














ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ เขาพนม อบต.สินปุน น.ส.เพ็ญพักตร หลุยจิ๋ว

2 กาฬสินธุ คํามวง อบต.ดินจี่ น.ส.นิตยา ศรีชะตา

3 กาฬสินธุ ทาคันโท ทต.ทาคันโท นางเพ็ญทิพย ธนพงศาถร

4 ขอนแกน ชนบท อบต.ชนบท น.ส.รุงรัตน ชาวงษ

5 ขอนแกน ชนบท อบต.ชนบท นายวิทยา มาลา

6 ขอนแกน พล อบต.เพ็กใหญ นายอัศวิน แตนนอก

7 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.สิบเอ็ดศอก นางบุญสม ขันแกว

8 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.สิบเอ็ดศอก น.ส.กุหลาบ จําวงศลา

9 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว ทต.บางน้ําเปร้ียว นายตระกูล บุญทัน

10 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว อบต.บางน้ําเปร้ียว น.ส.นฤมล ปติกูล

11 ชลบุรี บางละมุง อบต.หนองปลาไหล น.ส.ภัทรวดี ค้ําชู

12 ชลบุรี บางละมุง ทม.หนองปรือ นางศิริวรรณ อนันตปรีชาศรี

13 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.กวางโจน นายไพฑูรย นาคสุวรรณ

14 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.กวางโจน น.ส.มะลิดา บุญทองเถิง

15 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.สระโพนทอง นางดวงพร จันดี

16 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.สระโพนทอง น.ส.สุกัญญา บัวสุข

17 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย นางธัญญรัตน คําสุรันทร

18 เชียงราย ปาแดด ทต.ปาแดด นางพรพรรณ ปญญาไว

19 เชียงราย เวียงแกน อบต.ปอ น.ส.นงเยาว ลือชา

20 เชียงราย พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย สิบเอกเอกชัย ใจกลม

21 นครปฐม เมือง อบต.ธรรมศาลา น.ส.กรณิการ วังนาค

22 นครปฐม สามพราน อบต.บางชาง น.ส.จันทรจิรา จุลสวัสดิ์

23 นครพนม นาหวา ทต.นาหวา นางนพมาศ วะชุม

24 นครพนม โพนสวรรค อบต.โพนจาน นางนิตยา อุปชาคํา

25 นครพนม โพนสวรรค อบต.บานคอ น.ส.สุนภา พลนารี

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

27 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.กงรถ นางพรทิพย จันดาแพง

28 นครราชสีมา ปากชอง ทต.หมูสี นายชินเชษฎ แสนวันดี

29 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ตะเคียน วาที่ร.ต.ทองเหม ชํานิสูงเนิน

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน     รุนที่ 17

ระหวางวันท่ี   6    -    10   เมษายน  2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร   1  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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30 นครราชสีมา ปกธงชัย อบต.ภูหลวง นางกุสุมา บุญเฮา

31 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.ละหาร น.ส.แสงจันทร กาลสมจิตต

32 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.ละหาร น.ส.วัชรากร โคกสันเทียะ

33 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี น.ส.มลธิรา นิยมจิตร

34 นราธิวาส ระแงะ อบต.ตันหลงมัส น.ส.นิรอฮานี นิกูโน

35 นราธิวาส ระแงะ อบต.ตันหลงมัส นางอุศนา เจะแต

36 นาน เชียงกลาง อบต.พระพุทธบาท นางเบญจมาศ สิทธิยศ

37 บุรีรัมย หวยราช อบต.ตาเสา นางระเบียบ เจริญเหลือ

38 บุรีรัมย นางรอง อบต.นางรอง นางตฤณญพัฒน วิเสโส

39 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก น.ส.บุปผา ลอมกลาง

40 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.หนองบัวโคก น.ส.นิภารัตน ชิณเทศ

41 บุรีรัมย นางรอง อบต.บานสิงห น.ส.เดือนเพ็ญ เตชะกําพุต

42 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ละเวี้ย นางพัชรา พิมพจันทร

43 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองเจ็ด น.ส.พัขรนันท บุญมั่น

44 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ นางนลัทพร บอนอย

45 ปราจีนบุรี เมือง อบต.ดงขี้เหล็ก น.ส.รัตติกาล มะโนนอม

46 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต.โพธิ์งาม น.ส.รัตนมณี ขวงทิพย

47 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต.โพธิ์งาม นางเหมือนฝน พิกุลแกว

48 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.โพธิ์เอน นายประดิษฐ แสนสุข

49 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช นางปาลินี โลดํารงรัตน

50 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําภี น.ส.บุปผารัตน แกวทาแค

51 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําแกน นายสุชล บํารุง

52 พัทลุง บางแกว ทต.บางแกว นายสมใจ มณีพรหม

53 พิจิตร เมือง อบต.สายคําโห นางเครือวรรณ อัมพรดิษฐ

54 แพร เมือง อบจ.แพร น.ส.สุกานดา เหงี่ยมไพศาล

55 แพร เดนชัย อบต.เดนชัย นางจันจิรา กําปนาค

56 แพร เดนชัย อบต.ปงปาหวาย นางผองพรรณ อุนกาศ

57 แพร เดนชัย อบต.หวยไร น.ส.รวิกานต เสมอใจ

58 แพร เดนชัย อบต.หวยไร นางอพินญา เขาดี
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59 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต นางสาลี บุตรนอย

60 มหาสารคาม นาคูณ อบต.หัวดง จาเอกมนตรี ผาวงษา

61 มุกดาหาร เมือง ทต.คําอาฮวน น.ส.นพรัตน แข็งแรง

62 ยะลา ธารโต ทต.คอกชาง นายธีระยุทธ สกุลเจริญวงศ

63 ยะลา ธารโต ทต.คอกชาง นายศุภวัฒน แจะแต

64 ยะลา กาบัง อบต.กาบัง น.ส.นิตยา แกนทอง

65 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.ดงครั่งนอย นายภัทรพงศ สุวรรณแสง

66 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.ทุงหลวง น.ส.รพีพรรณ มาลําโกน

67 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.บอพันขัน นางศิริวรรณ ธรรมวิเศษ

68 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ นางจิราภรณ ทิศเนตร

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

70 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.เมืองทุง นางสุจิตรา บุญสุข

71 รอยเอ็ด ธวัชบุรี อบต.เมืองนอย นายณรงค เวียงนนท

72 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.ดงครั่งนอย นายภัทรพงศ สุวรรณแสง

73 ราชบุรี บานโปง ทต.กระจบั น.ส.ฉัตรลดา สินธพ

74 ราชบุรี บานโปง ทต.กรับใหญ น.ส.นิภาภรณ ธรรมจง

75 ราชบุรี เมือง อบต.นํ้าพุ น.ส.เฉลิมวดี หลงสมบุญ

76 ราชบุรี เมือง อบต.นํ้าพุ น.ส.ชญานนันท ทรงเจริญ

77 เลย เชียงคาน อบต.หาดทรายขาว นางมลฤดี กอมมะณี

78 เลย เมือง ทต.นํ้าสวย นายกรันต อริยะสกุลสุข

79 เลย ภูหลวง อบต.เลยวังไสย น.ส.สุภาพร วังครี

80 เลย ภูเรือ อบต.หนองบัว นายสมเกียรติ โกษาจันทร

81 เลย วังสะพุง อบต.เขาหลวง นางบัณฑิต ทับแปลง

82 เลย ภูกระดึง อบต.ศรีฐาน นางอรชร ผานิล

83 ศรีสะเกษ เบญจลักษ อบต.หนองงูเหลือม น.ส.ศิริพร ไชยรินทร

84 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก น.ส.มนิสา พูลทา

85 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.บัวนอย น.ส.บุษบา วราพุฒ

86 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.วาใหญ นายธวัชชัย ชาเหลา

87 สกลนคร บานมวง ทต.บานมวง น.ส.ณฐมน ศรีสําราญ
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88 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.โคกสี น.ส.วิมล พลพันธ

89 สงขลา เทพา ทต.เทพา น.ส.รดา เหล็มเมาะ

90 สงขลา นาหมอม อบต.พิจิตร นายวิรัตย ชูกระชั้น

91 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา น.ส.จารุวรรณ ทิพยนรากุล

92 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย อบต.ดอนเจดีย นางสีรดา แปนเอี่ยม

93 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี น.ส.เปรมฤดี ศิริพงษประพันธ

94 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ ทต.กาญจนดิษฐ นางจิดาภา ดวงพุมเมศ

95 สุราษฎรธานี ดอนสัก อบต.ชลคราม น.ส.อังคณา โสภาพงศ

96 หนองคาย โพนพิสัย อบต.จุมพล น.ส.จุรีพร แสงสอง

97 หนองคาย สังคม อบต.ผาตั้ง นายพิชิต บัวติก

98 หนองคาย ทาบอ อบต.นาขา นางธนาพร ศรีชัยภูมิ

99 หนองคาย โพนพิสัย อบต.บานโพธิ์ น.ส.วลี จาระบัน

100 อํานาจเจริญ ชานุมาน อบต.ปากอ น.ส.กัญญารัตน สายลุน

101 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.หนองขา นายอุดม สังคะรักษ

102 อุดรธานี หนองหาน อบต.หนองสระปลา น.ส.อุทุมพร สีสาคุณ

103 อุบลราชธานี สิรินธร อบต.คําเขื่อนแกว นางชฎาพร พรเรืองวงศ

คุณอภิชา  จินดาสวัสด์ิ    081 - 7352939

คุณอาทิตยา บันฑุพงษ  084 - 7106938

สมัครเพิ่มเติมไดที่ทางโทรศัพท
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1 กาญจนบุรี หนองปรือ อบต.สมเด็จเจริญ นายภราดร เลี้ยงวณิชกุล

2 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี น.ส.กฤตยาพร บอเพ็ชร

3 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี น.ส.จุฑามณี ตันติดลธเนศ

4 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นางวันเพ็ญ สุวรรณ

5 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี น.ส.สุณี พรวงศเลิศ

6 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นายวรรณา สุขชัยยะ

7 กาํแพงเพชร เมือง ทต.คลองแมลาย น.ส.สุวัจฉวี วงษมณี

8 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.วังทอง นายชัยใย กองทอง

9 เชียงราย เชียงของ อบต.ศรีดอนชัย นางเปรมใจ อินทา

10 เชียงราย เมืองพาน อบต.เมืองพาน น.ส.นงคราญ เวียงนาค

11 นครนายก องครักษ อบต.บางปลากด นางศิริรัตน โชติยเวชวัฒน

12 นครนายก องครักษ อบต.บางปลากด นางสุวิมล คงทอง

13 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง น.ส.ลักษณคณา ทองอวมใหญ

14 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง น.ส.นิรมล แสงอัมพรไชย

15 นครราชสีมา เมือง ทต.จอหอ น.ส.ดวงฤดี ขอเหนี่ยวกลาง

16 นครราชสีมา เมือง ทต.จอหอ น.ส.เบญจมาศ คมพิมาย

17 นครราชสีมา เมืองบาง อบต.โนนอุดม น.ส.บุปผา มีพร

18 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.นาสาร นางธนิดาภา แดงนอย

19 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.จิราภรณ น้ําทรง

20 พังงา คุระบุรี อบต.บางวัน น.ส.เพียงโสม ดาราแสง

21 พิษณุโลก เมือง อบต.ดอนทอง นายอุทัย เขียวหาย

22 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.กันจุ น.ส.กนกอร จูมี

23 เพชรบูรณ เขาคอ อบต.เขาคอ นายศตายุ ธูปมงคล

24 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.ทาโรง นางสายฝน ศิริอินทร

25 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.ทาโรง น.ส.สมจิตร หอมวงศ

26 แพร เมือง อบต.สวนเขื่อน นางวิไลรัตน รัตนกรัณฑกุล

27 แพร เมือง อบต.สวนเขื่อน น.ส.ตวงทรัพย ลําดวน

28 ภูเก็ต เมือง อบจ.ภูเก็ต นางจันทรา แซตัน

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 16
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29 มุกดาหาร เมือง อบต.นาโสก นางทิพวรรณ สอนสี

30 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดูลาด น.ส.มาริษา กุลธีรกานต

31 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.ปาสังข นางกุหลาบทิพย บุศยขัดย

32 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี สิบเอกประรัชต กสิผล

33 สมุทรสาคร เมือง อบต.บางกระเจา น.ส.พิชฏาห ไมสน

34 สมุทรสาคร เมือง อบต.บางกระเจา น.ส.สุพัตรา ปาอนันต

35 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.สระพังลาน นางพิมพพร เพ็ชรศรี

36 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.คลองพา น.ส.อัมพร แสงสุข

37 สุราษฎรธานี ทาฉาง อบต.ทาเคย นางนิภาพร ธรรมบํารุง

38 สุรินทร สนม ทต.สนม น.ส.ประกายวัลย สิริสิทธิกุล

39 หนองคาย เมือง อบต.บานเดื่อ นางมาริษา วงศสุวรรณ

40 หนองคาย เฝาไร ทต.เฝาไร น.ส.อมรรัตน รัตนะ

41 หนองคาย โพนพิสัย อบต.เซิม นางนพรัตน พงษพิพัฒนวัฒนา

42 อุดรธานี หนองหาน อบต.บานเชียง น.ส.สุพรรษา แกวเนตร

43 อุดรธานี หนองวัวซอ อบต.หนองบัวบาน น.ส.พนิตนันท โคตรโยธา

44 อุตรดิตถ เมือง ทม.อุตรดิตถ นางนภัสนันท จันทรมณี

คุณอภิชา  จินดาสวัสด์ิ    081 - 7352939

คุณอาทิตยา บันฑุพงษ  084 - 7106938

สมัครเพิ่มเติมไดที่ทางโทรศัพท
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1 กระบี่ เขาพนม ทต.เขาพนม นายปรพล พรมเกิด

2 กระบี่ คลองทอม อบต.คลองพน น.ส.สุพัตรา เทียนงาม

3 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต.สิงห นายสุวิทย แสนสิน

4 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นางสุธิดา ดําดี

5 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นางนภัสรพี เกาะแกว

6 กาญจนบุรี ทาตะครอ อบต.ทาตะครอ นายสรรักษ สุวรรณ

7 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.ธัญญา น.ส.ฐิติพร งามประเสริฐ

8 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองไมกอง น.ส.พรทิพย ทั่งทอง

9 จันทบุรี เมือง อบต.บางกะจะ นายชญาศักดิ์ พูลทรัพย

10 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี นายอภิชาติ จันทรหอม

11 ชลบุรี เมือง อบจ.ชลบุรี น.ส.ศรีสุดา อัฏฏะวัชระ

12 ชลบุรี สัตหีบ ทต.เกร็ดแกว นางชุติกาญจน บุญเศษ

13 ชัยนาท วัดสิงห ทต.วัดสิงห นางลัดดาวัลย ออนสิงห

14 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.ละหาน นายระวิน เครือธนาวิทย

15 ชุมพร ทาแซะ อบต.ทรัพยอนันต นายเลิศชัย ใยบัวทอง

16 ชุมพร เมือง อบต.ขุนกระทิง น.ส.ญานิศา ทั่งเนียม

17 เชียงใหม เชียงดาว ทต.พระธาตุปูก่ํา น.ส.สุธาศินี เชื้อจิต

18 เชียงใหม หางดง อบต.บานแหวน นายขวัญชัย ศิริ

19 เชียงใหม แมแจม อบต.กองแขก นายมงคล ติดนนท

20 เชียงใหม ฝาง อบต.มวนปน นางธยานี สมบูรณ

21 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง นางวัฒนา รมเพชร

22 นครปฐม บางเลน ทต.รางกระทุม น.ส.บุณญพร ทองคําใหญ

23 นครปฐม บางเลน อบต.หินมูล น.ส.ลัดดา นวมเจริญ

24 นครพนม นาแก อบต.นาเลียง น.ส.พนมลักษณ อัคฮาด

25 นครราชสีมา หวยแถลง อบต.หวยแถลง นายภานุวัฒน จําปารอด

26 นครราชสีมา สีคิ้ว อบต.คลองไผ น.ส.สุพรรษา เปลงสันเทียะ

27 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.ดานชาง น.ส.วิลาวัณย ญาณพัฒนตระกูล

28 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อบต.ชองแมว นางกรชนก ราชประโคน

29 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อบต.ชองแมว นางทัศนีย สีใส

30 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทุงอรุณ นางรุงทิพย ปาสานัย
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31 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.คลองนอย นางอภิญญา บุรินทรโกษฐ

32 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.เกาะกรวด น.ส.อังคณา วารี

33 นครศรีธรรมราช บางขัน อบต.วังหิน น.ส.จิตพิชญ เหมไพบูลย

34 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากแพรก นายดุสิต วงศพราย

35 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต.เขาทอง น.ส.สุภัชชญา มิตรชื่น

36 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.ปภัสรา จันทน

37 บุรีรัมย กระสัง อบต.เมืองไผ น.ส.วราภร ขอพรกลาง

38 บุรีรัมย กระสัง อบต.ชุมแสง น.ส.เรียม โสภี

39 บุรีรัมย หนองหงส ทต.หนองหงส น.ส.ฐิติยา ชุมภา

40 บุรีรัมย สตึก อบต.หนองใหญ นายไพฑูลย ปญญาเดชานนท

41 ปทุมธานี สามโคก อบต.บางกระบือ นางจันทรเพ็ญ ปงเจริญ

42 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงซําออ น.ส.กมลชนก ศงสนันทน

43 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.กําเนิดนพคุณ น.ส.อังคนา ฐานโอฬาร

44 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ทต.กําเนิดนพคุณ น.ส.จารุณี อินทรเพ็ชร

45 พระนครศรีอยุธยา บางบาล อบต.น้ําเตา น.ส.วิไล กล่ินมณฑา

46 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.กระจิว น.ส.สําราญ บวงพิมาย

47 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.ระโสม น.ส.สุภารัตน คงแกว

48 พิจิตร วชิรบารมี อบต.หนองหลุม น.ส.สาย พรมสําลี

49 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วังหวา นางรุงทิพย พมิพิสาร

50 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ดงตะขบ น.ส.อาทิตยา ตันติบูล

51 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วังหลุม นางอุไร เข็มสุข

52 พิจิตร ทับคลอ ทต.เขาทราย นางรัชนี ชางดวง

53 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.บานกลวย นายสุรชัย คํายวง

54 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.สระประดู น.ส.สุนันทา สุทธิธรรมานันต

55 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บานกลาง น.ส.เบญจมาศ ทองกร

56 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ตะกุดไร น.ส.จณิสตา ศรีสุขคํา

57 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข นางพิมลภัส วงศเวียน

58 แพร ลอง ทต.เวียงตา น.ส.วารินทร น้ําหลาย

59 แพร สอง อบต.ทุงนาว น.ส.นนทิชา ศรีใจอินทร

60 ภูเก็ต กระทู ทม.กระทู นายสุรศักดิ์ สงแสง
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61 ภูเก็ต กระทู ทม.กระทู น.ส.อภิญญา ภักดีชน

62 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางทาแจง นายบพิช ขาลวงศ

63 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเม็ก น.ส.ทิพวรรณ ศรีบุญเรือง

64 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.หนองแวง น.ส.รัศมี รักพุทธะ

65 แมฮองสอน แมลานอย อบต.แมโถ นายศรายุทธ ไชยภารมณ

66 ยะลา เมือง ทต.ลําใหม นายเนติ เรืองเริงกุลฤทธิ์

67 ยะลา รามัน อบต.วังพญา น.ส.ณัฐธีรา ฉัตรนิตกิุล

68 ยะลา รามัน ทต.โกตาบารุ นางสุรัตวดี เหมรักษ

69 รอยเอ็ด โพนทราย อบต.ยางคํา นายชาตรี ศรีคํามี

70 ระนอง กระบุรี อบต.น้ําจืด น.ส.มนสิชา โคตตัสสา

71 ราชบุรี บางแพ อบต.ดอนใหญ นายเอกสิทธิ์ สุทธิศาสนกุล

72 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต.ปาหวาย น.ส.สิริภา แสงออน

73 ราชบุรี ปากทอ อบต.บอกระดาน นายรัฐพงศ เต็งเจริญ

74 ลําพูน ปาซาง ทต.แมแรง น.ส.ปยะมาศ โพธพิฤกษ

75 เลย เมือง ทม.เลย นางปยวรรณ รามศิริ

76 เลย ผาขาว อบต.ผาขาว นางศรีสุดา ทาจิต

77 เลย ภูเรือ อบต.หนองบัว นางอัมพร พาภักดี

78 เลย เมือง อบจ.เลย น.ส.อุษณา จีรเปรม

79 ศรีสะเกษ พยุห ทต.พยุห นางศุทธิพนิต จันทะเสน

80 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.ทุงไชย น.ส.อรอนงค มีพร

81 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.สรางป นายธรรมศักดิ์ สวางวงษ

82 สกลนคร เตางอย อบต.บางบึงทวาย นางจินตนา สิทธิฤทธิ์

83 สกลนคร บานมวง อบต.บอแกว น.ส.วิสุดา อุสาพรม

84 สงขลา เทพา อบต.ปากบาง นายเทิดวงศ หนูรักษ

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

86 สตูล ทาแพ อบต.สาคร นายอับดลรอสัก รอเกต

87 สตูล ละงู อบต.ปากน้ํา น.ส.บุษกร หนูสมแกว

88 สิงหบุรี ทาชาง อบต.วิหารขาว น.ส.เบญจมาศ เกตุนุช

89 สิงหบุรี บางระจัน อบต.สระแจง น.ส.ศิริพร พูนเสือ

90 สิงหบุรี เมือง อบต.จักรสีห น.ส.จริยาภรณ พิมทนต

91 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี น.ส.จตุพร ผองสุข



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูลและการจัดทําแผน  รุนที่ 14

ระหวางวันที่    20   -   24  เมษายน  2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

92 สุพรรณบุรี สองพี่นอง ทม.สองพี่นอง น.ส.สุธินี รูปดีเหมาะ

93 สุราษฎรธานี ทาฉาง อบต.เสวียด นายอพิรุณ พูนสวัสดิ์

94 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม อบต.น้ําหัก น.ส.ปวรรัตน บัวสกุล

95 สุราษฎรธานี ทาฉาง อบต.คลองไทร นายสุรสิงห แกวเชิ้อ

96 สุรินทร เขวาสินรินทร อบต.บานแร นายสุรเสน วรรณูปถัมภ

97 สุรินทร บวัเชด อบต.ตาวัง นายปรัชญา พลแสน

98 หนองบัวลําภู นากลาง อบต.โนนเมือง นางสุริยา อําพะวา

99 หนองบัวลําภู เมือง อบต.โนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทะกูล

100 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.สาวรองไห น.ส.พิไลวรณ โตสวัสดิ์

101 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาหมอมา นางพวงเพชร แสนอุบล

102 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.บุงแกว นางปารีนา คําหวาน

103 อุดรธานี หนองแสง อบต.ทับกุง นายสิทธิกร เภสัชชา

104 อุดรธานี สรางคอม อบต.นาสะอาด น.ส.ทัศนีย เกษราษฎร

105 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.ศรีธาตุ นางราตรี ชูเรือง

106 อุดรธานี บานผือ อบต.หนองแวง นายภักดี พึ่มชัย

107 อุทัยธานี หนองขาหยาง อบต.หนองไผ น.ส.สันธณา ชางตอ

108 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.ยางใหญ นายสุธีพงศ วอทอง

109 อุบลราชธานี กุดขาวปุน ทต.กุดขาวปุน นางพริกไทย ศิริพงษ

110 อุบลราชธานี วารินชํานาบ อบต.คําขวาง นางวรรณภา ศรีขันธ

111 อุบลราชธานี นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย นางกนกวรรณ มูลนอยสุ

คุณอภิชา  จินดาสวัสด์ิ    081 - 7352939

คุณอาทิตยา บันฑุพงษ  084 - 7106938

สมัครเพิ่มเติมไดที่ทางโทรศัพท



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ เกาะลันตา อบต.เกาะลันตานอย น.ส.นิตยา พึงษาชู

2 กาญจนบุรี สังขละบุรี ทต.วังกะ นายทรงประสิทธิ์ เทวา

3 กาญจนบุรี สังขละบุรี ทต.วังกะ นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง

4 กําแพงเพชร เมือง ทต.คลองแมลาย นายจารุพัฒน ดอยแกวขาว

5 กําแพงเพชร เมือง ทต.คลองแมลาย พ.จ.อ.สมชาย หมูคํา

6 ขอนแกน เมืองเกา อบต.เมืองเกาพัฒนา น.ส.มัลลิกา ทองกานเหลือง

7 ขอนแกน พล อบต.โจดหนองแก นายสมสิทธิ์ วองไว

8 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดงเค็ง นายเกียรติวัชฒ หนันไทย

9 ขอนแกน พล อบต.หนองแวงนางเบา นายศักดา กระพี้แดง

10 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดอนคั่ง นางณาตยา บุญจันดา

11 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดอนคั่ง นางวนิดา เทียบแกว

12 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดอนดั่ง นางณาตยา บุญจันดา

13 ขอนแกน เมือง ทต.สําราญ นางวรรณา ไทยวิรัช

14 จันทบุรี สามพี่นอง อบต.สามพี่นอง น.ส.เสาวลักษณ ศรีสุวรรณ

15 จันทบุรี ทาใหม ทต.ทาใหม น.ส.อารีรตัน อ่ิมทรัพย

16 จันทบุรี สอยดาว อบต.ทุงขนาน นายสถิตย ละลี

17 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.บางตลาด น.ส.ประไพร วรรณา

18 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต.บางน้ําเปรี้ยว นายตระกูล บุญทัน

19 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต.บางน้ําเปรี้ยว จาเอกพสุรัช วัฒนศิริ

20 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.บางกระเจ็ด นายพิรุณ ชัยทอง

21 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.บางกระเจ็ด นายพันธศักดิ์ สุวรรณศรี

22 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา น.ส.ศิริพร พิมแพง

23 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา นางชุลีพร แกวอัครฮาด

24 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.หนองตีนนก น.ส.พันธิตรา โพธิ์ขาว

25 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.หนองตีนนก นางแสนเดือน วิลัยพนธิ์

26 ชัยนาท มโนรมย อบต.คุงสําเภา นายโชคอนันต นิลสนธิ

27 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ทต.เกษตรสมบูรณ พ.จ.อ.คัมภีร โถนคํา

28 เชียงราย แมลาว ทต.แมลาว นายอธิวัฒน คําเขื่อน

29 เชียงราย เชียงแสน อบต.บานแซว นายจักรพล ขันใจ

30 เชียงราย แมลาว ทต.ปากอคํา น.ส.กมลวรรณ วรรณมณี

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC  เบ้ืองตน  รุนที่ 10

ระหวางวันที่   27  เมษายน -  1  พฤษภาคม 2552 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคาร  2 ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC  เบ้ืองตน  รุนที่ 10
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31 เชียงราย แมลาว อบต.ดงมะดะ นายประเวศ ทัญญา

32 เชียงใหม สะเพิง อบต.แมสาบ นายนพดล สรอยนาค

33 เชียงใหม แมแจม อบต.บานจันทร นายอนุชา หมื่นแกว

34 เชียงใหม อมกอย อบต.มอนจอง นายประเสริฐ กุยรัมย

35 เชียงใหม อมกอย อบต.มอนจอง น.ส.สุธนันท อาดดํารงค

36 ตรัง ยานตาขาว อบต.นาชุมเห็ด น.ส.เรืองรัตน ขัตสากาญจน

37 ตรัง ยานตาขาว อบต.ทุงกระบือ น.ส.ชุติกาญจน เทพสุทธิ์

38 ตรัง หวยยอด อบต.เขาขาว นายกองพิทักษ บุญเจริญ

39 ตาก แมสอด ทต.แมกุ นางอุบลลักษณ วงศถิรวรรธน

40 ตาก แมสอด ทม.แมสอด นายอภิรักษ เขาวิลาศ

41 นครปฐม เมือง อบต.นครปฐม นายธนากร อินทวงศ

42 นครปฐม เมือง อบต.บางแขม น.ส.วิจิตรา สุตยสรณาคม

43 นครพนม ปลาปาก อบต.กุดาไก นายวีระศักดิ์ หอมออน

44 นครราชสีมา วังน้ําเขียว อบต.วังน้ําเขียว น.ส.กฤตชญธนพร กระออมกลาง

45 นครราชสีมา ชุมพวง ทต.ชุมพวง น.ส.ชนิกานต ผินดอน

46 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อบต.ขุย น.ส.จิตรวัศดา สิริแวว

47 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อบต.ขุย นางนิภาพร ชะวาลิสันต

48 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.หนองแจงใหญ นายเทิดศักดิ์ บุญดี

49 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อบต.ชองแมว นายมนัสชัย ศรีมุกดา

50 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.หวยยาง นางสุภิรดา ภูสิลิตร

51 นครราชสีมา ปกธงชัย ทต.ตะขบ นายเผชิญ ธรรมสรางกูร

52 นครราชสีมา ครบุรี อบต.ตะแบกบาน น.ส.ฐิติกานต เพ็งพะเนา

53 นครราชสมีา ครบุรี อบต.ตะแบกบาน น.ส.นุชฏา เหงี่ยมครบุรี

54 นครราชสีมา วังน้ําเขียว อบต.วังน้ําเขียว น.ส.กฤตชญธนพร กระออมกลาง

55 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ทาเยี่ยม น.ส.พัชราภรณ พวงออน

56 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ขนาบนาค น.ส.อาทิตยา รอดศรี

57 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ขนาบนาค น.ส.วาทินี ทองพนัง

58 นครสวรรค แมวงก อบต.แมวงก นายศุภชัย ดํารุทัย

59 นครสวรรค โกรกพระ อบต.ศาลาแดง นายจักรเพชร ยอดบุษดี

60 นครสวรรค โกรกพระ อบต.ศาลาแดง นายวีระพงษ คงยืน

61 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค นายพงศนรินทร ลือวิฑูรเวชกิจ

62 นครสวรรค ตาคลี ทต.ชองแค น.ส.อาภาพรรณ ขําสงค



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

63 นครสวรรค หนองบัว อบต.หนองกลับ น.ส.ศันสนีย ธีระกุล

64 นครสวรรค หนองบัว อบต.หนองกลับ นางกุลภัทรณิชา ศรีวิลัย

65 นครสวรรค ลาดยาว อบต.วังเมือง น.ส.จิราพร โสรส

66 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.พิมลราช น.ส.อําไพ ชาวพอคา

67 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.ดารณี คุมประคอง

68 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นายพัศวุฒิ บุญเดช

69 นราธิวาส แวง อบต.แวง นางพนารัตน บุญชูชวย

70 นาน ปว อบต.ภูคา นายพฤฒินันท ไชยบุญเรือง

71 นาน สองแคว ทต.ยอด นายศราธร เชื้อเมืองพาน

72 นาน แมจริม ทต.หนองแดง น.ส.ฐิติวัลค ทาพันธ

73 นาน แมจริม ทต.หนองแดง น.ส.ศุภิสรา หลาขัต

74 นาน บอเกลือ อบต.ภูฟา นายวิโรจน สุขสมบูรณ

75 นาน บอเกลือ อบต.ภูฟา วาที่ร.ต.นพรัตน ยิ้มหอย

76 บุรีรัมย หวยราช อบต.ตาเสา นายเสกสรรค อุตสาหรัมย

77 บุรีรัมย สตึก ทต.สตึก นายเชาวลิต เนื่องมี

78 บุรีรัมย สตึก ทต.สตึก นายศิริพัน เจริญศิริ

79 บุรีรัมย นางรอง อบต.ถนนหัก นางประนอม จรเข

80 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.ตลาดโพธิ์ น.ส.สุกัญญา พิกุล

81 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.ตลาดโพธิ์ น.ส.อุราวัลย เธียรจรัสวงศ

82 ปทุมธานี เมือง อบต.บางขะแยง น.ส.วรัญญา เปาริบุตร

83 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก อบต.หวยยาง น.ส.กําไร เพ็งสวาง

84 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก อบต.หวยยาง นางอาภาภรณ เส็งสกุล

85 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.บานนา น.ส.อุสนีภ ศรีเคน

86 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน อบต.ทับน้ํา นายศุกรอรุณ บุญมาศ

87 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.ไผลอม นายถนอม โพธิเดช

88 พะเยา แมใจ อบต.ปาแฝก นายบัณดิษฐ สีเขียว

89 พะเยา ภูกามยาว ทต.ดงเจน นายศกัยศรณ ธนะจักร

90 พังงา กะปง ทต.ทานา น.ส.อาริญา พิชินพงศ

91 พังงา กะปง ทต.ทานา น.ส.จารุณี อุตรนาค

92 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก น.ส.เจนนิสา ผิวออนดี

93 พิษณุโลก เมือง อบต.บานคลอง น.ส.ฐณัชคพร ธิบัวพันธ

94 พิษณุโลก บางกระทุม อบต.ทาตาล ส.ต.ต.วิรัตน คงศรี
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ระหวางวันที่   27  เมษายน -  1  พฤษภาคม 2552 
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95 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นากอก นายจิระศักดิ์ หนูแทน

96 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สวาท นางธัญญานุช โสพาส

97 ยโสธร คอวัง ทต.คอวัง น.ส.พรนภา ปองแกว

98 ยโสธร คอวัง ทต.คอวัง น.ส.เครือวัลย มีศิลป

99 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สามัคคี นายชุมพล สรอยจักร

100 ยโสธร กุดชุม ทต.กุดชุมพัฒนา น.ส.พรเกต เที่ยงธรรม

101 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สวาท นางชัญญานุช โสฬาส

102 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.บึงงาม นางอรุณี เจริญตา

103 รอยเอ็ด หนองพอก อบต.บึงงาม น.ส.พัชรียา ศรีพอ

104 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง นายดํารงพันธ เพชรคง

105 เลย ผาขาว อบต.ผาขาว น.ส.ประพัฒน สีเนตร

106 ศรีสะเกษ ขุขันธ อบต.ตะเคียน นายสันติ สลาเลิศ

107 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.โพนสูง นายสุรพงษ จิตตมั่น

108 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.วาใหญ นายธวัชชัย ชาเหลา

109 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง น.ส.กนกกานต ชัยทัศน

110 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว นายชูเกียรติ ศรีวิชัย

111 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทม.กระทุมแบน นายอําพล เงินงาม

112 สมุทรสาคร บานแพว อบต.บานแพว น.ส.สุรีรัตน โสดารักษ

113 สระบุรี วิหารแดง อบต.วิหารแดง นายพิทธิ์ วงศประเสริฐ

114 สุพรรณบุรี เมือง อบต.ไผขวาง น.ส.ปรารถนา การศักดิ์

115 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.ทุงเตา นางรัตนา เรืองเดช

116 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ อบต.ทาทองใหม นายสมโชถ มงกุฏทอง

117 สุราษฎรธานี พุนพิน อบต.ทาโรงชาง นายเฉลิมวงศ สุทธเิมฆ

118 สุรินทร ทาตูม อบต.หนองเมธี น.ส.นันทรัตน ระยายอย

119 สุรินทร สังขะ อบต.ขอนแตก นางพิจิตรา สีหบุตร

120 หนองคาย เมือง ทต.หาดคํา นายชลสิทธิ์ พลซื่อ

121 หนองคาย ศรีวิไล อบต.นาสิงห กอคํา พันธมุย

122 อางทอง วิเศษ อบต.ยี่ลน นางสุชญา ทองเดือน

123 อํานาจเจริญ พนา อบต.จานลาน นายวุฒิไกร ไชยขาว

124 อํานาจเจริญ เมือง ทม.อํานาจเจริญ น.ส.นิตยา นาโสก

125 อุดรธานี หนองแสง อบต.ทับกงุ น.ส.จันทรสุดา ศรีหะ

126 อุดรธานี กุดจับ อบต.สรางกอ นายรัชชานนท สิงหคํา
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127 อุดรธานี เมือง อบต.เชียงยืน นายจริญญา สายโสภา

128 อุดรธานี บานดุง อบต.นาคํา นายเอกชัย หอมดวง

129 อุดรธานี น้ําโสม อบต.น้ําโสม น.ส.สิรภัทร โวหารลึก

130 อุดรธานี เมือง อบต.หมูมน น.ส.กรรณกนก ไตรยะสุทธิ์

131 อุตรดิตถ ตรอน ทต.ตรอน นางประภัสสร อุนกาศ

132 อุทัยธานี เมือง อบต.หาดทนง นายสมบัติ ชัดเจน

133 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บานแมด นายสายทอง ตูทอง

134 อุบลราชธานี เขื่องใน ทต.เขื่องใน น.ส.คําพาตย บุญเอื้อ

135 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกลาง นายชาญชัย ศรีแสง

คุณอภิชา  จินดาสวัสด์ิ    081 - 7352939

คุณอาทิตยา บันฑุพงษ  084 - 7106938

สมัครเพิ่มเติมไดที่ทางโทรศัพท



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ช่ือสกุล หมายเหตุ

1 กาฬสินธุ เมือง อบต.ขมิ้น น.ส.มัลลิกา ถิ่นแสนดี

2 กาฬสินธุ เมือง อบต.ขมิ้น นางสนอง อิ่มไสว

3 กาฬสินธุ ยางตลาด ทต.อิตื้อ นายศิริชัย ภูครองหิน

4 ขอนแกน เวียงเกา อบต.เมืองเกาพัฒนา น.ส.อุษณิษา โสวาที

5 ชลบุรี พานทอง ทต.หนองตําลึง นายธยานันท เจนชัยภูมิ

6 ชัยภูมิ เมือง อบต.ชีลอง พ.จ.อ.สวสัดิ์ จํานงคชอบ

7 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.หนองโดน น.ส.สุภาภรณ นอยวิเศษ

8 ชัยภูมิ เมือง ทต.ลาดใหญ นางขนิษฐา คํารังศรี

9 ชุมพร ปะทิว อบต.ดอนยาง น.ส.ประวีณา อองสิน

10 เชียงราย เชียงแสน อบต.โยนก นางจารุณี พูลสวัสดิ์

11 เชียงใหม สันกําแพง อบต.สันกําแพง นายสุรชัย สุปนชมภู

12 เชียงใหม สันกําแพง อบต.สันกําแพง น.ส.กุลญดา ทองเพ็ญ

13 ตรัง รษัฎา ทต.คลองปาง นางณัฐริตา หลวงคลัง

14 ตรัง รัษฎา ทต.คลองปาง นางนิยดา แกนจันทร

15 ตรัง หาดสําราญ อบต.ตะเสะ นางอรวรรณ เตะหนอน

16 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.บานแปรง นางเดือนเพ็ญ จะยินรัมย

17 นครราชสีมา เทพารักษ อบต.สํานักตะครอ นางชมภู อ่ิมวิเศษ

18 นครราชสีมา เมือง อบต.หนองจะบก น.ส.ขนิฐา อินทรผักแวน

19 นครราชสีมา ครบุรี ทต.แชะ นายวิโรจน ยิ้มกระโทก

20 นครราชสีมา เมือง อบต.บานเกาะ นางศลิษา คูเกาะ

21 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ทาดี น.ส.รัชนี ดวงจันทร

22 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.กําโลน นางหทัยรัตน ยุทธกาศ

23 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.กําโลน นางเกศรา พูลสวัสดิ์

24 นครศรีธรรมราช ทุงชาง อบต.นาโพธิ์ นางอุษาวดี พรหมมาศ

25 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ อบต.ทายาง น.ส.สุนีย บุญจันทรศรี

26 นครศรีธรรมราช ชางกลาง อบต.ชางกลาง นายวรานนท กรุงแกว

27 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย อบต.หินตก นางปรีดา แกวแกว

28 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย อบต.หินตก นางสุพัตรา กรดเสือ

29 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อบต.หวัตะพาน น.ส.พัชรี หนูเอียด

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการใชคอมพิวเตอรกับโปรแกรมสํานักงานเบื้องตน  รุนที่  1

ระหวางวันที่   27  เมษายน   -  1  พฤษภาคม   2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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30 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ฆะมัง นายกฤษณะ ทองคําพูล

31 นครสวรรค ชุมแสง อบต.เกยไชย นางณัทนภัค สุดใจ

32 นครสวรรค ไพศาลี อบต.วังขอย นายสุเทพ ทับทิมชื่น

33 นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง นางนงรัตน พรมตา

34 นราธิวาส ระแงะ อบต.เฉลิม นายมารือยาดี เงาะเจะยะ

35 นาน นานอย อบต.เชียงของ นางกมลพรรณ สุใจยา

36 นาน เมือง อบต.ดูใต นายอัครรัฐ แกวโก

37 บุรีรีมย ประโคนชัย อบต.ละเวี้ย นางทิมากร อินทรพันธ

38 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นายกฤศ สรอยสนธิ์

39 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ทต.มหาราช นายศิริชัย แกวเกิด

40 พิจิตร โพทะเล ทต.โพทะเล น.ส.ขวัญยืน บรรณะทอง

41 พิษณุโลก เมือง อบต.บานคลอง นายธนกร เอี่ยวสังข

42 พิษณุโลก นครไทย อบต.เนินเพิ่ม น.ส.ปวีณา คงทัน

43 เพชรบูรณ น้ําหนาว อบต.น้ําหนาว น.ส.รักชนก กลางแม

44 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง น.ส.อรชร กองทรัพย

45 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง น.ส.นัทสนีย สายวงศคาํ

46 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง น.ส.ชลลดา ไหมสกุล

47 แพร วังชิ้น ทต.วังชิ้น นายศุภชัย กาวีวน

48 ราชบุรี เมือง ทต.หลุมดิน น.ส.วิษา เจิมนาค

49 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก น.ส.จิดาภา เชื้อประทุม

50 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.บก น.ส.วิไลวรรณ แจมเจิง

51 สกลนคร คําตากลา ทต.คําตากลา น.ส.ธัญชนก เกยสูงเนิน

52 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา จาเอกสัญญพงศ หวยจนัทร

53 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา น.ส.จารุวรรณ ทิพยนรากุล

54 สิงหบุรี บางระจัน อบต.สระแจง น.ส.สุพัฒนา ปาละศรี

55 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.หนองกระทุม นายกฤษฎา ฉ่ําบุรุษ

56 สุราษฎรธานี เมือง อบต.วัดประดู น.ส.กรรณิกา จํานงคพันธ

57 สุราษฎรธานี เมือง อบต.วัดประดู นางสุภิญญา ศรีสุทธิ์

58 หนองคาย เมือง ทต.หาดคํา จาเอกณัฏฐวี แสนสุพรรณ

59 หนองบัวลําภู โนนสัง ทต.กุดดู นางชลาลัย แสนสิทธิ์

60 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาหมอมา นางพวงเพชร แสนอุบล
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

61 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาหมอมา นางพวงเพชร แสนอุบล

62 อุดรธานี หนองวัวซอ อบต.หนองบัวบาน น.ส.พนิตนันท โคตรโยธา

63 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ นางชวิศา โกมลวานิช

64 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขียน นางสมใหม รัตนวงษา

65 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต.หนองนกเขียน นางรจนา เนินนิล

66 อุดรธานี บานดุง อบต.ออมกอ นางนุชรินทร เพ็ชรโต

67 อุทัยธานี บานไร อบต.หนองจอก นางณภัทร วัฒนสิงห

68 อุบลราชธานี มวงสามสิบ อบต.เตย น.ส.สลักจิต สมสะอาด

คุณอภิชา  จินดาสวัสด์ิ    081 - 7352939

คุณอาทิตยา บันฑุพงษ  084 - 7106938

สมัครเพิ่มเติมไดที่ทางโทรศัพท
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