
ลําดับท่ี จังหวัด อําเภอ อปท. ชื่อผูสมัคร หมายเหตุ

1 เพชรบูรณ อ.หลมเกา อบต.ตาดกลอย น.ส.ศรีวรรณ คํารุน

2 เพชรบูรณ อ.หลมเกา อบต.ตาดกลอย น.ส.กาญจนา ทองแล

3 เพชรบูรณ อ.หลมเกา อบต.ตาดกลอย น.ส.สุรียพร แกวสงค

4 กระบี่ อ.เมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ นายโสภิต สิทธิเวช

5 กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี น.ส.หทัยทิพย คงควร

6 กาญจนบุรี อ.ทามะกา ทต.หวายเหนียว วาที่รอยตรีหญิงสิรินทรา  รักยงค

7 กําแพงเพชร อ.ไทรงาม อบต.หนองทอง นายธวัช ยศจัตุรัส

8 ขอนแกน อ.เปอยนอย อบต.วังมวง นายตะวัน  ปฏิทันโด

9 ขอนแกน อ.ชนบท อบต.หวยแก น.ส.จรัสแสง  โคมเปอย

10 ขอนแกน อ.ชนบท อบต.หวยแก น.ส.สุจิตรา  ศรีสังข

11 ขอนแกน อ.ชนบท อบต.หวยแก นางณิชกมนภา  ขวาลา

12 ขอนแกน อ.ภูผามาน อบต.หวยมวง นายศราวุธ  ศรีพัก

13 ขอนแกน อ.หนองเรือ อบต.โนนสะอาด น.ส.รุจิรา  สุราษฎร

14 ขอนแกน อ.หนองเรือ อบต.โนนสะอาด นางทิพวรรณ  กันตังกุล

15 จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปถวี น.ส.ปรวี  ฉิมกลีบ

16 จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปถวี นางจารุวรรณ  บัวศรี

17 ฉะเชิงเทรา อ.คลองเข่ือน อบต.บางตลาด น.ส. มุขสุดา ลี้ชม

18 ฉะเชิงเทรา อ.คลองเข่ือน อบต.บางตลาด น.ส. วารินี พิชัยลึก

19 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ น.ส. นุชจรีย สดศิริ

20 ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ น.ส. เกวลี ธนะปญญาธรรม

21 ชัยภูมิ อ.บานแทน อบต.สระพัง น.ส.ปยะดา  ซาทัน

22 ชัยภูมิ อ.บานแทน อบต.สระพัง น.ส.อรนุช  ปถพี

23 ตาก อ.สามเงา อบต.ยานรี น.ส. สิริวัลย  บัวทอง

24 ตาก อ.สามเงา อบต.ยานรี น.ส. จริยาภรณ  ภูชินาพันธุ

25 นครปฐม อ.ดอนตูม ทต.สามงาม นายสุริยะ จันทรมา

 และ ทางเฟสบุคhttps://www.facebook.com/groups/localgov59/ 

รุนที่ 8 ระหวางวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559

ณ โรงแรมริเวอรไซต บางพลัด กรุงเทพมหานคร

สําหรับผูเขาฝกอบรมที่ไมพบขอมูลหนวยงาน กรุณาโทรประสานเจาหนาที่โครงการ 

 08-8105-7048 (คุณวิศรุตต),  09-1994-4558 (คุณณิศาชล),  08-2252-9867  (คุณวีณา) 

ผูเขาอบรมสามารถสอบถามเนื้อหาการพัฒนาเว็บไซตไดทางเว็บไซตโครงการ www.localgov59.in.th 
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26 นครปฐม อ.บางเลน อบต.นราภิรมย น.ส. สุมาพร   แจมกระจาง

27 นครพนม อ.ทาอุเทน อบต.พะทาย นางวาสนา พุทธรักษา

28 นครพนม อ.ทาอุเทน อบต.พะทาย น.ส.มณีรัตน ขันทะ

29 นครพนม อ.บานแพง อบต.หนองแวง น.ส.มัทนา สุรินทร

30 นครพนม อ.บานแพง อบต.หนองแวง น.ส.อินทิรา เทศารินทร

31 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.โคกสูง พ.จ.อ.ทวีศักดิ์  สีดี

32 นครพนม อ.ปลาปาก อบต.นามะเขือ นายชาโรจน บัวมุลย

33 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.หนองตาดใหญ นางอุษณีย หนวงกระโทก

34 นครราชสีมา อ.สีดา อบต.หนองตาดใหญ น.ส. ชลดา ลาเฟอย

35 นนทบุรี อ.บางใหญ ทต.บางเลน น.ส.อุมาพร   คุณารักษ

36 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะ นางลําละห กะสะหะ

37 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะ นายอัมราน เจริญอัมพร

38 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.รือเสาะ น.ส.รอแมฮัม เหเลาะ

39 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สามัคคี น.ส.รุสมี ลาโละซู

40 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สามัคคี นายอาซีอารี ลาเตะ

41 นราธิวาส อ.รือเสาะ อบต.สามัคคี น.ส.มารียานี อาลี

42 บึงกาฬ อ.โซพิสัย อบต.โซ น.ส.อริษสา  บุญบุตตะ

43 บึงกาฬ อ.โซพิสัย อบต.โซ น.ส.อนัญญา  ไชยฤทธิ์

44 บุรีรัมย อ.แคนดง อบต.หัวฝาย นายกฤติพงศ แฝงฤทธิ์

45 บุรีรัมย อ.แคนดง อบต.หัวฝาย นายสมบัติ กองไช

46 บุรีรัมย อ.กระสัง อบต.ชุมแสง นางศศิตา คลองจิต

47 บุรีรัมย อ.กระสัง อบต.ชุมแสง น.ส.สวรินทร โสภี

48 ปตตานี อ.มายอ อบต.กระหวะ นาย วันศายนนห ฮัจญียเราะหอีส

49 ปตตานี อ.มายอ อบต.กระหวะ น.ส.รุจินาญ แวกะจิ

50 ปตตานี อ.สายบุรี อบต.ละหาร น.ส.นารีมาศ เจะสนิ

51 พระนครศรีอยุธยา อ.ทาเรือ อบต.โพธิ์เอน น.ส.วัลยา ปญจพัฒนศิริ

52 พระนครศรีอยุธยา อ.ทาเรือ อบต.โพธิ์เอน นายชัยยุทธ แสนสุข

53 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.หลักชัย น.ส.ชุลีพร  ยินเยื้อน

54 พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง อบต.หลักชัย น.ส.นริศรา  ทองงาม

55 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.ขามเฒาพัฒนา นางธัญญนภัส วรรณสุทธิ์

56 มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย อบต.ขามเฒาพัฒนา น.ส.ธิดารัตน ไชยศิลป
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57 รอยเอ็ด อ.ปทุมรัตต อบต.ดอกล้ํา น.ส.นิรชรา  ศรีจานเหนือ

58 รอยเอ็ด อ.ปทุมรัตต อบต.ดอกล้ํา น.ส.ปยะวรรณ  มะลาดวง

59 รอยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ อบต.น้ําคํา นายจิรวัฒน คําสวาสดิ์

60 ระยอง อ.เมืองระยอง ทต.บานเพ จาสิบโทณัฐพงศ เสนห

61 ระยอง อ.บานคาย อบต.ตาขัน นางเสาวพิศ อรุณศิลป

62 ระยอง อ.บานคาย อบต.ตาขัน นายธนกร มั่นกันนาน

63 ลพบุรี อ.บานหม่ี อบต.สายหวยแกว นายวิชาญ จันทรแยม

64 ลพบุรี อ.บานหม่ี อบต.สายหวยแกว น.ส.ปวีรรฐา ชนศักดิ์ตรีสิน

65 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โนนคอ นาย ฐาณัทอัฑฒ อมตะเตชพัฒน

66 ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ อบต.โนนคอ นาย อัศพล เงื่อนกลาง

67 ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ อบต.โคกเพชร ชัยวัฒน ศิลาโชติ

68 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.แข น.ส.กุญชภัสส  พงษธนู

69 ศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย อบต.แข น.ส.สุมาลี  จิตตะโคตร

70 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.ธาตุนาเวง นายนพวิชัย มังกรแกว

71 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.ธาตุนาเวง น.ส.สิริพร  โอภาสวัฒนา

72 สงขลา อ.นาหมอม อบต.คลองหรัง นางชลธิชา ไชยแสงศรี

73 สระบุรี อ.แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว น.ส.สุวรรณี อํานาคะ

74 สระบุรี อ.แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว น.ส.ดวงกมล วงษทน

75 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.พุคําจาน น.ส.รมิดา สาลี

76 สระบุรี อ.พระพุทธบาท อบต.พุคําจาน น.ส.นฤมล สรอยทิพย

77 สระบุรี อ.หนองแค ทต.ไผต่ํา น.ส.เบญจมาศ พุมมา

78 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก น.ส.ณิชาภา ทานะมัย

79 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก นางสุภัสสร แกวเรือนจันทร

80 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก น.ส.จุฬาภรณ ดวงวิญญาณ

81 สระบุรี อ.หนองแค อบต.หนองจิก น.ส.แสงเทียน กลวยปา

82 สิงหบุรี อ.อินทรบุรี อบต.ทองเอน นายพรเทพ ทับทิมทอง

83 สิงหบุรี อ.อินทรบุรี อบต.ทองเอน น.ส.กิ่งดาว โปทอง

84 สิงหบุรี อ.อินทรบุรี อบต.ทองเอน น.ส.สาธุภรณ เรืองปาน

85 สุโขทัย อ.ศรีนคร อบต.ศรีนคร นางจรีวรรณ  สินปรุ

86 สุพรรณบุรี อ.บางปลามา อบต.วังน้ําเย็น น.ส.นิจจนาภรณ หมื่นชนะ

87 สุพรรณบุรี อ.บางปลามา อบต.วังน้ําเย็น น.ส.อุษา เอมอน
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88 สุพรรณบุรี อ.บางปลามา อบต.องครักษ นายสุทัศน เรืองเดช

89 สุพรรณบุรี อ.บางปลามา อบต.องครักษ นายไชสิทธิ์ กิจประชากร

90 สุรินทร อ.เมืองสุรินทร อบต.เทนมีย นายภัควัตร พูนศิริ

91 หนองคาย อ.สระใคร อบต.คอกชาง น.ส.สุตชาดา ดีสัตถา

92 หนองบัวลําภู อ.โนนสัง อบต.โคกใหญ นายธีรยุทธ ธูปทิศศาล

93 หนองบัวลําภู อ.นากลาง อบต.อุทัยสวรรค นายวีรชน บุญวิเทียน

94 หนองบัวลําภู อ.นากลาง อบต.อุทัยสวรรค นายนิพนธ ศรีหริ่ง

95 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา ทต.นาดี นายพรศักดิ์  ดวงคํา

96 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา ทต.บุญทัน น.ส.น้ําฝน  ชูบุญ

97 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา ทต.บุญทัน น.ส.นิภาพร  อนุรักษ

98 อางทอง อ.วิเศษชัยชาญ ทต.สาวรองไห น.ส.โสพิน  กล่ําขํามี

99 อุดรธานี อ.บานผือ อบต.หนองแวง น.ส.วิไลวรรณ แจคํา

100 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.โนนกุง นายอิทธิพล วิชัยแสง

101 อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล อบต.โนนกุง นายธรรมนูญ พันธสุวรรณ

102 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม ทต.ตาลสุม วาที่ร.ต.หญิงจีรินันท  เผาภูรีรัตนญ

103 อุบลราชธานี อ.ตาลสุม อบต.สําโรง นายธิวากรณ ปูคะธรรม

104 อุบลราชธานี อ.ทุงศรีอุดม อบต.นาเกษม นายเสรี โพศรีทอง

105 อุบลราชธานี อ.ทุงศรีอุดม อบต.นาเกษม นายปยะนัย เลคะฉันท

106 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.คันไร น.ส.พนิดา มุสิกะวัน

107 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.คันไร น.ส.ศศิธร รักวงษ

108 อุบลราชธานี อ.สิรินธร อบต.คันไร นางณัฐการย สบายสูงเนิน

109 นายเมธี  สาระพล

110 น.ส.พิชชาภรณ แกวไพฑูรย

111 นางขวัญเรือน พรมวัง

112 น.ส.นิสารัตน คงปก

113 น.ส.รัตนาพร ศรีเมือง

114 น.ส.ศรีประภา ทวีรัตน

115 น.ส.กัลยา สรอยสีดํา

116 น.ส.อัญชลี คลายสังวาลย

117 ภิญญาพัชญ  สงวนทรัพย

118 สุมนา  พรพัชระกุล

ไมมีขอมูล
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ไมมีขอมูล
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ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล
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119 นายพงศพันธ หอตระกูล

120 ฉัตรญาดา  ดอนกระสินธุ

121 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ ทต.สหกรณนิคม น.ส.เกสร กัญฑา

122 อางทอง อ.วิเศษชัยชาญ อบต.ไผจําศีล น.ส.ศิริลักษณ ธีระไทย

123 อางทอง อ.วิเศษชัยชาญ อบต.ไผจําศีล น.ส.สุภางค ปรักมาภรณ

124 ขอนแกน อ.อุบลรัตน อบต.ทุงโปง น.ส.อัจฉราภรณ วิชัยวงษ

125 นครราชสีมา อ.โนนสูง ทต.ตลาดแค น.ส.ธันยธรณ สูญกลาง

126 นครราชสีมา อ.โนนสูง ทต.ตลาดแค น.ส.สุรสา ลวดลาย

127 แมฮองสอน อ.ปางมะผา อบต.นาปูปอม นายภูรี ทัณทะรักษ

128 แมฮองสอน อ.ปางมะผา อบต.นาปูปอม นายสถาพร อินทสิทธิ์

129 แมฮองสอน อ.ปางมะผา อบต.นาปูปอม นายปริวัฒน ขวัญคุม

130 ขอนแกน อ.อุบลรัตน ทต.โคกสูง น.ส.ศิริลักษณ กงสถิตย

131 ชัยภูมิ อ.บานเขวา ทต.ตลาดแรง น.ส. ธวัลรัตน พรมสิทธิ์

132 ชัยภูมิ อ.บานเขวา ทต.ตลาดแรง น.ส. ภัทรา ทนโนนแดง

133 ชัยภูมิ อ.บานเขวา ทต.ตลาดแรง นาย นฤเบศ ปองขันธ

134 ตาก อ.แมสอด อบต.แมปะ นายธนกฤษณ  ธรรมลักษณ

135 นครราชสีมา อ.ปกธงชัย ทต.บอปลาทอง น.ส.สมหญิง หอยจังหรีด

136 นครราชสีมา อ.ปกธงชัย ทต.บอปลาทอง น.ส.รัตนา รัตนวราธร

137 ปราจีนบุรี อ.กบินทรบุรี อบต.บอทอง น.ส.ธัญรัตน หวังกลางดี

138 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองจิก นายธนพล  เทียงคํา

139 มหาสารคาม อ.บรบือ อบต.หนองจิก นายวัชรพงศ ทัศวงศ

140 ศรีสะเกษ อ.พยุห อบต.โนนเพ็ก น.ส.นริศรา  ศิริพันธ

141 ศรีสะเกษ อ.พยุห อบต.โนนเพ็ก น.ส.ชรินรัตน   ทองบาง

142 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.สรางถอนอย น.ส. ชญานิษฐ  กวางขวาง

143 อํานาจเจริญ อ.หัวตะพาน อบต.สรางถอนอย นาง ธัณยญนันต  ไชยรักษ

144 นายทักษิณ  บุญซํา

145 นายบัญดิษฐ  แข็งแรง

146 น.ส.มาญีดะห อูเซ็ง

147 เลย อ.เมืองเลย อบต.ชัยพฤกษ นายวรภาส บัวระภา

148 กาญจนบุรี อ.พนมทวน อบต.พังตรุ น.ส.ชุดาภรณ  สารีวงษ

149 นครพนม อ.โพนสวรรค อบต.โพนจาน น.ส.ธีริศรา กุลยะ

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล
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150 นครพนม อ.โพนสวรรค อบต.โพนจาน จาเอกวิฑูรย แปลงศรี

151 นครพนม อ.โพนสวรรค อบต.โพนจาน น.ส.มลฤดี มหาสมเหลา

152 นครพนม อ.โพนสวรรค อบต.นาขมิ้น น.ส.สุลีมาศ แปลงศรี

153 นครพนม อ.โพนสวรรค อบต.นาขมิ้น น.ส.พันนา มณีรัตน

154 นครพนม อ.โพนสวรรค อบต.นาขมิ้น นายเอกภพ อุดมบุญญานุภาพ

155 บุรีรัมย อ.ลําปลายมาศ อบต.แสลงพัน นางณัฐกร สุภาคะดี

156 บุรีรัมย อ.ลําปลายมาศ อบต.แสลงพัน นายสุรินทร สุทธิสา

157 รอยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.หมูมน น.ส.ศศิธร จอมคําสิงห

158 รอยเอ็ด อ.เชียงขวัญ อบต.หมูมน นางหัทยา ไชยยศ

159 กาญจนบุรี อ.ดานมะขามเต้ีย อบต.ดานมะขามเต้ีย นายศราวุธ แกวกิริยา

160 ตรัง อ.นาโยง อบต.ละมอ น.ส.วรรษมน ยกเซง

161 ตรัง อ.นาโยง อบต.ละมอ น.ส.จันทิมา พรหมคลาย

162 รอยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ นายจรัญ ฐานบํารุง

163 รอยเอ็ด อ.โพนทอง อบต.หนองใหญ นายชัชวาลย ใตเมืองปาก

164 อุตรดิตถ อ.เมืองอุตรดิตถ อบต.บานดาน นายวีระชาติ จันทรคํา

165 ขอนแกน อ.เขาสวนกวาง อบต.คํามวง น.ส.ศิริพรรณ แสงขาว

166 ขอนแกน อ.เขาสวนกวาง อบต.คํามวง นางลาวัลยฉวี เมตตาเหลา

167 จันทบุรี อ.โปงน้ํารอน อบต.เทพนิมิต จ.อ.คณิศร พฤฒิพงศไพบูลย

168 พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน อบต.เสาธง น.ส. ชุติมา  ชัยมงคล

169 ศรีสะเกษ อ.ปรางคกู อบต.พิมาย น.ส.สุกัญญา ชูจันทึก

170 ศรีสะเกษ อ.หวยทับทัน อบต.ปราสาท นายสุรชาติ พานทอง

171 ศรีสะเกษ อ.หวยทับทัน อบต.ปราสาท นายสระแกว วงศงาม

172 สระแกว อ.อรัญประเทศ ทต.บานใหมหนองไทร น.ส.ภิมฬภัค   แปลงสาร

173 อุทัยธานี อ.ทัพทัน ทต.หนองสระ นาย ชาตรี แรกดําเนินกิจ

174 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ปงไฮ น.ส.นิภาพร ไพชัยยนต

175 บึงกาฬ อ.เซกา อบต.ปงไฮ นายสมศักด์ิ พรมกสิกร

176 ระนอง อ.เมือง ทม.บางริ้น น.ส. ณัทธนภร บุตรเพชร

177 ตาก อ.แมสอด อบต.แมปะ นายอภิชล   เรือนใจดี

178 บึงกาฬ อ.บุงคลา อบต.บุงคลา นายธรรมรัตน ผลจันทร

179 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ นายทวีศักดิ์ ประภักดี

180 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ น.ส.ทัศนีย ยิ้มสุข
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181 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.บางเดชะ นางรัดเกลา เหมือนพันธุ

182 ปตตานี อ.สายบุรี อบต.ปะเสยะวอ นายรูสลี อาลีแก

183 ปตตานี อ.สายบุรี อบต.ปะเสยะวอ นายอับดุลเลาะ บูละ

184 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.หนองซอน นายสุริยา ระไหวนอก

185 มหาสารคาม อ.เชียงยืน อบต.หนองซอน นายณรงคศักดิ์ ศรีโสดา

186 สุรินทร อ.สําโรงทาบ อบต.ประดู น.ส.นุชัต บุญไทย

187 สุรินทร อ.สําโรงทาบ อบต.ประดู น.ส. พีรนุชนันท โลนุช

188 อางทอง อ.เมืองอางทอง อบต.ปางิ้ว น.ส. ธิมาพร จุยมา


