
 

คําชี้แจงโครงการฝกึอบรมเชิงปฏบิตัิการ ช้ีแจงวิธีการ ข้ันตอน และการใช้งานระบบ
ข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ (INFO) ประจําปี 2557 

 

1. ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝกึอบรม เปน็รายช่ือผูช้ําระค่าลงทะเบียน ณ วันที่          
    30 เมษายน 2557 
 
2. สําหรับผู้ที่แจ้งยืนยันเข้ารับการฝกึอบรมที่ยังไม่ชําระค่าลงทะเบียนให้ดําเนินการให้     
    แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
 
3. ผู้เข้าอบรมที่ชําระคา่ลงทะเบียนแล้วไมต่้องสําเนาใบชําระค่าลงทะเบียนส่งมาให้ทาง    
    โครงการฯ ให้นําสําเนาใบชําระค่าลงทะเบียนไปในวันฝกึอบรม  
 
4. การฝกึอบรมรบัจํานวนจํากดั กรณีมีผู้สนใจส่งแบบยนืยนัเข้าร่วมฝกึอบรมเกินจํานวน 
    ระบบจะปิดการชําระเงินอตัโนมัติเมื่อมีผู้ชําระเงินครบตามจํานวนทีก่ําหนด หลังจาก 
    นั้นจะไม่สามารถชําระค่าลงทะเบียนได ้ขออภยัไว้ ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 
 

ไม่สามารถรับชําระค่าลงทะเบียนหน้างาน เน่ืองจากทางโครงการฯ  
ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือ อปท. ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง
1 เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลตําบลวังชมภู นายวีระชัย  สาธาระณะ ชําระเงินแล้ว
2 เพชรบูรณ์ อ.ชนแดน เทศบาลตําบลชนแดน นาย พิชัย ภิบาลศิลป์ ชําระเงินแล้ว
3 เพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน เทศบาลตําบลซับสมอทอด น.ส. พักตร์สิริ หาญแก้ว ชําระเงินแล้ว
4 เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่ เทศบาลตําบลบ้านโภชน์ นายวิเชียร ไรเมือง ชําระเงินแล้ว
5 เพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า เทศบาลตําบลหล่มเก่า นาง ภัสรา ไชยปัญญา ชําระเงินแล้ว
6 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก น.ส.ลดาวัลย์  ยืนนาน ชําระเงินแล้ว
7 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลเมืองเลย นางปราณี ธนะสูตร ชําระเงินแล้ว
8 เลย อ.เอราวัณ เทศบาลตําบลเอราวัณ น.ส.นารี แอมปัชชา ชําระเงินแล้ว
9 เลย อ.เอราวัณ เทศบาลตําบลเอราวัณ นางนงค์รัก ตะนะสอน ชําระเงินแล้ว

10 เลย อ.ปากชม เทศบาลตําบลปากชม นางภาพิมล ชุมพร ชําระเงินแล้ว
11 เลย อ.ปากชม เทศบาลตําบลปากชม นางสุรีภรณ์ สุขสําราญ ชําระเงินแล้ว
12 เลย อ.ปากชม อบต.ปากชม นางนิตยา ไชยคีนี ชําระเงินแล้ว
13 เลย อ.ปากชม อบต.ปากชม น.ส.ชวนพิศ จ้ําหนองโพธิ์ ชําระเงินแล้ว
14 ขอนแก่น อ.เปือยน้อย อบต.ขามป้อม น.ส.ศิริตาภรณ์ เทียมทะนงค์ ชําระเงินแล้ว
15 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เทศบาลตําบลเมืองเก่า น.ส.สุพรรณี อุ่นสิม ชําระเงินแล้ว

่ ื ่ ่ ิ ั ์ ํ ิ ้

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงวิธีการ ข้ันตอน และการใช้งาน

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจําปี ๒๕๕๗
รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 14 - 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

16 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นางวิมลรัตน์ นามตะ ชําระเงินแล้ว
17 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น น.ส. ธนาพร พลงาม ชําระเงินแล้ว
18 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น น.ส.ปิยนาฎ หงษ์อาจ ชําระเงินแล้ว
19 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นายกาญจน์ วันนุประธรรม ชําระเงินแล้ว
20 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธู์ ชําระเงินแล้ว
21 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น น.ส.กัญญ์ณัฐ  นิคมโพธินันต ชําระเงินแล้ว
22 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น น.ส.มนทิราลัย ราชดี ชําระเงินแล้ว
23 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นางทัศรินทร์ เชิดโกทา ชําระเงินแล้ว
24 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นางนุชจารี  พระโคตร ชําระเงินแล้ว
25 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นายณัฐวิโรจน์  โพธิ์ตาดทอง ชําระเงินแล้ว
26 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นายธัชชพันธ์ ศิริสวัสดิ์ ชําระเงินแล้ว
27 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.ท่าพระ นายสุชาติ ชารินทร์ ชําระเงินแล้ว
28 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.ศิลา น.ส.ประภาภรณ์ พุทธพงษ์ ชําระเงินแล้ว
29 ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น อบต.ศิลา นายวิสิตธ์ แก้วอุดม ชําระเงินแล้ว
30 ขอนแก่น อ.แวงน้อย อบต.ท่านางแนว น.ส.อภิญญา  ช่วยนา ชําระเงินแล้ว
31 ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ไชย เทศบาลตําบลบ้านโคก นางอังคณา ชมนาวัง ชําระเงินแล้ว
32 ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ไชย อบต.ซับสมบูรณ์ นางอรทัย  ชนะพาล ชําระเงินแล้ว
33 ขอนแก่น อ.กระนวน เทศบาลตําบลน้ําอ้อม พ.จ.อ. นพดล  ใจกล้า ชําระเงินแล้ว
34 ขอนแก่น อ.กระนวน อบต.หนองกุงใหญ่ นางศศิธร  เนื่องมัจฉา ชําระเงินแล้ว
35 ขอนแก่น อ.กระนวน อบต.หนองกงใหญ่ นางศศิธร  ศรีสมครฑ ชําระเงินแล้ว35 ขอนแกน อ.กร นวน อบต.หนองกุงใหญ นางศศธร  ศรสมครุฑ ชาระเงนแลว



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือ อปท. ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง
36 ขอนแก่น อ.กระนวน อบต.หนองกุงใหญ่ น.ส.แจ่มจันทร์  คํามะมูล ชําระเงินแล้ว
37 ขอนแก่น อ.กระนวน อบต.หนองกุงใหญ่ น.ส.สุพัฒน์   บรรณกิจ ชําระเงินแล้ว
38 ขอนแก่น อ.กระนวน อบต.หนองกุงใหญ่ นายนาถ  มนตรีชน ชําระเงินแล้ว
39 ขอนแก่น อ.ชุมแพ เทศบาลตําบลหนองเสาเล้า นางพรรณทิพพา มะทะฤทธิ์ ชําระเงินแล้ว
40 ขอนแก่น อ.ชุมแพ เทศบาลตําบลหนองเสาเล้า นางยุภาลักษณ์ สมบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
41 ขอนแก่น อ.น้ําพอง เทศบาลตําบลน้ําพอง นางสยุมพร ศรีวังสุ ชําระเงินแล้ว
42 ขอนแก่น อ.น้ําพอง เทศบาลตําบลลําน้ําพอง นางนาตยา เนตรพนา ชําระเงินแล้ว
43 ขอนแก่น อ.น้ําพอง เทศบาลตําบลลําน้ําพอง น.ส.พิกุล สีดาแก้ว ชําระเงินแล้ว
44 ขอนแก่น อ.น้ําพอง เทศบาลตําบลลําน้ําพอง นายแสงชัย พิมใจใส ชําระเงินแล้ว
45 ขอนแก่น อ.น้ําพอง เทศบาลตําบลวังชัย เข็มเพชร พูลสงวน ชําระเงินแล้ว
46 ขอนแก่น อ.น้ําพอง เทศบาลตําบลวังชัย สุขใจ สริิจงวัฒนา ชําระเงินแล้ว
47 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพีย นส.ดวงใจ จูมพันธ์ ชําระเงินแล้ว
48 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพีย น.ส.บุณยานุช  เมินเมือง ชําระเงินแล้ว
49 ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.เมืองเพีย นายอิทธเดช  จิตบรรจง ชําระเงินแล้ว
50 ขอนแก่น อ.บ้านฝาง เทศบาลตําบลแก่นฝาง นางภาวนา เทพเนาว์ ชําระเงินแล้ว
51 ขอนแก่น อ.บ้านฝาง เทศบาลตําบลโคกงาม นายสิทธิโชค สุโพธิฤทธิ ชําระเงินแล้ว
52 ขอนแก่น อ.บ้านฝาง เทศบาลตําบลหนองบัว นางรจนา บัวศรี ชําระเงินแล้ว
53 ขอนแก่น อ.บ้านฝาง เทศบาลตําบลหนองบัว พ.จ.อ.สมาน รินทวุฒิ ชําระเงินแล้ว

ขอนแก่น อ พล อบต เมืองพล น ส พรพิมล  ภเลื่อน ํ ิ ้54 ขอนแกน อ.พล อบต.เมองพล น.ส.พรพมล  ภูเลอน ชาระเงนแลว
55 ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน นางชลดา อุปรีที ชําระเงินแล้ว
56 ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน นางดวงเนตร โพธิ์ศรี ชําระเงินแล้ว
57 ขอนแก่น อ.ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน น.ส.จารุวรรณ พิพิศ ชําระเงินแล้ว
58 ขอนแก่น อ.สีชมพู เทศบาลตําบลนาจาน น.ส.พรทิวา แก้วสว่าง ชําระเงินแล้ว
59 ขอนแก่น อ.สีชมพู เทศบาลตําบลวังเพ่ิม นางนฤทัย สถิตอินทาพร ชําระเงินแล้ว
60 ขอนแก่น อ.สีชมพู เทศบาลตําบลวังเพ่ิม นางยุภาพร พิมพระลับ ชําระเงินแล้ว
61 ขอนแก่น อ.สีชมพู เทศบาลตําบลวังเพ่ิม น.ส.สุนิศา เลียบภูเขียว ชําระเงินแล้ว
62 ขอนแก่น อ.สีชมพู เทศบาลตําบลวังเพ่ิม นายดุลยพร ใจแจ้ง ชําระเงินแล้ว
63 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.ซํายาง นางเบ็ญวรรณ ธรรมเสนานุภาพ ชําระเงินแล้ว
64 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.ซํายาง นางนภัสกร ฤทธิ์จันดี ชําระเงินแล้ว
65 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.ซํายาง น.ส.ปมิตรา อัคคะชาติ ชําระเงินแล้ว
66 ขอนแก่น อ.หนองเรือ เทศบาลตําบลหนองเรือ นายมัธยม แดนแก้ว ชําระเงินแล้ว
67 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.ยางคํา นางรวงทอง อนุศรี ชําระเงินแล้ว
68 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.ยางคํา นางอุมาพร พิมลตรี ชําระเงินแล้ว
69 ขอนแก่น อ.หนองเรือ อบต.ยางคํา นายสมภพ เขียวแข้ ชําระเงินแล้ว
70 ขอนแก่น อ.หนองนาคํา อบต.ขนวน นางนันทิกา  ชนะภักดี ชําระเงินแล้ว
71 ชัยนาท อ.หันคา อบต.ไพรนกยูง นางนิรมล พรมมา ชําระเงินแล้ว
72 ชัยนาท อ.หันคา อบต.ไพรนกยูง น.ส.อนงค์พร จุ้ยอ่วม ชําระเงินแล้ว
73 ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ์ นางวราภรณ์ วีระประทีป ชําระเงินแล้วู ู ู



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือ อปท. ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง
74 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลโคกสูง นางรุ้งนภา  กุศลชู ชําระเงินแล้ว
75 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลโคกสูง น.ส.เพ็ญนภา  สุขขี ชําระเงินแล้ว
76 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ เทศบาลตําบลโคกสูง พ.จ.อ.เกรียงไกร  ดํารงแดน ชําระเงินแล้ว
77 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ลาดใหญ่ นางวิราภรณ์ ประทุมถ่ิน ชําระเงินแล้ว
78 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบต.ลาดใหญ่ นางอมรพรรณ จําพันธุ์ ชําระเงินแล้ว
79 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ เทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม นาง ณัฎฐริกา  พุกโฉมงาม ชําระเงินแล้ว
80 ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ เทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม น.ส. วะนิดา  หาญพยัค ชําระเงินแล้ว
81 ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ เทศบาลตําบลคอนสวรรค์ น.ส. สุกัญญา เฉลิมเล่า ชําระเงินแล้ว
82 ชัยภูมิ อ.คอนสาร อบต.ทุ่งนาเลา นางกษิรา ภูมิคอนสาร ชําระเงินแล้ว
83 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ น.ส.เบญจวรรณ  เคนชมภู ชําระเงินแล้ว
84 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ น.ส.วิไลลักษณ์  ชาวบัวใหญ่ ชําระเงินแล้ว
85 ชัยภูมิ อ.ซับใหญ่ อบต.ซับใหญ่ น.ส.พงษ์ลัดดา  รองพล ชําระเงินแล้ว
86 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น เทศบาลตําบลบ้านเต่า นางยุวดี  วงษ์ศรี ชําระเงินแล้ว
87 ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น เทศบาลตําบลบ้านเต่า นายสมเกียรติ  ฐิติรัฐกร ชําระเงินแล้ว
88 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว เทศบาลตําบลบ้านเพชรภูเขียว นายศุภสิทธิ์  แวงดงบัง ชําระเงินแล้ว
89 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว เทศบาลตําบลบ้านแก้ง น.ส.วิภารัตน์ นามวงค์ ชําระเงินแล้ว
90 ชัยภูมิ อ.ภูเขียว เทศบาลตําบลภูเขียว นางนันทิกานต์  ทองทาย ชําระเงินแล้ว
91 ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว น.ส. รุ่งทิวา  สุขสิงห์ ชําระเงินแล้ว

2 ชัยภมิ อ หนองบัวร เหว เทศบาลตําบลหนองบัวร เหว น ส  อมินตา  ศรีร ทัต ํ ิ ้92 ชยภูม อ.หนองบวระเหว เทศบาลตาบลหนองบวระเหว น.ส. อมนตา  ศรระทต ชาระเงนแลว
93 ชัยภูมิ อ.หนองบัวระเหว เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว นางพรพิมล  กองพันธ์ ชําระเงินแล้ว
94 นนทบุรี อ.บางใหญ่ อบต.บางใหญ่ นส.สาวินี  บรรณสาร ชําระเงินแล้ว
95 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.คําแก้ว น.ส.โฉมฤดี สมศรีงาม ชําระเงินแล้ว
96 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.คําแก้ว นางจารุณี หาญสุริย์ ชําระเงินแล้ว
97 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.กู่ทอง น.ส. ศิประภา โยธาภักดี ชําระเงินแล้ว
98 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.แวงดง น.ส.ศศิวิมล ตรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
99 มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช อบต.แวงดง นางนิภาวรรณ การิยา ชําระเงินแล้ว

100 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.บ้านหวาย น.ส.จันทร์เพ็ญ ลุนราศรี ชําระเงินแล้ว
101 มหาสารคาม อ.วาปีปทุม อบต.บ้านหวาย นางบังอร อุคําพันธ์ ชําระเงินแล้ว
102 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตําบลกุดแข้ นางสมปอง พาษี ชําระเงินแล้ว
103 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตําบลกุดแข้ น.ส.จรรยา เลิศอําไพ ชําระเงินแล้ว
104 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตําบลกุดแข้ น.ส.สุภาพร สุนทรจันทร์ ชําระเงินแล้ว
105 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตําบลกุดแข้ น.ส.อารี ทองเฟ่ือง ชําระเงินแล้ว
106 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร องค์การบรหิารส่วนตําบลกุดแข้ นายยศพัทธ์ ทรัพย์ทองเพ่ิม ชําระเงินแล้ว
107 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.โคกสว่าง น.ส. รุ่งฟ้า ถวิลไพร ชําระเงินแล้ว
108 ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร อบต.ชานุวรรณ น.ส. สุจิตรา คํานวนดี ชําระเงินแล้ว
109 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.ก้านเหลือง นส.ลิปิการ์ เนื้อแก้ว ชําระเงินแล้ว
110 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.ก้านเหลือง นางเอ้ือมพร เกษสกุล ชําระเงินแล้ว
111 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.จันทร์เพ็ญ น.ส.กรรณิกา จันทวงค์ ชําระเงินแล้ว
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112 สกลนคร อ.เต่างอย อบต.จันทร์เพ็ญ น.ส.นวมลลิ์ ทันสี ชําระเงินแล้ว
113 สกลนคร อ.กุดบาก เทศบาลตําบลกุดไห นายศรฤทธิ์  ดาบพลอ่อน ชําระเงินแล้ว
114 สกลนคร อ.กุสุมาลย์ อบต.กุสุมาลย์ น.ส.พิลาพร วรรณวงค์ ชําระเงินแล้ว
115 สกลนคร อ.กุสุมาลย์ อบต.กุสุมาลย์ นายก้องเกียรติ ต้นงอ ชําระเงินแล้ว
116 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.ไร่ นาง นิยดา ศรีประภา ชําระเงินแล้ว
117 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.ไร่ น.ส. นฤมล นามเนาว์ ชําระเงินแล้ว
118 สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ อบต.เขวาสินรินทร์ น.ส. ศรินญา ประเสริฐสาร ชําระเงินแล้ว
119 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ เทศบาลตําบลเฝ้าไร่ นางปราณี  โพธิ์ศรี ชําระเงินแล้ว
120 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ เทศบาลตําบลเฝ้าไร่ นางปิลันธนา ปัติโชติชัย ชําระเงินแล้ว
121 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ เทศบาลตําบลเฝ้าไร่ นางพูลทรัพย์ อินทร์เอียม ชําระเงินแล้ว
122 หนองคาย อ.เฝ้าไร่ เทศบาลตําบลเฝ้าไร่ นายพุฒิพงษ์ พุทธศรี ชําระเงินแล้ว
123 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลปะโค น.ส.ปวีณา พานารัตน์ ชําระเงินแล้ว
124 หนองคาย อ.เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลปะโค น.ส.ยุวภา เตนาวงค์ ชําระเงินแล้ว
125 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.ชุมช้าง น.ส.สาวิกา  โอตาคาร ชําระเงินแล้ว
126 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.นาหนัง น.ส. วลี จาระบับ ชําระเงินแล้ว
127 หนองคาย อ.โพนพิสัย อบต.นาหนัง นางอรอนงค์ บุญมี ชําระเงินแล้ว
128 หนองคาย อ.ท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ นางวิไลวรรณ ต้นพงศ์ ชําระเงินแล้ว
129 หนองคาย อ.สระใคร อบต.สระใคร น.ส.ณัฐวดี นามบุปผา ชําระเงินแล้ว

หนองคาย อ สร ใคร อบต สร ใคร นายสามารถ บองกร โทก ํ ิ ้130 หนองคาย อ.สระใคร อบต.สระใคร นายสามารถ บองกระโทก ชาระเงนแลว
131 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู นายปฏิเวธ  ปานอุไร ชําระเงินแล้ว
132 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู เทศบาลตําบลนาคําไฮ น.ส.อมรรัตน์ วันดี ชําระเงินแล้ว
133 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลเก่ากลอย น.ส.ณัฐชา ภูชัน ชําระเงินแล้ว
134 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลเก่ากลอย น.ส.ศิริพรรณ ดวงพรม ชําระเงินแล้ว
135 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลกุดดินจี่ นางวิภาดา  ฟักเงิน ชําระเงินแล้ว
136 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลกุดดินจี่ นายยุทธชัย  ระดาดาษ ชําระเงินแล้ว
137 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลนาหนองทุ่ม นายยอดธง  ประสานตรี ชําระเงินแล้ว
138 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลฝั่งแดง นาง ปวิชญา รัชชูวงศ์ ชําระเงินแล้ว
139 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลฝั่งแดง นาง พิมลรัตน์ รงค์ทอง ชําระเงินแล้ว
140 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลฝั่งแดง นาง ลัดดา สุขสันติชัย ชําระเงินแล้ว
141 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลฝั่งแดง นาย สุวัฒน์ สุขสันติชัย ชําระเงินแล้ว
142 หนองบัวลําภู อ.นากลาง เทศบาลตําบลฝั่งแดง นาย อลงกรณ์ กัณหา ชําระเงินแล้ว
143 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลโนนสะอาด นางพวงพยอม อุดชา ชําระเงินแล้ว
144 หนองบัวลําภู อ.ศรีบุญเรือง เทศบาลตําบลโนนสะอาด นายวรวุฒิ แสงเดือน ชําระเงินแล้ว
145 อุดรธานี อ.เพ็ญ เทศบาลตําบลเพ็ญ น.ส.กัญนิกา สุกใส ชําระเงินแล้ว
146 อุดรธานี อ.เพ็ญ เทศบาลตําบลเพ็ญ น.ส.สุมาลี  แตงกลับ ชําระเงินแล้ว
147 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลบ้านจั่น นางกนกพร หนูกลาง ชําระเงินแล้ว

148 อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลตําบลบ้านจั่น นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต ชําระเงินแล้ว
149 อดรธานี อ.เมืองอดรธานี อบต.เชียงยืน นางแสงเดือน  สระอบล ชําระเงินแล้ว149 อุดรธาน อ.เมองอุดรธาน อบต.เชยงยน นางแสงเดอน  สร อุบล ชาระเงนแลว
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150 อุดรธานี อ.โนนสะอาด เทศบาลตําบลโนนสะอาด น.ส.แวววิเชียร จรัสแสงทอง ชําระเงินแล้ว
151 อุดรธานี อ.โนนสะอาด เทศบาลตําบลหนองแวงโนนสะอาด น.ส.สุรีรัตน์ วงษ์ภักดี ชําระเงินแล้ว
152 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลตาลเลียน นายยุทธศาสตร์ กระพ้ีสัตย์ ชําระเงินแล้ว
153 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลยางชุม น.ส.ศรีประภา ภูวงษ์ไกร ชําระเงินแล้ว
154 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลยางชุม นางจินดารัตน์ เดชบัว ชําระเงินแล้ว
155 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลยางชุม นางยุพเรศ ศรีทับทิม ชําระเงินแล้ว
156 อุดรธานี อ.กุดจับ เทศบาลตําบลยางชุม นายศุภชัย แฝงสูงเนิน ชําระเงินแล้ว
157 อุดรธานี อ.กุมภวาปี เทศบาลตําบลพันดอน นางนันทิยา จันทร์โสม ชําระเงินแล้ว
158 อุดรธานี อ.กุมภวาปี เทศบาลตําบลพันดอน นางวิลาสินี โคตรมณี ชําระเงินแล้ว
159 อุดรธานี อ.ทุ่งฝน เทศบาลตําบลทุ่งใหญ่ นางลําเพย รักษาเมือง ชําระเงินแล้ว
160 อุดรธานี อ.น้ําโสม เทศบาลตําบลนางัว นางพรรณธิพา  บัวศรี ชําระเงินแล้ว
161 อุดรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลตําบลกลางใหญ่ น.ส.ปราณี ไชยราช ชําระเงินแล้ว
162 อุดรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลตําบลกลางใหญ่ นางชลธิชา ทันตาหะ ชําระเงินแล้ว
163 อุดรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลตําบลจําปี น.ส.จรุวรรณ ยาสระคู ชําระเงินแล้ว
164 อุดรธานี อ.ศรีธาตุ เทศบาลตําบลจําปี น.ส.สาวิตรี แสนสิงห์ ชําระเงินแล้ว
165 อุดรธานี อ.สร้างคอม เทศบาลตําบลสร้างคอม น.ส.จิตรติยากร ศรีสร้างคอม ชําระเงินแล้ว
166 อุดรธานี อ.หนองแสง เทศบาลตําบลนาดี นางคณิตตา จันรท์ศรี ชําระเงินแล้ว
167 อุดรธานี อ.หนองแสง เทศบาลตําบลนาดี นางพลับพลึงไพร ขุนลอด ชําระเงินแล้ว

ี ั ศ ํ โ ิศ ั  ํ ิ ้168 อุดรธาน อ.หนองววซอ เทศบาลตาบลโนนหวาย นางพศมย สุขขา ชาระเงินแลว
169 อุดรธานี อ.หนองวัวซอ เทศบาลตําบลหนองวัวซอ น.ส.มนัสพร คานเพชรทา ชําระเงินแล้ว
170 อุดรธานี อ.หนองหาน เทศบาลตําบลโคกสูง นางบุญญาพร อาศัยสงฆ์ ชําระเงินแล้ว
171 อุดรธานี อ.หนองหาน เทศบาลตําบลโคกสูง นายสมบัติ ทัพธานี ชําระเงินแล้ว
172 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.สหธาตุ น.ส.วาสนา  ใสแสง ชําระเงินแล้ว
173 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.สหธาตุ นางรุ้งรัตน์  ประธาน ชําระเงินแล้ว
174 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.สหธาตุ นางวรรณีย์  ไชยวงศ์คต ชําระเงินแล้ว
175 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลตําบลนาโพธิ์ น.ส.วนัชยา  สิงห์สถาน ชําระเงินแล้ว
176 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก เทศบาลตําบลนาโพธิ์ น.ส.สว่างจิต   พบสุข ชําระเงินแล้ว
177 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.เบญจมาศ  อินทรา ชําระเงินแล้ว
178 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.จันทร์นิภา  ประหยัด ชําระเงินแล้ว
179 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.นันทิยา  พิมมะทา ชําระเงินแล้ว
180 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สายฝน  เนื่องพนอม ชําระเงินแล้ว
181 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นส.จิราภัค ไอยะ ชําระเงินแล้ว
182 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นาง ประมวล มูลศรี ชําระเงินแล้ว
183 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นาง รัตติยากร  สุราษฎร์ ชําระเงินแล้ว
184 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นาง วนิดา  บญุทัน ชําระเงินแล้ว
185 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางเจษฏาภรณ์  จันทิมา ชําระเงินแล้ว
186 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางเฉลิมศรี อยู่เจริญ ชําระเงินแล้ว
187 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางฉลวย กันหา ชําระเงินแล้วู ู ู



ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ ช่ือ อปท. ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง
188 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางนภาพร  ฤาชาบุตร ชําระเงินแล้ว
189 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางนลพรรณ ภูเนนิล ชําระเงินแล้ว
190 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางนารีรัตน์  ลีแก้ว ชําระเงินแล้ว
191 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางน้ําค้าง ลิโป้ ชําระเงินแล้ว
192 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางนิติยา  ศรีหลัก ชําระเงินแล้ว
193 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางพัณณิตา บาฤษี ชําระเงินแล้ว
194 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางมณีรัตน์ พลศรีดา ชําระเงินแล้ว
195 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางวัลยา  นิลหล้า ชําระเงินแล้ว
196 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางสใบทิพย์  โกมลตรี ชําระเงินแล้ว
197 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.  กฤตพร  การแก้ว ชําระเงินแล้ว
198 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.กิตติยาภรณ์  แซ่จิว ชําระเงินแลว้
199 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.จารุวรรณ  คําพาผุย ชําระเงินแล้ว
200 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ภาริตา คําไล้ ชําระเงินแล้ว
201 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.วรุณยุภา พรมศรี ชําระเงินแล้ว
202 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.ศุภกานต์ บัวทิพย์ ชําระเงินแล้ว
203 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.สุพัตรา  เทียมทิพย์ ชําระเงินแล้ว
204 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.หทัยทิพย์  ไพกะเพศ ชําระเงินแล้ว
205 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- น.ส.หนึ่งฤทัย  นาหนองตูม ชําระเงินแล้ว
2 ไม่พบข้อมล ไม่พบข้อมล ไม่พบข้อมล น ส  ิตรี หากันได้ ํ ิ ้206 -ไมพบขอมูล- -ไมพบขอมูล- -ไมพบขอมูล- น.ส. ตร หากนได ชาระเงนแลว
207 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางหยาดฝน  ไพรทอง ชําระเงินแล้ว
208 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางอภิสรา วงคําจันทร์ ชําระเงินแล้ว
209 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นาย  ฉรัณ  สุทธิ ชําระเงินแล้ว
210 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นาย  อธิการ  โคตรบุญเรือง ชําระเงินแล้ว
211 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นาย นฤพน  ดามพ์สุกรี ชําระเงินแล้ว
212 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นายจักริน สมเลิศ ชําระเงินแล้ว
213 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นายนรินทร์ สายจันทร์ ชําระเงินแล้ว
214 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นายนัฐพงษ์    ด่านขุนทด ชําระเงินแล้ว
215 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นายสุชาติ ชื่นกลม ชําระเงินแล้ว
216 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นายอนทต์  เมืองพรม ชําระเงินแล้ว
217 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นายอนัฐชัย จําปางาม ชําระเงินแล้ว
218 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นายอนุกูล  พงษ์ติกานนท์ ชําระเงินแล้ว
219 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- พันจ่าเอกอดิศักดิ์ ทรงโคตร ชําระเงินแล้ว
220 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- ส.อ.สมยศ โสตะวงค์ ชําระเงินแล้ว
221 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- ส.อ.สุรเดช  เขียวทิพย์ ชําระเงินแล้ว


