


ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค นางแปน มัดทะมณฑล
2 นครสวรรค เมือง อบต.นครสวรรคตก นายจงรักษ วิกาทานัง
3 นครสวรรค เมือง อบต.นครสวรรคตก น.ส.ยลรดณ คุมภัย
4 ชัยภูมิ แกงครอ อบต.หนองสังข นายชัยตระการ ไกยสวน
5 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.ปากอ น.ส.กัญญารัตน สายลุน
6 สกลนคร เตางอย อบต.นาตาล นางณภาวดี สัพโส
7 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ดอนกรวย น.ส.กรวรรณ พุมเพ็ง
8 อุตรดิตถ พิชัย ทต.ในเมือง น.ส.ภัคอร แผดศรี
9 สงขลา เมือง อบต.เกาะแตว นายกฤตวิทย สิทธิศักดิ์

10 รอยเอ็ด จังหาร อบต.แสนชาติ น.ส.รัญจวน เขวาลําธาร
11 แพร ลอง อบต.ทุงแลง น.ส.จุฑามาศ วิจาราณ
12 แพร ลอง อบต.ทุงแลง นางปณิตา ใจยะกุล
13 ตรัง ยานตาขาว ทต.ยานตาขาว นางนฤมล โกมลวิวัฒน
14 ลําปาง สบปราบ อบต.แมกัวะ น.ส.ทัดดาว ชาญประเสริฐ
15 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรอียุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา น.ส.รัชนีย ยิ่งยง
16 สมุทรปราการ เมือง อบต.แพรกษาใหม นางสุมาลี มรรคผล
17 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นางกุลทรัพย สิริเชษฐกุลภัทร

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการใชงานระบบปฎิบัติการ Window  XP     รุนที่ 2(เพิ่มเติม)
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต นางพรนภา เพลียโคตร
2 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต น.ส.ศุภางค คําสีสังข
3 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.หินดาต นางอมรพรรณ ออนตานา
4 กําแพงเพชร ขาณุ ฯ ทต.สลกบาตร นายจักรพันธ จํากัด
5 กําแพงเพชร พรานกระตาย อบต.คลองพิไกร น.ส.ทัศนีย ศรีฟา
6 กําแพงเพชร เมือง อบต.คณฑี นายนพพร โฉมนาค
7 นครปฐม สามพราน อบต.ทรงคนอง นายภูวรรณ ปนมณี
8 นครพนม บานแพง อบต.โพนทอง น.ส.สุดา ลาลัย
9 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หินดาด นายสมานชัย ศรีโยวงศ

10 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ นางนันทิชา จันทรปรีชายุทธ
11 นครราชสีมา ขามทะเลสอ ทต.ขามทะเลสอ นางลักษณา จินดาวัต
12 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นายอิศรา อรรถวิสุทธิ์กุล
13 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.ชุติญา ศุพพร
14 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร น.ส.ภูริตา เปาะเส็ง
15 บุรีรัมย กระสัง อบต.สูงเนิน นายฐิติกร จิรัมย
16 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต.ธัญบุรี นางบุชบา อยูคลาย
17 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นายบาลี โมหะหมัด
18 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นางรัตนะภี เขมะวานิช
19 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต.ธัญบุรี นางสุภาวดี ลัดดามณีโรจน
20 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี อบต.หนองตาแตม น.ส.จรัญญา อยูชมบุญ
21 พะเยา เมือง ทม.พะเยา นายปริญญา ศิริพันธ
22 เพชรบูรณ เมือง ทต.ทาพล นายทําเนียบ ริจนา
23 แพร สอง อบต.บานกลาง น.ส.ปยะพันธ สระผัด
24 แพร เมือง ทต.ทุงโฮง นางนพัช ยอดเมือง
25 มหาสารคาม แกดํา อบต.โนนภิบาล นายไกรวุฒิ มลชะอุม
26 ยะลา เมือง อบต.หนาถ้ํา นางแกมแกว ศิริเพชร
27 ยะลา เมือง อบต.หนาถ้ํา น.ส.นิตยา มลิการ
28 ยะลา ยะหา อบต.ยะหา นางปยะดา ศรีหงษา
29 ระยอง แกลง อบต.คลองปูน นางพรรณี สุทธิชน
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30 ระยอง แกลง อบต.คลองปูน นายวิชาญ คําภา
31 ราชบุรี กิ่งอ.บานคา อบต.บานคา นางรุงนภา แสงตา
32 ราชบุรี เมือง อบต.หลุมดิน น.ส.ทรงสุดา กองตระการ
33 ลพบุรี ทาวุง อบต.บางสี นายธวัชชัย สมงาม
34 สกลนคร บานมวง อบต.บอแกว นางอุไรวรรณ แสงสีพับ
35 สกลนคร เตางอย อบต.นาตาล นางณภาวดี สัพโส
36 สงขลา เมือง อบต.เกาะแกว นายกฤตวิทย สิทธิศักดิ์
37 สิงหบุรี เมือง อบจ.สิงหบุรี จ.อ.จารึก เจียมทอง
38 สุราษฎรธานี ทาชนะ ทต.ทาชนะ น.ส.สุทิรา ปานเจริญ
39 หนองคาย โพนพิสัย อบต.จุมพล นายวิสิทธิ์ จันทวดี
40 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผดําพัฒนา น.ส.เบจมาสภ เกษสังข



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี ทามวง อบต.หนองตากยา น.ส.โนรี หนูอินทร
2 กาฬสินธุ หนองกุงศรี อบต.เสาเลา นางแอมมะลี บุญสินธุ
3 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดอนดู น.ส.สถิต มาธิปไข
4 ขอนแกน พล อบต.หนองแวงโสกพระ วาที่รอยตรีคนบุญ ศิริโชติ
5 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.เกาะไร น.ส.ธนวรรณธ อินทรใจเกื้อ
6 ชลบุรี หนองใหญ อบต.หนองเสือชาง นายสาธิต พิรุณสาร
7 ชลบุรี หนองใหญ อบต.หนองเสือชาง น.ส.ศิริรัตน ศิริมหามงคล
8 ชลบุรี หนองใหญ อบต.หนองเสือชาง น.ส.อัญชลี ทรงทรัพยวัฒนา
9 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.โนนคูณ นางนงนุช ขวัญวงษ

10 ชัยภมูิ เกษตรสมบูรณ อบต.โนนกอก น.ส.จุฑามาศ สิมาเพชร
11 ตราด เขาสมิง อบต.ประณีต น.ส.สายสุดา คุมวงษ
12 นครราชสีมา พิมาย อบต.โบสถ นายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ
13 นราธิวาส ตากใบ อบต.โฆษิต นายกรวิทย พรหมพูล
14 นราธิวาส แวง อบต.แวง น.ส.อัสมา สันติศาสนวรกุล
15 ปตตานี สายบุรี อบต.แปน น.ส.สาริณีย เบญจภูวดล
16 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก ทต.บานแพรก นายศราพงษ สุขเสริมสราง
17 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.ปากทา นายณรงค พิมพศรีจันทร
18 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.บานปอม น.ส.ปุณณภา อิ่มบานเฉิก
19 เพชรบูรณ เมือง อบต.สะเดียง นางรําไพพรรณ ศรีสอนกาฬ
20 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ตะกุดไร น.ส.จณิสตา ศรีสุขคํา
21 มหาสารคาม เมือง อบต.ดอนหวาน นายสามารถ ศรีพัฒนางกูร
22 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.พระเสาร น.ส.ชลธิชา พราวศรี
23 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บากเสือ นายเกรียงศักดิ์ ทองนอย
24 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย อบต.ดอนโอง น.ส.นฤมล มะลารวม
25 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.นาอุดม นายพัฒนศักดิ์ พนทุกข
26 รอยเอ็ด อาจสามารถ อบต.บานดู น.ส.สุกัญญา อุดมพันธ
27 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.บึงงาม น.ส.สุนันทา ไบระวิ
28 ระยอง บานตาย อบต.หนองละลอก นางพงษพิพัฒน ปานงาม

29 ราชบุรี จอมบึง อบต.แกมอน นางกาญจนาพร เกตุทอง

30 ราชบุรี สวนผ้ึง ทต.สวนผ้ึง นายเฉลิมวุฒิ สีทา

31 อํานาจเจริญ เมือง อบต.ปลาคาว นายอุทัย มีชัย

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูลและการจัดทําแผน  รุนที่ 1(เพ่ิมเติม)
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
32 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.กระแชง น.ส.จันทรจิรา จิตรกําแหง
33 สงขลา หาดใหญ ทม.คลองแห นางอังคณา แงเจริญกุล
34 สงขลา นาทวี อบต.คลองกวาง นายแวฮามะ แวยูนุ
35 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.บอกรุ นางสกุล ฉายศรี
36 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.น้ําพุ นางศรีไพล พรหมมินทร
37 ลําปาง แจหม อบต.วิเขตนคร น.ส.เพ็ชรนาภา ยอดคําปน
38 อุดรธานี เมือง ทต.บานจั่น นางรัตติยา เหลืองอิงคะสุต
39 อุดรธานี บานผือ อบต.หนองแวง นายภักดี พึ่มชัย
40 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.หนองเตา นายพงษสันติ์ เสตพันธ
41 บุรีรัมย กระสัง อบต.สูงเนิน น.ส.ประกายแกว ผาอินทร
42 ระยอง แกลง อบต.คลองปูน นางศุภากร ออนศรี
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หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ไดจัดฝกอบรมหลักสูตร................................................................................รุนที่ .............. 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)..................................... นามสกุล......................................... 

ตําแหนง..............................................  สังกัด (อบต./เทศบาล/อบจ) .......................................... 

อําเภอ......................................................................จังหวัด........................................................ 

ขอยืนยันเขารบัการฝกอบรมหลักสูตร......................................................................................... 

 รุนที่ .......... ระหวางวันที่ ..................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงาน ....................................................... 

 โทรสาร ......................................................... 

 โทรศัพทเคลื่อนที่ ........................................... 

 

 (ลงชื่อ) .......................................................... 

      (.........................................................) 

 ตําแหนง......................................................... 

ผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรม 

 (ลงชื่อ) .......................................................... 

      (.........................................................) 

          ตําแหนง......................................................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
 

1. ทางไปรษณียสงถึงสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย  
ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (กอนการอบรม 10 วัน) 

2. ทางโทรศัพทหรือโทรสารหมายเลข 0-2577-4705, 0-2577-4707-8, 0-2577-6615 



 
ที่ ……………………. สํานักงาน……………………………….  
                 ที่อยู………………………………. 

      ......................2550 

เรื่อง สงตัวบุคลากรทองถิ่นเขารบัการอบรมหลักสูตร............................. 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

อางถึง  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0807.3/ ว..............ลงวันที่.................................... 

ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมี
การศึกษาอบรมบุคลากรทองถิ่นในหลักสูตร.....................................................รุนที่.................ระหวาง
วันที่.......................................................................ณ..................................................น้ัน 

องคการบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล………………………... 
..........................................................ขอสงตัว(นาย/นาง/นางสาว).....................................................
ตําแหนง..................................................................เขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(..............................................) 
ตําแหนง...................................... 

 

 

 

 

สํานักงาน..................................... 
โทร./โทรสาร ..............................                 
 

 






