจุฬารัตน์  ณรเกตุ ชําระแล้ว

10 เชียงราย อ.แม่สรวย เทศบาลตําบลแม่สรวย นางสาวนิราตรี  ปิงเมือง ชําระแล้ว
11 เชียงราย อ.แม่สาย เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ นายธรรมสาคร  ทะนันชัย ชําระแล้ว

12 เชียงราย อ.เชียงแสน เทศบาลตําบลโยนก นายเทอดศักดิ์  ทองล้วน ชําระแล้ว

13 เชียงราย อ.เชียงแสน เทศบาลตําบลโยนก นายภราดร  ศรีตา ชําระแล้ว
14 เชียงราย อ.ป่าแดด เทศบาลตําบลโรงช้าง นางสาวภิรมพรรน  สุนันต๊ะ ชําระแล้ว

15 เชียงราย อ.แม่สาย เทศบาลตําบลเวียงพางคํา นางสาวณัฐดา จับใจนาย ชําระแล้ว

16 เชียงราย อ.ป่าแดด เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน นางสาวนภัสนันท์  วงค์ตา ชําระแล้ว

17 เชียงราย อ.เทิง องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงเคี่ยน นางสาว เนรัญชรา  แก้วปา ชําระแล้ว

18 เชียงราย อ.แม่สรวย องค์การบรหิารส่วนตําบลท่าก๊อ นางพลับพลึง ประสมสวย ชําระแล้ว

19 เชียงราย อ.แม่สรวย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าก๊อ นางรุ่งนภา บุญสมยศ ชําระแล้ว

20 เชียงราย อ.เชียงแสน องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก จ่าเอกปวริศร์ ตุนาโท ชําระแล้ว
21 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลชมภู นางอภิสรา  โภคานุกูล ชําระแล้ว

22 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลช้างเผือก นางบานเย็น วังสิงห์ ชําระแล้ว
23 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด นายพิสุทธิ์  บันสิทธิ์ ชําระแล้ว
24 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลบ้านแม นางสาวจิราวรรณ  ปินตา ชําระแล้ว

25 เชียงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า นายสรรชัย ดาววี ชําระแล้ว

26 เชียงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลตําบลป่าตุ้ม นายภูมิชัย  ศิริปัน ชําระแล้ว

27 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลป่าเมี่ยง นางสาว รวีวรรณ บัวบาน ชําระแล้ว

28 เชียงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลตําบลป่าไหน่ นส.  นรากร    เรือนตัน ชําระแล้ว

29 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองงาย นางสาวธิดารัตน์ วรรณขาว ชําระแล้ว

30 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองงาย นางสาวสุวารินทร์ จอมคํา ชําระแล้ว

31 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลเมืองเล็น นางอรทัย แสงบูรณ์ ชําระแล้ว
32 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลแม่คือ นางนงนาถ  คําราพิช ชําระแล้ว

33 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เทศบาลตําบลแม่นะ นางสาว อุรารักษ์ อิวาง ชําระแล้ว

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

34 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เทศบาลตําบลแม่นะ นางสาวชุติมณฑน์ มงคลคลี ชําระแล้ว

35 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลแม่ริม นาง รัตนาภรณ์ ปานประดิษฐ์ ชําระแล้ว

36 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลแม่ริม นางสาว พรพิมล สนรักษา ชําระแล้ว
37 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลแม่แรม นางสุกัญญา  ทับกลํ่า ชําระแล้ว

38 เชียงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลตําบลเวียงพร้าว สิบเอกจีรเวศน์  หล้าปาวงศ์ ชําระแล้ว

39 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ์ นางสาวสายทิพย์ อินทนนท์ ชําระแล้ว

40 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลสันทรายหลวง จารุวรรณ ฉายแสง ชําระแล้ว

41 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลสันทรายหลวง นางจรรยา นิจประกิจ ชําระแล้ว

42 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลสันป่าเปา นายกฤตชัย  ยุชัย ชําระแล้ว

43 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลสันพระเนตร จิราวรรณ ภูศรี ชําระแล้ว

44 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลสันพระเนตร วชัระ พรหมจักร ชําระแล้ว

45 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลหนองหอย นางสาวดารารัตน์ วังเสมอ ชําระแล้ว

46 เชียงใหม่ อ.หางดง องค์การบริหารส่วนตําบลขุนคง นางสาวอิสราภรณ์ แดนไกล ชําระแล้ว

47 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ นางสาวศุภลักษณ์ เมฆโพธิ ชําระแล้ว
48 เชียงใหม่ อ.แม่อาย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน นายฐานันดร  คงอินทร์ ชําระแล้ว

49 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวงัพร้าว นายปราโมทย์ อินต๊ะจา ชําระแล้ว

50 เชียงใหม่ อ.อมก๋อย องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนจอง นางสาวศรินยา ฟูเจริญ ชําระแล้ว

51 เชียงใหม่ อ.ฝาง องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนป่ิน นางสาวจิรภัทร ศรีใจ ชําระแล้ว

52 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาจร นายอานนท์ จินเวียง ชําระแล้ว

53 เชียงใหม่ อ.หางดง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองควาย นายณัฐวุฒิ คําวังสวัสดิ์ ชําระแล้ว

54 ตาก อ.แม่สอด เทศบาลตําบลแม่กุ นางพจมาน จันทะกลาง ชําระแล้ว

55 ตาก อ.สามเงา เทศบาลตําบลสามเงา นายสําเรียง  ปันแสง ชําระแล้ว

56 ตาก อ.แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ระมาด นางสุมารินทร์ การังใจ ชําระแล้ว

57 ตาก อ.แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนตําบลสามหมื่น นางชมพูนุท  การเร็ว ชําระแล้ว

58 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน นางศิริรัตน์  แก้วบุญเรือง ชําระแล้ว

59 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองปอน นางสุภาพร  เชาว์เลขา ชําระแล้ว

60 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เงา นางยุภาวดี  คําแสน ชําระแล้ว

61 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย นางชุดาพร ไพรเพชรล้อม ชําระแล้ว

62 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย นางทานตะวัน นันทา ชําระแล้ว

63 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย นางสาวประภาวิณี เป็งนาค ชําระแล้ว

64 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย นางสาวพัชรี กรองบริสุทธิ์ ชําระแล้ว

65 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย นางสาวศรีพรรณ โสมนัสบวร ชําระแล้ว
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66 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย นางสาวสายพิณ อุ่นคํา ชําระแล้ว

67 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย นายธีรพงษ์ บุญพิทักษ์ ชําระแล้ว

68 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย ว่าที่ ร.ต.หญิง ฌาญาณี โกสุม ชําระแล้ว
69 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงใต้ นางดวงใจ  จันทรัตน์ ชําระแล้ว
70 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงใต้ นางสาวชนิกา  ทัศน์ศิริ ชําระแล้ว

71 ลําปาง อ.เมืองลําปาง เทศบาลนครลําปาง นางสนันตน์ชินา แก้วคําอ้าย ชําระแล้ว

72 สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย เทศบาลตําบลหาดเส้ียว นายจิตรกร จุติ ชําระแล้ว

73 จ่าสิบตรี ประวิทย์  อุตกรรณ์ ชําระแล้ว

74 นางสาว ฉวีวรรณ   สุริยะวงศ์ ชําระแล้ว

75 นางสาวเกษศิรนทร์ กันทะอินทร์ ชําระแล้ว

76 นางสาววรางคณา ตระกูลสว่าง ชําระแล้ว

77 นางสาวโสภิน สานุวิตร ชําระแล้ว

78 นาง กัญญภัส เช้ือสะอาด ชําระแล้ว

79 นายวีระศักดิ์  เสนาป่า ชําระแล้ว

ข้อมูล อปท.ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันลงทะเบียน
ข้อมูล อปท.ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันลงทะเบียน
ข้อมูล อปท.ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันลงทะเบียน
ข้อมูล อปท.ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันลงทะเบียน

ข้อมูล อปท.ไม่ชัดเจนให้แจง้รายละเอียดวันลงทะเบียน
ข้อมูล อปท.ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันลงทะเบียน
ข้อมูล อปท.ไม่ชัดเจนให้แจ้งรายละเอียดวันลงทะเบียน



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 กําแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเขือ นางสุดารัตน์  ธีระวัชโรทัย
2 กําแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะเขือ นายมารุต  ธีระวัชโรทัย
3 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลครึ่ง นางสาวจิราพร  กันทะคํา
4 เชียงราย อ.แม่ลาว เทศบาลตําบลดงมะดะ นายอนิรุทธ์ิ  จันทิมา
5 เชียงราย อ.เวียงชัย เทศบาลตําบลดอนศิลา นางสาววัชรินทร์  ชะนะด้วง
6 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลท่าสาย นางสาวธนกร  อินตาธิ
7 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลนางแล นายมนู  วุฒิชมภู
8 เชียงราย อ.เชียงแสน เทศบาลตําบลบ้านแซว นางสาวอดิลัมพ์  จันทร์โนนม่วง
9 เชียงราย อ.เชียงแสน เทศบาลตําบลบ้านแซว นายจักรพล  ขันใจ

10 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลบ้านดู่ นายณัฐพัส  แก้วกุลดุก
11 เชียงราย อ.ขุนตาล เทศบาลตําบลบ้านต้า จ.ส.อ.สิรวิชญ์  ปัญญา
12 เชียงราย อ.เวียงเชียงรุ้ง เทศบาลตําบลบ้านเหล่า นายชัยณรงค์  โสภา
13 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลบุญเรือง นางสาวดารุณี  อะโนราช
14 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลบุญเรือง นางสาวนฤมล  นาแหลม
15 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลบุญเรือง นายวิทยา  อุ่นคํา
16 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลตําบลป่าง้ิว นายคิน  เมยแก้ว
17 เชียงราย อ.แม่จัน เทศบาลตําบลป่าซาง นางสาวกาญจนา  วันดี
18 เชียงราย อ.แม่จัน เทศบาลตําบลป่าซาง นายมงคล  ทิพย์มณี
19 เชียงราย อ.ป่าแดด เทศบาลตําบลป่าแดด นางวรินทร  ยานะนวล
20 เชียงราย อ.ขุนตาล เทศบาลตําบลป่าตาล นางสาวศรีวรรณ  ประทุม
21 เชียงราย อ.ขุนตาล เทศบาลตําบลป่าตาล นางอารีรัตน์  นามถ่าน
22 เชียงราย อ.พญาเม็งราย เทศบาลตําบลพญาเม็งราย นางสาวสุภัตรา นวอาจ
23 เชียงราย อ.เวียงแก่น เทศบาลตําบลม่วงยาย นายกัญญภัส  เชื้อสะอาด
24 เชียงราย อ.พาน เทศบาลตําบลเมืองพาน นายนิติธรรม อภิวงค์
25 เชียงราย อ.แม่จัน เทศบาลตําบลแม่คํา นางชุตินันท์  คําสมุทร
26 เชียงราย อ.เชียงแสน เทศบาลตําบลแม่เงิน นางสาวนันธิญา  ประชุม
27 เชียงราย อ.แม่จัน เทศบาลตําบลแม่จัน นางสาวมยุรี  แก้วปัญโย
28 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เทศบาลตําบลแม่ยาว นางสาวณัชชา  ชัยวังเย็น
29 เชียงราย อ.แม่จัน เทศบาลตําบลแม่ไร่ นางณิชาภา  แสนอินเมือง
30 เชียงราย อ.แม่จัน เทศบาลตําบลแม่ไร่ นางวราภรณ์  วรรณราช
31 เชียงราย อ.ขุนตาล เทศบาลตําบลยางฮอม นางสุภาพร  เภารัตน์
32 เชียงราย อ.เชียงแสน เทศบาลตําบลโยนก จ.อ.ปวริศร์  ตุทาโน
33 เชียงราย อ.เชียงแสน เทศบาลตําบลโยนก นายอภิพงษ์  ศรีกัลยาณบุตร
34 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลตําบลเวียงกาหลง นางกานต์ธิดา  ดวงตา
35 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เทศบาลตําบลเวียงกาหลง นางสาวจันทร์ฉาย  ยามี
36 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ นางสาวณัฐชา  มูลเพ็ชร์
37 เชียงราย อ.เทิง เทศบาลตําบลเวียงเทิง นางกนิษดา  เมืองอินทร์
38 เชียงราย อ.แม่สาย เทศบาลตําบลเวียงพางคํา นางสาวณัฐดา  จับใจนาย
39 เชียงราย อ.แม่สรวย เทศบาลตําบลเวียงสรวย นางสาวราตรี  จอมเจดีย์
40 เชียงราย อ.แม่สรวย เทศบาลตําบลเวียงสรวย นางสุภาพร  ใจทะนิน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

41 เชียงราย อ.เวียงชัย เทศบาลตําบลเวียงเหนือ นางสุกัลยา  โพธิวัฒน์
42 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย นางสาวจิรภิญญา  บุดดี
43 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย นางสาวรัตนาภรณ์  สถานเดิม
44 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย นายธันย์ชนก  ไชยสิทธ์ิ
45 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลศรีดอนชัย นายอดิศักดิ์  เข่ือนแก้ว
46 เชียงราย อ.ป่าแดด เทศบาลตําบลศรีโพธ์ิเงิน นางสาวนภัสนันท์  วงศ์ตา
47 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลสถาน นายบัณฑิต  ปรัชญาวิชัย
48 เชียงราย อ.ป่าแดด เทศบาลตําบลสันมะค่า จ.ส.ต.ประวิทย์  อุตกรรณ์
49 เชียงราย อ.ป่าแดด เทศบาลตําบลสันมะค่า นายจีระศักดิ์  เสนาป่า
50 เชียงราย อ.พาน เทศบาลตําบลสันมะเค็ด นายธวัช  แก้วจินดา
51 เชียงราย อ.พาน เทศบาลตําบลสันมะเค็ด นายปรีชา  ชุมภู
52 เชียงราย อ.เวียงชัย เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย นางสาวพัชรี  อินทฉิม
53 เชียงราย อ.เวียงชัย เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย นางสาวอภิญญา  เอ็นถ่าน
54 เชียงราย อ.เวียงชัย เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย นางสาวอินทิรา  กาวิเนตร
55 เชียงราย อ.เทิง เทศบาลตําบลหงาว นางสาวเนรัญชญา  แก้วปา
56 เชียงราย อ.เวียงแก่น เทศบาลตําบลหล่ายงาว นายนเรศ  รามจิตร์
57 เชียงราย อ.แม่สาย เทศบาลตําบลห้วยไคร้ นายพงค์พิสันต์  ประชุม
58 เชียงราย อ.เชียงของ เทศบาลตําบลห้วยซ้อ นางสาวนาวะรินทร์  สุวรรณทา
59 เชียงราย อ.แม่ลาว องค์การบริหารส่วนตําบลจอมหมอกแก้ว นางสาวพัชรินทร์ ไต๊เจริญ
60 เชียงราย อ.พาน องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญเมือง นางจันทรัตน์  จํารัส
61 เชียงราย อ.แม่ลาว องค์การบริหารส่วนตําบลบัวสลี นางณัฐชยา  แสงเขียว
62 เชียงราย อ.แม่ลาว องค์การบริหารส่วนตําบลบัวสลี นางมัลลิกา  ทองใบ
63 เชียงราย อ.ดอนหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลปงน้อย นางสาวชรินทิพย์  วันดี
64 เชียงราย อ.ดอนหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลปงน้อย นายระพี  เกตุกวี
65 เชียงราย อ.ดอนหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลปงน้อย นายศุภกฤต  กุมารสิทธ์ิ
66 เชียงราย อ.ดอนหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลปงน้อย นายสมยิ่ง  แสงงาม
67 เชียงราย อ.ดอนหลวง องค์การบริหารส่วนตําบลปงน้อย ส.อ.ทิตย์  แลใจเปา
68 เชียงราย อ.เวียงชัย องค์การบริหารส่วนตําบลผางาม นายสมศักดิ์  กุศล
69 เชียงราย อ.เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กรณ์ นายบุญเรือง หนูซึม
70 เชียงราย อ.พาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เย็น นางสาวนิชานันท์  ราชคม
71 เชียงราย อ.พาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เย็น นางสาวภัทรธิดา  ลือชัย
72 เชียงราย อ.เชียงของ องค์การบริหารส่วนตําบลริมโขง นายเอนก  สุเตนันต์
73 เชียงราย อ.แม่สรวย องค์การบริหารส่วนตําบลวาวี นายพรชัย  มาลัย
74 เชียงราย อ.แม่สรวย องค์การบริหารส่วนตําบลวาวี ส.อ.บรรดล  เทพสมบัติ
75 เชียงราย อ.เทิง องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง นางชฎาพร  โปธาตุ
76 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง นางสาววิมลวรรณ  หาเงิน
77 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก นางสาวณริสรา มงคล
78 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก นางสาวพจนีย์  ของใส
79 เชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลตําบลข้ีเหล็ก นายวีระชาติ  แสนแก้วกาศ
80 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว นายสมชัย  อ่ิมบํารุง
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รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

81 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลเชิงดอย นายสิทธิชัย  ใจคํา
82 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลไชยสถาน นางสาวพิราวรรณ  ชัยยศ
83 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลไชยสถาน นางสาวศักตยา  ใจแก้ว
84 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลไชยสถาน นางสาวสุมณีปกร  นัยรัศมี
85 เชียงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแก้ว นายวรพงศ์  งามทรง
86 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม เทศบาลตําบลท่าผา นายอานนท์  จันเวียง
87 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลท่าศาลา นางพัชริดา ทรุเวช
88 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลท่าศาลา นางสาวศิรินดา  คําแปง
89 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลท่าศาลา นางสาวศุภลักษณ์  สามารถ
90 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลท่าศาลา นายคมสัน  วงศ์สวัสดิ์
91 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลทุ่งสะโตก นางสาวรัตชฎาภา  ต๋ามล
92 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลทุ่งสะโตก นางสาววิไลวรรณ  พรหมหลง
93 เชียงใหม่ อ.สันกําแพง เทศบาลตําบลบวกค้าง นายธีรวิชญ์  ธิติชยานันท์
94 เชียงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลตําบลบ่อหลวง นางสาววิทยาพร  อินต๊ะเสา
95 เชียงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลตําบลบ่อหลวง นางสาวศิรินญาภรณ์  ใจตุ้ย
96 เชียงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลตําบลบ่อหลวง นายสุชาติ  ดาวเงิน
97 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลบ้านกลาง นายมนตรี  ชัยประหลาด
98 เชียงใหม่ อ.ฮอด เทศบาลตําบลบ้านตาล นางอักษิกา  ปุ้มพรม
99 เชียงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลตําบลบ้านแปะ นางสาววรัญญา  บุญมาปะ

100 เชียงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลตําบลบ้านแปะ นางสาวศุจีนันทน์  บุญธรรม
101 เชียงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลตําบลบ้านหลวง นางกฤษณา  ชีวาชุติ
102 เชียงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลตําบลบ้านหลวง นายสมบูรณ์  จอแก้ว
103 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลป่าแดด นางวาสนา  สารธิยากุล
104 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลป่าบง นางคนึงนิจ เทพา
105 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลป่าป้อง นายเกียรติศักดิ์  กันทาแปง
106 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลป่าไผ่ นางสาวพจนีย์  ฉวีพัฒน์
107 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลป่าเมี่ยง นางสาวรวีวรรณ  บัวบาน
108 เชียงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลตําบลป่าไหน่ นางสาวนรากร  เรืองตัน
109 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เทศบาลตําบลพระธาตุปู่กํ่า นายเมธาวี  ไพรวัลย์
110 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลแม่คือ นางสาวเกษศิรินทร์  กันทะอินทร์
111 เชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลตําบลแม่แตง นางก่ิงกาญจน์  สมภักดี
112 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เทศบาลตําบลแม่นะ นางสาวชุติมณฑน์ มงคลคลี
113 เชียงใหม่ อ.เชียงดาว เทศบาลตําบลแม่นะ นางสาวอุรารักษ์ อิวาง
114 เชียงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลตําบลแม่ป๋ัง นายพงศ์ศิริ  มิตรอมรธรรม
115 เชียงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลตําบลแม่ป๋ัง นายรัฐเขต  มาลัยศิลป์
116 เชียงใหม่ อ.สันกําแพง เทศบาลตําบลแม่ปูคา นางสาวณัชชา  จําวงค์
117 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลแม่โป่ง นายณัฐดนัย  ไทยใจอุ่น
118 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลแม่โป่ง นายสมบัติ  ธรรมขันแข็ง
119 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลแม่ริม นางรัตนาภรณ์  ปานประดิษฐ์
120 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลแม่ริม นางสาวพรพิมล  สนรักษา
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รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

121 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลแม่แรม นางสาววรางคณา  ตระกูลสว่าง
122 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลแม่แรม นางสาวโสภิณ  สานุวัตร
123 เชียงใหม่ อ.แม่วาง เทศบาลตําบลแม่วาง นางสาวกรกานต์  มโนจา
124 เชียงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลตําบลแม่สอย นางสาวกรรณลดา  ค้ามะเข
125 เชียงใหม่ อ.แม่อาย เทศบาลตําบลแม่อาย นายประมวล  เสนสุข
126 เชียงใหม่ อ.แม่อาย เทศบาลตําบลแม่อาย นายอธิศักดิ์  ทองคํา
127 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลยุหว่า นางสาวสุณิสา  มาตัน
128 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลริมเหนือ นางสาวสุปรียา  พูลทาจักร์
129 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลริมเหนือ นายณัญพล  ตาคําแสง
130 เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลลวงเหนือ นางสาวเกษฎาวัลย์  ตันริยงค์
131 เชียงใหม่ อ.ฝาง เทศบาลตําบลเวียงฝาง ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศุภชัยทิวารัตน์
132 เชียงใหม่ อ.พร้าว เทศบาลตําบลเวียงพร้าว ส.อ.จีรเวศน์  หล้าปาวงศ์
133 เชียงใหม่ อ.จอมทอง เทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ นางสาววราภรณ์  แสงสีอ่อน
134 เชียงใหม่ อ.สันกําแพง เทศบาลตําบลสันกําแพง นายณัฐพล  จันทรรัตน์
135 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ์ นายสายทิพย์  อินทนนท์
136 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลสันทรายหลวง นางจรรยา  นิจประกิจ
137 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลสันทรายหลวง นางสาวจารุวรรณ  ฉายแสง
138 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลสันป่าตอง นายจักรพงษ์  พรหมจักร์
139 เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เทศบาลตําบลสันป่าตอง นายวิรัตน์  วิริยาสกุล
140 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลสันโป่ง นางวาสนา  ไชยดวงแก้ว
141 เชียงใหม่ อ.แม่ริม เทศบาลตําบลสันโป่ง ว่าที่ ร.ต.หญิงละมัย  เข่ือนเพชร
142 เชียงใหม่ อ.หางดง เทศบาลตําบลสันผักหวาน นางสาวณัฎฐ์อารยา  เครือแก้ว
143 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ นางสาวณัฐชยา  ภิรมย์
144 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ นายคเณศ  มโนวงค์
145 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลสันพระเนตร นางสาวจิราวรรณ  ภูศรี
146 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลสันพระเนตร นายวัชระ  พรหมจักร์
147 เชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลตําบลสันมหาพน นางสาววัชรี  ป่ินแก้ว
148 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลสารภี นางสาวนภัสวรรณ  ปินตาเสน
149 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลสารภี นายวีรชัย  สังข์แดง
150 เชียงใหม่ อ.หางดง เทศบาลตําบลหนองควาย นางสาวจีรภรณ์  โรจนวิภาต
151 เชียงใหม่ อ.หางดง เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา นางสาวนิภาพร  เทพวงศ์
152 เชียงใหม่ อ.หางดง เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา นางอนุรีย์  เข่ือนแก้ว
153 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ เทศบาลตําบลหนองบัว นางสาวอโนทัย  ศรีวิชัย
154 เชียงใหม่ อ.สารภี เทศบาลตําบลหนองผึ้ง นางสาวปาณิสรา  วัชระโภคะกุล
155 เชียงใหม่ อ.สันทราย เทศบาลตําบลหนองหาร นายธวัชพงศ์  หิรัญบดินทร์
156 เชียงใหม่ อ.หางดง เทศบาลตําบลหารแก้ว นางหยก  วิริยะรักษ์สันติ
157 เชียงใหม่ อ.อมก๋อย เทศบาลตําบลอมก๋อย นางสาวเพลินพิศ จันทินา
158 เชียงใหม่ อ.สันกําแพง เทศบาลตําบลออนใต้ นางเบญญาภา  เชื้อประทุม
159 เชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลตําบลอินทขิล นางคําเพ็ญ  นนทพ์ทธ์สกุล
160 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ นายปิยะวัฒน์  รุ่งเรืองวงศา
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รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

161 เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นางสาวภัทรภร  ดุษฏีพงศ์
162 เชียงใหม่ อ.สันกําแพง องค์การบริหารส่วนตําบลแช่ช้าง จ.อ.เจษฎาพร  แก้วมูล
163 เชียงใหม่ อ.แม่ริม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว นางสาวพรพิภา  ใจหนิม
164 เชียงใหม่ อ.แม่ริม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว นางสาวภูรวรรณ  สิงเต
165 เชียงใหม่ อ.แม่ริม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว นายพรชัย  สุนทรชัยบูรณ์
166 เชียงใหม่ อ.แม่วาง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนเปา นางพรพนา  บุญญาศรี
167 เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนตําบลดอยเต่า นายประจวบ  อินทรัตน์
168 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ นางสาวศุภลักษณ์  เมฆโพธิ
169 เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ นายวสันต์  ปัญญาเลิศ
170 เชียงใหม่ อ.แม่แตง องค์การบริหารส่วนตําบลป่าแป๋ นางสาวไพรินทร์  คําหลง
171 เชียงใหม่ อ.แม่ริม องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแยง นางสาวรัชดาภรณ์  มณีรัตน์
172 เชียงใหม่ อ.แม่ริม องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแยง นายต่อศักดิ์  ขุนจินดา
173 เชียงใหม่ อ.อมก๋อย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ตื่น นางสาวศรินยา  ฟูเจริญ
174 เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ นายเกียรติศักดิ์  คําแปง
175 เชียงใหม่ อ.แม่วาง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน นางสาวชุมพูวดี  ตามเมืองมูล
176 เชียงใหม่ อ.แม่วาง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน นางสาวนวลอนงค์  ติ๊บสุขะ
177 เชียงใหม่ อ.แม่ริม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา นางธิดา  อินทรัตน์
178 เชียงใหม่ อ.ฮอด องค์การบริหารส่วนตําบลหางดง นางนันทนา  บุญยรักษ์
179 ตาก อ.บ้านตาก เทศบาลตําบลบ้านตาก นางอาจรีย์  แขยินดี
180 ตาก อ.อุ้มผาง เทศบาลตําบลแม่กลอง นางสาวณัทกาญจน์  ก้อนทอง
181 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลตําบลแม่จะเรา นายณัฐธยาน์  บูลย์ประมุข
182 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลตําบลแม่จะเรา นายฤทธิ์นที  ปรีเปรม
183 ตาก อ.อุ้มผาง เทศบาลตําบลแม่จัน นายสิทธิชัย  เวียงชัยเลิศ
184 ตาก อ.แม่ระมาด เทศบาลตําบลแม่ระมาด นายมาโนช  ฝั้นสาย
185 ตาก อ.สามเงา เทศบาลตําบลสามเงา นายสําเรียง  ปันแสน
186 ตาก อ.อุ้มผาง เทศบาลตําบลอุ้มผาง นางวนิดา  เขียวชัย
187 ตาก อ.อุ้มผาง เทศบาลตําบลอุ้มผาง นางสาวธันฐภรณ์  เจริญโรจน์ธนัช
188 ตาก อ.ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสองยาง นางสาวฉวีวรรณ  สุริยะวงศ์
189 ตาก อ.เมืองตาก องค์การบริหารส่วนตําบลวังหิน นางนิตยา  บุญบรรเจิด
190 ตาก อ.เมืองตาก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวเหนือ นายเทพรักษ์  มูลกัณฑา
191 ตาก อ.เมืองตาก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวเหนือ นายธัมมจักร์  มาเอ้ือย
192 น่าน สองแคว เทศบาลตําบลยอด นายเกรียงไกร  พรหมทอง
193 น่าน สองแคว เทศบาลตําบลยอด นายดําเนิน  สุฤทธ์ิ  
194 น่าน สองแคว เทศบาลตําบลยอด นายอิศราภรณ์  กาวี
195 พะเยา ปง เทศบาลตําบลแม่ยม นายวีระชัย  บุญทา
196 แพร่ อ.สูงเม่น องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงทอง นางวรรณพัชร  บ่อเงิน
197 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย เทศบาลตําบลปาย นางสาวณัฏฐ์ชาพร  เหงคํา
198 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลตําบลแม่ยวม นางสาวเย่ียมรุ้ง  ฉัตถะกา
199 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง เทศบาลตําบลแม่ยวม นายภมีบ์เนศ  คงคําใส
200 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางศรีสุดา  เพ็ชรฎา



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ อปท. ชื่อ-สกุล หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

201 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโอฬาร  มณีคันโท
202 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย นางสาวพรพิมล  พิงต๊ะ
203 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย องค์การบริหารส่วนตําบลกองก๋อย นางสาวอัจฉรา  สุริยวงศ์
204 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งยาว นายประพันธ์  หวังทวยทิพย์
205 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตําบลปางมะผ้า นางรัตนา  สายสวาท
206 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตําบลปางมะผ้า นางสาวชญาน์นันท์  พรชัยวสันต์
207 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนตําบลปางมะผ้า นางสาวรุศิรา  ชัยสิทธ์ิ
208 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโปง นายวิเชียร  สุนภาวรานนท์
209 แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโปง นายศิริโรจน์  สุทธิสาคร
210 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คง นางวรวุธ  กังวาลไพร
211 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คง นางสาวระพีพรรณ  ปัญญา
212 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เงา นางศิริรัตน์  แก้วบุญเรือง
213 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย นางสาวพัชรี  กรองบริสุทธ์
214 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เหาะ นางสาวชุติมา  ดํารงธรรม
215 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อูคอ ว่าที่ ร.ต.หญิงญาญาณี   โกสุม
216 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนตําบลสันติคีรี นายวิทวัส  ปกรณ์ประกาย
217 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตําบลเสาหิน นางประทุม  ชาวไทย
218 ระยอง อ.ปลวกแดง เทศบาลตําบลจอมพลเจ้าพระยา นางสาวธัญญานุช  จําเนียร
219 ลําปาง อ.แม่ทะ เทศบาบตําบลนาครัว นางสาวศศิธร  เป็นคุณ
220 ลําปาง อ.เมืองลําปาง เทศบาลตําบลต้นธงชัย นางสาวหน่ึง  เขียวมาวงศ์
221 ลําปาง อ.เกาะคา องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง นางสาววรนิษฐา  ธวัชพลังกูล
222 ลําปาง อ.เกาะคา องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง นางสาวเสาวลักษณ์  ผ่านภพ
223 ลําปาง อ.เมืองลําปาง องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเสด็จ นางพรพิมล  อินเตชะ
224 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตําบลปากแดง นางรดา  เจริญผล
225 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตําบลปากแดง นางสาวนัทธมน  บุญเพชร
226 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลตําบลบ้านยวด นายคุณากรณ์  กอเดช




