
 
 
 



 
 
 

 



 
การเตรยีมตวัเขารับการฝกอบรม(เฉพาะผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร) 

 
การรายงานตัว  ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตัว 

การเตรยีมตวัใหถือปฏิบัติโดยเครงครดัเพื่อเปนแนวทางเดยีวกนั  ดังนี ้  

        1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิว้ 2  รูป 

                     2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสือ้เชิ้ตสขีาวแขนสั้น/ยาว อยางนอย 3 ชุด 

         3. (หญิง) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 

         4. รองเทาหนังหุมสน / หุมขอ สีดํา 

         5. ของใชสวนตวัที่จาํเปน 

         6. เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรับพธิีเปด – ปด) 

 
การแตงกายระหวางการฝกอบรม    
 1.   ชายแตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสัน้/ยาว         กางเกงสแลกสีดํา หรือกรมทา 

 2.  หญิงแตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนส้ัน/ยาว        กระโปรงสีดํา หรือกรมทา 
 
คาลงทะเบยีน 1.  คนละ  6,500 บาท ทกุหลักสูตร ยกเวนหลกัสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC           

                         เบื้องตน คาลงทะเบยีนคนละ 7,000 บาท(รวมคาอาหาร+คาทีพ่ัก เร่ิมจาก      

                         วนัรายงานตัวจนถงึวนัจบหลักสูตร) 

                        2.  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทีม่ีบุคลากรเขารับการฝกอบรมพรอมกนั 

            หลายหลักสูตรใหชาํระคาลงทะเบยีนเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค แยกเปนรายบุคคล 
 
หมายเหต ุ  หากผูเขารับการอบรมประสงคจะออกกาํลงักายในภาคเชา ใหเตรียมชดุ 

ออกกําลงักายดังนี ้

 1. กางเกงวอรมสีดําหรือสีกรมทาขายาว  

    2. เสื้อกีฬาสขีาวลวน แขนสั้นมีปก    

    3. รองเทาผาใบ / ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกีฬา 
 
 

................................................ 
 
 
 
 



 

หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ.....................................................รุนที่ ............................. 

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

ตําแหนง.................................................................................................  ระดับ.................................  

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

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

 ขอยืนยันเขารับการฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ.......................................... 

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

 ไมยืนยันเขารับการฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ.......................................... 

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

 ขอเลื่อนการฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับ.............................................. เปน 

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

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

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

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

 (ลงช่ือ) .......................................................... 

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

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

อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรม (ผูบังคับบัญชา) 

 (ลงช่ือ) .......................................................... 

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

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

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

2. ทางโทรศัพทหรือโทรสารหมายเลข 0 - 2577- 4575, 0 – 2577 - 4708, 0 – 2577 - 6615 



 

 
 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.หนองสาหราย นางศศิธร จํานงกุล

2 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.หนองสาหราย น.ส.ขนิษฐา วังวารี

3 กาฬสินธุ นามน อบต.หลักเหลี่ยม น.ส.พัชชา เพียรสบาย

4 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.นาเชือก นางลัดดาวรรณ ภูมิเหลามวง

5 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.นาเชือก นางเครือวรรณ สมคําศรี

6 จันทบุรี ขลุง อบต.วังสรรพรส นางอุษา ชูดอกไม

7 จันทบุรี มะขาม ทต.มะขาม น.ส.ชิดชนก เชื้อแกว

8 จันทบุรี ทาใหม อบต.สีพยา - บอพุ น.ส.อาภรณ คณะสุข

9 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.สระโพนทอง นางดวงพร จันดี

10 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.สระโพนทอง น.ส.ธนัชชา ภักดิ์ขันธ

11 ชัยภูมิ เทพสถิต อบต.นายางกลัก น.ส.ออนจันทร เคนเหลื่อม

12 ชัยภูมิ เมือง อบต.กุดตุม นายหัสดิน เอี่ยมพานิชกุล

13 ชุมพร ทาแซะ อบต.รับรอ น.ส.หฤทัย สิทธคิง

14 เชียงราย เมือง อบต.ดอยฮาง น.ส.สุวรรณี กุลดี

15 เชียงราย เมือง ทต.บานดู น.ส.สายสุนีย สุตะ

16 เชียงราย เวียงแกน อบต.ปอ นายสุรชาติ คําแปง

17 เชียงราย แมจัน อบต.ทาขาวเปลือก นางรตนพร นรรัตน

18 เชียงราย แมจัน อบต.ทาขาวเปลือก น.ส.อรสา สมประสงค

19 เชียงราย แมจัน อบต.สันทราย นางสิริพร ธรรมตาล

20 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงชัย นางสุดารัตน อูปแกว

21 เชยีงราย พาน อบต.ปาหุง นางจีราพร คําคง

22 เชียงราย พาน อบต.ปาหุง น.ส.เจนจิรา พรมสุรินทร

23 เชียงใหม แมอาย อบต.สันตันหมื้อ น.ส.วรัญญา ณ เชียงใหม

24 เชียงใหม แมอาย อบต.สันตันหมื้อ น.ส.นิภาพร ดวงดี

25 เชียงใหม เมือง อบต.ชางเผือก น.ส.นงลักษณ ขันตา

26 เชียงใหม แมอาย อบต.แมสาว น.ส.แสงเดือน แกวยศ

27 เชียงใหม ฮอด อบต.บอหลวง น.ส.สรอยฟา แสงพารา

28 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง นายพรเทพ เลี่ยนกัตวา

29 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง น.ส.นพรัตน เงินยวง

30 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทุงยาว นางอังคณา เกาเอี่ยน

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน     รุนที่ 12

ระหวางวันท่ี   3  -  7  พฤศจิกายน    2551

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร  2  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน     รุนที่ 12
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร  2  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

31 ตราด เมือง ทม.ตราด นางดวงสมร สิงหอาภรณ

32 ตาก อุมผาง ทต.แมจัน นางธัญญารัตน แกวกูล

33 ตาก แมสอด อบต.แมกาษา นางพรทิพย แกวกันยา

34 นครนายก บานนา อบต.บางออ นางพัชราภรณ ลีตี

35 นครปฐม ดอนตูม อบต.บานหลวง น.ส.อุทุมพร ปญญะ

36 นครพนม ศรีสงคราม อบต.สามผง น.ส.นิตยา กลางนอก

37 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.บุงขี้เหล็ก น.ส.สายรุง เรงสูงเนิน

38 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.หนองแจงใหญ นางพัชรา ไกรคุม

39 นครราชสีมา โนนไทย อบต.คางพลู นางปริยากร เจริญไชย

40 นครราชสีมา หวยแกลง อบต.หวยแกลง น.ส.ฟาสวาง กะไหลกลาง

41 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย อบต.หินตก นางสุภาภรณ นุนหยู

42 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย อบต.หินตก นางบุษบา เทพทอง

43 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.นาแว นายสมภพ สมัครแกว

44 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ไทยบุรี น.ส.เบญจรัตน จันทรคง

45 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงใส น.ส.ทิพมล ทองจันทร

46 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝงตะวันตก นางปทุมพร เพชรประพันธ

47 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝงตะวันตก น.ส.ดวงใจ นิตยวิมล

48 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝงตะวันตก นางมลจิรา มีแยม

49 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ฆะมัง นายกฤษณะ ทองคําพูล

50 นาน แมจริม อบต.นํ้าพาง น.ส.ณัฐธิกา ยอดยา

51 นาน ทุงชาง ทต.ทุงชาง น.ส.จารุวรรณ นันทิยา

52 นาน นานอย อบต.สันทะ นางจงจิน วังเขียว

53 นาน ทุงชาง ทต.ทุงชาง น.ส.นวพร พรมไชยะ

54 นาน บานหลวง อบต.สวด นางชนิภรณ แสงทอง

55 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.บานไทร นางหทัยมาญจน ชัยศรี

56 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.ผไทรินทร น.ส.สมภาส มาตา

57 บุรีรัมย กระสัง ทต.สองชิ้น น.ส.ธัญญรัศม ฉัตรพิกุลทอง

58 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองยายพิมพ นายไพรุช พันธภูมิ

59 บุรีรัมย ละหานทราย ทต.สําโรงใหม นางณัฏฐา ตีเหล็ก



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร  2  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

60 บุรีรัมย คูเทือง อบต.หนองขมาร นายเธียรนันทน ตันติยศุภวงศ

61 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด ทต.ไรใหม นางปวีณา แดงเจริญ

62 ปตตานี มายอ ทต.มายอ น.ส.วันดี บูรณะ

63 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.ทาเจาสนุก นางศิรินภา คําแหงลอม

64 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช นางรติรส อินทรสุวรรณ

65 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช นางวลัยพร คงเจริญ

66 พังงา ทัปปุด อบต.บางเหรียง น.ส.จิรา กลํ่ามาศ

67 พังงา ทัปปุด อบต.บางเหรียง น.ส.อมรรัตน ทองเจิม

68 พังงา คุระบุรี อบต.บางวัน น.ส.วิระยา มิยะกร

69 พัทลุง ควนขนุน อบต.นาขยาด นางสุภา ฉวนกล่ิน

70 พัทลุง ควนขนุน อบต.นาขยาด นางปรีดา ทองชูใจ

71 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ทับหมัน น.ส.จิตดาพร ชวยหลํา

72 พิจิตร เมือง อบต.หัวดง น.ส.จันมาลี จันทรมะลิ

73 พิจิตร บึงนาราง อบต.หวยแกว น.ส.อุษาวรรณ กองแกว

74 พิษณุโลก เมอืง อบต.ทาทอง นางวิยะดา ดานไชยกูล

75 พิษณุโลก บางกระทุม อบต.โคกสลุด น.ส.วารี ยิ้มละมัย

76 เพชรบูรณ เมือง อบต.ปาเลา นางขวัญใจ เพิกชาวนา

77 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.ทาแดง น.ส.พนิดา จําลอง

78 แพร วังชิ้น อบต.สรอย นางเกศรินทร ใจมา

79 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นางกัญญาภัทร จิระไอ

80 แพร เมือง ทต.ชอแฮ น.ส.ทรรศนีย วงศสูง

81 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นางโชติกา โชติพินทุ

82 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นางจิรชยา วงศสูง

83 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นางภาพพิมพ ชูทองรัตน

84 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นายปยพงษ วงศแพทย

85 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นายพงษปกรณ สุวรรณกูล

86 แพร วังชิ้น อบต.ปาสัก นางสุณี พลกุลอนุสรณ

87 แพร ลอง อบต.หวยออ น.ส.จุฬารัตน กาละสุข

88 แพร สูงเมน อบต.ดอนมูล นายอสิไชย กุลนา



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน     รุนที่ 12

ระหวางวันท่ี   3  -  7  พฤศจิกายน    2551

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร  2  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

89 แพร สูงเมน อบต.บานเหลา วาที่ร.ต.ธวัชชัย กาทองทุง

90 แมฮองสอน เมือง อบจ.แมฮองสอน น.ส.ขนิษฐา คามะดา

91 แมฮองสอน เมือง อบจ.แมฮองสอน น.ส.วันเพ็ญ ชาภูวงค

92 แมฮองสอน เมือง อบจ.แมฮองสอน นางขนิษฐา วรรณแกว

93 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.เหลานอย นางเพ็ญประภา อุปะละสัก

94 รอยเอ็ด เสลภูมิ ทต.เสลภูมิ นางชุติมา แนบชิตร

95 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.นาโพธิ์ น.ส.นิตยา ศรีสรอย

96 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.นาโพธิ์ น.ส.ทิพยวิมล จันทเสน

97 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง นางสมลักษณ พุมจันทร

98 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.เมืองศรีไค สิบเอกวรุธฒิพงษ ทัดเทียม

99 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.เมืองศรีไค น.ส.ประพิศ อุตภู

100 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.เมืองศรีไค น.ส.สุจิตรา สองสี

101 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.เหลานอย น.ส.จริญญา สังขารมย

102 มุกดาหาร คําชะอี อบต.หนองเอียด นางอุทุมพร บุริภา

103 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.กกตูม น.ส.ไพริน เชื้อคําจันทร



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท นางเยาวรัตน นาเมืองรักษ

2 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท นางแทดทยา ศรีมาตย

3 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท นางเจษฎาภร กูชัยภูมิ

4 กาฬสินธุ สมเด็จ อบต.สมเด็จ นางมัฌาฌารีญา ไชยสีหา

5 กาฬสินธุ สมเด็จ อบต.สมเด็จ นางดวงธิดา เพชรมาตย

6 กาฬสินธุ ทาคันโท อบต.กุงเกา นางนันทณา ราชสุรินทร

7 กาฬสินธุ สมเด็จ อบต.ผาเสวย น.ส.พิชญสินี วิชัยโย

8 จันทบุรี ทาใหม อบต.ตะกาดเงา น.ส.นราพรรณ แสนสินชัย

9 ชัยนาท เมือง อบจ.ชัยนาท น.ส.จณัสตา เจี่ยประดิษฐกูล

10 ชัยนาท เมือง อบจ.ชัยนาท นางนิภาพร ยิ้มมีชัย

11 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.บานดอน นางฉลียา สําราญ

12 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.บานขาม นางจันทรฉาย งีสันเทียะ

13 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.บานขาม นางจตุพร ไตรยศ

14 ชัยภูมิ เมือง อบจ.ชัยภูมิ นายศักดิ์สิทธิ์ คําภา

15 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.สมปอย นายฉัตรชัย บํารุงสวัสดิ์

16 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย นายอดุลศักดิ์ เตียวตระกูล

17 ตรัง เมือง อบจ.ตรัง น.ส.ธัญญารัตน เบ็ญระเหม

18 นครพนม นาหวา อบต.เหลาพัฒนา นายเทพอนันต พลศรีลา

19 นครราชสีมา เมือง อบต.โคกสูง น.ส.สายสมร ดุนขุนทด

20 นครราชสีมา เมือง อบต.หนองจะบก นางรัชนิลักษณ ชัยราช

21 นครราชสีมา ชุมพวง ทต.ชุมพวง นางธิตินันท ศิริทองจักร

22 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงปรัง น.ส.เมริษา ตาเดวิน

23 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ทาไม นายอัษฎายุทธ ศิริฟอง

24 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองพระอุดม นางพัชรี ปนเกตุ

25 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองพระอุดม น.ส.สุพาณี พ่ึงมา

26 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.ดวงหทัย ธนาคมกุล

27 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นางอรพินท กําเนิดเพ็ชร

28 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร นายซานูซี ดีนามอ

29 นาน ทุงชาง อบต.และ นางกาญจนา มาพรวน

30 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.เขาคอก น.ส.พรณภา ลีประโคน

31 บุรีรัมย ประโคนชัย ทต.ประโคนชัย น.ส.ณัฐกานต ศรีจันดี

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน     รุนที่ 13

ระหวางวันท่ี   10   - 14 พฤศจิกายน    2551
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร   1  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน     รุนที่ 13

ระหวางวันท่ี   10   - 14 พฤศจิกายน    2551
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร   1  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

32 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองยายพิมพ นายสุริยนต แกวมุกดา

33 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองยายพิมพ นางจริยา สิลินทบูรณ

34 บุรีรัมย หวยราช อบต.ตาเสา น.ส.ธนวรรณ วงคสุรินทร

35 บุรีรัมย บานกรวด อบต.เขาดินเหนือ น.ส.จารุวรรณ เสนสอน

36 พิจิตร โพทะเล อบต.ทุงนอย นางมนนิตา พันจั่น

37 พิษณุโลก บางระกํา อบต.นิคมพัฒนา น.ส.ธนาภรณ อยูแดน

38 พิษณุโลก นครไทย อบต.บอโพธิ์ นางฉันทนา ผิวฟก

39 เพชรบูรณ เมือง อบต.ปาเลา นางขวัญใจ เพิกชาวนา

40 เพชรบูรณ เมือง อบต.ปาเลา นางบุญชนก ภูละมุล

41 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นายพงษปกรณ สุวรรณกูล

42 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นายปยพงษ วงศแพทย

43 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นางภาพพิมพ ชูทองรัตน

44 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นางจิรชยา วงคสูง

45 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นางโชติกา โชติพินทุ

46 แพร เมือง ทต.ชอแฮ น.ส.ทรรศนีย วงศสูง

47 แพร เมือง ทต.ชอแฮ นางกัญญาภัทร จิระไอ

48 แพร เดนชัย อบต.หวยไร นางอพินญา เขาดี

49 มหาสารคาม เมือง อบต.หนองโน น.ส.มยุรี แกวศรีจันทร

50 ยะลา ยะหา อบต.กาตอง นายนิหารง นิโด

51 รอยเอ็ด ปทุมรัตน อบต.บัวแดง น.ส.รัตติยา ทวี

52 รอยเอ็ด ปทุมรัตน อบต.บัวแดง นางนาวิกา ไกลพุก

53 รอยเอ็ด โพนทราย อบต.ยางคํา น.ส.กิตตยิา มหารักษ

54 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.ธงธานี น.ส.ปทิตตา พนาดร

55 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต.สวนผ้ึง น.ส.วรรณา กฤษณเศรณีย

56 เลย เมือง อบจ.เลย นางโสภา โกษารักษ

57 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.หวยสําราญ นางพัทยา ดวงใจ

58 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.หนองไฮ นางฉัตราภรณ หลาวทอง

59 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.เมืองแคน นางศิริพร บุญอินทร

60 สกลนคร เตางอย อบต.บึงทวาย นางกิตติยา เปะชาญ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ
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ระหวางวันท่ี   10   - 14 พฤศจิกายน    2551
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร   1  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

61 สกลนคร เมือง ทม.สกลนคร น.ส.สุกานดา พรมพุทธา

62 สกลนคร เมือง ทม.สกลนคร นางสุภาภรณ กางทอง

63 สกลนคร บานมวง ทต.บานมวง นางนันทนา พอไชยราช

64 สกลนคร บานมวง ทต.บานมวง น.ส.มุกดา ศรีถาพร

65 สงขลา จะนะ อบต.จะโหนง น.ส.ธิยายุ จันทรมณี

66 สมุทรสงคราม เมือง อบต.บานปรก น.ส.ชนิดา ดีพานิช

67 สมุทรสาคร กระทุมแบน อบต.แคราย น.ส.สรีระ จริยะคุณทวี

68 สระแกว คลองหาด อบต.ไทรทอง น.ส.ศิริพร กองแสน

69 สระบุรี เมอืง ทม.สระบุรี น.ส.วาจิศ โตริต

70 สระบุรี เสาไห ทต.เสาไห น.ส.วีรวรรณ อุมนอย

71 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย น.ส.จันทนา บุญมั่น

72 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทต.ศรีสัชนาลัย นางอุไรวรรณ ขุนเพ็ชร

73 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย น.ส.เรณู อ่ิมหนํา

74 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย นางฑิตฐิตา ใจหาญ

75 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.สารจิตร น.ส.จีราภา แผลงศร

76 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.ปางิ้ว น.ส.พรพรรณ ภูเจริญ

77 สุพรรณบุรี เมือง อบจ.สุพรรณบุรี น.ส.วลัยพร แสงสวาง

78 สุพรรณบุรี เมือง อบจ.สุพรรณบุรี น.สกัลยา วงศทับแกว

79 สุพรรณบุรี เมือง ทต.สวนแตง นางชลดา แกวเมฆ

80 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.เจดีย น.ส.ปราณี ศรีเหรา

81 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.ลําพูน ส.ต.ต.ทัศนัย เข็มทอง

82 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.ควนสุบรรณ น.ส.ระวิวรรณ เชื่องชาง

83 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.ทุงเตาใหม น.ส.พิชญทิชา จูฉ้ิม

84 สุราษฎรธานี พุนพิน อบต.พุนพิน น.ส.ชวาลา อินทรเอี่ยม

85 สุรินทร เมือง อบต.นาดี นางพัชรี แกวกลา

86 สุรินทร สังขะ อบต.กระเทียม น.ส.ศุภวรรณ สตากลา

87 สุรินทร ปราสาท อบต.โคกยาง นางธนิตา พรหมพิทักษ

88 สุรินทร บัวเชด อบต.สําเภาลูน น.ส.ญานี ศิริรจน

89 สุรินทร บัวเชด อบต.สําเภาลูน นายพรชัย วรัมมานุสัย



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน     รุนที่ 13

ระหวางวันท่ี   10   - 14 พฤศจิกายน    2551
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร   1  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

90 หนองคาย บึงกาฬ อบต.ชัยพร น.ส.อมร นักธรรม

91 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.นาปาแซง นางนิลวรรณ มั่นจิตร

92 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.นาปาแซง นางปญดา นาคะอินทร

93 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานยา น.ส.พณาวรรณ คําคูณ

94 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองเม็ก น.ส.พรสุดา บุตรชาดา

95 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองเม็ก นายปรีชา สุทธิวรรณา

96 อุตรดิตถ เมือง ทต.นํ้าริด นางวาสนา กัลยาณมิตร

97 อุตรดิตถ เมือง ทต.นํ้าริด น.ส.ภวิภา วันแจม

98 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โพธิ์ไทร นางหนูกร ใหญผา

99 นครศรีธรรมราช ทุงสง ทม.ทุงสง นางกนิษฐา อนันตรัตน

100 มหาสารคาม เมือง ทต.แวงนาง นางวันเพ็ญ ทิพยสีราช



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ช่ือสกุล หมายเหตุ

1 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.ตะคร้ําเอน วาที่รอยตรีจตุพร ศรีสมบูรณ

2 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.หนองสาหราย นายชูยศ กุลสุวรรณ

3 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท นางเจษฎาภร กูชัยภูมิ

4 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.หัวถนน นายสมเกียรติ คฤหะมาน

5 ขอนแกน ชนบท อบต.กุดเพียขอม น.ส.นิภาเพ็ญ เตโช

6 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ไชยสอ นายทศพร ประดับเพชร

7 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.โนนธาตุ นางพัตราวดี ศรีสวัสดิ์

8 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.โนนธาตุ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ

9 ขอนแกน กระนวน ทต.หนองโก นางจีระพร สมภาร

10 ขอนแกน เวียงเกา อบต.เมืองเกาพัฒนา น.ส.มัลลิกา ทองกานเหลือง

11 จันทบุรี มะขาม ทต.อางคีรี นายเลิศรบ สายทองภู

12 จันทบุรี เขาคิชฌกูฎ อบต.คลองพลู น.ส.นงคราญ ภูจิตรน้ํา

13 ฉะเชิงเทรา เมือง ทม.ฉะเชิงเทรา นางวรรณา ศรีเจริญ

14 ฉะเชิงเทรา เมือง ทม.ฉะเชิงเทรา นางจําเนียร สุขสมบูรณ

15 ชลบุรี เมือง อบต.คลองตําหรุ นางวภิารัตน ภัทรกรินทร

16 ชลบุรี เกาะจันทร อบต.เกาะจันทร น.ส.สุพีพร พนัสเจริญศรี

17 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.นาเริก น.ส.พัทรา ประมงคล

18 ชัยนาท เมือง อบจ.ชัยนาท น.ส.ชารีณัฏฐ วิรัตนเกษม

19 ชัยภูมิ เมือง อบต.กุดตุม นางอรนภา งามพรม

20 ชัยภูมิ เมือง อบต.กุดตุม นายหัสดิน เอี่ยมพานิชกุล

21 ชุมพร หลังสวน อบต.นาพญา น.ส.นวลฉวี หอมชาติ

22 ชุมพร หลังสวน อบต.นาพญา น.ส.สุธาสินี สังขสกุล

23 ชุมพร หลังสวน อบต.ทามะพลา นายอธิพงษ นาครอด

24 เชียงราย แมจัน ทต.แมจัน นางสุลาวัลย ทุมมาศ

25 เชียงใหม แมแจม อบต.ทาผา นางนงนุช เจริญผล

26 เชียงใหม แมแจม อบต.ชางเคิ่ง น.ส.อังคณา บุญเกิด

27 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง นายพันธศักดิ์ ชุมคช

28 ตาก พบพระ อบต.พบพระ นายอุเทน ตะอาย

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางงานนําเสนอ Microsoft Power Point   รุนที่ 9

ระหวางวันที่   3  -   7   พฤศจิกายน  2551
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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29 นครปฐม บางเลน อบต.ลําพญา น.ส.รุงสิริ ไลยยางกูร

30 นครพนม นาหวา อบต.เหลาพัฒนา ส.ต.อ.จักรพงศ ทองยิ่ง

31 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ถนนโพธิ์ นายวรวัชร จันทรวิริยะกุล

32 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ขนอม น.ส.อวยพร จันทรนุน

33 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เทพราช น.ส.ขนิษฐา มะสัน

34 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เทพราช นางเบญจวรรณ ชาวเขียว

35 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.คลองนอย น.ส.นงเยาว บุญคงมา

36 นครสวรรค หนองบัว ทต.หนองบัว นางวิชยา พนัธรังษี

37 นครสวรรค ลาดยาว อบต.ศาลเจาไกตอ นายวรชาติ ศรีมาก

38 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นายชวลิต ถนอมสุข

39 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นายเวนิต วัฒนธํารงค

40 นราธิวาส เมือง อบจ.นราธิวาส นายวีรชัย จันทรเพ็ญ

41 นราธิวาส เมือง อบจ.นราธิวาส นายบุญเลิศ เสตะจิต

42 นราธิวาส ศรีสาคร ทต.ศรีสาคร นายศักดิ์ดา คําคงศักดิ์

43 นาน บานหลวง อบต.สวด น.ส.พรรณภัทร แกวใหม

44 นาน บานหลวง อบต.สวด นายราชันย ดวงแกว

45 บุรีรัมย สตึก ทต.สตึก นางลัดดาวัลย วงศอิน

46 บุรีรัมย สตึก ทต.สตึก นางฐิตศิริ ทรงจอหอ

47 บุรีรัมย หวยราช อบต.ตาเสา นางระเบียบ เจริญเหลือ

48 บุรีรัมย บานกรวด อบต.เขาดินเหนือ น.ส.สุพร สมสมัย

49 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี น.ส.พรทิพย ทองออน

50 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี น.ส.สมรัก กลาหาญ

51 ปทมุธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นายนิธิศ แจมแจง

52 ประจวบคีรีขันธ เมือง อบต.คลองวาฬ นางสุนทรี บําเพ็ญผล

53 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด ทต.ไรใหม นางสุวรรณา มวงพุม

54 ปราจีนบุรี เมือง อบจ.ปราจีนบุรี นายณรงคศักดิ์ เพ็ชรกําจัด

55 ปราจีนบุรี เมือง อบจ.ปราจีนบุรี นายพนัส เมืองขํา

56 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ น.ส.กานตมณี คุมทองสําโรง
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57 ปตตานี เมือง อบจ.ปตตานี นายจีรศักดิ์ ทองเนื้อขาว

58 ปตตานี เมือง อบต.ตันหยงลุโละ นายฮาเซ็ม เจะเลาะ

59 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.บานขลอ น.ส.บุปผา จุลลาศรี

60 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.ทาเจาสมุด น.ส.สุกัญญา ยืนยง

61 พะเยา เชียงมวน ทต.เชียงมวน นายเจนยุทธ เสมอ

62 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง นางนิยม ยืนพร

63 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง นางจิราพร เส็นบัตร

64 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง นางละมัย มาชู

65 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง นางระรื่น คงฉิม

66 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก น.ส.ภรณนภา พรมอินทร

67 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก น.ส.ศรัญญา ชัยรัตน

68 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.วงฆอง นายสุรศักดิ์ เอ่ียมศรี

69 พิษณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง นางนันทนภัส ทองกร

70 พิษณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง น.ส.ดวงรัตน ชื่นวิทยา

71 มหาสารคาม แกดํา อบต.วังแสง น.ส.ฐิตารีย โชติกันจานิจ

72 ยโสธร เมือง อบต.สําราญ น.ส.เสาวลักษณ บุญมา

73 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ นางจิราภรณ ทิศเนตร

74 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ น.ส.นงนุช อ่ิมเรือง

75 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.ทาสีดา นายรัชพล ไกยสินธุ

76 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย น.ส.อรทัย สามสี

77 ราชบุรี เมือง อบต.คุงกระถิน นางณัฐกนก ลาวัณยวิสุทธิ์

78 เลย เมือง อบจ.เลย นายคําภา วิถาทานงั

79 เลย เมือง อบจ.เลย นางกัลยาลักษณ สมเพชร

80 ศรีสะเกษ หวยทับทัน อบต.หวยทับทัน น.ส.จิลมิกา เข็มทอง

81 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง นายสุรกฤษณ นันทกิจ

82 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.บางพรม น.ส.จันทรจิรา ไชยรัตน

83 สระบุรี หนองแค อบต.คชสิทธิ์ น.ส.ธนวรรณ สังขสุวรรณ

84 สระบุรี หนองแค อบต.กุมหัก ส.ต.อ.อนุพงษ สุวรรณหงษ
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85 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานไร น.ส.อรทัย จุลบุตร

86 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.บานไร น.ส.ฉวีวรรณ พงศทัต

87 สุพรรณบุรี เมือง อบจ.สุพรรณบุรี นายสมจิตร แผนสมบูรณ

88 สุรินทร ปราสาท อบต.โคกยาง นางสุภัตตรา แสนคม

89 สุรินทร รัตนบุรี อบต.ยางสวาง นายกิติพร อาทรกิจ

90 หนองคาย บึงกาฬ ทต.บึงกาฬ น.ส.วนิดา เกษางาม

91 หนองคาย บึงกาฬ ทต.บึงกาฬ น.ส.เฉลิมพร เถระพันธ

92 อุดรธานี หนองพาน อบต.บานเชียง น.ส.กรรณิกา บุญนาที

93 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.บุงแกว นางปารีนา คําหวาน

94 อุดรธานี หนองหาน อบต.ผักตบ นางเครือสุวรรณ ใจแกว

95 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองเม็ก นายปรีชา สุทธิวรรณา

96 อุดรธานี กุดจับ อบต.สรางกอ น.ส.อรวรรณ ไชยมาตย

97 อุตรดิตถ ตรอน อบต.น้ําอาง นายพงศธร ปนะถา

98 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.คําขวาง น.ส.อรกัญญา พรมทอง

99 อุบลราชธานี วารินชาํราบ อบต.คําขวาง นางอังคณา จันทรหนองหวา

100 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.คําขวาง นางรมฤดี นนทไสย

101 สกลนคร วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส นายโดม ชนะวรรโณ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.หนองสาหราย นางวิบูล สุขพันธ

2 ขอนแกน มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี น.ส.ศุภรา สิงหหลง

3 ขอนแกน มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี นางภูษณิศา พรมฉวี

4 จันทบุรี มะขาม ทต.มะขาม น.ส.วราภรณ สวนประเสริฐ

5 จันทบุรี ทาใหม อบต.เขาแกว น.ส.นฤมล สิทธิประสงค

6 จันทบุรี ทาใหม อบต.สีพยา  - บอพุ นางจติติมา สิทธิวงศ

7 จันทบุรี ทาใหม อบต.ตะกาดเงา น.ส.พูลศรี บุญนา

8 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.บึงนารักษ นางกนกรัฐ ออนนวล

9 ชลบุรี สัตหีบ ทม.สัตหีบ น.ส.ทัศนีย ธิราชรัมย

10 ชัยนาท เมือง อบต.บานกลวย น.ส.นงคนุช กุลนาพันธ

11 ชัยนาท เมือง ทต.ชัยนาท น.ส.จันธิมาศ จันทรกล่ิน

12 ชัยภูมิ เมือง อบจ.ชัยภูมิ นางหทัยวรรณ เพียนอก

13 ชัยภูมิ เมือง อบจ.ชัยภูมิ นายฐิติศักดิ์ วรรณพงษ

14 ชัยภูมิ แกงครอ อบต.นาหนองทุม น.ส.สุกัญญา ทองนอย

15 ชัยภูมิ เมือง อบจ.ชัยภูมิ นางลัชนันท ศรีบุรินทร

16 เชียงราย แมจัน อบต.ทาขาวเปลือก นายสิรวิชญ ศรีชัยเลิศ

17 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง น.ส.ประนอม ใบโพธิ์

18 เชียงใหม ฝาง อบต.แมขา น.ส.รัชฏาภรณ หอมมา

19 เชียงใหม แมอาย อบต.แมสาว น.ส.วราภรณ จาริเพ็ญ

20 เชียงใหม แมริม อบต.แมสา นายกฤษณพงษ จิ๋วปญญา

21 ตรัง เมือง อบต.นาโยงใต นางสุกัญญา กิติเนตรวรกุล

22 ตรัง เมือง อบต.นาทามใต น.ส.รัตนา ชูทอง

23 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ น.ส.พรสิรินทร บุญพา

24 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปรางเหนือ นางสรัลชนา กาญจนะ

25 นครราชสีมา โนนไทย อบต.คางพลู น.ส.รัญชิดา แผลงนอก

26 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.กงรถ น.ส.ยุวธิดา ดําลอยน้ํา

27 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝงตะวันตก น.ส.งามศิริ ชูสุวรรณ

28 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนังฝงตะวันตก น.ส.วรรณพร จายเกิด

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี     รุนที่ 12
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29 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.ไทยบุรี น.ส.จุรี โมครกนีย

30 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองพระอุดม น.ส.สุพาณี พึ่งมา

31 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.บานไทร นายชาญยุทธ ปกไธสง

32 บุรีรัมย บานกรวด อบต.จันทบเพชร น.ส.จําเนียร นิลวรรณ

33 บุรีรัมย บานกรวด อบต.จันทบเพชร น.ส.กัญญา คําโนนมวง

34 บุรีรัมย หนองกี่ อบต.เมืองไผ นางสวาง ดงพระจันทร

35 บุรีรัมย สตึก ทต.สตึก นางพจนีย ศรีนิล

36 บุรีรัมย สตึก ทต.สตึก นางศุภณัฐกร ยีรัมย

37 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลําไทร น.ส.วาสนา อั้นขจรกุล

38 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลําไทร น.ส.หวานใจ ทวมศิริวงษ

39 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลําไทร น.ส.เกษร ปุมฆอง

40 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี น.ส.โสมนภา ภูสมใจ

41 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นางอัมพร ตุมฉิม

42 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.หนองพลับ นางพรณิรดา กลมเกลียว

43 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต.ประจันตคาม นางกาญจนา อะโนดาษ

44 ปตตานี มายอ ทต.มายอ นางอัจฉรา อักษรทอง

45 พะเยา แมใจ อบต.แมสุก นายสุรพงศ การินทร

46 พิจิตร เมือง อบต.หัวดง นางเพ็ญศรี ขมินทะกูล

47 พิจิตร เมือง อบต.หัวดง นางเพ็ญศรี ขมินทะกูล

48 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.ทาแดง น.สปยวรรณ สุวรรณชยั

49 แพร เมือง อบต.บานถิ่น นางกิ่งกอย ถิ่นจันทร

50 มหาสารคาม วาปปทุม อบต.บานหวาย นางสุภา ธีระกูล

51 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองโก นางซงสอาง ไชยโกฏิ

52 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง น.ส.กฤษดา เทียงพาน

53 มหาสารคาม เชียงยืน อบต.เชียงยืน น.ส.จารุวรรณ พันเดช

54 แมฮองสอน สบเมย อบต.บานโปง น.ส.อัมพวรรณ พนาสัมฤทธิผล

55 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.กุดกุง นางบุญมี กลาหาญ

56 ยะลา ยะหา อบต.ยะหา นางวราภรณ สุวรรณ
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57 ยะลา ยะหา ทต.ยะหา น.ส.นิซามีเราะห สอเหาะ

58 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุง นางวิไลลักษณ ศิริ

59 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง น.ส.พัชรี ดม

60 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง นางสมาพร วรรณโสภา

61 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง นางสุนันทา จันทโชติกุล

62 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง นางอรณิภา พรหมมินทร

63 ระยอง แกลง อบต.กระแสบน น.ส.หทัยทิพย ธนพิสุทธิพล

64 ลําปาง เสริมงาม อบต.เสริมซาย นางแคทรียา อนุจรพันธ

65 เลย ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง น.ส.ดารณี ทะลีสี

66 เลย ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง น.ส.ธนพร บุญรินทร

67 ศรีสะเกษ เมือง อบต.หมากเขียบ น.ส.ขวัญเรือน ไชยศรี

68 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ขะยูง น.ส.สมถวิล ควรสุข

69 สกลนคร กุดบาก อบต.กุดบาก น.ส.แววตา นาใต

70 สงขลา จะนะ อบต.จะโหนง นางนิรมล จันทฤทธิ์

71 สมุทรปราการ เมือง อบจ.สมุทรปราการ น.ส.ธิดารัตน เกิดกล่ินหอม

72 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย อบต.แหลมฟาผา น.ส.นิติรัตน มวงสาว

73 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย อบต.แหลมฟาผา น.ส.อนงคลักษณ เลินไธสง

74 สระแกว อรัญประเทศ อบต.คลองน้ําใส นางมณีรัตน เล็กเอี่ยม

75 สระแกว วัฒนานคร อบต.วัฒนานคร น.ส.จิราพร สวางกุล

76 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย นางอารีย กล่ินเจาะ

77 สุโขทัย บานดานลานหอย ทต.ลานหอย นางศรีจันทร ศรีอาวุธ

78 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.ทุงเสลี่ยม น.ส.จุฑามาศ จูมา

79 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.กระจัน น.ส.วรรณวิภา โฉมวงษ

80 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.ลําพูน น.ส.สิริลักษณ แทนบุตร

81 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.ควนสุบรรณ นางวรรณนิภา อินทรแพทย

82 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.วัง นางกาญจนา พันธวานิช

83 สุราษฎรธานี พุนพิน อบต.พุนพิน น.ส.สุกัญญา ทองจันทร

84 สุรินทร ปราสาท อบต.ทมอ นางนัทธิยา ทองคํา
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85 สุรินทร เมือง อบต.นาดี น.ส.อรพิชา ทรงฉวี

86 สุรินทร บัวเชด อบต.สําเภาลูน น.ส.เจษศิริ อยาลืมดี

87 สุรินทร บัวเชด อบต.สําเภาลูน น.ส.นิจติยา เสาไส

88 หนองคาย โซพิสัย อบต.โซ นางนุชรีย พรมมา

89 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.สาวรองไห นางวรรณา เสือวงษ

90 อํานาจเจริญ เมือง อบต.กุดปลาดุก น.ส.ธนพร กอนทอง

91 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ อบต.ไรขี น.ส.วงเดือน บุญสิน

92 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต.เค็งใหญ น.ส.นิตยา ยอดมงคล

93 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานยา นางสุนันท ศิริกัน

94 อุตรดิตถ ทองแสนขัน อบต.บอทอง นางนันพัชพร มั่นเหมือนปอม

95 อุตรดิตถ ทองแสนขัน อบต.บอทอง น.ส.เกศริน สวนบุญ

96 อุตรดิตถ เมือง อบจ.อุตรดิตถ น.ส.ณัฐกานต ยะอนันต

97 อุตรดิตถ เมือง อบจ.อุตรดิตถ นางสุรียพร อ่ิมสุขศรี

98 อุตรดิตถ เมือง อบจ.อุตรดิตถ นายเปลว อินทรเมือง

99 อุตรดิตถ เมือง อบจ.อุตรดิตถ น.ส.อุษา มาดี

100 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง นางมยุรี บรรพตะธิ
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