
 

 

คําชี้แจงโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร ชี้แจงวิธีการ ขัน้ตอน และการใช้งานระบบข้อมลู
กลางองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (INFO) ประจําป ี2557 รุน่ที ่7 

ระหวา่งวนัที่  9 – 11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรเิวอร์ไซด ์เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 
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ลําดับที่ ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นางสาวอมลณัฐ แสนซี เทศบาลตําบลวังศาลา อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี ชําระเงินแล้ว
2 นางดรรชนี เพ๊ชรชนก อบต.โจดหนองแก อ.พล ขอนแก่น ชําระเงินแล้ว
3 น.ส.เพ็ญพักตร์   ผดุงสุข เทศบาลตําบลหัวถนน อ.พนัสนิคม ชลบุรี ชําระเงินแล้ว
4 นางสาวนฤมล บุญฤทธิ์ เทศบาลตําบลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง ตราด ชําระเงินแล้ว
5 นางสาวจีรวรรณ กาญจนสงคราม เทศบาลตําบลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง ตราด ชําระเงินแล้ว
6 น.ส.ปริณธร นาบุตร อบต.ห้วยหมอนทอง อ.กําแพงแสน นครปฐม ชําระเงินแล้ว
7 นางศิริรัตน์ บุญกอ อบต.ห้วยหมอนทอง อ.กําแพงแสน นครปฐม ชําระเงินแล้ว
8 น.ส.จิราภรณ์ อินทรเรืองศรี อบต.ห้วยขวาง อ.กําแพงแสน นครปฐม ชําระเงินแล้ว
9 น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์ อบต.ห้วยขวาง อ.กําแพงแสน นครปฐม ชําระเงินแล้ว

10 น.ส.ธีรยา  โตภาณุรักษ์กุล อบต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
11 นางสาวอรวรรณ เหล่าเจริญวงศ์ เทศบาลตําบลห้วยพลู อ.นครชัยศรี นครปฐม ชําระเงินแล้ว
12 นางบุญพิทักษ์ จั่นทอง เทศบาลตําบลห้วยพลู อ.นครชัยศรี นครปฐม ชําระเงินแล้ว
13 น.ส.ดวงตา โตศรีพลับ อบต.บางเลน อ.บางเลน นครปฐม ชําระเงินแล้ว

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน                         
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

14 นางพิมพร เอ่ียมสอาด อบต.บางเลน อ.บางเลน นครปฐม ชําระเงินแล้ว
15 พ.จ.อ.เกล้า  แสงเหลา เทศบาลตําบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม ชําระเงินแล้ว
16 น.ส.กนกอร ห้อยยี่ภู่ เทศบาลตําบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม ชําระเงินแล้ว
17 นางสาวมธุรส จันทร์แสง เทศบาลตําบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม ชําระเงินแล้ว
18 นางสุภาวดี กรรณสูต อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม ชําระเงินแล้ว
19 น.ส.สรัญญา ทิพย์สุมณฑา อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม ชําระเงินแล้ว
20 นายกิตติพงษ์ ใจบุญ เทศบาลตําบลมาบแค อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
21 นางสาววิจิตรา สุตยสรณาคม อบต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
22 นายจักรพันธ์ อนุชาติ อบต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
23 นายนพดล  อินดิบ อบต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
24 น.ส.อณิศา โพธิ์นิยมพันธ์ อบต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
25 นางขวัญสิริ แจ่มจํารัส อบต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
26 นายวราวุฒิ ฐาปนธรรมชัย เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
27 นายธวัฒ ลุงส่าง เทศบาลตําบลบ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
28 นายศักดิ์ชัย สายหมี เทศบาลตําบลบ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ชําระเงินแล้ว
29 ว่าท่ี ร.ต.ประเสริฐ มานะแก้ว อบต.ยายชา อ.สามพราน นครปฐม ชําระเงินแล้ว
30 น.ส.อนัญชนา แพ่งศรีสาร เทศบาลตําบลท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน นครพนม ชําระเงินแล้ว
31 น.ส.สุรีรัตน์ ภูพานใบ เทศบาลตําบลท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน นครพนม ชําระเงินแล้ว
32 คุณเบญจวรรณ เฟ่ืองตลบ อบต.มหาชัย อ.ปลาปาก นครพนม ชําระเงินแล้ว

ั ศ์ สั ชั ป ป ชํ ิ ้33 คุณณฐพงศ พลสกขวา อบต.มหาชย อ.ปลาปาก นครพนม ชาระเงนแลว
34 นาง ภัทรลดา  ตั้งเศวตชัย เทศบาลตําบลขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว



ลําดับที่ ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
35 นางสายทอง  ชลอกลาง เทศบาลตําบลใหม่ อ.โนนสูง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
36 น.ส.จิราลักษณ์  เอนกนันท์ เทศบาลตําบลใหม่ อ.โนนสูง นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
37 นางสาว นงลักษณ์  โพธิ์ศรี อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
38 นางสาวอาภาพร  ชํานาญศึก อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
39 นางมณีรัตน์  เถาหมอ อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
40 นางสาวสุจินต์ สุขแจ่ม อบต.ดอนคา อ.ท่าตะโก นครสวรรค์ ชําระเงินแล้ว
41 นางปรีดา พ่ึงแสง อบต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ชําระเงินแล้ว
42 น.ส.สายฝน โชติศิริ เทศบาลตําบลไทรน้อย อ.ไทรน้อย นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
43 น.ส. ชนม์ณกานต์  สุดีเข่ือนเพชร อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
44 น.ส. รุ่งทิวา  เหมะพุกกะ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
45 นางวารุณี เฟ่ืองจรัส อบต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
46 นางสาคร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อบต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
47 นายวีรพล  วิจิตพจน์ เทศบาลตําบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
48 นาย ณัฐพงศ์ ศรีสว่าง เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
49 นางคณิศร  มะลิวรรณ์ เทศบาลตําบลดอนมนต์ อ.สตึก บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
50 นายอัศวิน  พินิจ เทศบาลตําบลดอนมนต์ อ.สตึก บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว

ศิ ิ  ศ ี ่ํ ี ศ ํ ื่ ื ป ี ป ี ํ ิ ้51 ศรพร ศรอาด เทศบาลตาบลบางเดอ อ.เมองปทุมธาน ปทุมธาน ชาระเงนแลว
52 เสาวลี สุดอุดม เทศบาลตําบลบางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ชําระเงินแล้ว
53 นางสุพรรณี ญาณศิวโมกข์ อบต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ชําระเงินแล้ว
54 สุกานดา ศรีสง่า อบต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ชําระเงินแล้ว
55 นางจันเพ็ญ ปัทมโรจน์ อบต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ชําระเงินแล้ว
56 นางอัญชลี วงษ์กวน อบต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ ปทุมธานี ชําระเงินแล้ว
57 นส.เกณิกา บุญเรือง เทศบาลตําบลกุยบุรี อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
58 นางสาวเขมจิรา ช่างเพียร อบต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
59 นางสาวณัฐวดี แก้วเกิด อบต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
60 น.ส.นาตยา ตั้งพันธ์ อบต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
61 นาย วัชระ คมเพ็ชร อบต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
62 น.ส.จรินพร ผมหอม เทศบาลตําบลบางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
63 นางสาวฉัตรนภา นาคอ่วมค้า อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
64 นายสมพร เสมจิตร อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
65 นายวัชรินทร์ คงกระพันธ์ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
66 นายฐีรวัฒน์ บัวอําไพ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
67 นายธีระวัฒน์ วงพล อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
68 นางสาวณฐออม ไชยสวัสดิ์ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
69 น.ส.พนิดา  ยูรสวัสดิ์ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
70 นางสาว วรรณศิณี พ่ึงประยูร อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้วู ุ
71 นางสาว สุภารัตน์ ศรีปฐมสวัสดิ์ อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
72 น.ส. เบญญารัศม์  อรุณบรรเจิดกุล อบต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว



ลําดับที่ ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
73 น.ส.มิตราภา  แจ่มสว่าง อบต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
74 นายสามารถ  ศิริรัฐภรณ์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
75 นางสุรภา ศิลาทรินทร์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
76 นาย วรินทร์  อินทรละมุล อบต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
77 นางสาว ทัศนาพร ชูเชิด อบต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
78 นางสาววาสนา พันธ์บัว อบต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
79 น.ส. ทิพวรรณ  ปัญญาหาญ อบต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
80 นางสาวสุปราณี ศรีดอกคํา เทศบาลตําบลนครหลวง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
81 นางนิตยา ทองจุน เทศบาลตําบลอรัญญิก อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
82 นาง ศิรดา  กมลพันธ์ เทศบาลตําบลลาดชะโด อ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
83 นางวรรณภรณ์  สุขใส อบต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
84 นางสาวรัชนี  บุษปฤกษ์ อบต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
85 นางสาวธนัชชา ธิราบุตร อบต.ลําไทร อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
86 นางสาวนิภาพร เฉลยชนม์ อบต.ลําไทร อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
87 นางสาวรัตนาวลี ศรีโมรา อบต.ลาดงา อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
88 นายรัฐกฤษฏิ์ ทรัพย์ปราภัช อบต.ลาดงา อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว

ศิ ิ  ์ ื ี ส ศ ี ํ ิ ้89 นางศรภรณ คนคลบ อบต.ลาดงา อ.เสนา พระนครศรอยุธยา ชาระเงนแลว
90 นส.รุจิรา เนตร์จารุ อบต.ลาดงา อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
91 นายชยพัทธ์  ผ่องไสววงศ์ เทศบาลตําบลสามกอ อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
92 นางดวงเดือน  เกิดพิพัฒน์ เทศบาลตําบลสามกอ อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
93 นาง ชรินรัตน์ วงค์ใหญ่ เทศบาลตําบลหงส์หิน อ.จุน พะเยา ชําระเงินแล้ว
94 น.ส. สุดารัตน์ จรัสแผ้ว เทศบาลตําบลหงส์หิน อ.จุน พะเยา ชําระเงินแล้ว
95 นางสาวนปภา   พูนหมี อบต.ท่าเสา อ.โพทะเล พิจิตร ชําระเงินแล้ว
96 นางสาว พัชญ์สิตา รังสิมาต่อพงศ์ อบต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ชําระเงินแล้ว
97 นางณัฐยา สุขสวัสดิ์ อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก ชําระเงินแล้ว
98 นางสาวสัมฤทธิ์ ยอดเพ็ชร อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก ชําระเงินแล้ว
99 นายณรงค์ฤทธิ์ เปี้ยบุญมา เทศบาลตําบลพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ชําระเงินแล้ว

100 จ.ส.อ.เฉลิมชัย ศิลปศาสตร์ เทศบาลตําบลพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ชําระเงินแล้ว
101 นางสุภาวดี บัวโรย เทศบาลตําบลนายาง อ.ชะอํา เพชรบุรี ชําระเงินแล้ว
102 นางปาลิดา เกตุรัตน์ เทศบาลตําบลนายาง อ.ชะอํา เพชรบุรี ชําระเงินแล้ว
103 นางอัจฉรา พ่วงเต็ง เทศบาลตําบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
104 นางสาวอุไรรัตน์ สนุ่นดี อบต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
105 นางดลหทัย โตทองหล่อ เทศบาลตําบลสวนเข่ือน อ.เมืองแพร่ แพร่ ชําระเงินแล้ว
106 นางสาวอมรวรรณ คําลือ เทศบาลตําบลสวนเข่ือน อ.เมืองแพร่ แพร่ ชําระเงินแล้ว
107 น.ส.มัลลิการ์ เจริญภูมิ อบต.แคน อ.วาปีปทุม มหาสารคาม ชําระเงินแล้ว
108 นายรักชาติ นาดี อบต.แคน อ.วาปีปทุม มหาสารคาม ชําระเงินแล้วุ
109 นางสาวมีนาพร สาทิสสะรัต เทศบาลตําบลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ชําระเงินแล้ว
110 นาง มัลลิกา ศรีหนองจิก อบต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ชําระเงินแล้ว



ลําดับที่ ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
111 นางสมหญิง  จันตรี เทศบาลตําบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
112 นางสาว  ยมนา  ดอนมะไฟ เทศบาลตําบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
113 นางบุษกร  ศิวรัตน์ เทศบาลตําบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
114 นางนาฎยา ไทยปาล อบต.ปากช่อง อ.จอมบึง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
115 น.ส.ปรางทอง วรดี เทศบาลตําบลประสาทสิทธิ์ อ.ดําเนินสะดวก ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
116 นางมยุรีย์ ตันติปิธรรม เทศบาลตําบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
117 นางสาว ภัทรวดี ทิมพิทักษ์ อบต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
118 น.ส. สุภาพร กันเกลา เทศบาลตําบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
119 นางอรพิน สวนดอกไม้ อบต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
120 นางสาวดาวเรือง บาลบุรี อบต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
121 นางชุลีภรณ์ ธนิกกุล เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
122 นาง แสงจันทร์ ทองใหญ่ เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
123 น.ส.อนุชิดา  จันทร์เจือ อบต.ซับจําปา อ.ท่าหลวง ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
124 น.ส.ระพีพรรณ  เครือเนตร อบต.ซับจําปา อ.ท่าหลวง ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
125 นางสุดารัตน์  ภู่เกิด อบต.ซับจําปา อ.ท่าหลวง ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
126 ณภัสสรณ์ คําสด อบต.ชอนม่วง อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ชําระเงินแล้ว

2 ั  ื้ ่ ้ ี่ ี ํ ิ ้127 นยนา มูลเชอ อบต.ชอนมวง อ.บานหม ลพบุร ชาระเงนแลว
128 สุรัญญา แพรเมือง อบต.ชอนม่วง อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
129 นางศิริวรรณ  กุลคง เทศบาลตําบลท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
130 นางสาวอังคณา เนรมิตรานนท์ อบต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
131 นางสาวอาทิตยา คงคาวัตร อบต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
132 นางกมลรัตน์ วิไลลักษณ์ เทศบาลตําบลหนองม่วง อ.หนองม่วง ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
133 นางสาว ดารณี ศรีชาติ อบต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
134 นางสาว  วิไลย์รัตน์  เลิศรู้ภัทรกุล อบต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
135 นางสาวอังคณา สุวรรณ์ อบต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล สตูล ชําระเงินแล้ว
136 นางรัตนาภรณ์ ธีสุระ อบต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล สตูล ชําระเงินแล้ว
137 เพ็ยนภา เสาวรส เทศบาลตําบลบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชําระเงินแล้ว
138 นายสิรภพ วรยิ่งยงค์ เทศบาลตําบลสวนหลวง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม ชําระเงินแล้ว
139 นางปลื้มจิต วงษ์ไพศาล อบต.วัดประดู่ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม ชําระเงินแล้ว
140 นายมงคล อินทฤทธิ์ เทศบาลนครอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชําระเงินแล้ว
141 น.ส. เสาวลักษณ์  จันทร์ศรี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชําระเงินแล้ว
142 น.ส.ขวัญชนก อ่อนเนียม เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชําระเงินแล้ว
143 น.ส.นาตยา ก่อแก้ว เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชําระเงินแล้ว
144 นางเพ็ญศิริ สมุทรศร เทศบาลตําบลบางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชําระเงินแล้ว
145 นางสาวจีราภรณ์ จันทโรกร อบต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชําระเงินแล้ว
146 นางสาวธิดาวรรณ  วิรุฬห์ภูติ อบต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชําระเงินแล้วุ ู ุ ุ
147 น.ส.สุมนา สมมาก อบต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชําระเงินแล้ว
148 น.ส.วไลลักษณ์ เกิดทับ อบต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชําระเงินแล้ว



ลําดับที่ ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
149 นายชิดชัย โพธิ์สุวรรณ อบต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชําระเงินแล้ว
150 นางสาววีรยา สาระวะดี อบต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก สระบุรี ชําระเงินแล้ว
151 น.ส.ทัศนียา โพธิ์ทอง อบต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี สระบุรี ชําระเงินแล้ว
152 นายสุรสีห์ โพธิ์ทอง อบต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี สระบุรี ชําระเงินแล้ว
153 นางสาวนิตยา การสมเพียร อบต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี สระบุรี ชําระเงินแล้ว
154 นางอมลภา แพงดวงแก้ว เทศบาลตําบลแสลงพัน อ.วังม่วง สระบุรี ชําระเงินแล้ว
155 นส.นภัสรพี อิศรกุล อบต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค สระบุรี ชําระเงินแล้ว
156 นางมณฑา พัดเกร็ด อบต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค สระบุรี ชําระเงินแล้ว
157 นางสาวพิมพ์กมน อัครภัทรชัยกุล เทศบาลตําบลทับยา อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี ชําระเงินแล้ว
158 น.ส.สุภารัตน์ ศรีภา อบต.ชีน้ําร้าย อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี ชําระเงินแล้ว
159 นางศศิรินทร์  รูปชัยภูมิ เทศบาลตําบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี ชําระเงินแล้ว
160 นางสาววัชรี ทองห่อ อบต.สาลี อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี ชําระเงินแล้ว
161 นางสาววราพร ทรงไตรย์ อบต.สาลี อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี ชําระเงินแล้ว
162 นายพิสิฏฐ์ ร่มโพธิ์ภักดิ์ อบต.สาลี อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี ชําระเงินแล้ว
163 น.ส.กินรี แก้วปาน อบต.สาลี อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี ชําระเงินแล้ว
164 นางสาวจันทร์ทิพย์ พันธุ์รัตน์ อบต.สาลี อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี ชําระเงินแล้ว

ส ส ์  ่ ศ ํ ไ โ ไ โ ่ ํ ิ ้165 นส.สุมามาลย  ผองกาย เทศบาลตาบลไชโย อ.ไชโย อางทอง ชาระเงนแลว
166 นางจิรฐา โชติธนะภัทร เทศบาลตําบลป่าโมก อ.ป่าโมก อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
167 นางเกณิกา เสือหัน เทศบาลตําบลป่าโมก อ.ป่าโมก อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
168 นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์สี เทศบาลตําบลม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
169 นางสาวปัทมพร แสนฉลาด เทศบาลตําบลม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
170 นส.ศิรวณีย์ พิมพา เทศบาลตําบลโพสะ อ.เมืองอ่างทอง อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
171 นางรัตติยา ทับแก้ว เทศบาลตําบลโพสะ อ.เมืองอ่างทอง อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
172 นางสาวชญาภา เดือนใหม่ เทศบาลตําบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
173 นางศิริพร เกิดศรี เทศบาลตําบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
174 นางจิตรนภา โพธิ์พันธุ์ อบต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
175 นายชนากรณ์ บุญประกอบ อบต.ไผ่จําศีล อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
176 นางชวัลนุช แพทย์หลักฟ้า เทศบาลตําบลสามโก้ อ.สามโก้ อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
177 นายอติโรจน์ ธนาวัฒน์เอกจินดา เทศบาลตําบลสามโก้ อ.สามโก้ อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
178 นางสาวธิดา ฟูมฟัก เทศบาลตําบลสามโก้ อ.สามโก้ อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
179 นาง ธิติรัตน์ เศวตมาลานนท์ อบต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ชําระเงินแล้ว
180 นางนุทอง  เนตรสว่าง ชําระเงินแล้ว
181 นางสาวอนงค์ พิสถาน ชําระเงินแล้ว
182 สกลเขต ปฐวีรัตน์ ชําระเงินแล้ว
183 นางสาววรรณา หวานชะเอม ชําระเงินแล้ว
184 นางสาวนริศรา น้อยมีเจรญิ ชําระเงินแล้วญ
185 นาย ภาสกร ทองพฤกษ์ ชําระเงินแล้ว
186 วิพา อยู่ยืน ชําระเงินแล้ว
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187 ดวงสมร ไปสุวรรณ์ ชําระเงินแล้ว
188 ปิยวรรณ รอดรื่น ชําระเงินแล้ว
189 ฉันทิกา ไกรจินดา ชําระเงินแล้ว
190 อาทิยา อินทร์จันทร์ ชําระเงินแล้ว
191 อําภร ปิ่นแก้ว ชําระเงินแล้ว
192 น.ส.อัจจิมา บุญสุด ชําระเงินแล้ว
193 นางสาว  พรวิภา  สุธาตุ ชําระเงินแล้ว
194 นาง  รัตติยา  โมทะจิตร ชําระเงินแล้ว
195 นาง ทองคํา  สุระบุตร ชําระเงินแล้ว
196 นางสาว สุพรรษา จ่าบุญ ชําระเงินแล้ว
197 นส ศิริกาญจน์ ทิพย์วังเฆม ชําระเงินแล้ว
198 นส นิพาภรณ์ นิตชิน ชําระเงินแล้ว
199 นางสาวฐิติมา เสือแจ่ม ชําระเงินแล้ว
200 น.ส.นฤมล สัยวิจิตร ชําระเงินแล้ว
201 น.ส.อรอุสา นารีบุตร ชําระเงินแล้ว
202 นางพัทยา พูดเพราะ ชําระเงินแล้ว

ิ  ่ ี ํ ิ ้203 น.ส.นิภาพร ออนเชียง ชําระเงินแลว
204 นางมัณฑนา พ่ีพิมาย ชําระเงินแล้ว
205 นางสาวนัยนา พุกรอด ชําระเงินแล้ว
206 ว่าท่ี ร.ต.วิชิต   เพชรดี ชําระเงินแล้ว
207 นางกัญจนพร เลียวนาร์ด ชําระเงินแล้ว
208 นางสาวรจนา ทศพลญาณ ชําระเงินแล้ว
209 นางสาวสุภาพร มีมาก ชําระเงินแล้ว
210 นายอริยวัฒน์ วัฒนไพบูลย์ ชําระเงินแล้ว
211 นางสาวนิด ตราบุรี ชําระเงินแล้ว
212 นางสาวสมพร วงษ์วาน ชําระเงินแล้ว
213 นางสุทิน ขันธะสุโข ชําระเงินแล้ว
214 นางสาวสุณี เจริญสลุง ชําระเงินแล้ว
215 นางสาวศศิวิมล   จริตงาม ชําระเงินแล้ว
216 นางสาวภาวิณี  โพธิ์เจริญ ชําระเงินแล้ว
217 นางแวววะลี  วงศ์ประเทศ ชําระเงินแล้ว
218 น.ส. วรรวิภา  จันทร์ทองสุข ชําระเงินแล้ว
219 น.ส. อุ่นเรือน  แก่นนาค ชําระเงินแล้ว
220 น.ส. ณัฐกานต์  ตัจฉกานันท์ ชําระเงินแล้ว
221 นาย บุญเลิศ  เยี่ยมสวัสดิ์ ชําระเงินแล้ว
222 นายวิธวัฒน์ เจียมศรีชัย ชําระเงินแล้ว
223 นางนลัทพร อ่ิมเกษม ชําระเงินแล้ว
224 นางสมหมาย เฉยเจริญ ชําระเงินแล้ว
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225 นางสาวแสงระวี เนียมพูลทอง ชําระเงินแล้ว
226 นางสาวพัชสนันท์ กุลธนาวรวิวัฒน์ ชําระเงินแล้ว
227 นภัสนันท์ บุญรอด ชําระเงินแล้ว
228 ศุภลักษณ์ ยิ้มดี ชําระเงินแล้ว
229 ยุรีพร แสงอ่อน ชําระเงินแล้ว
230 อุทัยวรรณ์ เพ่ิมพูน ชําระเงินแล้ว
231 นางสาวกัลญา เวียงคํา ชําระเงินแล้ว
232 นางสาวศิริวรรณ กลิ่นหอม ชําระเงินแล้ว
233 นางสาวอุบลรัตน์ จิตต์สมุทร ชําระเงินแล้ว
234 นางนงนุช  สุขโข ชําระเงินแล้ว
235 นางสาวอัญชลี คล้ายสังวาลย์ ชําระเงินแล้ว
236 นางสาวพรวิภา โฉมงาม ชําระเงินแล้ว
237 นางสาวนันตพร วงษ์ทองดี ชําระเงินแล้ว
238 นางสาวมุฑิตา วิริยางกูร ชําระเงินแล้ว
239 นางสาวกัลยา สร้อยสีดํา ชําระเงินแล้ว
240 นางสาวอัชราภรณ์ วงษ์สุนทร ชําระเงินแล้ว
2 ส ั  ์ ส ิ ํ ิ ้241 นางสาวรตนาภรณ แสงเพลง ชาระเงนแลว


