




























ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กําแพงเพชร บงึสามคัคี อบต. เทพนิมิต นาย จิรวฒัน์ เขียวเหลือง

2 ขอนแก่น พล อบต. หวัทุ่ง นาง นชก์พร มากะเต

3 ขอนแก่น ภผูามา่น อบต. วงัสวาบ น.ส. พรนิภา คํามา

4 ขอนแก่น ภผูามา่น อบต. วงัสวาบ นาย สเุทพ มีศรีแก้ว

5 ตาก ท่าสองยาง อบต. ท่าสองยาง น.ส. ธณฏัฐา จนัเตม็

6 นครปฐม บางเลน อบต. นิลเพชร น.ส. อรวรรณ วงษ์วาลย์

7 นครพนม ศรีสงคราม อบต. สามผง น.ส. จรีุรัตน์ แซเ่ตีย

8 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต. ท่าดินแดง น.ส. จฑุาพร วงษ์สอาด

9 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต. ท่าดินแดง นาง ภาพิมล เชือ้จารย์ชิน

10 ยโสธร คําเขือนแก้ว อบต. ดงแคนใหญ่ นาง กลุธิดา รวมธรรม

11 ร้อยเอด็ เมือง อบจ. ร้อยเอด็ นาย ปฐมพงศ์ ถวิลไพร

12 ร้อยเอด็ เมือง อบจ. ร้อยเอด็ นาง พิกลุ เดชทิศ

13 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต. คํานาดี นาง จิดาภา ศรีทอง

14 ร้อยเอด็ ปทมุรัตน์ อบต. โนนสงา่ น.ส. เกศแก้ว ราชสมบติั

15 ลําปาง เกาะคา ทต. ลําปางหลวง นาง โยทะกา ปงเทพ

16 เลย ดา่นซ้าย ทต. ศรีสองรัก นาง สายชล มาวนั

17 ศรีสะเกษ ขนุหาญ ทต. โพธิกระสงัข์ น.ส. ภารดี มนัธุภา

18 ศรีสะเกษ ไพรบงึ ทต. ไพรบงึ จ่าเอก กมัพล ทองอินทร์

19 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต. ผกัแพว นาย นิธิชยั บวัทอง

20 สกลนคร กดุบาก ทต. กดุแฮด น.ส. วาสนา มาตรศรีหา

21 สมทุรสงคราม บางคนที อบต. จอมปลวก น.ส. นนัทวนั อินสขุ

22 สมทุรสงคราม บางคนที อบต. ดอนมะโนรา นาง วิระภา รามสีดา

23 สมทุรสาคร บ้านแพ้ว ทต. หลกัห้า น.ส. มนสิชา จนัทร์มา

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรการสร้างเวบ็ไซตโ์ปรแกรม Dream Weaver รนุท่ี ่ 8 

ระหวางวนัท่ี   ่ 31 พฤษภาคม - 4 มถนุายน ิ 2553

ณ  ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อิ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)
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24 สระแก้ว คลองหาด อบต. ซบัมะกรูด น.ส. กฤษณา ขนัอดุทา

25 สระบรีุ แก่งคอย อบต. ท่าตมู นาง บงัเอิญ ดงสิงห์

26 สิงห์บรีุ พรหมบรีุ ทต. บางนํา้เชียว นาย ธนิศร์พล ขนุออ่น

27 สพุรรณบรีุ เมือง อบต. โคกโคเฒ่า น.ส. นิตยา สจุริตผลจํารูญ

28 สริุนทร์ สนม อบต. สนม นาย สวุตัร ดอกยีสุน่

29 อํานาจเจริญ พนา อบต. ไม้กลอน พ.จ.อ. เพลิน จนัทร์สว่าง

30 อบุลราชธานี เมือง อบต. กระโสบ น.ส. ภทัรวดี เงาศรี



รายช่ือผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอรส์าํหรบัการจดัเกบ็เอกสารในสาํนักงาน รนุท่ี  ิ ่ 26

ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กาฬสินธุ์ นามน ทต. สงเปลือย น.ส. ชวนพิศ จํา้หนองโพธ์ิ

2 กาฬสินธุ์ นามน ทต. สงเปลือย น.ส. ปวีณา คําสวสัด์ิ

3 กําแพงเพชร ขาณวุรลกัษบรีุ อบต. บอ่ถํา้ นาง ฐาปนี ขนักสิกรรม

4 กําแพงเพชร ขาณวุรลกัษบรีุ อบต. บอ่ถํา้ น.ส. กรรณาภรณ์ เมณฑ์กลู

5 กําแพงเพชร เมือง อบจ. กําแพงเพชร นาง ศภุลกัษณ์ นุ่มขงึ

6 กําแพงเพชร เมือง อบจ. กําแพงเพชร น.ส. บญุธิดา ศรีเดช

7 ขอนแก่น มญัจาคีรี ทต. นาขา่ น.ส. เพ็ญณี พิมพาคํา

8 ขอนแก่น มญัจาคีรี ทต. นาขา่ น.ส. กาญจนา ศรีจนัทร์

9 จนัทบรีุ ท่าใหม่ ทต. เขาบายศรี น.ส. ไปรยา ฉตัรพนัธ์

10 ฉะเชิงเทรา บางนํา้เปรีย้ว อบต. หมอนทอง นาง อรุณี ผลอินทร์

11 ชลบรีุ สตัหีบ อบต. พลตูาหลวง นาง สภุาพร ยทุธเลิศ

12 เชียงราย ป่าแดด ทต. ป่าแดด นาง พรพรรณ ปัญญาไว

13 นครราชสีมา ห้วยแถลง อบต. ทบัสวาย น.ส. ศิริพร สินปรุ

14 นครราชสีมา ห้วยแถลง อบต. ทบัสวาย นาง วิจิตรา แสนมี

15 นครราชสีมา ห้วยแถลง อบต. ทบัสวาย น.ส. อรทยั ธิติพิศทุธิกลุ์

16 นครราชสีมา สงูเนิน อบต. กดุจิก น.ส. งามตา สงนอก

17 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต. อินคีรี นาง จรรณญา ลกัษณะแมน

18 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา อบต. ท่าขึน้ นาย ศภุรัตน์ ไชยรัตน์

19 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา อบต. ท่าขึน้ นาย อทุยั จลุบล

20 นราธิวาส สไุหงปาดี อบต. กาวะ น.ส. วลัลิกา ทบัทุ่ย

21 น่าน นาหมืน อบต. ปิงหลวง นาง รพีพฒัน์ สีริษา

22 บรีุรัมย์ ประโคนชยั อบต. โคกยา่ง น.ส. พลัย์สภุา เตียงประโคน

23 ประจวบคีรีขนัธ์ ปราณบรีุ อบต. ปราณบรีุ นาง ปริชาติ ฟักเถือน

24 ประจวบคีรีขนัธ์ ปราณบรีุ อบต. ปราณบรีุ น.ส. ณฐัสดุา รักบญุ

25 ประจวบคีรีขนัธ์ ปราณบรีุ อบต. ปราณบรีุ น.ส. นชุนาต ทิพย์เนตร
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26 ปราจีนบรีุ ประจนัตคาม ทต. ทต.โพธิงาม์ น.ส. รัตน์มณี ขว่งทิพย์

27 ปราจีนบรีุ ประจนัตคาม ทต. ทต.โพธิงาม์ นาง เหมือนฝัน พิกลุแก้ว

28 ปัตตานี โคกโพธ์ิ อบต. นาเกตุ นาง บาดารีย๊ะ อีซอ

29 ปัตตานี โคกโพธ์ิ อบต. นาเกตุ น.ส. จิราภรณ์ อินทรสกลุ

30 ปัตตานี โคกโพธ์ิ อบต. นาเกตุ นาง สรัุยนี กาซอ

31 ปัตตานี โคกโพธ์ิ อบต. นาเกตุ นาง นฤมล แดงเยน็

32 ปัตตานี ยะหริง ทต. ทต.ยะหริง น.ส. นิฆอยเร๊าะ เสมอภาพ

33 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ ทต. ท่าเรือ นาง ชมยัพร แจ่มจํารัส

34 พะเยา เมือง อบจ. พะเยา นาง จนัทร์ฉาย วงศ์มา

35 พทัลงุ ศรีนครินทร์ ทต. ทต.อา่งทอง น.ส. มลฤดี สวุรรณลิขิต

36 พิษณโุลก พรหมพิราม อบต. วงัวน นาย วรวชั คําหมู่

37 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ ทต. วิเชียรบรีุ น.ส. ปวีณา แก้วเจิม

38 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ ทต. วิเชียรบรีุ น.ส. ธิดารัตน์ มีภู่

39 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ ทต. วิเชียรบรีุ นาง วิลาวลัย์ จนัทร์ทกัษ์

40 แพร่ เมือง อบจ. แพร่ นาย วิศิษฏ์ ไชยแก้ว

41 แพร่ เมือง อบจ. แพร่ น.ส. จิราพร โพธิคํา์

42 แพร่ เมือง อบจ. แพร่ น.ส. ศภุรัตน์ โลดเทิง

43 มหาสารคาม นาเชือก อบต. สนัป่าตอง นาง สภุาพร กรมขนัธ์

44 มหาสารคาม โกสมุพิสยั อบต. ดอนกลาง น.ส. แจ่มจนัทร์ ศรีหาแลว

45 มกุดาหาร เมือง อบต. โพนทราย น.ส. วิชญาพร มลูมงั

46 มกุดาหาร เมือง อบต. คําป่าหวาย นาย พงศกร แก้วอดุม

47 มกุดาหาร นิคมคําสร้อย อบต. นาอดุม นาง ธญัวีร์ จารุจิตต์

48 แมฮ่่องสอน แมล่าน้อย อบต. แมล่าหลวง น.ส. วรางคณา เลิศอทุยักลุ

49 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต. โพธิทอง์ น.ส. จิลลาภทัร พิมสคุะ

50 ร้อยเอด็ โพธิชยั์ อบต. บวัคํา นาย อภิมล กิจประชา
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51 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต. โพธิศรีสว่าง์ จ่าโท กิติคณุ จนัทดุม

52 ราชบรีุ บ้านโป่ง ทต. กรับใหญ่ น.ส. นิภาภรณ์ ธรรมจง

53 ราชบรีุ ดําเนินสะดวก ทต. บ้านไร่ สิบเอก ประรัชต์ กสิผล

54 ลพบรีุ เมือง อบจ. ลพบรีุ น.ส. นฤมล ปัตพี

55 ลพบรีุ เมือง อบจ. ลพบรีุ น.ส. กาญจนา ใจดี

56 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต. หลมุข้าว นาง สชุาดา เครืองทองดี

57 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต. หลมุข้าว นาง ใจดาว ประจนัทร์คีรี

58 ลําปาง แมท่ะ ทต. นํา้โจ้ น.ส. วาทินี แก้วคํามา

59 ศรีสะเกษ โพธิศรีสวุรรณ์ อบต. หนองม้า น.ส. สภุาวี ศรีมลู

60 ศรีสะเกษ โพธิศรีสวุรรณ์ อบต. หนองม้า นาง สมสกลุ จนันรา

61 ศรีสะเกษ เมือง อบต. ตะดอบ น.ส. รติมาศ์ นนทศิลา

62 สกลนคร ภพูาน อบต. โคกภู จ่าเอก เดชณรงค์ เกษวิทย์

63 สงขลา สะเดา อบต. ปริก น.ส. ฟารีดา พลีเยาว์

64 สงขลา กระแสสินธุ์ อบต. โรง นาง สดุา คารทอง

65 สงขลา สะบ้าย้อย อบต. ธารคีรี น.ส. ลลดา ลวนะลาภานนท์

66 สงขลา สทิงพระ อบต. จะทิง้พระ นาง อารีรัตน์ กลํามาตย์

67 สงขลา จะนะ อบต. คลองเปียะ น.ส. อไุรวรรณ แก้วหนู

68 สมทุรปราการ พระสมทุรเจดีย์ อบต. ในคลองบางปลากด น.ส. รมิดา ขนุแผ้ว

69 สมทุรปราการ บางบอ่ อบต. คลองดา่น น.ส. สทุธิชา รัตนชยัสกลุ

70 สมทุรปราการ บางบอ่ อบต. คลองดา่น น.ส. ศศิธร จนันรา

71 สมทุรปราการ บางบอ่ อบต. คลองดา่น นาย จกัรี สิงห์บํารุง

72 สมทุรปราการ บางบอ อบต. บางเพรียง น.ส. พรธิยา ศรีบอทอง

73 สมทุรปราการ บางบอ อบต. บางเพรียง นาง จนัทร์นิภา เตชะธีรารัตน์

74 สระแก้ว อรัญประเทศ อบต. คลองทบัจนัทร์ น.ส. เกศินี นพบรรจบสขุ

75 สระแก้ว วงันํา้เยน็ อบต. ตาหลงัใน นาย สราวฒิุ ชมบญุ



รายช่ือผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอรส์าํหรบัการจดัเกบ็เอกสารในสาํนักงาน รนุท่ี  ิ ่ 26

ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี ่ 31 พฤษภาคม - 4 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์

76 สระบรีุ หนองแค อบต. ห้วยขมิน้ น.ส. ธิดารัตน์ วงษ์มานะสขุ

77 สระบรีุ บ้านหมอ อบต. บางโขนด นาง กมลวรรณ แฟงรัก

78 สรุาษฎร์ธานี ดอนสกั อบต. ดอนสกั นาย อภิสิทธ์ิ รักเจริญ

79 สรุาษฎร์ธานี ดอนสกั อบต. ดอนสกั น.ส. ลดาวลัย์ กลนัสวุรรณ

80 สรุาษฎร์ธานี พนุพิน อบต. เขาหวัควาย น.ส. กนกวรรณ รักสวสัด์ิ

81 สรุาษฎร์ธานี พนุพิน อบต. เขาหวัควาย นาง นิตยา เพชรขํา

82 สรุาษฎร์ธานี พระแสง ทต. ยา่นดินแดง น.ส. เกณิกา ธรรมนาวาสน์

83 สรุาษฎร์ธานี วิภารดี อบต. ตะกกุใต้ น.ส. .ทศันีย์ ไชยยงั

84 สรุาษฎร์ธานี เวียงสระ อบต. เวียงสระ นาง หนงึหทยั ชยัเวทย์

85 สรุาษฎร์ธานี เวียงสระ อบต. เวียงสระ นาง จินตนา หอมหวล

86 สรุาษฎร์ธานี ไชยา อบต. ป่าเว น.ส. อจัฉรา เนตรนิติกลุ

87 หนองคาย โพนพิสยั อบต. บ้านโพธ์ิ น.ส. น.ส.วลี จาระบบั

88 อดุรธานี กมุภวาปี อบต. กมุภวาปี น.ส. ปริสา ฝ่ายอินทร์

89 อตุรดิตถ์ เมือง อบจ. อตุรดิตถ์ นาย อดิศร บญุช่วย

90 อทุยัธานี ลานสกั อบต. ทุ่งนางาม นาง จนัรา ดอกจอก

91 อบุลราชธานี บณุฑริก ทต. คอแลน น.ส. สพุรรณภา ปริบาล



รายช่ือผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอรส์าํหรบัการออกแบบกอสร้างขนัพืนฐาน รนุท่ี  ิ ่ ่ 15

ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กระบี เมือง ทม. กระบี นาย วิเชษฐ มโนศรี

2 ขอนแก่น ชมุแพ อบต. โนนสะอาด นาย ไอศวรรย์ ยานประเสริฐ

3 ชยัภมิู คอนสวรรค์ อบต. คอนสวรรค์ นาย ยงยทุ ขวญัปัญญา

4 ชมุพร ท่าแซะ อบต. หงษ์เจริญ นาย ศภุศิลป์ หญีตป้อม

5 ชมุพร ท่าแซะ อบต. หงษ์เจริญ นาย มนสันนัท์ ไชยพิเชษฐ

6 ตราด เมือง อบต. ห้วยแร้ง นาย สงกรานต์ เวชสิทธ์ิ

7 นราธิวาส สไุหงโกลก อบต. มโูนะ นาย สมยั ชาวไทย

8 นราธิวาส ยีงอ อบต. ลโุบะบือซา นาย ปรัชญา มะหะหมดั

9 นราธิวาส เมือง อบต. ลําภู นาย อคัรพล รุ่งเรือง

10 นราธิวาส เมือง อบต. ลําภู นาย เจะรอวายี เปาะซา

11 นราธิวาส บาเจาะ อบต. ลโุบะสาวอ นาย จกัรพนัธ์ ยเุหลก็

12 นราธิวาส บาเจาะ อบต. บาเระเหนือ นาย สรยทุธ แก้วอินทร์

13 บรีุรัมย์ พลบัพลาชยั อบต. สําโรง นาย อรรถพร คงดี

14 บรีุรัมย์ พลบัพลาชยั อบต. สําโรง นาย เฉลิมรัตน์ ศรีโมรา

15 ปัตตานี ปะนาเระ อบต. ควน นาย เอกชยั สวสัดี

16 ปัตตานี ปะนาเระ อบต. ควน นาย วีรศกัด์ิ สวุรรณราช

17 ปัตตานี สายบรีุ อบต. มะนงัดาลํา น.ส. ฟาริดา ไหลหละหมดั

18 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต. โคกช้าง นาย ภาณมุาศ พะลายะสตุ

19 พทัลงุ ควนขนนุ ทต. พนางตงุ น.ส. อารีย์ เหลือจนัทร์

20 พิจิตร โพธิประทบัช้าง์ อบต. ไผ่ท่าโพ นาย เดชา ร่วมสกลุ

21 พิจิตร เมือง อบต. ป่ามะคาบ นาย จินดามณี เปลียนเนียม

22 พิษณโุลก บางกระทุ่ม ทต. เนินกุ่ม นาย เอกสนนัท์ เรืองสิริสกลุ

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี ่ 7 - 11 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)



รายช่ือผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอรส์าํหรบัการออกแบบกอสร้างขนัพืนฐาน รนุท่ี  ิ ่ ่ 15

ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี ่ 7 - 11 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

23 พิษณโุลก บางกระทุ่ม ทต. เนินกุ่ม นาย พงษ์ศกัด์ิ บางประยงค์

24 พิษณโุลก เมือง ทน. พิษณโุลก จ.ส.อ. จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน

25 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ อบต. บอ่รัง น.ส. วชัราภรณ์ คุ้มตระกลู

26 มหาสารคาม เมือง อบต. หนองไธ นาย ธิติพงศ์ พิมพิลา

27 ระนอง ละอุน่ อบต. ละอุน่เหนือ นาย นพดล ชมุแสง

28 ระยอง แกลง อบต. ห้วยยาง นาย มานะ โพรินทร์

29 ระยอง บ้านฉาง อบต. สํานกัท้อน น.ส. นริศรา กิจเกือ

30 สมทุรสงคราม อมัพวา อบต. สวนหลวง จ.ส.ต. อภิชยั ศรีเพ็ชร

31 สระบรีุ หนองแซง ทต. หนองแซง นางสาวอมรรัตน์ บตุรเจริญ

32 สิงห์บรีุ เมืองสิงห์บรีุ อบจ. สิงห์บรีุ นาย ปริญญา ขนัไชย

33 สพุรรณบรีุ อูท่อง อบต. จรเข้สามพนั นาย ไพศาล สิทธิธญัญาศิลป์

34 หนองคาย ท่าบอ่ อบต. บ้านว่าน นาง เรวดี ดวงสวุรรณ์

35 อดุรธานี หนองววัซอ อบต. นําพ่น นาย เกียรติกมล คําวิมล

36 อดุรธานี โนนสะอาด อบต. โพธิศรีสําราญ์ นาย เทิดทลู หตูาชยั



รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรการผลตส่ือประชาสมัพนัธส์าํหรบั อปทิ . รนุท่ี ่ 13

ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 ขอนแก่น ชมุแพ อบต. ชมุแพ นาง ฐิตนินัท์ บญุจนัทร์

2 ฉะเชิงเทรา บางนําเปรียว อบต. หมอนทอง น.ส. กญัจน์รัตน์ หมืนวเิศษ

3 เชียงราย ขนุตาล ทต. ป่าตาล นาย ธนิสร ช่วยบ้าน

4 เชียงราย ขนุตาล ทต. ป่าตาล นาง จารุณี พลูสวสัดิ

5 เชียงใหม่ เมือง อบจ. เชียงใหม่ น.ส. ดารเนตร สทิธิหาญ

6 ตาก แม่สอด อบต. พระธาตผุาแดง น.ส. ดารุณี บญุสนิไทย

7 นครพนม ศรีสงคราม อบต. สามผง น.ส. จรีุรัตน์ แซเ่ตีย

8 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พมิลราช นาง จินดา ศลิปชยั

9 น่าน ปัว ทต. ปัว นาย กีรตกิร เสนรัตน์

10 บรีุรัมย์ บ้านใหม่ อบต. แดงใหญ่ นาย วสิทุธิ เหลาสา

11 ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด อบต. ศาลาลยั น.ส. ขนิษฐา วงศ์สงัข์

12 ปัตตานี ยะหริง ทต. ยะหริง นาย ฐิตกิิตติ อลัวดัรีสี

13 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ อบต. บ้านหว้า นาย เมธาวี แตง่เมือง

14 พษิณโุลก เมือง อบจ. พษิณโุลก น.ส. รุ่งทิวา หนเูผือก

15 พษิณโุลก เมือง อบจ. พษิณโุลก น.ส. สวรรญา นาคสีดี

16 พษิณโุลก เมือง อบจ. พษิณโุลก นาย วฑิรูย์ เจียนพนัธุ์

17 มกุดาหาร นิคมคําสร้อย อบต. กกแดง นาย มนตรี โพธิศรี

18 ยะลา เมืองยะลา อบต. ลําใหม่ น.ส. นสุรา เจ๊ะแต

19 ราชบรีุ วดัเพลง อบต. จอมประทดั น.ส. จนัทร์เพญ็ ทองตระกลู

20 ราชบรีุ วดัเพลง อบต. จอมประทดั น.ส. ฉนัทนา ปักทิพนัธุ์

21 ลพบรีุ เมือง อบต. ดอนโพธิ นาย ภทัรวฒุิ พมุมาลี

22 ลําปาง งาว อบต. บ้านโป่ง น.ส. จรรยา ดวงแก้ว

23 สมทุรสงคราม เมือง ทม. สมทุรสงคราม น.ส. นฤมล สขุแสง

24 สรุาษฏร์ธานี ท่าชนะ อบต. ประสงค์ น.ส. รจเรศ ปานเนือง

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี ่ 7 - 11 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์



รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรการผลตส่ือประชาสมัพนัธส์าํหรบั อปทิ . รนุท่ี ่ 13

ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี ่ 7 - 11 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์

25 สริุนทร์ ชมุพลบรีุ อบต. ไพรขลา นาง ปิยะธิดา ผาเจริญ

26 หนองบวัลําภู ศรีบญุเรือง ทต. จอมทอง สจุารีรัตน์ ป้องคํา

27 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต. จิกดู่ น.ส. กรณพชร แก้วขวญั

28 อตุรดติถ์ เมือง อบจ. อตุรดติถ์ นาย ปรียทศัน์ ศรายทุธ

29 อตุรดติถ์ เมือง อบจ. อตุรดติถ์ น.ส. สพุรวดี ปานสมบตัิ



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กระบี เมือง อบต. ไสไทย นาย จิตตชิยั ศรีแก้ว

2 กาฬสนิธุ์ กฉิุนารายณ์ ทต. นาขาม นาย จกัรกฤษณ์ จําปาลี

3 กําแพงเพชร เมือง อบจ. กําแพงเพชร น.ส. อภิญญาณ อบุลสอาด

4 กําแพงเพชร ขาณวุรลกัษบรีุ อบต. บอ่ถํา นาย ชยัวฒัน์ บวังาม

5 ชลบรีุ บางละมงุ เมืองพทัยา นาย ไพรัตน์ บรูณศลิป์

6 ชลบรีุ บางละมงุ เมืองพทัยา นาย วรยทุธ คลําปลอด

7 ชมุพร ทุ่งตะโก ทต. ปากตะโก น.ส. นฐัภรณ์ อนิทรโม

8 ชมุพร ทุ่งตะโก ทต. ปากตะโก น.ส. เสาวลกัษณ์ สอนประสม

9 ตาก แม่สอด อบต. พระธาตผุาแดง น.ส. ดารุณี บญุสนิไทย

10 นครราชสีมา ห้วยแถลง อบต. ทบัสวาย นาง พศิมยั กิจจารักษ์

11 นครศรีธรรมราช ร่อนพบิลูย์ อบต. หินตก น.ส. รัตยิา ลือชาการ

12 น่าน แม่จริม ทต. หนองแดง นาง พกิลุ สปุง

13 ประจวบคีรีขนัธ์ กยุบรีุ อบต. ดอนยายหนู น.ส. พงึพศิ จนัทร์ชกูลนิ

14 ประจวบคีรีขนัธ์ เมือง อบต. ปราณบรีุ นาง มะลิ เมฆขยาย

15 ประจวบคีรีขนัธ์ กยุบรีุ อบต. ดอนยายหนู น.ส. พงึพศิ จนัทร์ชกูลนิ

16 ปัตตานี ยะหริง ทต. ตนัหยง น.ส. รุสมีนา วาเย็ง

17 ปัตตานี ยะหริง ทต. ตนัหยง น.ส. เจะโรสนี มีนาดง

18 พงังา ตะกวัทุ่ง อบต. โคกกลอย นาย เฉลมิพงษ์ เจริญศรี

19 พทัลงุ ควนขนนุ ทต. พนางตงุ นาย อํานาจ สงัข์เหลือ

20 พษิณโุลก เมือง อบจ. พษิณโุลก นาย วทิยา ดวงเดือน

21 พษิณโุลก บางระกํา อบต. บงึกอก นาย วีระชาติ วงัชาวนา

22 พษิณโุลก บางระกํา อบต. บงึกอก นาย สทิธิพร วีระคํา

23 เพชรบรูณ์ หลม่สกั อบต. ห้วยไร่ น.ส. ณธมน แสงสวา่ง

24 ภเูก็ต กะทู้ ทม. ป่าตอง น.ส. ผสดีุ ธรรมพีรกลุ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรสร้างตารางคาํนวณขนัสูง รนุท่ี ่ 8

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี ่ 14 - 18 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรสร้างตารางคาํนวณขนัสูง รนุท่ี ่ 8

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี ่ 14 - 18 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

25 ภเูก็ต กะทู้ ทม. ป่าตอง นาง นยันา พมิล

26 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. เชียงยืน น.ส. จารุวรรณ พนัเดช

27 มกุดาหาร ดอนตาล อบต. เหลา่หมี น.ส. ยภุา ซาเสน

28 ยโสธร เลงินกทา ทต. สามแยก นาย กงัวาลวิทย์ พระพิมพ์

29 ยะลา เมือง ทต. สะเตงนอก นาย สสกิร ยีเสน็

30 ยะลา เมือง อบจ. ยะลา นาย อซัมี ยาบี

31 ร้อยเอด็ เสลภมูิ อบต. นางาม นาย พณิ แป้นสขุา

32 ระยอง แกลง อบต. ชากโดน นาย เทวนิ ศรีริวฒัน์

33 ลพบรีุ เมือง อบต. พรหมมาสตร์ นาย สรุสทิธ์ิ บรรยงค์

34 ลําปาง สบปราบ ทต. สบปราบ นาย ประเทือง สภุาพร

35 ศรีสะเกษ เมือง อบจ. ศรีสะเกษ นาย ธนวฒัน์ คําผง

36 สงขลา กระแสสนิธุ์ ทต. กระแสสนิธุ์ นาย ประจิม ถวัทอง

37 สงขลา นาทวี อบต. สะท้อน นาย เกรียงศกัดิ์ เสนาพงค์

38 สมทุรสงคราม บางคนที อบต. จอมปลวก น.ส. นนัทวนั อนิสขุ

39 สโุขทยั เมือง อบต. ยางซ้าย นาย ไพฑรูย์ ทงัทอง

40 สพุรรณบรีุ สองพีน้อง อบต. ทุ่งคอก น.ส. นภศัวรรณ เจริญศรี

41 สพุรรณบรีุ สองพีน้อง อบต. ทุ่งคอก นาย ภานมุาศ แก้วตา

42 สพุรรณบรีุ อูท่อง อบต. จรเข้สามพนั น.ส. กลัยา ศรีเหรา

43 สรุาษฎร์ธานี ท่าชนะ อบต. ท่าชนะ นาง พรทิพย์ กลางอนรัุกษ์

44 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต. หนองผือ นาง ชลุติา พละไกร

45 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต. หนองผือ น.ส. บศุรินยา เรือววณัณภา

46 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต. หนองผือ น.ส. สพุตัรา โสมรักษ์



รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรการออกแบบกอสร้าง ่ (Autocad for Window) ขนัสงู รนุท่ี  ่ 8

ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กระบี เมือง ทม. กระบี นาย วเิชษฐ มโนศรี

2 กําแพงเพชร เมือง อบจ. กําแพงเพชร นาย อดศิกัดิ ไพเชฐศกัดิ

3 ชมุพร ทุ่งตะโก ทต. ปากตะโก นาย กฤษธิชยั ซงัธาดา

4 ชมุพร ทุ่งตะโก ทต. ปากตะโก นาย ณรงค์ชยั พลสวสัดิ

5 ชมุพร ทุ่งตะโก ทต. ปากตะโก นาย จกัรพงศ์ พุม่คง

6 เชียงใหม่ สนัทราย ทต. แม่แฝก นาย กรกฎ มะโนแป๊ก

7 ตรัง เมือง อบต. นาท่ามใต้ นาย กิตตพิงษ์ สดุด้วงแก้ว

8 นครสวรรค์ ตากฟ้า อบต. พนุกยงู นาย อนกุลู มีชยั

9 นราธิวาส ระแงะ อบต. เฉลมิ นาย อนสุรณ์ มาลี

10 พทัลงุ ควนขนนุ ทต. พนางตงุ นาย อานวุฒัน์ วฒันรัตน์

11 เพชรบรูณ์ หลม่สกั อบต. ห้วยไร่ นาย พรหมมินทร์ ศรีป้อ

12 ร้อยเอด็ เสลภมูิ อบต. นางาม นาย ประภาส ยศพทิกัษ์

13 ระยอง บ้านฉาง อบต. สํานกัท้อน นาย สทิธิพล พรมจ้าย

14 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต. ห้วยโป่ง นาย บรรเทิง ภู่พวง

15 สมทุรสงคราม อมัพวา อบต. สวนหลวง นาย เกรียงศกัดิ นาคแสง

16 สรุาษฏร์ธานี กาญจนดษิ ุ์ อบต. ป่าร่อน นาย ชาญชยั หนชูยัแก้ว

17 หนองบวัลําภู นาวงั อบต. นาเหลา่ นาย ชาตรี ไชยเชษฐ์

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี ่ 14 - 18 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 กระบี เมือง ทม. กระบี นาย มารุต นิจถาวร

2 กาฬสินธุ์ ท่าคนัโท ทต. ท่าคนัโท นาง สรีุย์พร ศรีโยวงค์

3 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต. แปลงยาว น.ส. ขนิษฐา ศิลา

4 ฉะเชิงเทรา บางนํา้เปรีย้ว อบต. หมอนทอง น.ส. กญัจน์รัตน์ หมืนวิเศษ

5 ชยัภมิู เมือง อบต. ห้วยบง น.ส. จิตอารีย์ ชินสาร์

6 ชยัภมิู ภเูขียว อบต. บ้านดอน นาง บปุผา มาตรสงคราม

7 ชยัภมิู ภเูขียว อบต. บ้านดอน น.ส. ฐาเมศ สนุทรห้าว

8 ตาก พบพระ อบต. พบพระ นาย อเุทน ต๊ะอ้าย

9 นครราชสีมา สีคิว้ อบต. ลาดบวัขาว น.ส. สปุระวีณ์ หาญณรงค์

10 นครราชสีมา สีคิว้ อบต. ลาดบวัขาว นาง กนกวรรณ จงกลรัตน์

11 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง อบต. นาโพธิ นาย ณฐพล สชุาติพงษ์

12 บรีุรัมย์ บ้านใหม่ อบต. แดงใหญ่ นาย วิสทุธิ เหลาสา

13 ประจวบคีรีขนัธ์ กยุบรีุ อบต. อบต.ดอนยายหนู ส.ต.อ. มนู คําทอง

14 ปราจีนบรีุ นาดี อบต. ทุ่งโพธิ นาง ณฐัธยาน์ จารัตน์

15 ปราจีนบรีุ ประจนัตคาม ทต. โพธิงาม จ่าเอก สมบติั ฤทธิบรูณ์

16 ปราจีนบรีุ ประจนัตคาม ทต. โพธิงาม น.ส. จฑุาทิพย์ หงส์พิมลมาศ

17 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต. ท่าตมู นาง นิศากร แก้วกําเหนิด

18 พระนครศรีอยธุยา ผกัไห่ อบต. บ้านแค น.ส. นิตยา วฒิุ

19 พิจิตร ตะพานหิน อบต. อบต.คลองคณู นาย บญุเจตร์ เลิศจนัทร์

20 พิษณโุลก ชาติตระการ อบต. ป่าแดง น.ส. วดี แสนแทน

21 พิษณโุลก เมือง อบจ. พิษณโุลก นาย วิฑรูย์ เจียนพนัธุ์

22 เพชรบรีุ เมือง อบต. นาวุ้ง นาง วาสนา อร่ามศรี

23 เพชรบรูณ์ เขาค้อ อบต. เขก็น้อย นาง นารีรัตน์ วชิรญาณ์

24 ภเูก็ต เมือง อบจ. ภเูก็ต น.ส. ศิวพร ปิติพนัธ์

25 มหาสารคาม เมือง อบต. หนองโน น.ส. มยรีุ แก้วศรีจนัทร์

รายช่ือผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรการสร้างงานนําเสนอ (Presentation)   รนุท่ี ่ 16

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี  ่ 21 - 25 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

รายช่ือผู้ได้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรการสร้างงานนําเสนอ (Presentation)   รนุท่ี ่ 16

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ

ระหวางวนัท่ี  ่ 21 - 25 มถนุายน ิ 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์

26 มหาสารคาม บรบือ อบต. วงัใหม่ นาย ประวติั พดุหล้า

27 มหาสารคาม บรบือ อบต. วงัใหม่ นาง วิมลทาน แสนโสดา

28 มหาสารคาม เมือง อบต. อบต.หนองโน น.ส. มยรีุ แก้วศรีจนัทร์

29 ระนอง เมือง ทต. บางริน้ นาง ศิริพร สตัยวิจิตร

30 ระยอง ปลวกแดง อบต. ปลวกแดง น.ส. ณฐัรุจา บงัทอง

31 เลย ภเูรือ อบต. หนองบวั นาง ชชัชฏาพร หลงปัน้

32 สิงห์บรีุ บางระจนั อบต. บ้านจ่า น.ส. ภทัราภรณ์ ชาวสวน

33 สโุขทยั ศรีสําโรง อบต. เกาะตาเลีย้ง นาย ธงชยั อิมจิตร์

34 สโุขทยั ทุ่งเสลียม อบต. บ้านใหมไ่ชยมงคล นาย สพุจน์ มีทรัพย์

35 สรุาษฎร์ธานี ดอนสกั อบต. ปากแพรก นาย ธนายตุ นิตยสมบติั

36 สรุาษฏร์ธานี ท่าชนะ อบต. ประสงค์ นาง อษุา พรหมลิขิต

37 สรุาษฏร์ธานี พระแสง อบต. สาคู น.ส. พิลาวรรณ อินทปัน

38 สริุนทร์ เมือง อบต. ตาออ็ง นาง สชุาดา บญุยงค์

39 สริุนทร์ เมือง อบต. ตาออ็ง นาง ผกาวรรณ ทวีสิน

40 สริุนทร์ เมือง อบต. ตาออ็ง นาย นคร เจือจนัทร์

41 สริุนทร์ ศรีณรงค์ อบต. ตรวจ นาย ปิติ แก้ววิเศษ

42 สริุนทร์ ศรีณรงค์ อบต. ณรงค์ นาง รําเพย ภาสงา่

43 อา่งทอง ไชโย อบต. ชยัฤทธิ น.ส. สธุาดา ทรัพย์อนนัต์

44 อดุรธานี กดุจบั อบต. ตาลเลียน น.ส. จิตรกาล อินเสมียน

45 อดุรธานี บ้านดงุ อบต. บ้านจนัทน์ นาง ใจสวรรค์ สมงาม

46 อทุยัธานี เมือง อบจ. อทุยัธานี น.ส. สมหมาย ห่อสกลุกล

47 อทุยัธานี ห้วยคต อบต. สขุฤทยั น.ส. รัตนา ยีสุน่

48 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต. เมืองเดช จ่าเอก อภิชยั วงศ์วรรณ



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ หมายเหตุ

1 กระบี่ เหนือคลอง อบต. คลองเขมา้ น.ส. กติตมิา ฮอ่บุตร

2 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต. ทา่เสา นาง ขวญัเนตร์ กาญจนฤทธไิกร

3 กาญจนบุรี เลาขวญั อบต. หนองประดู่ น.ส. เฉลมิศรี ศรสีาํเนียม

4 จนัทบุรี ทา่ใหม่ อบต. สองพีน้่อง นาง พทัธานนัท์ พรพจน์ธนมาศ

5 ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม อบต. เขาหนิซอ้น นาย พรจุติ ธวิรรณลกัษณ์

6 ชยัภมูิ แกง้ครอ้ อบต. นาหนองทุม่ น.ส. ยุพาวดี ศรวีงษช์ยั

7 ชยัภมูิ ภเูขยีว อบต. กวางโจน นาย ไพบลูย์ นาคสุวรรณ

8 ชุมพร ทุง่ตะโก อบต. ชอ่งไมแ้กว้ น.ส. ราตรี บุญทรหาญ

9 ชุมพร เมอืง ทต. วงัใหม่ น.ส. ยุพา วรรณนิยม

10 ชมุพร หลงัสวน อบต. แหลมทราย น.ส. วิลาวณัย์ นวลชาวนา

11 เชยีงราย พาน อบต. ปาหุง่่ น.ส. จรรยารกัษ์ เสธปิา

12 เชยีงราย พาน อบต. สนัตสิุข นาย ธนกฤต สุวฒันะปญญาั

13 เชยีงราย แมล่าว อบต. ดงมะดะ นาย นพดล พทุธเนตร

14 เชยีงราย แมส่าย อบต. ศรเีมอืงชุม น.ส. ณฐัชยาพรรณ อนิพรหม

15 เชยีงใหม่ ไชยปราการ อบต. หนองบวั น.ส. วรางคณา คาํปญญาั

16 เชยีงใหม่ แมอ่าย อบต. ทา่ตอน น.ส. อรุณี คนวอ่ง

17 เชยีงใหม่ แมอ่าย อบต. แมอ่าย นาย ณรงคเ์ดช บวัหลวง

18 ตรัง เมือง อบต. นาบินหลา น.ส. นวลพรรณ วฒันเสรีชยัสกลุ

19 ตาก แมส่อด อบต. แมป่ะ น.ส. สดุารัตน์ แก้ววงษ์

20 นครนายก องครกัษ์ อบต. โพธแิทน น.ส. เกศสรนิทร์ แสงทวปี

21 นครพนม นาหวา้ ทต. นาหวา้ น.ส. พรพรรณ เหมะธุรนิทร์

22 นครพนม ทา่อเุทน อบต. พระทาย นาง พรทิพย์ สิทธิโส

23 นครราชสมีา บวัลาย ทต. หนองบวัลาย น.ส. กจิติรญา ทฬัหกุล

24 นครราชสมีา บวัลาย ทต. หนองบวัลาย น.ส. ระววิรรณ วรสุข

25 นครราชสมีา ปกธงชยัั อบต. ดอน นาง พรหมพร แจม่จาํรสั

26 นครราชสมีา สงูเนิน อบต. เสมา น.ส. รมดิา รตันานุสรณ์

27 นครราชสีมา ครบรีุ ทต. ไทรโยง-ไชยวาล น.ส. ปาริชาติ รอสงูเนิน

28 นครศรธีรรมราช เฉลมิพระเกยีรติ ทต. ทางพนู นาง จริารตัน์ ปลอดแกว้

29 นครศรธีรรมราช ปากพนงั อบต. ปากแพรก นาง พชัรยี์ วยัวฒัน์
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ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทมุธานี (อาคารคชัมาตย)์
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30 นา่น ทุง่ช้าง อบต. และ น.ส. กานต์ธีรา พงัจนัทร์ตา

31 บุรรีมัย์ เฉลมิพระเกยีรติ อบต. เจรญิสุข นาง ประไพศร พชันี

32 บุรรีมัย์ บา้นกรวด อบต. ปราสาท นาง สมพร หนุนชู

33 บุรรีมัย์ ประโคนชยั อบต. บงักู นาง ปิยพร พอกกลาง

34 บุรรีมัย์ สตกึ ทต. สตกึ น.ส. วนัดี กองแกว้

35 ประจวบครีขีนัธ์ หวัหนิ อบต. หนิเหลก็ไฟ น.ส. รชัฏาภรณ์ นวมนาคะ

36 ปราจนีบุรี กบนิทรบุ์รี อบต. ยา่นรี น.ส. เจนจริา นวลจนัทร์

37 ปตตานีั กะพอ้ อบต. กะรุบี น.ส. ฮายาตี สาแลมา

38 ปตตานีั ยะหริง่ อบต. ตาลอีายร์ น.ส. พมิพร อาสนะ

39 พะเยา ปง อบต. ปง นาย สมเกยีรติ สุขมา

40 พทัลงุ ควนขนนุ อบต. ชะมวง น.ส. กรรณิการ์ ธรรมเพชร

41 พทัลงุ ควนขนนุ อบต. ชะมวง นาง โสภา ฤทธิช่วย

42 พิจิตร วงัทรายพนู อบต. หนองพระ นาง เสาวลกัษณ์ สิงห์มณี

43 เพชรบรูณ์ เมอืง อบต. บา้นโคก นาง วลัยล์ดา มสีตัย์

44 แพร่ เด่นชยั อบต. เด่นชยั นาง จนัจริา กาํปนาด

45 ภเูกต็ เมอืง ทต. วชิติ น.ส. ดวงดาว โมรา

46 มหาสารคาม นาเชอืก อบต. นาเชอืก นาย ขจรศกัดิ อารยิะจารย์

47 มหาสารคาม พยคัฆภมูพิสิยั อบต. ลานสะแก นาง สุระวรรณ โปณะทอง

48 มุกดาหาร ดงหลวง อบต. ดงหลวง น.ส. จรีวรรณ สมพีนัธ์

49 มุกดาหาร หวา้นใหญ่ อบต. บางทรายน้อย นาง มล อนนัต์

50 แมฮ่อ่งสอน สบเมย อบต. ปาโปง่ นาง วรนุช กงัวาลไพร

51 แมฮ่อ่งสอน สบเมย อบต. แมค่ะตวน น.ส. สายใจ ชายชุมทอง

52 ยโสธร เลงินกทา ทต. หอ้งแซง จ่าเอก อสิระพงศ์ บุญทนัเอกธนชั

53 ยะลา เมอืง ทต. ลําใหม่ นาง นารรีตัน์ ปญจพรอุดมลาภั

54 รอ้ยเอด็ ปทุมรตัต์ อบต. โนนสงา่ น.ส. สรินิณฐั อภยัศรี

55 รอ้ยเอด็ ปทุมรตัต์ อบต. ขเีหลก็ นาง ธนภรณ์ วงษช์าดี

56 รอ้ยเอด็ เมอืง ทต. โนนตาล น.ส. ฐตินินัท์ อกัษรวลิยั

57 ร้อยเอ็ด เสลภมิู อบต. พรสวรรค์ นาย เอกพล ทองน้อย

58 ระยอง แกลง อบต. หว้ยยาง น.ส. รววีรรณ ไกรวาส
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59 ลําปาง แมพ่รกิ อบต. พระบาทวงัตวง น.ส. ปวณีา บรูณะเสรี

60 ลําพนู เมอืง อบต. หนองหนาม นาง อตกิานต์ อคัรจาคะ

61 เลย ภเูรอื อบต. หนองบวั นาย สมเกยีรติ โกษาจนัทร์

62 เลย เมอืง อบต. กกดู่ น.ส. จริาภรณ์ ศรวีชิา

63 เลย หนองหนิ อบต. ตาดขา่ นาง กษริา เมอืงแพน

64 ศรสีะเกษ เมอืง อบต. ตะดอบ น.ส. รตมิาศ์ นนทศลิา

65 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต. บึงมะลู น.ส. ลาวรรณ์ ศรีนวล

66 สกลนคร สวา่งแดนดนิ อบต. บา้นตา้ย น.ส. วงคร์ตัน์ จนัทรแ์กว้

67 สกลนคร อากาศอาํนวย อบต. นาฮี น.ส. ปิยภทัร อนิธกิาย

68 สงขลา เทพา อบต. ปากบาง นาง อรรตัน์ คนัฉ่อง

69 สระแกว้ อรญัประเทศ อบต. บา้นด่าน น.ส. ขวญัชวีา สารสี

70 สระแกว้ อรญัประเทศ ทม. อรญัประเทศ พ.จ.อ. สุขสนัต์ ภสูมนึก

71 สระบุรี หนองแซง อบต. มว่งหวาน น.ส. นารรีตัน์ สายยวง

72 สุโขทยั ครีมีาศ อบต. ศรคีรีมีาศ น.ส. สุนนัทา ตาคาํ

73 สุพรรณบุรี เมอืง อบต. สวนแตง น.ส. เบญจวรรณ แซ่บุญ

74 สุพรรณบุรี หนองหญา้ไซ ทต. หนองหญา้ไซ น.ส. สุวพชิญ์ มถีาวร

75 สุราษฎรธ์านี พระแสง ทต. ยา่นดนิแดง น.ส. อุทุมพร บวัจนัทร์

76 สุราษฏร์ธานี กาญจนดิษ ุ์ ทต. ชา้งซา้ย น.ส. ปริฉตัร คงทรัพย์

77 สุรนิทร์ เมอืง ทต. เมอืงที น.ส. วภิาดา สุจนิพรหัม

78 หนองคาย บงึกาฬ อบต. โนนสมบรูณ์ นาย สยาม นามวงษ์

79 หนองคาย พรเจรญิ อบต. ศรชีมภู นาง นลทัพร เลศิสงคราม

80 หนองบวัลําภู เมอืง ทต. นามะเฟือง นาง สุชาดา เมอืงนาง

81 อา่งทอง วิเศษชยัชาญ อบต. ยี่ล้น นาง กญัญาภคั สายมาอินทร์

82 อุดรธานี กุดจบั ทต. สรา้งกอ่ น.ส. สุกญัญา สุทธดิี

83 อุดรธานี เมอืง อบต. กุดสระ นาง ปรยีาพร สุสุวรรณ

84 อทุยัธานี ห้วยคต อบต. สขุฤทยั น.ส. วิชาญ สขุมี

85 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต. จกิเทงิ น.ส. ศริวิรรณ ครองกระโทก

86 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต. นาจะหลวย นาย วทิยา เขยีวออ่น
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