
 

คําชี้แจงโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร ชี้แจงวิธีการ ขัน้ตอน และการใช้งานระบบข้อมลู
กลางองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (INFO) ประจําป ี2557 

 

1. ประกาศรายชือ่ผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม เปน็รายชื่อผูช้ําระค่าลงทะเบยีน ณ วนัที ่6  
    พฤษภาคม 2557 
 
2. สําหรบัผู้ที่แจง้ยืนยันเข้ารบัการฝกึอบรมทียั่งไมช่ําระค่าลงทะเบยีนใหด้ําเนนิการให้     
    แล้วเสรจ็ภายในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2557 
 
3. ผูเ้ข้าอบรมทีช่ําระคา่ลงทะเบียนแล้วไมต่อ้งสาํเนาใบชาํระค่าลงทะเบียนส่งมาให้ทาง    
    โครงการฯ ให้นาํสาํเนาใบชําระค่าลงทะเบยีนไปในวนัฝกึอบรม  
 
4. การฝกึอบรมรบัจาํนวนจํากดั กรณมีผีู้สนใจสง่แบบยืนยันเข้าร่วมฝกึอบรมเกนิจํานวน 
    ระบบจะปดิการชําระเงินอตัโนมตัเิมือ่มผีูช้าํระเงนิครบตามจํานวนที่กาํหนด หลังจาก 
   นั้นจะไมส่ามารถชําระค่าลงทะเบียนได ้ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 
 

ไมส่ามารถรับชาํระคา่ลงทะเบยีนหนา้งาน เนือ่งจากทางโครงการฯ  
ไมส่ามารถออกใบเสรจ็รับเงนิใหไ้ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อผู้สมัคร หมายเหตุ
1 กาฬสินธ์ุ อ.คําม่วง เทศบาลตําบลคําม่วง ธันทิวา ชุมแวงวาปี ชําระเงินแล้ว
2 กาฬสินธ์ุ อ.คําม่วง เทศบาลตําบลคําม่วง นายติยานนท์ แสงบุตร ชําระเงินแล้ว
3 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.ดงพยุง นางบังอร  แก้วอุดม ชําระเงินแล้ว
4 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.ดงพยุง นางสาวศรัญญา  แจ่มสุวรรณ์ ชําระเงินแล้ว
5 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.นาจําปา นาง  สุนันทนา  สารขันธ์ ชําระเงินแล้ว
6 กาฬสินธ์ุ อ.ดอนจาน อบต.นาจําปา นาง  มยุรี  บุญศิริกร ชําระเงินแล้ว
7 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู เทศบาลตําบลนาคู นางกานต์ธีรา ยะพลหา ชําระเงินแล้ว
8 กาฬสินธ์ุ อ.นาคู เทศบาลตําบลนาคู นายวิชัย มูลสาระ ชําระเงินแล้ว
9 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลตําบลนาจารย์ นายพีรวัฒน์ ปรีวาสนา ชําระเงินแล้ว

10 กาฬสินธ์ุ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ นางสาวสุมาลี เรืองไชย ชําระเงินแล้ว
11 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลตําบลหัวนาคํา นายทศพล ภูทองเงิน ชําระเงินแล้ว
12 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลตําบลหัวนาคํา นางวลัยลักษณ์ สาริกะภูติ ชําระเงินแล้ว
13 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลตําบลอุ่มเม่า นางสาวเอื้องฟ้า  ภูกิ่งเงิน ชําระเงินแล้ว
14 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด เทศบาลตําบลอุ่มเม่า นางทานตะวัน  สิงห์หาบุตร ชําระเงินแล้ว
15 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.นาดี นางสาว ทรงพรรณ  ภูงามเงิน ชําระเงินแล้ว
16 กาฬสินธ์ุ อ.ยางตลาด อบต.นาดี นางสาว สุธิดา  หนองภักดี ชําระเงินแล้ว
17 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองบัว นางสาวสุมลรัตน์  อัศวภูมิ ชําระเงินแล้ว
18 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองบัว นางรุ่งทิวา  พิชัยชม ชําระเงินแล้ว
19 กาฬสินธ์ุ อ.หนองกุงศรี เทศบาลตําบลหนองบัว นางสาวธิดาพร  คําภักดี ชําระเงนิแล้ว
20 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.กุดเพียขอม นางเรวดี  ดวงสุวรรณ์ ชําระเงินแล้ว
21 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.กุดเพียขอม นางพรรณี  คําระกาย ชําระเงินแล้ว
22 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.กุดเพียขอม นางณิชนันท์  เวียงแก้ว ชําระเงินแล้ว
23 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.กุดเพียขอม นายวิโรจน์ เหง้ามูล ชําระเงินแล้ว
24 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.วังแสง นายอดิศักด์ิ บุตรี ชําระเงินแล้ว
25 ขอนแก่น อ.ชนบท อบต.วังแสง นางกาญจนา ดงเจริญ ชําระเงินแล้ว
26 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.นาหนองทุ่ม นางเนตรดาว แสนเภา ชําระเงินแล้ว
27 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.นาหนองทุ่ม นายฐิติวัฒน์ ชะรา ชําระเงินแล้ว
28 ขอนแก่น อ.ชุมแพ อบต.นาหนองทุ่ม น.ส.รุ่งนฐา ม่วงภูเขียว ชําระเงินแล้ว
29 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.คําแมด นายสนทยา อินทะมนต์ ชําระเงินแล้ว
30 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.คูคํา นางพรเพ็ญ  สาเสน ชําระเงินแล้ว
31 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.คูคํา น.ส.ฑิตยาภรณ์  มะหลัด ชําระเงินแล้ว
32 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.คูคํา จ่าเอกเชิดศักด์ิ  คํามูลแสน ชําระเงินแล้ว
33 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.ห้วยเตย นางสาวสุปิญญา มุงคุณคําชาว ชําระเงินแล้ว
34 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.ห้วยเตย นางสาวนุชรินทร์ นาหนองตูม ชําระเงินแล้ว

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อผู้สมัคร หมายเหตุ
35 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.ห้วยเตย นางอังคณา จงภักกลาง ชําระเงินแล้ว
36 ขอนแก่น อ.ซําสูง อบต.ห้วยเตย นางสาวระพพร ตังตา ชําระเงินแล้ว
37 ขอนแก่น อ.พล เทศบาลเมืองเมืองพล นายณรงค์ศักด์ิ  พฤกษา ชําระเงินแล้ว
38 ขอนแก่น อ.พล เทศบาลเมืองเมืองพล นายพิสิฐ วัสวงค์ ชําระเงินแล้ว
39 ขอนแก่น อ.พล เทศบาลเมืองเมืองพล นางสาวพมลพร ทินก้อง ชําระเงินแล้ว
40 ขอนแก่น อ.พล เทศบาลเมืองเมืองพล นางดวงกมล พิมพ์วงศ์ ชําระเงินแล้ว
41 ขอนแก่น อ.พล เทศบาลเมืองเมืองพล น.ส.จิรานิตย์ อรรคนิตย์ ชําระเงินแล้ว
42 ขอนแก่น อ.พล เทศบาลเมืองเมืองพล นายวสันต์ บุญหล้า ชําระเงินแล้ว
43 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.ภูห่าน นางสาวเด่นฤดี สียางนอก ชําระเงินแล้ว
44 ขอนแก่น อ.สีชมพู อบต.ภูห่าน นายอร่าม ผาไหม ชําระเงินแล้ว
45 ขอนแก่น อ.หนองสองห้อง อบต.โนนธาตุ นางพรพิมล หงษ์ศรี ชําระเงินแล้ว
46 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านกอก นางอมรา   เจริญเขตร์ ชําระเงินแล้ว
47 ชัยภูมิ อ.จัตุรัส อบต.บ้านกอก น.ส.พิมพ์ใจ  สุขจํานงค์ ชําระเงินแล้ว
48 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ นายชํานาญ แถวไธสง ชําระเงินแล้ว
49 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลตําบลธาตุพนมใต้ จ่าเอก เอกวิน สุวรรณสิงห์ ชําระเงินแล้ว
50 นครพนม อ.ธาตุพนม เทศบาลตําบลฝั่งแดง น.ส.จุไรรัตน์ ปรัญญา ชําระเงินแล้ว
51 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.กุตาไก้ น.ส.นงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์ ชําระเงินแล้ว
52 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.กุตาไก้ น.ส.วรรณเพ็ญ  อาจศรี ชําระเงินแล้ว
53 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.กุตาไก้ น.ส.เสาวนีย์  ทิงสุข ชําระเงินแล้ว
54 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.มหาชัย นางสาวนารี ไตรแก้ว ชําระเงินแล้ว
55 นครพนม อ.เมืองนครพนม อบต.คําเตย นางสาวระพีพร คณะพล ชําระเงินแล้ว
56 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.หาดแพง นาย ศราวุธ  แสนโสม ชําระเงินแล้ว
57 นครพนม อ.ศรีสงคราม อบต.หาดแพง นางสาว อุไรวรรณ  พิลาทา ชําระเงินแล้ว
58 นครราชสีมา อ.คง อบต.ขามสมบูรณ์ นางสาวจิราพัชร  ฝอฝน ชําระเงินแล้ว
59 นครราชสีมา อ.คง อบต.ขามสมบูรณ์ นางสาวบัวพา  ไชยประดิษ ชําระเงินแล้ว
60 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด นางชรินันท์ วงศ์สาโรจน์ ชําระเงินแล้ว
61 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด น.ส.เจนจิรา วิชาภรณ์ ชําระเงินแล้ว
62 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด นางบุษบา บุญประกอบ ชําระเงินแล้ว
63 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด น.ส. ไปรยา ไกรฤกษ์ ชําระเงินแล้ว
64 นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด นางเนตรนภา เนตรคุณ ชําระเงินแล้ว
65 นครราชสีมา อ.พิมาย เทศบาลตําบลรังกาใหญ่ นาง อมร ศรีเมือง ชําระเงินแล้ว
66 นครราชสีมา อ.พิมาย อบต.หนองระเวียง นางธัญชนก สันชัย ชําระเงินแล้ว
67 บึงกาฬ อ.เซกา เทศบาลตําบลท่าสะอาด นางสาวพัชรียา อินทร์งาม ชําระเงินแล้ว
68 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย เทศบาลตําบลโซ่พิสัย นายอํานาจ วงศ์ภูมี ชําระเงินแล้ว
69 บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย เทศบาลตําบลโซ่พิสัย พ.จ.ท. ปราสาทไชย เกล็ดงูเหลือม ชําระเงินแล้ว
70 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลเทศบาลตําบลโนนสว่าง นางสาวรจนา ศรีเทียน ชําระเงินแล้ว
71 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลเทศบาลตําบลโนนสว่าง นางสาวกรรณิกา  ม่วงแก้ว ชําระเงินแล้ว
72 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลบึงกาฬ นายณรงค์ฤทธ์ิ  โพธ์ิสว่าง ชําระเงินแล้ว



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อผู้สมัคร หมายเหตุ
73 บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เทศบาลตําบลหอคํา นายอํานาจ วิธุระ ชําระเงินแล้ว
74 บึงกาฬ อ.ศรีวิไล เทศบาลตําบลศรีวิไล น.ส.มนัญชยา ไชยะเดช ชําระเงินแล้ว
75 บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.สระบัว นาง  กานต์ตนิษฐ์  คุณนาเมือง ชําระเงินแล้ว
76 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.โคกตูม นางสาววัฒระวี  ราชประโคน ชําระเงินแล้ว
77 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.โคกย่าง นางสาวลัดดาวัลย์ โพธ์ิงาม ชําระเงินแล้ว
78 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.โคกย่าง นางสาวปวีณา  อาจทวีกุล ชําระเงินแล้ว
79 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.โคกย่าง นางชลนิภา เสมอภาค ชําระเงินแล้ว
80 บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย อบต.โคกย่าง นางสาววาสนา  แก้วอําไพ ชําระเงินแล้ว
81 เพชรบูรณ์ อ.นํ้าหนาว อบต.นํ้าหนาว น.ส.ชนัญชิดา คํายัง ชําระเงินแล้ว
82 เพชรบูรณ์ อ.นํ้าหนาว อบต.นํ้าหนาว นางมลิวรรณ์ วังคีรี ชําระเงินแล้ว
83 เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อบต.นํ้าก้อ นส.อาภัสรา กองทอง ชําระเงินแล้ว
84 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.กุดรัง น.ส. รภีพร นามโคตร ชําระเงินแล้ว
85 มหาสารคาม อ.กุดรัง อบต.กุดรัง นางรัตติรดา วงษ์ชารี ชําระเงินแล้ว
86 มหาสารคาม อ.แกดํา อบต.วังแสง นางมะลิวรรณ ขันชะพัฒน์ ชําระเงินแล้ว
87 มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อบต.เขวาไร่ นางบุษกร  สมประสงค์ ชําระเงินแลว้
88 มหาสารคาม อ.เชียงยืน เทศบาลตําบลเชียงยืน นางกรุณา ทวีสิทธ์ิ ชําระเงินแล้ว
89 มหาสารคาม อ.นาเชือก เทศบาลตําบลนาเชือก นางสาวบังอรรัตน์  ยุบลพันธ์ุ ชําระเงินแล้ว
90 มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม นายวัชรพงศ์ สุบินยัง ชําระเงินแล้ว
91 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลตําบลกกตูม นางรัตนา  นิระราช ชําระเงินแล้ว
92 มุกดาหาร อ.ดงหลวง เทศบาลตําบลกกตูม น.ส.ยุพราช  ชาวดง ชําระเงินแล้ว
93 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลคําป่าหลาย นางสาวผ่องพรรณ รัชบัวชุม ชําระเงินแล้ว
94 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลนาโสก น.ส.ณัฐธิญากร ปากหวาน ชําระเงินแล้ว
95 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลนาโสก นางสาวปิยนุช นาโสก ชําระเงินแล้ว
96 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลบางทรายใหญ่ นางสาวออมทรัพย์ เวชยันต์วาณิชชัย ชําระเงินแล้ว
97 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลบางทรายใหญ่ นางสาว จันดา แสนต่างใจ ชําระเงินแล้ว
98 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร เทศบาลตําบลโพนทราย น.ส.วิลาวรรณ วัฒนประกาย ชําระเงินแล้ว
99 มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร อบต.นาสีนวล นายวัฒยากรณ์ แน่นอุดร ชําระเงินแล้ว

100 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลตําบลภูวง นางสาวจิราภัทร  จันปุ่ม ชําระเงินแล้ว
101 มุกดาหาร อ.หนองสูง เทศบาลตําบลภูวง นายอาริสชญา  จําปา ชําระเงินแล้ว
102 มุกดาหาร อ.หนองสูง อบต.หนองสูงใต้ นายทฤษฎี กลางประพันธ์ ชําระเงินแล้ว
103 ยโสธร อ.ทรายมูล เทศบาลตําบลทรายมูล นางอาบเดือน สุภาพ ชําระเงินแล้ว
104 ยโสธร อ.ทรายมูล เทศบาลตําบลทรายมูล นางปิยมาส  บัวมี ชําระเงินแล้ว
105 ยโสธร อ.ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ นางสาวณัฐชานันท์ ธนาคุณ ชําระเงินแล้ว
106 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลตําบลตาดทอง จ่าสิบเอกฉัตรมงคล สีนาค ชําระเงินแล้ว
107 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลตําบลตาดทอง นายอรุณชัย ปราบโสม ชําระเงินแล้ว
108 ยโสธร อ.เมืองยโสธร เทศบาลตําบลตาดทอง นายอรรคเดช เวชกามา ชําระเงินแล้ว
109 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองคู นางสาวฐานิตา หมุนลี ชําระเงินแล้ว
110 ยโสธร อ.เมืองยโสธร อบต.หนองคู นางสาวไพฑูรย์ อดกลั้น ชําระเงินแล้ว
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111 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลศรีแก้ว นางสาวยวนใจ อุ่นคํา ชําระเงินแล้ว
112 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลศรีแก้ว จ่าเอกวีระศักด์ิ จันทร์ช่างทอง ชําระเงินแล้ว
113 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลสวาท นาย วสันต์ รักถ่ิน ชําระเงินแล้ว
114 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลสวาท น.ส. ปวัณรัตน์ ทศรักษา ชําระเงินแล้ว
115 ยโสธร อ.เลิงนกทา เทศบาลตําบลสวาท นาย พิชิฏ ไชยสัจ ชําระเงินแล้ว
116 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน นางสาวพรรณี  เครืฎ่องพาที ชําระเงินแล้ว
117 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลจตุรพักตรพิมาน นางสาวจารุวรรณ  ละอองเอก ชําระเงินแล้ว
118 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลลิ้นฟ้า น.ส.ดารารัตน์ บุตรคาน ชําระเงินแล้ว
119 ร้อยเอ็ด อ.จตุรพักตรพิมาน เทศบาลตําบลลิ้นฟ้า นางปริชาติ นามโร ชําระเงินแล้ว
120 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.พระเจ้า นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยยศ ชําระเงินแล้ว
121 ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.พระเจ้า นายเวซิน เอกวงษา ชําระเงินแล้ว
122 ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี เทศบาลตําบลนิเวศน์ นายอาชว์  แสนจันทร์ ชําระเงินแล้ว
123 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง นางสาว ฉัตรญาดา คูนาดี ชําระเงินแล้ว
124 ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง นาย เฉลิมชัย  ธนะชัย ชําระเงินแล้ว
125 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง นางวิจิตรา  แสนเมืองชิน ชําระเงินแล้ว
126 ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง นายพิณ  แป้นสุขา ชําระเงินแล้ว
127 ร้อยเอ็ด อ.เมืองสรวง เทศบาลตําบลกกกุง นางสาววรรณกร ภูต้องลม ชําระเงินแล้ว
128 ร้อยเอ็ด อ.เมืองสรวง เทศบาลตําบลเมืองสรวง นางสาวสุพรรณา  หารไกร ชําระเงินแล้ว
129 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุ่งกุลา นาย ดนัย มูลลา ชําระเงินแล้ว
130 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุ่งกุลา นายอร่ามพงษ์ เวียงแก้ว ชําระเงินแล้ว
131 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุ่งกุลา นางสาวนิตยา  ไชยา ชําระเงินแล้ว
132 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุ่งหลวง นางสว่าง สาคร ชําระเงินแล้ว
133 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุ่งหลวง น.ส.ราณี วรรณมหินทร์ ชําระเงินแล้ว
134 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุ่งหลวง นายพีรพงษ์ บัวไข ชําระเงินแล้ว
135 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ นาง ขนิษฐา ชมภูวิเศษ ชําระเงินแล้ว
136 ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ นาง พัทธรียา วะโรรส ชําระเงินแล้ว
137 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.หน่อม นางรัตน์ดา  จันทะสอน ชําระเงินแล้ว
138 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.หน่อม นางโสภิน  จิตไพศาล ชําระเงินแล้ว
139 ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ อบต.หน่อม นางสาวลําพูน  หมุนอุดม ชําระเงินแล้ว
140 เลย อ.เมืองเลย เทศบาลตําบลนํ้าสวย นางสาวเนตรชนก พันลูกท้าว ชําระเงินแล้ว
141 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.กู่ นางสาวนิศามณี เหล่าเลิศ ชําระเงินแล้ว
142 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.กู่ นางสาวยุตนันต์ คําพีระ ชําระเงินแล้ว
143 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.กู่ นางสมคิด อสิพงษ์ ชําระเงินแล้ว
144 ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ อบต.กู่ นางสาวเทียนทอง อุปครุฑ ชําระเงินแล้ว
145 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ นางอัญชุลีกร  โสดาลี ชําระเงินแล้ว
146 ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองไฮ ว่าที่ ร.ต. อุดมชัย  ประเสริฐชัยโชคดี ชําระเงินแล้ว
147 สกลนคร อ.กุสุมาลย์ อบต.นาเพียง นางพรสมัย  กุหลาบวงษ์ ชําระเงินแล้ว
148 สกลนคร อ.โคกศรีสพุรรณ เทศบาลตําบลตองโขบ นางสาวทิพย์สุดา โคตรวิชัย ชําระเงินแล้ว
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149 สกลนคร อ.พรรณานิคม เทศบาลตําบลนาใน น.ส.กิรณา จันทร์มาลา ชําระเงินแล้ว
150 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.บะฮี นางสาวยุวดี อุเทนสุต ชําระเงินแล้ว
151 สกลนคร อ.พรรณานิคม อบต.วังยาง นางสุภาวดี โยตะสิงห์ ชําระเงินแล้ว
152 สกลนคร อ.พังโคน เทศบาลตําบลพังโคนศรีจําปา นาง ประภาพร วิชนา ชําระเงินแล้ว
153 สกลนคร อ.พังโคน เทศบาลตําบลไฮหย่อง น.ส.ปวีณา ศรีสร้อย ชําระเงินแล้ว
154 สกลนคร อ.พังโคน เทศบาลตําบลไฮหย่อง นายอรรถวุธ สัพโส ชําระเงินแล้ว
155 สกลนคร อ.พังโคน เทศบาลตําบลไฮหย่อง นายศราวุธ  ตาสว่าง ชําระเงินแล้ว
156 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลตําบลโคกภู นายอภิวัฒน์ บู่ทองมา ชําระเงินแล้ว
157 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลตําบลโคกภู นางสาวณัฐชยา เดชธิสา ชําระเงินแล้ว
158 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลตําบลโคกภู นายจุมพล ทัศคร ชําระเงินแล้ว
159 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลตําบลโคกภู นายธนวัฒน์ เครือบุดดี ชําระเงินแล้ว
160 สกลนคร อ.ภูพาน เทศบาลตําบลโคกภู นายศิริ เรืองจรัส ชําระเงินแล้ว
161 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร เทศบาลตําบลหนองลาด นางสาวศรินธร จันทิ ชําระเงินแล้ว
162 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลตําบลหนองแวง น.ส.ภิภาพรรณ ศรีพรมษา ชําระเงินแล้ว
163 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลตําบลหนองแวง นายโรมรัน ไม้แสนดี ชําระเงินแล้ว
164 สกลนคร อ.วานรนิวาส เทศบาลตําบลหนองแวง นางนวลศรี  คณะเมือง ชําระเงินแล้ว
165 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ธาตุ นางอัจฉรา  โพธินี ชําระเงินแล้ว
166 สกลนคร อ.วานรนิวาส อบต.ธาตุ น.ส.กัญญาภัทร  แสงจันทร์ ชําระเงินแล้ว
167 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลตําบลหนองลาด นางสาวชุติมา เหมะธุลิน ชําระเงินแล้ว
168 สกลนคร อ.วาริชภูมิ เทศบาลตําบลหนองลาด นางสาวศิวาพร โคตรวิชา ชําระเงินแล้ว
169 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน เทศบาลตําบลดอนเขือง นางรุ่งนภา ยนพันธ์ ชําระเงินแล้ว
170 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน นส.วงศิรัตน์ จันทร์แก้ว ชําระเงินแล้ว
171 สกลนคร อ.สว่างแดนดิน อบต.ตาลโกน นางนวลนภา  ไชยทะ ชําระเงินแล้ว
172 สกลนคร อ.อากาศอํานวย เทศบาลตําบลอากาศอํานวย นาย จุนทการ  จั่นสําอางค์ ชําระเงินแล้ว
173 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลตําบลคลองยาง นาย ธีรเชษฐ์  ด่ืนตา ชําระเงินแล้ว
174 สุโขทัย อ.สวรรคโลก เทศบาลตําบลคลองยาง นางสาว วิชญาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ ชําระเงินแล้ว
175 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โคกม่วง นางศิริพร พลบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
176 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โคกม่วง นางสาวสุภาภรณ์  กองอ้น ชําระเงินแล้ว
177 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โคกมว่ง นายสุวิทย์  ศรีทะ ชําระเงินแล้ว
178 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โคกม่วง นางยุพาพร  แพนดร ชําระเงินแล้ว
179 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โคกใหญ่ นายชาญชัย ชัยทองคํา ชําระเงินแล้ว
180 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โคกใหญ่ นายกฤษฎากร  ดอนศรีโคตร ชําระเงินแล้ว
181 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบจ.หนองบัวลําภู นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ชําระเงินแล้ว
182 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบจ.หนองบัวลําภู นายรัตน์  ดํารงค์กูลสมบัติ ชําระเงินแล้ว
183 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบจ.หนองบัวลําภู นายวรวุฒิ  ศุนย์จันทร์ ชําระเงินแล้ว
184 หนองบัวลําภู อ.เมืองหนองบัวลําภู อบจ.หนองบัวลําภู นายปประวิทย์  ไพรจันทร์ ชําระเงินแล้ว
185 อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ อบจ.อํานาจเจริญ น.ส.ญาณาธิป  สุนาวงค์ ชําระเงินแล้ว
186 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.คําด้วง น.ส.สุพรรณนีย์ ศรีสุราช ชําระเงินแล้ว
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187 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.คําด้วง น.ส.นุชนารถ  วงษ์แก้ว ชําระเงินแล้ว
188 อุดรธานี อ.บ้านผือ อบต.คําด้วง น.ส.มณฐกาญจน์  กิจนุกร ชําระเงินแล้ว
189 อุดรธานี อ.เพ็ญ อบต.นาพู่ นาง ชุรีย์ภร บุรณพิพัฒน์ ชําระเงินแล้ว
190 อุดรธานี อ.เพ็ญ อบต.สุมเส้า นางสาว พรลัดดา  โถหินัง ชําระเงินแล้ว
191 อดุรธานี อ.เพ็ญ อบต.สุมเส้า นายอัศฎา  บุญเพ็ง ชําระเงินแล้ว
192 อุดรธานี อ.หนองหาน เทศบาลตําบลหนองไผ่ น.ส.ชนาภัทร  ทันที ชําระเงินแล้ว
193 อุดรธานี อ.หนองหาน เทศบาลตําบลหนองไผ่ นายอดิศักด์ิ  บัณฑิตรักการค้า ชําระเงินแล้ว
194 อุบลราชธานี อ.เข่ืองใน อบต.โนนรัง นางอิศราภรณ์  บุ้งทอง ชําระเงินแล้ว
195 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม เทศบาลตําบลบัวงาม นางสาวฐิติรัตน์   ทาระนัด ชําระเงินแล้ว
196 อุบลราชธานี อ.เดชอุดม เทศบาลตําบลบัวงาม นางจําปี   ขจรฟุ้ง ชําระเงินแล้ว
197 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บ้านแมด นายสุระชัย พันธ์นิล ชําระเงินแล้ว
198 อุบลราชธานี อ.บุณฑริก อบต.บ้านแมด นายชาติชาย สีหล้า ชําระเงินแล้ว
199 อุบลราชธานี อ.วารินชําราบ เทศบาลตําบลคําขวาง นางเยาวลักษณ์ ทองดี ชําระเงินแล้ว
200 นางสาววนิดา เกษางาม ชําระเงินแล้ว
201 นายรณยุทธ  จุลอักษร ชําระเงินแล้ว
202 นางสุภัทธิญา  เจริญสุข ชําระเงินแล้ว
203 นางสาวสุจิตรา  แผลงฤทธ์ิ ชําระเงินแล้ว
204 นายวุฒินันท์  จันทร์เขียว ชําระเงินแล้ว
205 นางสาวพัชรีพร  จิตรดี ชําระเงินแล้ว
206 นางอรวรรณ อัคนิจ ชําระเงินแล้ว
207 นางพรพรรณ  คงสมกัน ชําระเงินแล้ว
208 นายพรชัย แสนเสิก ชําระเงินแล้ว
209 นายกิติพันธ์  สมรฤทธ์ิ ชําระเงินแล้ว
210 นายอมรชัย  จันทรโคตร ชําระเงินแล้ว
211 นายมานัส  พรรณะ ชําระเงินแล้ว
212 นายไพรัตน์  ทุลันไธสง ชําระเงินแล้ว
213 นางสาว สุธาสินี  วงษ์อู่ทอง ชําระเงินแล้ว
214 นายสมชาย ปัญญา ชําระเงินแล้ว
215 น.ส.รุ่งนภา ทินราช ชําระเงินแล้ว
216 นางมะลินดา จันทร์หล้า ชําระเงินแล้ว
217 นางจําปี  วงศ์แข ชําระเงินแล้ว
218 นส.รําไพพรรณ ธรรมวงศ์ ชําระเงินแล้ว
219 สิบเอกทนงศักด์ิ  จรแก้ว ชําระเงินแล้ว
220 นายณัฐชัย  วิเศษ ชําระเงินแล้ว
221 นางชุติมา  ศูนย์จันทร์ ชําระเงินแล้ว
222 นางรุจิรา ทิพชาติ ชําระเงินแล้ว
223 นางมัญชรีญา ทองธิราช ชําระเงินแล้ว
224 นางสาว พรธิดา  ม่อมพะเนาว์ ชําระเงินแล้ว
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225 น.ส.ศุภางค์  จรบุรมย์ ชําระเงินแล้ว
226 น.ส.พงษ์นิภา อุปพงษ์ ชําระเงินแล้ว
227 นางจุฬารัตน์ พรมชัย ชําระเงินแล้ว
228 นางกนกรัตน์ จําเริญพัฒน์ ชําระเงินแล้ว
229 นางวิจิตรกมล มะราชารี ชําระเงินแล้ว
230 นางสุภาภรณ์ ประเสริฐสุข ชําระเงินแล้ว
231 นายชัยวิทย์ ประเสริฐสุข ชําระเงินแล้ว
232 นางสาววิลาวรรณ์ โพธิบุรี ชําระเงินแล้ว
233 นางอรัญญา  ไนยะกูล ชําระเงินแล้ว
234 นางนิตยา  แข่งขัน ชําระเงินแล้ว
235 นางรักชนก  เคนทวาย ชําระเงินแล้ว
236 น.ส.ณัฐพัชร์ รุ่งเรืองงามชีพ ชําระเงินแล้ว
237 น.ส.วันวิสาข์  ศรีภูวงศ์ ชําระเงินแล้ว
238 นส.รัชดา ศรีสว่างวงศ์ ชําระเงินแล้ว
239 นส.วิมาน อิ่มถวิล ชําระเงินแล้ว
240 นส.ธิราพร สอนบุญตา ชําระเงินแล้ว
241 นางตันหยง  จําปาศัก ชําระเงินแล้ว
242 นางสาวกัลย์ณภัส สุพร ชําระเงินแล้ว
243 นางสาวจตุราภรณ์ เช้ือวังคํา ชําระเงินแล้ว
244 ส.อ.สุรศักด์ิ ประทุมศรี ชําระเงินแล้ว
245 นางสิทธิรัตน์ แสงห้าว ชําระเงินแล้ว
246 นางสาวกันทิมา มิตรอุดม ชําระเงินแล้ว
247 นางสาวเยาวเรศ เคนโยธา ชําระเงินแล้ว
248 นางบุพริกา วงศ์บัว ชําระเงินแล้ว
249 นางสาวสุทธิรัตน์ ถนอมพร ชําระเงินแล้ว


