








ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรท้องถิ่น คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ

1 ขอนแก่น พล อบต. โนนข่า นาง กลัยกร สทิธิเดช

2 ขอนแก่น หนองหาคํา อบต. กดุธาตุ น.ส. ชวลันชุ โมรีย์

3 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. สนามจนัทร์ นาย อรรถกรณ์ เจียมทอง

4 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. สบิเอด็ศอก นาย ธีรเดช ชมชืน

5 ชลบรีุ บางละมงุ อบต. เขาไม้แก้ว น.ส. โสมวสิาข์ สวา่งอมัพร

6 ชลบรีุ พนสันิคม ทต. หมอนนาง นาง พชัรินทร์ อบุลทิพย์

7 ชลบรีุ ศรีราชา ทม. ศรีราชา นาย เกตแุก้ว บริหาร

8 ชยันาท เมือง ทต. บ้านกล้วย น.ส. สริิอร สรุภกัดี

9 ชยัภมูิ บ้านเขว้า อบต. ลุม่ลําชี น.ส. สภุาภรณ์ บญุมา

10 ชยัภมูิ เทพสถิต อบต. ห้วยยายจิว น.ส. สาวติรี ทงัพรม

11 ชยัภมูิ บ้านแท่น อบต. บ้านเตา่ น.ส. ศริิรัตน์ ชืนชม

12 ชมุพร ละแม ทต. ละแม น.ส. รัชนีพรรณ เลง่ระบํา

13 เชียงใหม่ สนักําแพง ทต. แม่ปคูา นาง เยาวลกัษณ์ พงศ์วรินทร์

14 ตาก แม่สอด อบต. แม่ปะ น.ส. ปณสัยา อาษา

15 ตาก ท่าสองยาง อบต. แมต้่าน น.ส. ศรีวรรณ สภุาตา

16 ตาก พบพระ ทต. พบพระ นาง วมิลไพ ไกรนารถ

17 นครปฐม เมือง ทน. นครปฐม น.ส. ธนพร จนัทร์กลํา

18 นครปฐม สามพราน ทม. กระทุ่มล้ม น.ส. อไุลวลัย์ คนหาญ

19 นครพนม ท่าอเุทน อบต. พระทาย น.ส. วนัเพญ็ รูปช้าง

20 นครพนม นาทม อบต. นาทม นาง สญุานี ผดาวลัย์

21 นครราชสีมา ปากช่อง อบต. หนองนํา้แดง นาย ปาณรวฐั ศรีระบตุร

22 นครราชสีมา ดา่นขนุทด อบต. พนัชนะ นาง อรัญญา อตุรวงษ์

23 นครราชสีมา โนนไทย ทต. โคกสวาย นาง วนัเพญ็ ไข่แก้ว

24 นครราชสีมา เมือง อบต. หมืนไวย น.ส. อไุร วริิยะประทีป

25 นครราชสีมา เมือง ทต. ปรุใหญ่ น.ส. สนุนัท์ พลสงูเนิน

ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2553

รายช่ือผ้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมคอมพวิเตอร์สาํหรับงานบุคลากร รุ่นที่  ู 1

ช่ือ - สกลุสงักดั หมายเหตุ
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26 นครราชสีมา สีคิว้ อบต. ลาดบวัขาว นาง สมคดิ สขุนาคนิทร์

27 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต. จนัดี น.ส. มณัฑศลิป์ พรหมนุ้ย

28 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต. ไม้เรียง นาย ปรเมศร์ ธานีรัตน์

29 นครสวรรค์ ชมุแสง อบต. เกยไชย นาง รวสิรา กองอรรถ

30 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั อบต. หนองกรด น.ส. นภสัสร พลชนก

31 นครสวรรค์ แม่วงก์ อบต. วงัซา่น นาย ชยัยศ ทองทิพย์

32 นนทบรีุ ไทรน้อย อบต. ราษฎร์นิยม น.ส. ณฏัฐนนัท์ สดุเสน่หา

33 นนทบรีุ เมือง ทน. นนทบรีุ นาง อาภรณ์ ภาคสชุน

34 น่าน ภเูพียง อบต. ฝายแก้ว น.ส. วาลาลกัษณ์ จนัต๊ะ

35 น่าน เมือง อบต. ดูใ่ต้ น.ส. นภสร ทวีชยั

36 บรีุรัมย์ บ้านใหม่ไชยพอบต. แดงใหญ่ น.ส. บษุบา สตุิ

37 บรีุรัมย์ ลําปลายมาศ อบต. หนองกะทิง น.ส. ธนนัท์ชฎา ชนะสนิสริิโชติ

38 บรีุรัมย์ สตกึ อบต. ท่าม่วง น.ส. ศกนุตลา สวสัดี

39 ปทมุธานี เมือง อบจ. อบจ.ปทมุธานี น.ส. สธุาสนีิ ไทรศรีวฒันะ

40 ปัตตานี ทุ่งยางแดง อบต. ปากู นาง อมรรัตน์ แท่นสวุรรณ

41 ปัตตานี ยะหริง อบต. หนองแรต น.ส. เกศนีิ มณีพวง

42 ปัตตานี เมือง อบจ. อบจ.ปัตตานี น.ส. นรีูดา บราเฮม

43 พระนครศรีอยธุยนครหลวง อบต. ปากจนั นาง รุ่งนภา อทุิศสาร

44 พระนครศรีอยธุยอทุยั อบต. ข้าวเม่า น.ส. สริิรัตน์ ขนัธิสทิธ์ิ

45 พะเยา ดอกคําใต้ อบต. ดอนศรีชมุ นาง สภุา ธรรมขนัแก้ว

46 พะเยา ภซูาง อบต. เชียงแรง น.ส. สรัลชนา มานะ

47 พจิิตร วงัทรายพนู อบต. หนองพระ น.ส. สกุาญจน์ บวันารถ

48 เพชรบรูณ์ เขาค้อ ทต. แคมป์สน นาย ชยัชาญ มะลเิกดิ

49 ภเูก็ต เมือง อบจ. อบจ.ภเูก็ต น.ส. เรณู หมืนห่อ

50 มหาสารคาม นาดนู อบต. หนองไผ่ นาง นฤมล นนทะชยั
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51 มหาสารคาม บรบือ อบต. หนองโก น.ส. ธญัญารัตน์ วงอามาต

52 มกุดาหาร หนองสงู ทต. หนองสงูเหนือ น.ส. ศตพร แสนโคตร

53 ยะลา เมือง ทน. ยะลา นาย ยศพล มงคลรัตน์

54 ร้อยเอด็ โพนทอง อบต. สวา่ง นาง ยพุาลกัษ์ มลูจนัทร์

55 ร้อยเอด็ เกษตรวสิยั ทต. เมืองบวั นาง สายฝน สวนงาม

56 ร้อยเอด็ เชียงขวญั อบต. พระธาตุ นาย ดนยั โคตรโยธา

57 ร้อยเอด็ เมืองสรวง อบต. คเูมือง นาง ผกามาศ สีหามลู

58 ร้อยเอด็ เสลภมูิ อบต. บงึเกลือ น.ส. ธนัยพร สารศริิ

59 ร้อยเอด็ หนองพอก อบต. กกโพธ์ิ น.ส. สภาวดี แสนสดุ

60 ระยอง บ้านฉาง อบต. สํานกัท้อน นาง หทยักาญจน์ สขุสถิตย์

61 ลพบรีุ บ้านหมี อบต. โพนทอง นาง จิตรา ตรีฤกษ์งาม

62 ลพบรีุ เมือง อบต. บางขนัหมาก น.ส. สภุารัตน์ จิตรเกิด

63 ลําปาง เถิน อบต. แม่ปะ น.ส. วาสนา วงษ์หาญ

64 ลําปาง เมือง ทน. ลําปาง น.ส. นนัทนีย์ มนะสกิาร

65 เลย เชียงคาน ทต. เขาแก้ว น.ส. ภาวณีิย์ มีมลู

66 เลย เมือง ทต. นาอาน นาง สกุญัญา อว่มจนัทะ

67 สตลู ละงู อบต. กําแพง นาย กิตตศิกัดิ์ สวุรรณรัตน์

68 สมทุรปราการ บางพลี ทต. บางพลี น.ส. ชตุมิา โพธิเบีย้ว์

69 สมทุรปราการ เมือง ทต. ดา่นสําโรง น.ส. พรทิพย์ คงทรัพย์

70 สมทุรสาคร บ้านแพ้ว ทต. หลกัห้า น.ส. จรูญลกัษณ์ มาบรรดษิฐ์

71 สระแก้ว วฒันานคร อบต. ห้วยโจด น.ส. เสาวณีย์ นรมาตย์

72 สระบรีุ เสาไห้ ทต. เมืองเก่า นาง ศริิวรรณ กองศรี

73 สโุขทยั คีรีมาศ อบต. โตนด นาง สวสัดี ดา่นพนู

74 สโุขทยั สวรรคโลก อบต. เมืองบางยม นาย เชาว์ทวีเกียรติ เทียนทอง

75 สรุาษฎร์ธานี ดอนสกั อบต. ปากแพรก น.ส. เจริญพร เหมพนัธ์
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76 สรุาษฎร์ธานี พนุพนิ อบต. ท่าโรงช้าง น.ส. จนัทนา เกษมสขุ

77 สรุาษฏร์ธานี กาญจนดษิ ุ์ ทต. ช้างซ้าย น.ส. ทิพย์วรรณ แซเ่อียว

78 สรุาษฏร์ธานี เมือง อบต. คลองฉนาก นาย ณฐัวตัร เกิดทรัพย์

79 หนองคาย เฝ้าไร่ ทต. เฝ้าไร่ นาย พทุธิพงษ์ พทุธศรี

80 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต. หนองปลาปาก นาง กฤตกิา สทุธิ

81 อดุรธานี บ้านดงุ อบต. โพนสงู นาง รธญัญา ปัญญาวงค์

82 อดุรธานี หนองววัซอ ทต. อบูมงุ น.ส. สนม อมิใจ

83 อบุลราชธานี เมือง ทต. ขามใหญ่ น.ส. ศริิญญา เหลา่สงิห์

84 อบุลราชธานี เดชอดุม ทต. โพนงาม น.ส. อารดี จนัทร์ทรง

85 อบุลราชธานี วารินชําราบ ทต. ห้วยขะยงุ น.ส. กญัญาวีร์ โหมดประดษิฐ์

86 อบุลราชธานี สําโรง อบต. โนนกาเลน็ น.ส. รวนิท์นิภา วงศ์ถิระโชติ
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1 กาญจนบรีุ บอ่พลอย ทต. บอ่พลอย น.ส. ศยานนัทน์ สภุคัวชิรกลุ

2 จนัทบรีุ แหลมสิงห์ ทต. ปากนํา้แหลมสิงห์ วา่ที ร.ต.หญิง วิภา เจริญพนัธ์

3 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. ทา่ข้าม นาย สราวฒิุ เนตรวิเชียร

4 ชลบรีุ บางละมงุ ทต. บางละมงุ นาย เดชกฤติ หล้าเนตร

5 ชลบรีุ ศรีราชา ทต. แหลมฉบงั น.ส. เนตรนภา รักความสขุ

6 เชียงราย เมือง ทน. ทน.เชียงราย นาย กฤษณะ ใจแก้ว

7 ตาก แม่สอด อบต. แม่ปะ นาย สทุธิศกัดิ์ คําฟอง

8 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต. ขามทะเลสอ นาย ไมตรี ปึงสงูเนิน

9 นครราชสีมา โนนไทย อบต. สายออ น.ส. ธิดารัตน์ รักทรง

10 นครราชสีมา เมือง ทต. หวัทะล นาง สมพร ธีรพงศธร

11 นนทบรีุ บางกรวย อบต. บางขนนุ น.ส. นารีรัตน์ ฉิมทบั

12 นราธิวาส ระแงะ ทต. ตนัหยงมสั น.ส. พิมพาภรณ์ สีนํา้เงิน

13 บรีุรัมย์ บ้านกรวด อบต. สายตะกู น.ส. มนทิรา ชอบมี

14 ปทมุธานี ธญับรีุ ทม. สนนัรักษ์ น.ส. สาวิตรี ตรีนสุนธ์ิ

15 ปทมุธานี ธญับรีุ ทต. ธญับรีุ วา่ที ร.ต.หญิง ขนิษฐา ชยัศิริ

16 ปทมุธานี เมือง ทต. บางกระดี น.ส. ประกายแก้ว กรุดเงิน

17 ปทมุธานี ลาดหลมุแก้ว อบต. บอ่เงิน น.ส. วิชดุา ปรีชานกุลู

18 ปทมุธานี ลําลกูกา อบต. ลาดสวาย น.ส. เมทินี ตรีเนตร

19 ปทมุธานี ลําลกูกา ทม. คคูต น.ส. จิตติมา คําฉายทอง

20 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพานน้อย ทต. บางสะพานน้อย น.ส. อญัชลี กรอบรูป

21 ประจวบคีรีขนัธ์ หวัหิน ทต. หนองพลบั นาง หนึงฤทยั สขุจนัทร์

22 พระนครศรีอยธุยา ทา่เรือ ทต. ทา่หลวง น.ส. ผอ่งศรี แทน่เงิน

23 พระนครศรีอยธุยา วงัน้อย ทต. ลําตาเสา น.ส. สวุภทัร เทวฤทธ์ิ

24 พทัลงุ บางแก้ว ทต. บางแก้ว นาย ภเูนตร ยศกาศ

25 พทัลงุ เมือง อบจ. พทัลงุ นาง เมธารดา บาราลนั
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26 พิจิตร เมือง อบจ. พิจิตร นาย อํานาจ กลอ่มจิตต์

27 เพชรบรูณ์ หนองไผ่ ทต. บวัวฒันา นาย ศภุเดช ไชยศรี

28 แพร่ เมือง อบจ. แพร่ น.ส. จิตรลดา วงศ์วารตะเชะ

29 ภเูก็ต กะทู้ ทม. กะทู้ น.ส. มลทิวา รัตนดิลก ณ ภเูก็ต

30 ภเูก็ต ถลาง ทต. เทพกระษัตรี น.ส. ขวญัตา ชมุเชือ้

31 ภเูก็ต ถลาง ทต. เชิงทะเล น.ส. ธถัรินทร์ สง่ทวน

32 ภเูก็ต เมือง ทต. วิชิต น.ส. ฐิตินนัท์ จนัทร์วนัเพ็ญ

33 ภเูก็ต เมือง ทน. ทน.ภเูก็ต น.ส. เสาวลกัษณ์ นอขนุทด

34 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต. แคน นาย พลัลภ ศิริอามาตย์

35 ระนอง เมือง ทม. ระนอง น.ส. องัคณา วรนชุ

36 ระนอง ละอุน่ อบต. บางแก้ว น.ส. โศภิษฐ์ ลกัษณะ

37 ระยอง เมือง ทม. มาบตาพดุ น.ส. อญัชนา บํารุงวงษ์

38 ราชบรีุ โพธาราม ทม. โพธาราม น.ส. ทิพรัตน์ วรกลัยากลุ

39 ลพบรีุ พฒันานิคม อบต. ชอ่งสาริกา นาย พเิศษมงคล จิระออน

40 ลําปาง แม่เมาะ ทต. แม่เมาะ นาง รุ่งรัตน์ โตทองสขุ

41 ลําพนู แม่ทา ทต. ทากาศ นาย สรัล จกัรกาศ

42 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต. คลีกลิง้ นาย ณฐพชัร กองสนธ์ิ

43 ศรีสะเกษ เมือง อบจ. ศรีสะเกษ นาง ภชัราพร สมศรี

44 สมทุรปราการ พระประแดง อบต. บางกะเจ้า นาง พิมพ์นารา เรืองสวสัดิ์

45 สมทุรปราการ พระประแดง ทต. สําโรงใต้ น.ส. พรสวุรรณ ม่วงแก้ว

46 สมทุรปราการ พระประแดง ทม. ลดัหลวง นาย มารุต สากลวารี

47 สมทุรปราการ เมือง ทต. บางเมือง น.ส. บญุธิดา เพชรชมุ

48 สมทุรปราการ เมือง ทต. สําโรงเหนือ น.ส. ภารดี ชมเชย

49 สระบรีุ แก่งคอย ทต. ทบักวาง น.ส. ทิพวรรณ กระแสมิตร์

50 สระบรีุ พระพทุธบาท ทม. พระพทุธบาท น.ส. รตนพร ศรีทองบริบรูณ์
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51 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต. มิตรภาพ น.ส. กรองกาญจน์ สภุาจรูญ

52 สิงห์บรีุ เมือง อบจ. สิงห์บรีุ จ.ส.อ. อนนัต์ ดวงดารา

53 สโุขทยั บ้านดา่นลานหอย ทต. ลานหอย นาย ประสพ ด้วงช้าง

54 สโุขทยั เมือง อบจ. สโุขทยั น.ส. สมฤทยั ศรีโพธ์ิ

55 สพุรรณบรีุ เมือง ทม. สพุรรณบรีุ น.ส. เสมอใจ เหลืองพิทกัษ์

56 สพุรรณบรีุ สามชกุ อบต. หนองสะเดา น.ส. รัศมี รุ่งอร่าม

57 สรุาษฎร์ธานี เคียนซา ทต. เคียนซา นาง อไุร จลุพรหม

58 สรุาษฎร์ธานี บ้านตาขนุ ทต. บ้านเชียวหลาน น.ส. ธญัญภสัร์ โสมติด

59 สรุาษฎร์ธานี พระแสง ทต. บางสวรรค์ น.ส. อิสริยากร เกือ้เผือก

60 สรุาษฎร์ธานี พนูพิน ทม. ทา่ข้าม น.ส. สภุทัรา สภุาพ

61 สรุาษฎร์ธานี เมือง ทต. วดัประดู่ น.ส. จนัทิมา สง่ชว่ย

62 สรุาษฎร์ธานี เมือง อบจ. สรุาษฎร์ธานี นาย เอกชยั จารุพนัธ์

63 สริุนทร์ เมือง ทม. สริุนทร์ น.ส. ทองบอ่ ทองเจริญ

64 หนองคาย พรเจริญ ทต. ศรีสําราญ นาย เกือ้กลู โตง่จนัทร์
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