








แผนที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8  
ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 6)  อ.ธัญบุรี 

ถ.พหลโยธิน 
อ.คลองหลวง 
 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ช่ือสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตาใหญ นายพินัย เอี่ยนเลง

2 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.บอถ้ํา น.ส.สุรีรัตน สุขศรีปล่ัง

3 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.โพนเพ็ก น.ส.วิลาวัณย วรรณพงษ

4 ขอนแกน มัญจาคีรี อบต.โพนเพ็ก นางสุวรรณี ไชยไข

5 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานหัน น.ส.รัตนาภรณ ขุยคํามี

6 เชียงราย แมจัน อบต.ปาตึง น.ส.สุธาวรรณ จันบุผา

7 ตาก ทาสองยาง อบต.แมตาน นายนิติ เสมสม

8 นครราชสีมา ปากชอง ทต.กลางดง น.ส.บุณฑริกา กลางสูงเนิน

9 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.บางจาก น.ส.นิรมล จันทรไฝ

10 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.บางจาก นางบุปผา ฟกเขียว

11 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.โคกยาง น.ส.พรชิตา ราชประโคน

12 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.โคกยาง น.ส.ผัลยศุภา เตียงประโคน

13 ปทุมธานี ลําลูกกา ทม.คูคต นางพิมพประไพ ศักดิ์ชนา

14 ปทุมธานี ลําลูกกา ทม.คูคต นางกรณญรัศมิ์ วรรณสังข

15 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ทาตูม น.ส.เพลินภิรมย สินถั่ว

16 ปตตานี ไมแกน อบต.ไทรทอง นางฉวีวรรณ วรรณนิยม

17 พะเยา ดอกคําใต อบต.ปาซาง นายศักดาวุฒิ สมศรี

18 พะเยา ดอกคําใต อบต.ปาซาง นางศิวรา จิตสุขเจริญ

19 พะเยา แมใจ ทต.บานเหลา นางจุลัดดา เนตรทิพย

20 พะเยา แมใจ ทต.บานเหลา น.ส.อรอุทัย ตาจันทร

21 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง นางระรื่น คงฉิม

22 พัทลุง ควนขนุน ทต.นาขยาด วาที่ร.ต.หญิงเรณู หนูบุญ

23 พิษณุโลก วังทอง อบต.ชัยนาม นายอุบล คําเขียว

24 ลพบุรี บานหมี่ อบต.บานทราย นายวิกฤษ ทองนาค

25 สงขลา สะเดา อบต.ทาโพธิ์ น.ส.อภิษา พูลกิจ

26 สมุทรปราการ บางบอ อบต.เปร็ง นายนริศ นิลประสิทธิ์

27 สระแกว อรัญประเทศ อบต.คลองทับจันทร นางกัญชนก เพียดจันทร

28 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.เขาวง นายอนุชิต ชูคันหอม

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางงานนําเสนอ Microsoft Power Point   รุนที่ 11(เพิ่มเติม)

ระหวางวันที่   30  มีนาคม   -    3  เมษายน     2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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29 อุดรธานี หนองหาน อบต.ผักตบ นางมยุรี ใจแกว

30 อุทัยธานี หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก น.ส.สุกุญดี ชางเผือก



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ช่ือสกุล หมายเหตุ

1 กาฬสินธุ เมือง ทต.หนองสอ นายชาญวุฒิ ศรีบุญมา

2 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.ศาลาแดง นายวิทยา พันธุครุฑ

3 ชัยภูมิ เมือง อบจ.ชัยภูมิ นายอนุชา ขวาไทย

4 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย นางพิชชาภา สําเนียงลํ้า

5 เชียงใหม แมออน อบต.ทาเหนือ นางวรรณา พรมนันตา

6 เชียงใหม ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ น.ส.นิธิรัตน บัวคํา

7 ตาก สามเงา อบต.วังหมัน น.ส.แสงเดอืน เกตุคํา

8 นครราชสีมา เมือง อบต.หมื่นไวย นางกรองมาลิน บุญใช

9 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หินดาต น.ส.วิมลรัตน สนิทชอบ

10 นครราชสีมา หวยแถลง ทต.หินดาต นายเจษฎา รุงฤดีชัยมงคล

11 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.หนองแจงใหญ นางพัชรา ไกรคุม

12 นราธิวาส สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ น.ส.รอกายะ มะยูนุ

13 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.โคกยาง น.ส.เพชรตะวัน พะนองรัมย

14 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย อบต.ปากแพรก น.ส.จฑุามาศ เพชรสังกฤษ

15 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย อบต.ปากแพรก น.ส.ธิดารัตน อําพันธ

16 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ อบต.ทาตูม น.ส.อรทัย จันทรพล

17 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.พรหมพิราม น.ส.ประเทือง แสงราช

18 มหาสารคาม แกดํา อบต.โนนภิบาล นางมะลิวรรณ ขันชะพัฒน

19 ระยอง เมือง อบจ.ระยอง นางรษา ลภัสกรพิบูล

20 ลพบุรี เมือง ทต.เขาพระงาม น.ส.ภัทรภร ออนไสว

21 ลําพูน ปาซาง อบต.ทาตุม นายประเสริฐ ยาวิชัย

22 สกลนคร เมือง อบต.พังขวาง นางรุงทิพย ภูสมยา

23 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง น.ส.สุขฤดี หงษทอง

24 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง น.ส.นาขวัญ บัวสวัสดิ์

25 สระบุรี หนองแค อบต.หนองแขม นายวุฒิสาร ศรีอุทัย

26 สระบุรี หนองแซง อบต.โคกสะอาด นายสมชาย ตามการ

27 สุราษฎรธานี ทาฉาง อบต.ทาเคย น.ส.พรพิมล เพชรสุวรรณ

28 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.นาหนองไผ น.ส.ชนนิกานต เนตรประโคน

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม  Dream  Waver รุนที่ 2 (เพิ่มเติม)
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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29 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.นาหนองไผ นางเฉลิมศรี บุญครอง

30 อุดรธานี เพ็ญ ทต.เพ็ญ นางรภัสสา บุตรี
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