
ลําดับท่ี ช่ือผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 น.ส.พิมพ์พจี ศรีไสว อบต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ชําระเงินแล้ว
2 นางทิวาพร อ่ิมสมบัติ อบต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ชําระเงินแล้ว
3 น.ส.ชมพูนาถ บัวไสว อบต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ชําระเงินแล้ว
4 น.ส.อรุณรัตน์ อรุณสวัสดิ์ อบต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ชําระเงินแล้ว
5 นาย ยศพล หิญชีระนันทน์ อบต.วังไคร้ อ.ท่ายาง เพชรบุรี ชําระเงินแล้ว
6 นางสาวยุวดี คงยาดี เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
7 นางสาว วรรณภา พรมนอก อบต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
8 นางสาวอรณิชชา ทองสุข อบต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
9 นายสําเร็จ เหล็กประสุข อบต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว

10 น.ส.ณัฐกาญจน์ แสนภูมี อบต.ภูน้ําหยด อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
11 นายคุณากร โสภา อบต.ภูน้ําหยด อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
12 นางมาลัย  กองหนู อบต.สระกรวด อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
13 นางสาววารี ใจเด็ด อบต.สระกรวด อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
14 นางพัชรินทร์  หอมละออ อบต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
15 นางพิมทอง  แก้วก่ิงจันทร์ อบต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว

        รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงวิธีการ ข้ันตอน และการใช้งาน             
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจําปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

16 นางวลัยพร  มีสา อบต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ชําระเงินแล้ว
17 นางสาวดวงใจ กาบัว เทศบาลตําบลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ชําระเงินแล้ว
18 นางสาว ปรีดาวรรณ  รังษี อบต.พังตรุ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี ชําระเงินแล้ว
19 นางสาว รัชฎาภรณ์  เจริญพร อบต.พังตรุ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี ชําระเงินแล้ว
20 นายจิตติ ทุมทราย เทศบาลตําบลพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
21 น.ส.สนธยา แสนใจ เทศบาลตําบลพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
22 นางเพ็ญศิริ เพชรเลิศ เทศบาลตําบลพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
23 นายธรรมนูญ รื่นณรงค์ เทศบาลตําบลทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
24 นางสาว จิตรา  เพ็ชรรัตน์ เทศบาลตําบลบ่อ อ.ขลุง จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
25 นางสาว นฤมล  นาวารัตน์ เทศบาลตําบลบ่อ อ.ขลุง จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
26 นางสาว น้ําฝน  ถนอมจิตร เทศบาลตําบลบ่อ อ.ขลุง จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
27 นางสาว สุกันดา  พลอาภรณ์ เทศบาลตําบลบ่อ อ.ขลุง จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
28 นางวิภาดา มะลิทอง เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
29 นางศุภากร เจริญรัตน์ เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
30 น.ส.วิภาวี จันทนินทร์ เทศบาลตําบลฉมัน อ.มะขาม จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
31 นางเรณู ผดุงโภค เทศบาลตําบลฉมัน อ.มะขาม จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
32 นางรวิวรรณ อภัย เทศบาลตําบลฉมัน อ.มะขาม จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
33 น.ส.ปนัดดา บุญช่วย เทศบาลตําบลท่าหลวง อ.มะขาม จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
34 น.ส.รุจิรา คํารอด เทศบาลตําบลท่าหลวง อ.มะขาม จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
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35 น.ส.ชิดชนก เชื้อแก้ว เทศบาลตําบลอ่างคีรี อ.มะขาม จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
36 น.ส.อิงรภัสร์ สวนประเสริฐ เทศบาลตําบลอ่างคีรี อ.มะขาม จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
37 นายอัครพงษ์ พานิชรัมย์ เทศบาลตําบลอ่างคีรี อ.มะขาม จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
38 นางสาววัชรี  ตรีเมฆ เทศบาลตําบลทรายขาว อ.สอยดาว จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
39 นายวัฒนาคร วารีศรลาภ เทศบาลตําบลทรายขาว อ.สอยดาว จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
40 นางกรรญาณี  จันทรวิบูลย์ อบต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
41 นางสาวณัฐสุดา  โหงวฮวด อบต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
42 นางสาวนิตยา  ลิ่มเชย อบต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
43 นางสาว ขนิษฐา ศิลา เทศบาลตําบลแปลงยาว อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
44 นางสาว นิตยา จันณรงค์ เทศบาลตําบลแปลงยาว อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
45 นางสาวณฐาลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
46 นางสาวสุภัทรา  จันทร์เมฆา เทศบาลตําบลทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
47 น.ส.สาวิตรี ศรีสอาด เทศบาลตําบลปากน้ํา อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
48 นางสาวรัชนีวรรณ วงษ์เล็ก เทศบาลตําบลคลองแสนแสบ อ.บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
49 นายกรกฏ หมัดรัง อบต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
50 นางสาวสุกานดา หลําแก้ว อบต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
51 นางสาวสุนิษา โตเจริญ อบต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
52 นส.พัชรดา จันทคู เทศบาลตําบลบางปะกง อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
5 นส วันเฉลิม ใจเย็น เทศบาลตําบลบางปะกง อ บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชําร เงินแล้ว53 นส.วนเฉลม ใจเยน เทศบาลตาบลบางปะกง อ.บางปะกง ฉะเชงเทรา ชาระเงนแลว
54 นส.นฤภร ประทุมพา เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
55 นส.สินีณัฐ ถนอมตน เทศบาลตําบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
56 นางสาวชรินทิพย์ ศักดิ์ประดิษฐ์ อบต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
57 นางสาวรัญชนา อินนันชัย อบต.คลองบ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
58 นางสาวจารุวรรณ ยิ้วยิ้ม อบต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
59 นางสาวยุพิน สุริวงค์ อบต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ชําระเงินแล้ว
60 น.ส.ไพริน ฤทธิ์งาม เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ชําระเงินแล้ว
61 น.ส.ดวงตา พัดเปี้ยมา เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ชําระเงินแล้ว
62 นางธีริศรา ทองทวี เทศบาลตําบลเสม็ด อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ชําระเงินแล้ว
63 น.ส.ศรีสุดา อัฏฏะวัชระ อบจ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ชําระเงินแล้ว
64 นายอนุชิต มาบันฑิตย์ อบจ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี ชําระเงินแล้ว
65 น.ส.สุกัลยา เปรมศรี อบต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี ชําระเงินแล้ว
66 นางสาววรวรรณ  พันธุ์พาณิชย์ อบต.พานทอง อ.พานทอง ชลบุรี ชําระเงินแล้ว
67 นางแย้มกลีบ เจริญสวัสดิ์ เทศบาลตําบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ ชลบุรี ชําระเงินแล้ว
68 น.ส.ทิพย์วิภา วิรัตน์เกษม อบจ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ชัยนาท ชําระเงินแล้ว
69 น.ส.กรรณิกา พิมพ์ขาว เทศบาลตําบลหนองขุ่น อ.วัดสิงห์ ชัยนาท ชําระเงินแล้ว
70 น.ส.อุษา เพ่ิมทรัพย์ เทศบาลตําบลหนองขุ่น อ.วัดสิงห์ ชัยนาท ชําระเงินแล้ว
71 นางดวงสมร ธารสุวรรณ์ อบต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ชุมพร ชําระเงินแล้ว
72 นางนุตประวีณ์ วงษ์ขยาย อบต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ชุมพร ชําระเงินแล้วุ ุ ุ
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73 นางสาวณัฏฐ์กฤตา  อาชีวะ อบต.เขาสมิง อ.เขาสมิง ตราด ชําระเงินแล้ว
74 นางสาว วลีรัตน์ หิรัญศิริวรโชติ อบต.บางปิด อ.แหลมงอบ ตราด ชําระเงินแล้ว
75 นางสาวสุคนธา ไทยถาวร เทศบาลตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ ตราด ชําระเงินแล้ว
76 นางสาวมณีรัตน์ พันธ์บุญ อบต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก ตาก ชําระเงินแล้ว
77 นางสาวมนสิชา อินทรกุญชร อบต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก ตาก ชําระเงินแล้ว
78 นางสุธิดา คําแก้ว อบต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก ตาก ชําระเงินแล้ว
79 ณัฏฐ์ธยาน์ เมืองคํา อบต.นาหินลาด อ.ปากพลี นครนายก ชําระเงินแล้ว
80 นงนุช แสวงนิล อบต.นาหินลาด อ.ปากพลี นครนายก ชําระเงินแล้ว
81 นายธนภัทร ทุ่งศรีแก้ว อบต.ลําพญา อ.บางเลน นครปฐม ชําระเงินแล้ว
82 นายวิชุพันธ์ ไทยโพธิ์ศรี อบต.ลําพญา อ.บางเลน นครปฐม ชําระเงินแล้ว
83 นางสาวชัญญานุช  ลวดทอง อบต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม นครพนม ชําระเงินแล้ว
84 นางสาวรัชดา  ดวงแก้ว อบต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม นครพนม ชําระเงินแล้ว
85 นางสุธาสินี  วังทะพันธ์ อบต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม นครพนม ชําระเงินแล้ว
86 นางบูรณี  พรหมพันธ์ใจ อบต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
87 นางสาว จารุวรรณ ขอนดอน อบต.ตะคุ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ชําระเงินแล้ว
88 ศิริรัตน์ แรกคํานวน อบต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว
89 นางสาวณัชณภัทร ป้อมเสมา อบต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ชําระเงินแล้ว
90 นางสาวพิมพา บุตรดี อบต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ชําระเงินแล้ว
9 นางบญณ์ยาพร  บญยัง อบต แม่วงก์ อ แม่วงก์ นครสวรรค์ ชําร เงินแล้ว91 นางบุญณยาพร  บุญยง อบต.แมวงก อ.แมวงก นครสวรรค ชาระเงนแลว
92 นางสาวนภารัตน์  บัวเจริญ อบต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ นครสวรรค์ ชําระเงินแล้ว
93 นส.จิราภรณ์ พิมพ์ศร อบต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
94 นส.ศิริรัตน์ กล่อมทองสุข อบต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
95 พิมพ์ใจ  อายุยืน อบต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง น่าน ชําระเงินแล้ว
96 น.ส.อรทัย กองโคกกรวด เทศบาลตําบลกระสัง อ.กระสัง บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
97 นางธัญญารัตน์ ผลเจริญ เทศบาลตําบลกระสัง อ.กระสัง บุรีรัมย์ ชําระเงินแล้ว
98 น.ส.กษุณา จํานงบุตร เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี ชําระเงินแล้ว
99 นาย โสภณ กุฎีสุข เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี ชําระเงินแล้ว

100 นางสาวอัญชลี  บุษกรรณ์ อบต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
101 นาง รัดเกล้า เหมือนพันธุ์ อบต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ชําระเงินแล้ว
102 นางสาว กันยรัตน์ ราดสาย อบต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ชําระเงินแล้ว
103 กิตติภพ ประทุม เทศบาลตําบลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ชําระเงินแล้ว
104 ลัดดา งามส่ง เทศบาลตําบลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ชําระเงินแล้ว
105 น.ส.กุนที ภุมรินทร์ อบต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ชําระเงินแล้ว
106 นางนาฎสุดา  เชื้อนาค อบต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
107 นางสาวนัทธมน  พรรณมาลัย อบต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชําระเงินแล้ว
108 นายศิร์วัศ เพ็งจันทร์ อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ชําระเงินแล้ว
109 นางสาวพักตร์นิภา  ธิมาชัย อบต.บ้านดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ชําระเงินแล้ว
110 นางสาวสุรัชญา  สีหะวงษ์ อบต.บ้านดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ชําระเงินแล้วุ ุ



ลําดับท่ี ช่ือผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
111 นางรุ่งนภา สมบัติคํา อบต.เขวาไร่ อ.นาเชือก มหาสารคาม ชําระเงินแล้ว
112 ทวินันท์ มณีมงคล อบต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชําระเงินแล้ว
113 อุดมการณ์ ศรีอ่อนหล้า อบต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม ชําระเงินแล้ว
114 น.ส.ประทุม บํารุงพงษ์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง ระยอง ชําระเงินแล้ว
115 นางจารี  พืชพันธุ์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง ระยอง ชาํระเงินแล้ว
116 นาง รจมา  วันโสภา เทศบาลตําบลแกลง-กะเฉด อ.เมืองระยอง ระยอง ชําระเงินแล้ว
117 นางศันสนีย์ นวมทอง เทศบาลตําบลกองดิน อ.แกลง ระยอง ชําระเงินแล้ว
118 นางสาวรัตนา วงศ์นาป่า เทศบาลตําบลกองดิน อ.แกลง ระยอง ชําระเงินแล้ว
119 นางธัญรัศม์ มีบุญ เทศบาลตําบลสุนทรภู่ อ.แกลง ระยอง ชําระเงินแล้ว
120 นางสาววันเพ็ญ วงศ์อินทร์ เทศบาลตําบลสุนทรภู่ อ.แกลง ระยอง ชําระเงินแล้ว
121 น.ส. เพ็ญพรรณ อิทธิกุสุมาลย์ อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ระยอง ชําระเงินแลว้
122 น.ส. วัชรีวรรณ ฝางคํา อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ระยอง ชําระเงินแล้ว
123 น.ส.พูลศรี  บุญนา อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ระยอง ชําระเงินแล้ว
124 นางรัตติกา  วงศ์รัตนเศรษฐ์ อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ระยอง ชําระเงินแล้ว
125 น.ส.มนพัทธ์ น้ํากระโทก อบต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย ระยอง ชําระเงินแล้ว
126 น.ส. ทิพย์วรี  จะนะดัง อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ระยอง ชําระเงินแล้ว
127 น.ส.ประภัสสร แซ่ตั๊น อบต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
128 นายปณัฐ กันยาวุฒิกุล อบต.วัดแก้ว อ.บางแพ ราชบุรี ชําระเงินแล้ว

29 นางนิธินันท์ บางบญสม อบต หัวโพ อ บางแพ ราชบรี ชําร เงินแล้ว129 นางนธนนท บางบุญสม อบต.หวโพ อ.บางแพ ราชบุร ชาระเงนแลว
130 นางสาวนุจรี ม่วงสวย อบต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
131 นางสุพัฒชา ทวีทรัพย์ม่ันคง อบต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ชําระเงินแล้ว
132 นางสาวเบญจมาศ เกตุนุช อบต.โคกกระเทียม อ.เมืองลพบุรี ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
133 นางสาวชนกพร บัวอุไร อบต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
134 นางจีราพร ร่มจําปา อบต.บ้านกล้วย อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
135 นางสาววาสนา พันธุ์สี อบต.บ้านกล้วย อ.บ้านหม่ี ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
136 จ่าเอก ยุทธศักดิ์ สวัสดิ์ตระกูล เทศบาลตําบลเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
137 นายเอกภพ จันทร์แก้ว เทศบาลตําบลเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
138 นาง ณริสา มงคลสิทธิศิลป์ อบต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง ลพบุรี ชําระเงินแล้ว
139 นางสาว อรทัย  เทพรักษาฤชัย อบต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม ลําปาง ชําระเงินแล้ว
140 ว่าท่ีร้อยตรีชัยนรินทร์ เก่งสาริกัน เทศบาลตําบลพระบาทวังตวง อ.แม่พริก ลําปาง ชําระเงินแล้ว
141 นางสาวภุมรี จี้อินทร์ เทศบาลตําบลบ้านแป้น อ.เมืองลําพูน ลําพูน ชําระเงินแล้ว
142 นาย กิติพงษ์  โคตา เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
143 จ่าเอก ไสว  สายทอง อบต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
144 นางสาว  พชรคุณ  จันทา อบต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ชําระเงินแล้ว
145 นางพัฒนา วงศ์สาย อบต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร ชําระเงินแล้ว
146 นายกําพล ฟักแสง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง สมุทรปราการ ชําระเงินแล้ว
147 ขวัญเรือน สุรินทร์คํา เทศบาลตําบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว ชําระเงินแล้ว
148 จตุพร รอดวงษ์ เทศบาลตําบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว ชําระเงินแล้วุ



ลําดับท่ี ช่ือผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
149 พัณณ์ซิตา มาตุลกุล เทศบาลตําบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว ชําระเงินแล้ว
150 สุดาพร จอมคําสิง เทศบาลตําบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ สระแก้ว ชําระเงินแล้ว
151 นางสาวนัฐภัสสรญ์  วงษ์มหิงษ์ อบต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ชําระเงินแล้ว
152 นางสาวศิรกาญจน์ สีชมภู อบต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ชําระเงินแล้ว
153 นางอําไพร ศรีนนท์ อบต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ชําระเงินแล้ว
154 นางมาลาตรี กองชนะ เทศบาลตําบลดอนพุด อ.ดอนพุด สระบุรี ชําระเงินแล้ว
155 นางสาวศิริรัตน์ ฤกษ์อรุณ เทศบาลตําบลดอนพุด อ.ดอนพุด สระบุรี ชําระเงินแล้ว
156 น.ส.วัฒนา นิ่มน้อย เทศบาลตําบลธารเกษม อ.พระพุทธบาท สระบุรี ชําระเงินแล้ว
157 น.ส.สมใจ อุ่นดวง เทศบาลตําบลธารเกษม อ.พระพุทธบาท สระบุรี ชําระเงินแล้ว
158 นางสาว วิไลลักษณ์ สีดานารี เทศบาลตําบลหินกอง อ.หนองแค สระบุรี ชําระเงินแล้ว
159 นางอารีย์ บุตรตรา เทศบาลตําบลหินกอง อ.หนองแค สระบุรี ชําระเงินแล้ว
160 นายกิตติ จูจันทร์ อบต.โคกตูม อ.หนองแค สระบุรี ชําระเงินแล้ว
161 น.ส.นิตยา ปุนโสนิ อบต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค สระบุรี ชําระเงินแล้ว
162 น.ส.วรรณวิภา อ่อนศรี อบต.ห้วยขม้ิน อ.หนองแค สระบุรี ชําระเงินแล้ว
163 นางสาวสิริกานต์ เปรินกุล อบต.โคกสะอาด อ.หนองแซง สระบุรี ชําระเงินแล้ว
164 นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ง อบต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ชําระเงินแล้ว
165 นางสาวอัญชลี ยานไกล อบต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี ชําระเงินแล้ว
166 นางสาวจรีพร  ข้องพูน อบต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ชําระเงินแล้ว

67 นางสาวภิรมพร  ยิ้มกริ่ม อบต ดอนมะสังข์ อ เมืองสพรรณบรี สพรรณบรี ชําร เงินแล้ว167 นางสาวภรมพร  ยมกรม อบต.ดอนมะสงข อ.เมองสุพรรณบุร สุพรรณบุร ชาระเงนแลว
168 นางสาวสาวิตรี ทองสกุล อบต.ไทรโสภา อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
169 นส.รัชนทิชา  คล่องณรงค์ อบต.เทวราช อ.ไชโย อ่างทอง ชําระเงินแล้ว
170 น.ส.ควรคิด พลศรี เทศบาลตําบลไก่คํา อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
171 น.ส.มัลลิกา สําราญ เทศบาลตําบลไก่คํา อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
172 นางอุไร เข็มสุข เทศบาลตําบลไก่คํา อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
173 นายพงศ์อมร ปรากฎ เทศบาลตําบลไก่คํา อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
174 นางปุณณดา  พูนในเมือง อบจ.อํานาจเจริญ อ.เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
175 น.ส.มัญชุสา ใจดี เทศบาลตําบลสามหนอง อ.ลืออํานาจ อํานาจเจริญ ชําระเงินแล้ว
176 นางรําไพ ตรีกุล เทศบาลตําบลหนองบัว อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี ชําระเงินแล้ว
177 นาย  ธิตติธร  อ่อนวงษ์ อบต.นาขุม อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์ ชําระเงินแล้ว
178 ปนัสยา เทศเอม อบต.นาขุม อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์ ชําระเงินแล้ว
179 นางนาฏญา นิลประภา เทศบาลตําบลหาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ชําระเงินแล้ว
180 นายธีรพล สุวรรณโอสถ เทศบาลตําบลหาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ชําระเงินแล้ว
181 นางวัชราภรณ์ ภู่แม่นเขียน อบต.ชีทวน อ.เข่ืองใน อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
182 นางศมาภร ขุนแก้ว อบต.ชีทวน อ.เข่ืองใน อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
183 น.ส.นาวินี บุดดาวงค์ เทศบาลตําบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
184 นางสุภาณี วรรณวัติ เทศบาลตําบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
185 นางอาทิตยา คํามี เทศบาลตําบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
186 นายวัชราภรณ์ คําดี เทศบาลตําบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ชําระเงินแล้วุ
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187 นายมาวิน นามแดง อบต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
188 นายอิธิพล คําชมภู อบต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
189 นางจินตนา บุญสาร อบต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
190 นางสาวกัญญาวีร์ โหมดประดิษฐ์ เทศบาลตําบลห้วยขะยุง อ.วารินชําราบ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
191 เมรินี  ธูปโชติ ชําระเงินแล้ว
192 ไพศาล   วิลัยรัตน์ ชําระเงินแล้ว
193 ณัฐนันทฒ์ ศาสตร์พงษ์ ชําระเงินแล้ว
194 น.ส.เพ็ชรลัดดา  อินขํา ชําระเงินแล้ว
195 น.ส.กฤษณา ศรีบุรินทร์ ชําระเงินแล้ว
196 น.ส.จรีพร แก้วคําภา ชําระเงินแล้ว
197 น.ส.จินดาพร อินทร์แก้ว ชําระเงินแล้ว
198 น.ส.จินห์จุฐา ชุติฐิตาคุณาสิน ชําระเงินแล้ว
199 น.ส.จุรีรัตน์ อรชุน ชําระเงินแล้ว
200 น.ส.ชนิษา ศักดิ์แพทย์ ชําระเงินแล้ว
201 น.ส.นัยน์ปพร ประยูศักดิ์ ชําระเงินแล้ว
202 น.ส.ราตรี อุบลรัตน์ ชําระเงินแล้ว
203 น.ส.รุ่งอรุณ  เจริญกัลป์ ชําระเงินแล้ว
204 น.ส.ฤชุวี สายธนู ชําระเงินแล้ว
2 5 น ส อัจฉรา กะทา ชําร เงินแล้ว205 น.ส.อจฉรา กะทา ชาระเงนแลว
206 นส.อ้อมทิพย์ แพแสง ชําระเงินแล้ว
207 นางเปียทิพย์ ศิริสม ชําระเงินแล้ว
208 นางกตัญชลี สุเกียง ชําระเงินแล้ว
209 นางกนกพร จันทร์กลั่น ชําระเงินแล้ว
210 นางกวิตา สมใจมิตร ชําระเงินแล้ว
211 นางกุลิสรา บุญของ ชําระเงินแล้ว
212 นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ ชําระเงินแล้ว
213 นางฐิตาภา จันทร์ศิริ ชําระเงินแล้ว
214 นางนภัสสร ม่ิงมณี ชําระเงินแล้ว
215 นางนลวรรณ รัตนโชคกุล ชําระเงินแล้ว
216 นางนิลวรรณ พุฒแก้ว ชําระเงินแล้ว
217 นางลัดดาวรรณ์ ปัตรัตน์ ชําระเงินแล้ว
218 นางวรินทร ชูรัตน์ ชําระเงินแล้ว
219 นางสาว จริยา  ตงธิ ชําระเงินแล้ว
220 นางสาว นุชนาฏ  ชีชะนะ ชําระเงินแล้ว
221 นางสาว พิสมัย บุญปลูก ชําระเงินแล้ว
222 นางสาว วิไลลักษณ์ สุดสมพงษ์ ชําระเงินแลว้
223 นางสาว สุจิตรา ยิ้มโต ชําระเงินแล้ว
224 นางสาวเกวลี  โพธิ์แก้ว ชําระเงินแล้ว
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225 นางสาวไลลดา  ขันทะชา ชําระเงินแล้ว
226 นางสาวกฤษณา บํารุงใจ ชําระเงินแล้ว
227 นางสาวชนัญชิตา นิติศาสตร์โยธิน ชําระเงินแล้ว
228 นางสาวชุติมา อินตา ชําระเงินแล้ว
229 นางสาวฐิตาภา พุ่มเพ็ง ชําระเงินแล้ว
230 นางสาวดลวรรณ เวียงนาค ชําระเงินแล้ว
231 นางสาวปริศนา ศิริชุมภู ชําระเงินแล้ว
232 นางสาวมัลลิกา กุลสง ชําระเงินแล้ว
233 นางสาวมาลัย เข็มภูเขียว ชําระเงินแล้ว
234 นางสาวรัชดาพร พุ่มจันทร์ ชําระเงินแล้ว
235 นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง ชําระเงินแล้ว
236 นางสาวศิริพร  ทองใคร้ ชําระเงินแล้ว
237 นางสาวสุดาพร กดาการก้องสกุล ชําระเงินแล้ว
238 นางสาวสุภลักษ์ อนันต์ ชําระเงินแล้ว
239 นางสาวอรุณรัตน์ แก้วปทุม ชําระเงินแล้ว
240 นางอรุณี คําบริสุทธิ์ ชําระเงินแล้ว
241 นางอัญชลี มณฑาทิพย์ ชําระเงินแล้ว
242 นาย ธีรพงษ์  ศรีเมือง ชําระเงินแล้ว
24 นายฆีภายพรรณ  เอ้ียงหมี ชําร เงินแล้ว243 นายฆภายุพรรณ  เอยงหม ชาระเงนแลว
244 นายชัชวาล  ปู่เงิน ชําระเงินแล้ว
245 นายปิติพงษ์  สุภา ชําระเงินแล้ว
246 นายวาทิช  อนันจิตติภัทร ชําระเงินแล้ว
247 นายสยาม กุลเสน ชําระเงินแล้ว
248 ว่าท่ีร้อยตรี คมสัน    มูลเทพ ชําระเงินแล้ว
249 สุนิศา   ขุนเพ็ง ชําระเงินแล้ว
250 อัญชลี อินเบิด ชําระเงินแล้ว


