
 

คําชี้แจงโครงการฝกึอบรมเชิงปฏบิตัิการ ช้ีแจงวิธีการ ข้ันตอน และการใช้งานระบบ
ข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ (INFO) ประจําปี 2557 

 

1. ประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการฝกึอบรม เปน็รายช่ือผูช้ําระค่าลงทะเบียน ณ วันที่ 8  
    พฤษภาคม 2557 
 
2. สําหรับผู้ที่แจ้งยืนยันเข้ารับการฝกึอบรมที่ยังไม่ชําระค่าลงทะเบียนให้ดําเนินการให้     
    แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 
 
3. ผู้เข้าอบรมที่ชําระคา่ลงทะเบียนแล้วไมต่้องสําเนาใบชําระค่าลงทะเบียนส่งมาให้ทาง    
    โครงการฯ ให้นําสําเนาใบชําระค่าลงทะเบียนไปในวันฝกึอบรม  
 
4. การฝกึอบรมรบัจํานวนจํากดั กรณีมีผู้สนใจส่งแบบยนืยนัเข้าร่วมฝกึอบรมเกินจํานวน 
    ระบบจะปิดการชําระเงินอตัโนมัติเมื่อมีผู้ชําระเงินครบตามจํานวนทีก่ําหนด หลังจาก 
   นั้นจะไม่สามารถชําระค่าลงทะเบียนได ้ขออภัยไว ้ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 
 

ไม่สามารถรับชําระค่าลงทะเบียนหน้างาน เน่ืองจากทางโครงการฯ  
ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 น.ส.รุ่งนภา  ปุจฉาการณ์ เทศบาลตําบลแคมป์สน อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
2 นางสาวสุกัญญา  อุบลศักด์ิ อบต.วังบาล อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
3 น.ส.สุมาลี ถือศิลป์ อบต.วังบาล อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
4 น.ส.พรพรรณินทร์ ทองถ่วง อบต.วังบาล อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
5 น.ส.สุริยาภรณ์  เทพธานี อบต.วังบาล อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
6 นางสาวปาหนัน ท้าวเมือง อบต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
7 นางสาวรชตพร น้อยนิน อบต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
8 นาย สุทธิพงศ์  คงรอด อบต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคํา กาฬสินธ์ุ ชําระเงินแล้ว
9 นาง พศิมัย  คงรอด อบต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคํา กาฬสินธ์ุ ชําระเงินแล้ว

10 สมจิตร เสริฐผล อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธ์ุ ชําระเงินแล้ว
11 สุภา จินดามาตร อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธ์ุ ชําระเงินแล้ว
12 วรัญญา พิมะทิตย์ อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ กาฬสินธ์ุ ชําระเงินแล้ว
13 ธรรมสัจจา นกพุทธา อบต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
14 พิริยาพร ฉันพัฒนาพงศ์ อบต.ทา่นางแนว อ.แวงน้อย ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
15 นส. กนกศรี สนิทนิตย์ อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
16 พันจ่าเอกไพโรจน์ พลนงค์ อบต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
17 อบต.บ้านโนน อบต.บ้านโนน อ.ซําสูง ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
18 อบต.บ้านโนน อบต.บ้านโนน อ.ซําสูง ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
19 อบต.บ้านโนน อบต.บ้านโนน อ.ซําสูง ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
20 อบต.บา้นโนน อบต.บ้านโนน อ.ซําสูง ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
21 ลัดดาวัลย์ แก้วโคตร เทศบาลตําบลบ้านโต้น อ.พระยืน ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
22 นายสุเชฏฐ์  คันธา เทศบาลตําบลภูเวียง อ.ภูเวียง ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
23 นายณัฐชานนท์  ดีมีวงษ์ เทศบาลตําบลภูเวียง อ.ภูเวียง ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
24 นาง นวยนาด เกื้อหนุน อบต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชําระเงินแล้ว
25 นางธมกร ชัยมาตร อบต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชําระเงินแล้ว
26 นายไพรัช สนทอง เทศบาลตําบลโพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ นครพนม ชําระเงินแล้ว
27 นางลําดวน ทีสุกะ เทศบาลตําบลบ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม ชําระเงินแล้ว
28 นางสาวชลธิชา ทีสุกะ เทศบาลตําบลบ้านข่า อ.ศรีสงคราม นครพนม ชําระเงินแล้ว
29 นางสาวฐิติกานต์ เพ็งพะเนา เทศบาลตําบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
30 น.ส.รุ่งทิวา เขาโคกกรวด เทศบาลตําบลเมืองใหม่โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
31 น.ส.กรทิกา เชาว์พลกรัง เทศบาลตําบลเมืองใหม่โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
32 นายประวีย์ จันทร์แสง เทศบาลตําบลเมืองใหม่โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
33 นางปัทมาภรณ์ นามโส เทศบาลตําบลเมืองใหม่โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
34 น.ส.ประภาวรรณ  ศรีชุ่ม เทศบาลตําบลโคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
35 นางสาว รุ่งลาวัลย์ มียอด เทศบาลตําบลโคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (INFO)    ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 28- 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น



ลําดับท่ี ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
36 น.ส.ศศิธร  ถาจอหอ เทศบาลตําบลโคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
37 นส.นิตยา นอกพุดซา เทศบาลตําบลพุดซา อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
38 นส.สุดาวรรณ เอกตาแสง เทศบาลตําบลพุดซา อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
39 นส.บุศราพรรณ โอดกระโทก เทศบาลตําบลพุดซา อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
40 นางสาวจีรนันท์  ทีเกาะ เทศบาลตําบลสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
41 นายยุทธกิจ แย้มโคกสูง เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
42 นางวิภารัตน์ แป้นหมื่นไวย อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
43 นางเพลินจันทร์ ภคจิรัฐิติกุล อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
44 นางสาวธัญธนาภา โสทะรักษ์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
45 นายสุรวุธ บูรณาศานติคุปต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
46 นางศิริวรรณ  ชาติพุดซา อบต.หนองจะบก อ.เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
47 น.ส.นารีรัตน์  จันทนันท์ อบต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
48 นส.ปิยนุช หมื่นศักด์ิสุระ อบต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
49 นางสาว จีรนันท์ ชุ่มคุณ เทศบาลตําบลเมืองยาง อ.เมืองยาง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
50 นางสมจิตร ป้อมชัย เทศบาลตําบลเมืองยาง อ.เมืองยาง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
51 นางเรณู นาคหนองหาญ เทศบาลตําบลเสิงสาง อ.เสิงสาง นครราชสีมา ชําระเงินแลว้
52 น.ส.อจิมา สียางนอก เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
53 น.ส.เปียแก้ว ศรีมาตย์กุล เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
54 นางสาวปิยภรณ์  พรมสุภาพ อบต.โนนสําราญ อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
55 นายสราวุธ  หงษ์วิเศษ อบต.โนนสําราญ อ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
56 นางระวิวรรณ เขตคาม เทศบาลตําบลโนนแดง อ.โนนแดง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
57 จ.อ.วีรพล กลุแก้ว เทศบาลตําบลโคกสวาย อ.โนนไทย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
58 นางธัญลักษณ์ ชาติไชยโย เทศบาลตําบลโคกสวาย อ.โนนไทย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
59 นางกรกมล ทิพวัฒน์ เทศบาลตําบลโนนไทย อ.โนนไทย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
60 จ.อ.จตุรงค์ โพธิ เทศบาลตําบลโนนไทย อ.โนนไทย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
61 นางสาวเนตรชนก  จากโคกสูง เทศบาลตําบลบัลลังก์ อ.โนนไทย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
62 นางสาวสุดารัตน์  โพธ์ิถาวร เทศบาลตําบลบัลลังก์ อ.โนนไทย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
63 นางนันทกานต์  เลากลาง เทศบาลตําบลด่านคล้า อ.โนนสงู นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
64 นายอัศวิน ประกอบผล เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
65 นายสําราญ  ปาปะเส เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
66 นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
67 นางลาวัณย์ แดนสีแก้ว เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
68 น.ส.สกาวรัตน์ บูรณดี เทศบาลตําบลปะทาย อ.ประทาย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
69 นางธัญญลักษณ์ จันทสิงห์ เทศบาลตําบลปะทาย อ.ประทาย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
70 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ลภัสรดา บุรพงษ์เศรษฐ์ เทศบาลตําบลตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
71 น.ส. ไอญดาลิญท์ ธนพลวัชท์ เทศบาลตําบลตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
72 นายยุทธพงค์ กระแจะจวง อบต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
73 นางสาวจุรีพร จงจอหอ อบต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว



ลําดับท่ี ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74 สิบเอกเทวัญ เชาว์วัลลิ์ อบต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
75 ว่าที่ ร.ต.วัชรพงษ์ ประถมบูรณ์ เทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
76 นส.ลาวัลย์ ศรีสังข์สุวรรณ อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
77 นส.นฤมล อุปรา อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
78 น.ส.นิภาพร เทนไธสง เทศบาลตําบลขุย อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
79 นางสุปรียา มูลจันทร์ เทศบาลตําบลขุย อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
80 นางสาวศุภนารี จิตเงินมะดัน เทศบาลตําบลขุย อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
81 นางสาวมะลิ ฤทธ์ิไธสง เทศบาลตําบลขุย อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
82 น.ส.สุดาวดี ปีตะเสน เทศบาลตําบลขุย อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
83 นพเกล้า  พานธุวงศ์ อบต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
84 สุกัญญา  ภูษาแก้ว อบต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
85 กฤษณะ  ตระกูลแก้วคํา อบต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
86 นาย สุบรรณ์ หินนนท์ เทศบาลตําบลสีดา อ.สีดา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
87 น.ส. ดาวเรือง มารัตนะ เทศบาลตําบลสีดา อ.สีดา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
88 น.ส.นงคราญ เหล่าอัน เทศบาลตําบลหนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
89 พงษ์สว่าง    อริยชาติ เทศบาลตําบลอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
90 น.ส.เจนจิรา เสาวพันธ์ เทศบาลตําบลโกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
91 น.ส.พรพิมล ศิลากุล เทศบาลตําบลอุดมธรรม อ.กระสัง บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
92 น.ส.สุภาพร กิรัมย์ เทศบาลตําบลอุดมธรรม อ.กระสัง บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
93 นางอภัยวรรณ  บุญมาก อบต.ห้วยสําราญ อ.กระสัง บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
94 นางนภสร  สุขใส อบต.ห้วยสําราญ อ.กระสัง บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
95 นางพิมชนก ภักดีภาร อบต.ปะเคียบ อ.คูเมือง บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
96 นางโสภิดา สุริเตอร์ เทศบาลตําบลชํานิ อ.ชํานิ บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
97 นายอภิวัฒน์ บุบผา อบต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
98 นายอิศรา  ศรีธีระวิโรจน์ เทศบาลตําบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
99 นางฐณิชชา แจ่มประโคน อบต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว

100 นางนุชนาฏ ชาญรัมย์ เทศบาลตําบลทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
101 น.ส.ธชษร  บุญเพิ่ม อบต.หินโคน อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
102 นางสงวน  ด้วงเอก อบต.หินโคน อ.ลําปลายมาศ บรุีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
103 นางสาวสายเพชร  ห่วงประโคน เทศบาลตําบลโคกเหล็ก อ.ห้วยราช บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
104 นางนริศรา  สินศิริ เทศบาลตําบลโคกเหล็ก อ.ห้วยราช บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
105 นางวันเพ็ญ ทิพย์สีราช อบต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ชําระเงินแล้ว
106 นายวสรรช์ อันนอก อบต.วังแสง อ.แกดํา มหาสารคาม ชําระเงินแล้ว
107 นางจริยา ศรีประทุม เทศบาลตําบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม ชําระเงินแล้ว
108 นายณัฐนนท์ ทับละ อบต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชําระเงินแล้ว
109 นางสาวปภาดา ถ่อเงิน อบต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล มุกดาหาร ชําระเงินแล้ว
110 นายประทีป คําหล่อ อบต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล มุกดาหาร ชําระเงินแล้ว
111 น.ส.สุรัตดา  คําสืบ เทศบาลตําบลพนมไพร อ.พนมไพร ร้อยเอ็ด ชําระเงินแล้ว
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112 นางสาวสิริสุดา  มหาลวเลิศ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
113 นางอําพร เครือบุตร เทศบาลตําบลนํ้าคํา อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
114 นายธีรภัทร คลธา เทศบาลตําบลนํ้าคํา อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
115 นางสาวดารุณีย์ ทองยุ้น เทศบาลตําบลนํ้าคํา อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
116 นางดวงใจ จันทร์ส่อง เทศบาลตําบลนํ้าคํา อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
117 นางจันทราภรณ์  นาประเสริฐ เทศบาลตําบลนํ้าคํา อ.เมอืงศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
118 นางทักษพร  ทองคํา เทศบาลตําบลนํ้าคํา อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
119 นายธนาพล รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร อบต.ตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
120 นางจิรารัตน์  แดงสกุล อบต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
121 น.ส.นิธิมา ศิลาวงศ์ อบต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
122 นางสาวขวัญฤทัย  คงทอง เทศบาลตําบลไพรบึง อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
123 นายณรงค์ศักด์ิ  เสนคราม เทศบาลตําบลไพรบึง อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
124 นางสาวศกุนตลา  ศรีเมือง อบต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
125 นางสาวศรีมาลา  ดวงมณี อบต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
126 นางอัมพร  ไชยโยธา อบต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
127 นายอุทัย สมบัติวงค์ อบต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
128 นายสัญญา สิงหชาติ เทศบาลตําบลโนนสูง อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
129 นางสมพร ร่วมสุข เทศบาลตําบลโนนสูง อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
130 นายอํานวย จันดี เทศบาลตําบลโนนสูง อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
131 นายราชันท์ สังฆ์เจริญธรรม เทศบาลตําบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
132 นางสาวจันธิดา ตวงทรัพย์ เทศบาลตําบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
133 นางสุชัญญารัตน์  เกิดกล้า อบต.ไพร อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
134 นายวัฒนา  ขันบรรจง อบต.ไพร อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
135 ว่าที่ร้อยเอ็ดวรพจน์  ศรีสุภาพ อบต.ไพร อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
136 นางสุรัสวดี  ภายอุ่ม อบต.ไพร อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
137 นางสาวจิริดาพรรณ  ศรกิจ เทศบาลตําบลบุสูง อ.วังหิน ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
138 นางสาวปิยธิดา   บรรณารักษ์ อบต.วังหิน อ.วังหิน ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
139 นางนวลจันทร์   หาสุข อบต.วังหิน อ.วังหิน ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
140 นาง อัจฉราภา สังข์สัมฤทธ์ิ อบต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
141 นางสาวสิตา  แก้วมา อบต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
142 นางภัทรสุดา  ขุนสวัสด์ิ อบต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
143 นางสมคิด ทองแป เทศบาลตําบลแต้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
144 นาง ชนนิกานต์ มูลธาร์ เทศบาลตําบลแต้ อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
145 นายสัมฤทธ์ิ ประคองใจ เทศบาลตําบลโคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
146 น.ส.นืภาพร  สิงห์ซอม เทศบาลตําบลกําแพง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
147 นางสาววาสนา พันธ์ุโอภาส เทศบาลตําบลฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ชําระเงินแล้ว
148 นางสาวรัตนา พรหมศรี เทศบาลตําบลฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ชําระเงินแล้ว
149 นางดลฤดี เมืองสูง อบต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ชําระเงินแล้ว
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150 น.ส.วิมลรัตน์ วภักด์ิเพชร อบต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ชําระเงินแล้ว
151 นายธัญวัฒน์ พรมศร อบต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง สุรินทร์ ชําระเงินแล้ว
152 นางสาวภัษราภรณ์ ทางดี อบต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง สุรินทร์ ชําระเงินแล้ว
153 นางธิวาพร ห่อทรัพย์ อบต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง สุรินทร์ ชําระเงินแล้ว
154 นายถิรายุ บุญประสิทธ์ิ อบต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง สุรินทร์ ชําระเงินแล้ว
155 นาย  ธีรพงศ์  ลาภมาก เทศบาลตําบลทุ่งศรีชุมพล อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ ชําระเงินแล้ว
156 นางนันวรัตน์  สังข์สาลี อบต.โพนครก อ.ท่าตูม สุรินทร์ ชําระเงินแล้ว
157 นางวรนิษฐา  สุราฤทธ์ิ อบต.โพนครก อ.ท่าตูม สุรินทร์ ชําระเงินแล้ว
158 นางสาวรัชญา  ปิยไพร เทศบาลตําบลกันตวจระมวล อ.ปราสาท สุรินทร์ ชําระเงินแล้ว
159 นางอริสา เย่ียมโพธ์ิศรี เทศบาลตําบลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู ชําระเงินแล้ว
160 นางระพีพรรณ ไชยพันธ์ เทศบาลตําบลนํ้าปลีก อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
161 นายเมธี สายสุด เทศบาลตําบลนํ้าปลีก อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
162 น.ส.พรพิมล ธิศาเวช เทศบาลตําบลนํ้าปลีก อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
163 นาง ปภัสสร วงศ์พิสิษฐิกุล อบต.คึมใหญ่ อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
164 นาย สัญชัย อุ่นวงศ์ อบต.คึมใหญ่ อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
165 นางฐิติรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ อบต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
166 นางสุริชยา สุขศิลป์ เทศบาลตําบลรัตนวารีศรีเจริญ อ.หัวตะพาน อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
167 นางพัฒชรินทร์ แพงไธสงค์ เทศบาลตําบลรัตนวารีศรีเจริญ อ.หัวตะพาน อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
168 น.ส.สุภรัตน์ พร้อมพรม เทศบาลตําบลหัวนา อ.เขมราฐ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
169 น.ส.ชญานันท์ สุภาษร เทศบาลตําบลหัวนา อ.เขมราฐ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
170 นางสาวศิริรัตน์  พลละคร อบต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
171 นางนุชิดา ยืดยาว อบต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
172 น.ส.เพชรลดา อัมพร อบต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
173 นางอัมรา จันทร์พวง เทศบาลตําบลโพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
174 นายสําเริง สมศรี เทศบาลตําบลโพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
175 น.ส.พรรณี พลแสน อบต.ตระการ อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
176 น.ส.สุพัฒน์ จันทร์เติบ อบต.ตระการ อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
177 นางสาวสุภางค์ ภูนะ เทศบาลตําบลนาเยีย อ.นาเยีย อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
178 นางสาวนงค์รักษ์ นีระมนต์ เทศบาลตําบลนาเยีย อ.นาเยีย อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
179 จินตนา คนใหญ่ อบต.กองโพน อ.นาตาล อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
180 นายสุพจน์ คนใหญ่ อบต.กองโพน อ.นาตาล อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
181 น.ส. เพ็ญพักตร์  ทองไทย เทศบาลตําบลแสนสุข อ.วารินชําราบ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
182 นางอภิสญา  กุลบุญญา เทศบาลตําบลแสนสุข อ.วารินชําราบ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
183 นางทิพวัน เกตุสิริ เทศบาลตําบลคํานํ้าแซบ อ.วารินชําราบ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
184 นางคนิตฐา คํายอด เทศบาลตําบลคํานํ้าแซบ อ.วารินชําราบ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
185 นางภูษณิศา ทุมแก้ว เทศบาลตําบลคํานํ้าแซบ อ.วารินชําราบ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
186 นางชญาณี บุคจําปา อบต.โคกก่อง อ.สําโรง อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
187 จอ.สายัณห์ ป้อมกลาง ชําระเงินแล้ว
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188 นางทัศนีย์ แท่นทอง ชําระเงินแล้ว
189 น.ส.ศุภลักษณ์ สุขสมกลาง ชําระเงินแล้ว
190 นางประกาย  มาตรา ชําระเงินแล้ว
191 นางสุภาพร  มนตรี ชําระเงินแล้ว
192 นางอังคณา  ตาดี ชําระเงินแล้ว
193 น.ส.กฤษณา  สุวอ ชําระเงินแล้ว
194 น.ส.พักตร์เพียงเพ็ญ  เจริญชัย ชําระเงินแล้ว
195 นาง อรวรรณ ยวนแม ชําระเงินแล้ว
196 นางสาว สุวรรณี ไซมะเริง ชําระเงินแล้ว
197 นาง ขนิษฐา สอนไธสง ชําระเงินแล้ว
198 นางสาว กานดา นาดี ชําระเงินแล้ว
199 นางสาว แววดาว นิลมะเริง ชําระเงินแล้ว
200 นางสาวสุขศรี  คําสุข ชําระเงินแล้ว
201 นางสาวอนงค์ลักษณ์  ศรีมนตรี ชําระเงินแล้ว
202 นางสาวชญานิศวร์  ศรีหาวงศ์ ชําระเงินแล้ว
203 น.ส.วิภาดา  เยาวภาว์ ชําระเงินแล้ว
204 นาง ธนัญญา ปัญญาปรุ ชําระเงินแล้ว
205 นาง นงคราญ สุคนธสาคร ชําระเงินแลว้
206 นางสาวอังคณาลักษณ์  โสมกลาง ชําระเงินแล้ว
207 นายประสิทธ์ิ บุญเผิ่ง ชําระเงินแล้ว
208 น.ส.มาลีรัตน์ จันทะค่อม ชําระเงินแล้ว
209 นางสาวกาญจนา  สวายพล ชําระเงินแล้ว
210 นางลําไย เจริญรบ ชําระเงินแล้ว
211 นายพินญา รอบแคว้น ชําระเงินแล้ว
212 น.ส.อุสาห์  สมรฤทธ์ิ ชําระเงินแล้ว
213 น.ส ภคพร อาจขันธ์ ชําระเงินแล้ว
214 นางชนิดาภา  โพธ์ิศรี ชําระเงินแล้ว
215 น.ส. จรัญญา มัธยามาศ ชําระเงินแล้ว
216 นางสาววธิดา ศรีพลพา ชําระเงินแล้ว
217 น.ส.ยุพาภรณ์ สาระบัว ชําระเงินแล้ว
218 นายเสกสรรค์   สุเพ็ญ ชําระเงินแล้ว
219 ธนันนิษฐา  สมภาค ชําระเงินแล้ว
220 น.ส.พรรทิ ระหูภา ชําระเงินแล้ว
221 นางพรเพ็ญ  สมรัตน์ ชําระเงินแล้ว
222 สมวงค์ ประทุมศิริ ชําระเงินแล้ว
223 อรอุมา โคตรศรี ชําระเงินแล้ว
224 นางสาวมะลิ  สิงหร์ัมย์ ชําระเงินแล้ว
225 นางสาวสุรีวัลย์  สิมาจารย์ ชําระเงินแล้ว
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226 น.ส.จรุณี สีหามา ชําระเงินแล้ว
227 น.ส.สุรีพร กุละจันทร์เพ็ง ชําระเงินแล้ว
228 รัชดาพร อังคะณี ชําระเงินแล้ว
229 นาง สุภาณี ผลดํา ชําระเงินแล้ว
230 นาย จักรพันธ์ ดรุณพันธ์ ชําระเงินแล้ว
231 น.ส. เยาวภา ปัดไธสง ชําระเงินแล้ว


