












ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ เขาพนม อบต.โคกหาร นางจรวยพร ไกรนรา

2 กําแพงเพชร เมือง ทต.คลองแมลาย น.ส.สุธาทิพย อุปนันชัย

3 กําแพงเพชร เมือง อบต.หนองปลิง น.ส.ดวงใจ นันทวงษ

4 กําแพงเพชร เมือง อบต.นาบอคํา น.ส.ทิพยากร กลิ่นหอม

5 กําแพงเพชร คลองสาน ทต.คลองลานพัฒนา นางรัชนี สามสาลี

6 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร นางผุสดี จันทราภรณ

7 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.มหาชัย น.ส.สมใจ เหมบุตร

8 ขอนแกน เมือง อบต.ศิลา นายภูมิวัฒน สอนสูงเนิน

9 ขอนแกน ซําสูง อบต.หวยเตย นายสนทยา อินทะมนต

10 จันทบุรี แกงหางแมว อบต.สามพี่นอง น.ส.ภัทรพร สังฆธรรม

11 จันทบุรี แกงหางแมว อบต.สามพี่นอง นางณัฐณิชา พัทธเสมา

12 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาสะอาน น.ส.ดาวรุง สาลีผล

13 ชัยนาท เนินขาม อบต.กะบกเตี้ย น.ส.ประภาพันธ สีวันนา

14 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค อบต.เกาะมะนาว น.ส.ศิริพร อยูสําราญ

15 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.บานเจยีง นายเกรียงศักดิ์ ไชยแสง

16 ชัยภูมิ แกงครอ ทต.นาหนองทุม นางณัฐวิภา บุญแกว

17 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว น.ส.สลักฤดี แดงตุย

18 เชียงราย เทิง อบต.ตับเตา น.ส.นิสากรณ อนุวุฒิ

19 เชียงราย เวียงปาเปา อบต.แมเจดียใหม นางปาริชาต เขื่อนคํา

20 เชียงใหม ไชยปราการ อบต.หนองบัว น.ส.สุนิศา วงศหาญ

21 เชียงใหม แมแตง ทม.เมืองแกนพัฒนา นางวรินยุพา ทองสะอาด

22 เชียงใหม แมแตง ทม.เมืองแกนพัฒนา น.ส.จิรัชยา พุทธิมา

23 ตรัง เมือง อบต.บานโพธิ์ น.ส.อัจฉรา ชัยพันธุ

24 ตราด เมือง อบต.แหลมกลัด น.ส.ปริยากร ธิมา

25 ตาก เมือง อบต.ปามะมวง นางกัลยาณี สอนคุม

26 นครนายก บานนา อบต.บานพราว นายอุดมภรณ วงศพันธ

27 นครปฐม กําแพงแสน อบต.หนองกระทุม นางกนกอร ราชสกุล

28 นครปฐม เมือง อบต.โพรงมะเดื่อ น.ส.รจณา ดีเอ่ียม

29 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงลูกนก นายธนพนธ พินิจทรัพยสิน

30 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงลูกนก น.ส.มัณฑนา เตชะวัฒนาพร

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ  รุนที่ 11

ระหวางวันที่   4    -    8  พฤษภาคม    2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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31 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.หูลอง นางอารี ศักดิ์จาย

32 บุรีรัมย หนองหงส อบต.เสาเดียว น.ส.วิมลนิต แยมศรี

33 บุรีรัมย พุทไธสง อบต.บานจาน น.ส.จันธิมา พงษประสิทธิ์

34 ปตตานี ไมแกน อบต.ตะโละไกรทอง นายสมชาย เถื่อนเทพ

35 ปตตานี ทุงยางแดง อบต.ปากู น.ส.ฟาราณัท อาเส็น

36 ปตตานี เมือง อบต.คลองมานิง นางซาปนะ ดาโอะ

37 พระนครศรีอยุธยา อุทัย อบต.โพสาวหาญ น.ส.อภิรดี ติ่งสีทา

38 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บานแปง นายสุขใส นอยนาง

39 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.วัดยม น.ส.วาสนา ชั้นขจรกุล

40 พระนครศรีอยุธยา บางไทร อบต.บานมา น.ส.สุรัสวดี อุปโคตร

41 พระนครศรีอยุธยา อุทัย อบต.หนองไมซุง นายอมรพันธุ ตรีเมฆ

42 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยุธยา น.ส.มลฤดี พรหมเจริญ

43 พะเยา เชียงคํา ทต.บานทราย นางจิติรัตน โนจักร

44 พะเยา เชียงคํา อบต.รมเย็น น.ส.ดาราวรรณ วงศหงษ

45 พะเยา ปง ทต.งึม นายณรงค ธรรมอักษร

46 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําแกน น.ส.เสาวณีย หนักแนน

47 พังงา ทายเหมือง อบต.ลําแกน น.ส.เสาวณีย หนักแนน

48 พัทลุง ปาบอน อบต.โคกทราย น.ส.ปราณี จูสวัสดิ์

49 พิจิตร ตะพานหิน อบต.ไผหลวง น.ส.อรพรรณ ขวัญมงคล

50 พิจิตร ตะพานหิน อบต.วังสําโรง นางพรลิขิต พิสัยพันธ

51 พิษณุโลก เมือง อบต.ทาโพธิ์ น.ส.เมทินี เนียมจันทร

52 พิษณุโลก นครไทย อบต.น้ํากุม นายศรายุทธ จารึก

53 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.บานดง นางรัชฎาวัลย หารบุตร

54 แพร สูงเมน อบต.รองกาศ นางสุกัญญา สารดี

55 แพร เมือง อบต.บานถิ่น นางบุญทิวา แนววงศ

56 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เรียงสะอาด น.ส.นงนุช ปะมาคะตัง

57 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมยวม นางอําภา พันธุรัตน

58 แมฮองสอน สบเมย อบต.สบเมย นางอังคณา พิโรจนรัมย

59 ยะลา กรงปนัง อบต.สะเอะ น.ส.คัดติยะ กะโด

60 ยะลา ยะหา อบต.กาตอง น.ส.จันทณาภรณ ออนโพธา
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61 ยะลา กาปง อบต.บาละ น.ส.จีราพร พรหมจิต

62 ยะลา กาปง อบต.บาละ นายวิญู ทองงาม

63 ยะลา บันนังสตา อบต.เขื่อนบางลาง นายมูฮัมหมัด เสดสุวรรณ

64 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.กูกาสิงห น.ส.อุมาพร ศรีกูกา

65 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.โนนสวาง นางปานนัดดา เสนหวงศ

66 ราชบุรี ปากทอ อบต.ดอนทราย นางขวัญตา กรีทวี

67 ราชบุรี โพธาราม อบต.เขาชะงุม น.ส.สุกัญญา เอี่ยมจําปา

68 ลพบุรี หนองมวง อบต.ชอนสมบูรณ นางทวิกรณ จันตะเภา

69 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.คลองเกตุ น.ส.กชภกร พรหมบุตร

70 ลพบุรี เมือง อบต.มวงคอม น.ส.จุฑาวัณย จันทรสวาง

71 ลําปาง งาว อบต.ปะเตา น.ส.นภสร เรือนเงิน

72 ลําปาง แมเมาะ อบต.บานดง น.ส.ณัฐธิดา โพธิเสน

73 ลําปาง แมพริก ทต.แมปุ น.ส.สุนันท มงคลกาวิล

74 ลําพูน เมือง อบต.หนองหนาม นายเจษฎา ลาพิงค

75 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว น.ส.สุกัญญา แกวพิลา

76 เลย เชียงคาน อบต.หาดทรายขาว น.ส.สุดารัตน คําสิงห

77 เลย เมือง ทต.นาโปง นางศิริรัตน วัดทอง

78 เลย เมือง ทต.นาโปง นางศิริรัตน วัดทอง

79 ศรีสะเกษ เบญจลักษ อบต.หนองงูเหลือม นางศรีสนอง ไชยคุณ

80 ศรีสะเกษ ภูสิงห อบต.หวยตามอญ นายฉัตรชัย ชัยกุลปณฑิต

81 ศรีสะเกษ เบญจลักษ อบต.หนองงูเหลือม นางศรีสนอง ไชยคุณ

82 สตูล เมือง อบต.เจะบิลัง นางกามารียะ หยีสอีด

83 สมุทรปราการ เมือง อบจ.สมุทรปราการ น.ส.จีรนันท คํามามูล

84 สระแกว วัฒนานคร อบต.หนองหมากฝาย น.ส.เรือนอุไร ยวงอู

85 สระบุรี แกงคอย ทต.ทับกวาง นางฐิติรัตน บูรณวนิช

86 สระบุรี บานหมอ อบต.บางโขนด น.ส.รัตนา อามาตยมนตรี

87 สระบุรี เมือง อบต.หนองปลาไหล นางเอมอร กุลสิงห

88 สระบุรี แกงคอย ทต.ทับกวาง นางฐิติรัตน บูรณวนิช

89 สระบุรี เสาไห อบต.บานยาง นางอารีย ปลุกปล้ืม

90 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.เจดีย นางกรกมล เชื้อผูดี
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91 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.นางบวช น.ส.พิมพลภัส ผูกทวนทอง

92 สุราษฎรธานี เมือง อบต.บางใบไม นายสุวิทย ขวัญนุย

93 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.ขวาวใหญ นายสมเกียรติ ทาดี

94 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.ขวาวใหญ นายอําพล จันทา

95 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.ขวาวใหญ นางพัชรี ตระกูลรัมย

96 สุรินทร กาบเชิง อบต.แนงนุด น.ส.สายบัว ดาทอง

97 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.นาหนองไผ น.ส.ปยะธิดา ทองแผน

98 สุรินทร ชุมพลบุรี ทต.ทุงศรีชุมพล น.ส.รัตนา สุขจิต

99 สุรินทร สนม ทต.สนม น.ร.อ.ปราโมทย ดาทอง

100 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.ศรีณรงค นางศิริสุข เจนขบวน

101 หนองคาย เซกา อบต.ปงไฮ น.ส.กรรณิกา สิทธิยศ

102 หนองคาย รัตนวาป อบต.บานตอน นางชื่นกมล คงทัน

103 หนองคาย รัตนวาป อบต.รัตนวาป นางสุกรรญา พินธะ

104 หนองคาย รัตนวาป อบต.โพนแพง น.ส.สุจันญา ใยหงษ

105 หนองคาย สังคม อบต.บานมวง นายภัทรพงศ ปาระมี

106 หนองคาย โพนพิสัย อบต.เซิม น.ส.พัชรีพร โพธิจักร

107 หนองบัวลําภู นากลาง อบตโนนเมือง น.ส.รัตน ทานุมา

108 อางทอง สามโก ทต.สามโก น.ส.ธนวรรณ สิทธิ์นอย

109 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาจิก น.ส.รัตนา สุดสังข

110 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาจิก น.ส.สุนัน นระบุตร

111 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.จําป น.ส.ขนิฐา แสนบุญ

112 อุดรธานี ประจักษศิลปาคม อบต.อุมจาน นายวีระชัย ผาดานแกว

113 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.วังสามหมอ นายอัษฎาวุธ ยนยุบล

114 อุดรธานี เมือง อบต.โนนสูง นางฐานมญ บรรณกิจ

115 อุดรธานี เมือง อบต.บานจั่น นางวีรวรรณ แกวคําแสน

116 อุดรธานี น้ําโสม อบต.น้ําโสม นางนิภาวดี ภูนิคม

117 อุตรดิตถ ตรอน อบต.ขอยสูง น.ส.โชติรส พุมจีน

118 อุตรดิตถ น้ําปาด อบต.น้ําไคร น.ส.หทัยชนก มูลหา

119 อุทัยธานี บานไร อบต.หูชาง นางจารุณี ปอมคํา
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1 กระบี่ เหนือคลอง อบต.คลองขนาน นางพิชญสินี ทองทิพย

2 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี น.ส.พิจิตรา นุชนุม

3 ขอนแกน พล อบต.เพ็กใหญ น.ส.เครือวรรณ ตีระมาตย

4 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาสะอาน นางจีรนันท สุวรรณหอย

5 ชัยภูมิ บานแทน อบต.หนองคู นายชัยตระการ ไกยสวน

6 เชียงใหม ดอยหลอ อบต.ยางคราม นายชนสิษฎ จติตรง

7 ตาก เมือง อบต.โปงแดง น.ส.ณปถัช เฟองดี

8 นครปฐม เมือง อบต.หนองดินแดง น.ส.วราพร ตรีรัญญา

9 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.พันชนะ น.ส.ชมตะวัน โคกขุนทด

10 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.ละหาร น.ส.สไบพร ยีดิน

11 บุรีรัมย กระสัง อบต.ลําดวน นายประเสริฐ กาะเกษ

12 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม น.ส.ลําภู พูลทอง

13 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม นายวิรัตน บุญอินทร

14 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.บานหอย นางสุพัตรา ผจญ

15 ปตตานี กะพอ อบต.กะรุบี น.ส.สุจิตรา จุลษร

16 ปตตานี หนองจิก ทต.หนองจิก น.ส.พนิดา บุญศิริ

17 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.โคกโพธิ์ น.ส.ชิษญาภัค แกวเจริญ

18 พระนครศรีอยุธยา วังนอย อบต.พะยอม น.ส.มัจลิกา จะโรจร

19 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.พระอินทราชา น.ส.สุปราณี เปรมปรีดา

20 พิษณุโลก เมือง อบต.ทาโพธิ์ นายถามพฒัน นุชทาโพ

21 พิษณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง นางชาลิสา โสดบง

22 เพชรบุรี เมือง ทต.หาดเจาสําราญ น.ส.อรอุสา ใบมิเด็น

23 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต นายวันชัย รักษาเมือง

24 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางทาแจง นายบพิธ ขาลวงศ

25 ยโสธร กุดชุม อบต.กําแมด นายประวัติ ยางธิสาร

26 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง น.ส.ศิริกุล ตันกุล

27 ระยอง เมือง อบต.แกลง นายปรีชา ปดตาระคะ

28 ลพบุรี เมือง อบต.ทาแค นางสุกัญญา ปทมสูต

29 ลําพูน ปาซาง ทต.แมแรง น.ส.แสงจันทร ขุนซาง

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางงานนําเสนอ Presentation   รุนที่ 12

ระหวางวันที่   4     -    8   พฤษภาคม     2552

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ช่ือสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางงานนําเสนอ Presentation   รุนที่ 12

ระหวางวันที่   4     -    8   พฤษภาคม     2552

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

30 ลําพูน บานโฮง อบต.เวียงกานต น.ส.นิตยา ใจเพียร

31 เลย เมือง ทต.น้ําสวย นายกรันต อริยะสกุลสุข

32 สตูล ละงู อบต.กําแพง น.ส.ยุไมลา มะสันต

33 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.เหมืองใหม น.ส.ณัฎฐธัญกัญ สุทธิศาสนกุล

34 สระแกว อรัญประเทศ อบต.หนองสังข น.ส.นันทิชาพร ทะชา

35 หนองคาย สังคม อบต.นางิ้ว น.ส.สุกัญญา อางมัจฉา

36 อางทอง เมือง อบจ.อางทอง นายชเูกียรติ พันธเกิด

37 อางทอง เมือง อบจ.อางทอง น.ส.นัยนา หวังดี

38 อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง นายเอกชัย ทิมินกุล

39 อุดรธานี กุมภวาป อบต.กุมภาป นางพัทธนันท ภูธรรมะ

40 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.หนองสรวง น.ส.ทยากร ทองคําดี

41 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โนนโหนน น.ส.จตุพร จําปาสา

คุณอภิชา  จินดาสวัสด์ิ    081 - 7352939

คุณอาทิตยา บันฑุพงษ  084 - 7106938

สมัครเพิ่มเติมไดที่ทางโทรศัพท



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ เมือง อบจ.กระบี่ นางจุราภรณ แสงแกว

2 กาฬสินธุ สามชัย อบต.หนองชาง นายฤทธานุพงษ ชาภูมี

3 กาฬสินธุ หนองกุงศรี อบต.หนองหิน นายบุญโรม ผิวแดง

4 ขอนแกน เปอยนอย อบต.ขามปอม น.ส.โบตั๋น ดาศรี

5 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว น.ส.ปราถนา อัมภาผล

6 ชลบุรี หนองใหญ อบต.เขาชก นายชัยยะ เลาผิวพันธ

7 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.โนนแดง นายขันติ เตมินทร

8 เชียงราย เพ็ง อบต.ตับเตา นายสมเจตน กองแกว

9 เชียงราย เทิง อบต.งิ้ว นายสันติ ถิ่นถา

10 เชียงราย แมสรวย อบต.ศรีถอย วาที่รอยตรีพรชัย ใจแปง

11 เชียงใหม สารภี อบต.ไชยสถาน นายสมเกียรติ กดน้ําคํา

12 ตราด เมือง ทต.ทาพริกเนินทราย นายวิชัย เกณิกานนท

13 ตาก เมือง อบจ.ตาก นายรักเกียรติ ชมภูคํา

14 ตาก เมือง อบจ.ตาก นายชาญยศ ทองคํา

15 นครปฐม เมือง อบต.ธรรมศาลา นายเพิ่มยศ ปนประดับ

16 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสูง นายมงคล วงศสิงห

17 นครราชสีมา บัวใหญ อบต.หนองแจงใหญ นายเทิดศักดิ์ บุญดี

18 นครราชสีมา ปากชอง ทต.วังไทร นายประเสริฐ ภิรมยา

19 นครสวรรค ลาดยาว อบต.หนองนมวัว นายภานุพันธ สังขนานนท

20 นครสวรรค ตาคลี อบต.หนองโพ นายสมโภช วิมลเศรษฐ

21 นครสวรรค ตาคลี อบต.หนองโพ นายรัชภูมิ ศรีเพ็ง

22 นนทบุรี เมือง อบต.บางรักนอย นายชัชชล เกียรติสิริสกุล

23 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นายวิญู บุญมั่น

24 นราธิวาส ระแงะ อบต.ตันหยงมัส นายซูกีมือลี ดอเลาะ

25 บุรีรมัย บานกรวด อบต.ปราสาท นายธนายุทธ บุญไทยกลาง

26 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.ทาตูม นายยุทธ ผองผิว

27 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต.โพธิ์งาม นางปราณี พันพลู

28 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ์ อบต.ทาตูม นายยุทธ ผองผิว

29 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.แหลมโพธิ์ นายวายูกี ดอเอาะ

30 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.บาโลย นายพงษพิชญ เพชรสุวรรณ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบกอสราง (Autocad for Window) ข้ันสูง รุนที่ 5

ระหวางวันที่   11   -   15   พฤษภาคม  2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบกอสราง (Autocad for Window) ข้ันสูง รุนที่ 5
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

31 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.ตะโละ นายพงศศักดิ์ เอียดผล

32 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.ตล่ิงชัน นายศักดิ์สิทธิ์ สุกไกรสร

33 พะเยา เมือง อบจ.พะเยา นายปรีชา กลมมา

34 พัทลุง เขาชัยสน อบต.จองถนน นายอุทัย แกวศรี

35 พัทลุง ตะโหมด อบต.คลองใหญ นายวัชรินทร รินชะ

36 พิษณุโลก วังทอง อบต.ดินทอง นายวศินภัทร วรรณคํา

37 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต.เนินมะปราง นายฐิติศานต ชนะศุภบัญญัติ

38 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.สงยาง นายอภิชาติ ถานอาดนา

39 ระยอง บานคาย อบต.หนองละลอก นายบุญเลิศ แคลวกลาง

40 ราชบุรี ปากทอ อบต.ดอนทราย นายกิจพัฒน อาทรสิริรัตน

41 ราชบุรี ปากทอ อบต.วังมะนาว นายมนูญ นอยนุม

42 ราชบุรี ปากทอ อบต.วัดยางงาม นายสมาน เย็นดี

43 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ศิลาทิพย นายวีระ สระแพ

44 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ศิลาทิพย นายณัฐพงษ จาตุรนต

45 ลพบุรี เมือง อบต.งิ้วราย น.ส.เกตุวดี เกตุสระ

46 ลําปาง เถิน ทต.เวียงมอก นายอภิเชษฎร ไพรอูลย

47 ลําปาง แมทะ ทต.ปาตันนาครัว นายจักรพันธุ ปูสนิท

48 ลําปาง เทิน ทต.เวียงมอก นายอภิเชษฎร ไพชอูลย

49 ลําปาง เถิน อบต.แมปะ น.ส.จิราพร ศรีธิ

50 ลําพูน แมทา ทต.ทาสบชัย นายธันวา เตจะพิงค

51 ลําพูน เวียงหนองลอง ทต.หนองยวง นายจรัส พีระเพ็ญ

52 เลย เมือง ทต.นาออ นายธีระยุทธ สิมมาลา

53 เลย เมือง ทต.นาออ นายแสงเพ็ชร ภักมี

54 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.สมปอย นายอดิศักดิ์ สุรรักษ

55 ศรีสะเกษ ภสิูงห อบต.ตะเคียนราม นายพุฒิศักดิ์ พลนํา

56 สงขลา สิงหนคร อบต.ชิงโค นายวุฒิไกร ไหมออน

57 สระแกว เมือง อบต.ศาลาลําดวน นางดวงสมร ภูหมื่นไวย

58 สระบุรี หนองแค อบต.กุมหัก นายวิทูร ตวงสิน

59 สุรินทร เมือง อบต.ตั้งใจ นายสาธิวัฒน สังเกตกิจ

60 สุรินทร เมือง อบต.ตั้งใจ นายอภิชาติ เชื้อจันทร

61 หนองคาย โซพิสัย อบต.คําแกว นายโยชัย ชินบุตร



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ชื่อสกุล หมายเหตุ
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ระหวางวันที่   11   -   15   พฤษภาคม  2552
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

62 หนองคาย ศรีเชียงใหม อบต.พระพุทธบาท นายสามารถ อัควิจิตร

63 อุดรธานี เมือง อบต.หนองนาคํา นายกลาณรงค สุขภูมิ

64 อุตรดิตถ พิชัย อบต.บานโคน นายอาวุธ ทองแตม

65 อุทัยธานี หวยคต อบต.หวยคต นายสุริยา พูลเสนา

66 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ศรีสุข นายนิทัศน บุตรนอย

67 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.กอเอ นายพงษธร ศิริปรุ

คุณอภิชา  จินดาสวัสด์ิ    081 - 7352939

คุณอาทิตยา บันฑุพงษ  084 - 7106938

สมัครเพิ่มเติมไดที่ทางโทรศัพท



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กําแพงเพชร เมือง ทต.คลองแมลาย น.ส.สุวัจฉวี วงษมณี

2 กําแพงเพชร เมือง ทต.คลองแมลาย นางศิริวัลย เกตุนอย

3 ขอนแกน หนองสองหอง อบต.ดงเค็ง น.ส.อุมาพร การถาง

4 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.บานดอน นางฉลียา สําราญ

5 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.บานดอน น.ส.นริศรา เย็นเขียว

6 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.บานดอน นางจิรายุส โชคบัณฑิต

7 เชียงราย เชียงของ อบต.ศรีดอนชัย น.ส.สาวิตรี พรมเทพ

8 เชียงราย เชียงของ อบต.ศรีดอนชัย นางเปรมใจ อินทา

9 เชียงราย เทิง อบต.งิ้ว น.ส.ณัฐกฤตา มุงเมือง

10 เชียงใหม แมแตง ทม.เมืองแกนพัฒนา น.ส.อรทัย ไชยวรรณ

11 เชียงใหม แมแตง ทม.เมืองแกนพัฒนา น.ส.ศลิษา ชํานาญกิจ

12 นครปฐม บางเลน อบต.นิลเพชร น.ส.กนกอร เกงกลา

13 นาน เมือง อบต.บอ นางจุฬารัตน ปนวาละ

14 นาน เชียงกลาง อบต.พระพุทธบาท น.ส.ภัทรวรรณ สมบัติ

15 พิษณุโลก เมอืง อบต.ทาโพธิ์ น.ส.พรทิพย ถนอมทรัพย

16 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.พรหมพิราม น.ส.ธนีญาณ เกิดบุญ

17 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.หนองแคน นายอาทร เหงาโอฮา

18 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.หนองแคน น.ส.สุทธิดา สุคําภา

19 แมฮองสอน ขุนยวม ทต.ขุนยวม น.ส.สุดจิต พลพยัคฆกุล

20 รอยเอ็ด เชียงขวัญ อบต.บานเขือง น.ส.สายพิณ พุทไธสงค

21 ราชบุรี ปากทอ อบต.หนองกระทุม น.ส.กนกอร ทองมี

22 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต.หนองบัว น.ส.ณิชากานต ศรีเมืองแกว

23 ลพบุรี บานหมี่ อบต.บานทราย นางศรุตา ตาทิพย

24 ลพบุรี ทาหลวง อบต.หนองผักแวน นางศิริลักษณ บรรจง

25 ลพบุรี ทาหลวง อบต.หนองผักแวน นางจิดาภา บุญเต็ม

26 ลพบุรี ทาหลวง อบต.หนองผักแวน น.ส.ศิริรัตน เรือนกูล

27 ลําปาง แมเมาะ อบต.บานดง นางอัญชลี ศรีประเสริฐ

28 ลําปาง แมเมาะ อบต.บานดง น.ส.ณิชาภา กุณวงศ

29 ศรีสะเกษ เมือง ทม.ศรีสะเกษ นางอรอินทร อินทรวงษโชติ

30 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โพธิ์ น.ส.ชญานนันท เสียงหวาน

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 17
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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31 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โพธิ์ น.ส.มณีรัตน เผ่ือแผ

32 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.แควลอม น.ส.นันทนา ชอสูงเนิน

33 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ปาแฝก น.ส.นิตยา บุญโต

34 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.สระพังลาน นางพิมพพร เพ็ชรศรี

35 สุราษฎรธานี เมือง อบต.บางใบไม น.ส.สุวิมล เมืองแมน

36 สุรินทร จอมพระ อบต.ลุมระวี น.ส.กรทิพย แหลงสุข

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

38 หนองคาย เมือง อบต.บานเดื่อ น.ส.ครองทรัพย แพนล้ินฟา

39 อุดรธานี บานผือ อบต.บานผือ นางหฤทัย พลอยอ่ําศรี

40 อุตรดิตถ บานโคก อบต.มวงเจ็ดตน น.ส.เตือนใจ ธงหิมะ

41 อุทัยธานี หวยคต อบต.หวยคต นางน้ําฝน สืบดวง
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ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กาฬสินธุ กุฉินารายณ ทต.นาขาม นางวลัยพร ศรีโสภา

2 กาฬสินธุ เมือง อบต.เหนือ นายชัยวิทย บุญประดิษฐ

3 กําแพงเพชร คลองลาน ทต.คลองลานพัฒนา น.ส.จินตนา มั่นเจริญ

4 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ไชยสอ น.ส.จันทรวิลัย ไชยประการ

5 ขอนแกน ชุมแพ อบต.ไชยสอ น.ส.สมไสว ทองปญญา

6 จันทบุรี แกงหางแมว อบต.สามพี่นอง น.ส.วัชราภรณ ภูผาจิตต

7 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ อบต.สิบเอ็ดศอก นางบุญสม เทพพนมรัตน

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

9 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.บานดอน น.ส.เพ็ญประภา ลีลา

10 เชียงราย แมสาย อบต.โปงผา น.ส.รินดา สิทธิสุรินทร

11 เชียงราย เมือง อบต.หวยชมภู น.ส.พรรณนิภา รุงเรือง

12 นครนายก องครักษ อบต.ทรายมูล นายกิตติ์ธนทัต เกสราพันธุธนา

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

14 นครพนม เรณูนคร อบต.ทาลาด นายสุรชาติ เขตนคร

15 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ขุมพวง น.ส.ปฏิมาพร เขือนอก

16 นครราชสีมา เมือง อบจ.นครราชสีมา นายสมชาย กัลยะกิติ

17 นราธิวาส ระแงะ ทต.มะรือโบตก น.ส.ซูรา หะยีมูซอ

18 นราธิวาส ระแงะ ทต.มะรือโบตก นางคอดีเยาะ หะยีปะจิ

19 นาน เมือง อบต.บอ น.ส.สุจิตตรา ยานะ

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

21 บุรีรัมย หนองกี่ อบต.ทุงกระตาดพัฒนา น.ส.เนตรดาว สมฤทธิ์

22 บุรีรัมย หวยราช อบต.สามแวง น.ส.สุชารัตน รักทองแดง

23 บุรีรัมย หวยราช อบต.ตาเสา นางระเบียบ เจริญเหลือ

24 พะเยา เมือง อบต.สันปามวง น.ส.วิไลกรณ แกวก่ํา

25 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.เนินมะปราง น.ส.มณีวรรณ แดงเรือ

26 เพชรบูรณ เมือง อบต.ทาพล นางศิรภัสสร ไอสุริยะกุลกิจ

27 แพร เดนชัย อบต.แมจั๊วะ น.ส.ออนนุช โกยทอง

28 แพร เดนชัย อบต.แมจั๊วะ นางประทุมวรรณ เหมืองหมอ

29 แพร เดนชัย อบต.เดนชัย นางจันจิรา กําปนาค

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน  รุนที่ 18
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคาร   1  ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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30 มหาสารคาม นาคูณ อบต.หัวดง จาเอกมนตรี ผาวงษา

31 มุกดาหาร นิคมคําสรอย อบต.นากอก น.ส.ทัศมาพร โคตรตัสสา

32 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.ทุงหลวง นางสุดใจ บุตรศาสตร

33 ราชบุรี ปากทอ อบต.หนองกระทุม น.ส.ธนกร บุญมั่น

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

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

36 ลพบุรี หนองมวง อบต.ชอนสมบูรณ นางทวิกรณ จันตะเภา

37 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.คลองเจตุ น.ส.กชภกร พรหมบุตร

38 ลําปาง แมเมาะ อบต.บานดง น.ส.วราพร กุณวงค

39 ลําพูน ปาซาง อบต.นครเจดีย นางสุวรรยา มัฐผา

40 ศรีสะเกษ บึงบูรพ อบต.เปาะ น.ส.ศิริภา จินาวัลย

41 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.จาน นางมนัสดา พรมโลก

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

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

44 สกลนคร กุสุมาลย ทต.กุสุมาลย นางวรรณา บุระคํา

45 สตูล เมือง อบจ.สตูล น.ส.สมฤทัย สถิตธีรกุล

46 สมุทรสาคร บานแพว อบต.บานแพว น.ส.อรสา ชูบุญทรัพย

47 สมุทรสาคร บานแพว อบต.บานแพว นางภัทราภร ภูมิผล

48 สุรินทร พนมดงรัก อบต.บักได น.ส.อรนัย ผจญกลา

49 สุรินทร พนมดงรัก อบต.บักได น.ส.อัจฉรา ลาลํ้า

50 สุรินทร เมือง อบต.ตาอ็อง นางสุชาดา บุญยงค

51 หนองคาย สังคม อบต.แกงไก นางพลาพร จําลองกลาง

52 อุดรธานี บานผือ อบต.บานผือ น.ส.จรุณี สีหามา

53 อุทัยธานี หวยคต อบต.หวยคต นางประกายเนตร อินสวาง

54 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บานแมด นายสายทอง ตูทอง

55 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บานแมด นางหทัยทิพย จอมหงษ

56 อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บานแมด น.ส.ขนิษฐา รอบรู

57 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โคกจาน น.ส.ปฐมาวดี ศรีจันทร
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