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1 กาญจนบุรี ทามวง อบต.ทุงทอง นายอัศพนธ อยูสถิตย

2 กาญจนบุรี ทามวง อบต.ทุงทอง น.ส.พรพันธ ถิรายุศรีพงศ

3 กําแพงเพชร เมือง อบต.สลกบาตร นางสุภาภรณ พุทธโศภิษฐ

4 ขอนแกน ภูเขียว อบต.ภูเวียง นายณัฐวุฒิ อติรัตนวงษ

5 จันทบุรี เมือง ทต.หนองบัว น.ส.ชื่นจิตต ใจสุทธิ

6 จันทบุรี เมือง ทต.หนองบัว นางสาลี โพธิ์มณี

7 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองยาว น.ส.พันภิมา อินทวงค

8 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.หนองปรือ น.ส.สุภัทรา คลายแกว

9 ชัยนาท หันคา ทต.หนองแซง น.ส.นาฎอนงค นาคแจง

10 ชัยนาท มโนรมย อบต.คุงสําเภา นายโชคอนันต นิลสนธิ

11 ชัยนาท เมือง ทต.ชัยนาท นายสุกิจ งิ้วเชียง

12 ชัยภูมิ เมือง อบต.บานคาย น.ส.เจนจิรา อังกรรัมย

13 ชัยภูมิ จัตุรัส อบต.บานขาม พ.จ.อ.ศิววัฒน วิเศษครอ

14 ชัยภูมิ เมือง อบต.บานคาย นางอัจฉรา รุกไพรี

15 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.ดงกลาง นางสุพรรณ ไชยชาติ

16 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.ดงกลาง นางจุลีพร ศรีชัยปญญา

17 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.โคกสะอาด นายอัคพิน พิทักษ

18 ชัยภูมิ คอนสวรรค อบต.คอนสวรรค นายพรสวรรค ไสยาสน

19 ชัยภูมิ คอนสวรรค อบต.คอนสวรรค นายยงยุท ขวัญปญญา

20 ชุมพร หลังสวน อบต.นาขา นางวันกวี วรนุช

21 เชียงราย เทิง อบต.งิ้ว น.ส.กมลลักษณ บุญมา

22 เชียงราย ปาแดด ทต.ปาแดด น.ส.วรินทร คําภีระ

23 เชียงราย พาน อบต.เวียงหาว น.ส.พรรณทิวา เงินเย็น

24 เชียงราย แมฟาหลวง อบต.เทอดไทย น.ส.วาสนา โพธิกัน

25 เชียงราย แมฟาหลวง อบต.เทอดไทย นายอาคม คําเงิน

26 เชียงราย ปาแดด ทต.ปาแดด นางรัตนาพร วงศกาสิทธิ์

27 เชียงใหม สารภี อบต.ไชยสถาน นายสัญชัย ทิวะโต

28 นครนายก องครักษ อบต.ทรายมูล น.ส.กวินทรา ตันสิน
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29 นครปฐม บางเลน ทต.รางกระทุม น.ส.พรรณนภา ศรีสุวรรณ

30 นครปฐม บางเลน ทต.รางกระทุม น.ส.ทยากร สวางเมฆ

31 นครราชสีมา พิมาย อบต.ทาหลวง น.ส.พรทิพย นาออม

32 นครราชสีมา ปากชอง ทต.หมูสี นายนิพล โสพรหม

33 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.เขาแกว นายธนาพันธ ตันสกุล

34 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากพนั่งฝงตะวันตก จ.อ.อํานวย ศรีเจา

35 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เกาะขันธ นางชลิดา หนูมาก

36 นครสวรรค ลาดยาว ทต.ศาลเจาไกตอ นางทิพยเนตร รักษาริกรณ

37 นครสวรรค ชมุแสง อบต.หนองกระเจา นายวิชาญ มวงพรม

38 นครสวรรค โกรกพระ อบต.เนินศาล น.ส.ชญานิศา หอมสมบัติ

39 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.หินโคน นางสุนันทา แฉลมไธสง

40 บุรีรัมย ลําปลายมาศ อบต.หินโคน นางธันยชนก บุตรโต

41 ประจวบคีรีขันธ เมือง อบต.อาวนอย นายนพรุจ พิหูสูตร

42 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด ทต.ไรใหม นายนิรุตติ ภูนุช

43 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.จะรัง นายเจะมูหามัดสัน เจะอูมา

44 เพชรบูรณ วังโปง อบต.ซับเปบ นายรุงโรจน นาประเสริฐ

45 ยะลา รามัน อบต.กาลูปง น.ส.เรวดี ธรรมมิกะกุล

46 ยะลา รามัน อบต.บันนังสาเรง น.ส.นงพะงา ไชยลํายา

47 ยะลา รามัน อบต.ทาธง นายซูเพียน สะมะ

48 ยะลา รามัน อบต.ทาธง นายอาซิ เด็งราเม็ง

49 ยะลา รามัน อบต.ทาธง นายอําราญ เจะมะ

50 ยะลา เมือง อบต.หนาถ้ํา นายขวัญชัย จันทรเศรษฐี

51 ระนอง เมือง อบต.บางนอน นางสุภาวรรณ ยลธรรมธรรม

52 ระนอง เมือง อบต.บางนอน น.ส.อุไรวรรณ ชํานิ

53 ระยอง เมือง ทต.บานแพ น.ส.จตุพร ปฏิบัติธรรม

54 ระยอง แกลง อบต.พังราด นางรวิกานต กุณโฮง

55 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู นายสุทัศน เจนชาง

56 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู นายสามารถ ผิวขาว



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC  เบ้ืองตน  รุนที่ 11

ระหวางวันที่   13   -  17  กรกฎาคม 2552 

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

57 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู นางทักษิณา พงษวารินทร

58 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู นายปญญา หัสกุลณี

59 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู นายกําพล บุญกอเกื้อ

60 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู น.ส.สุขุมาภรณ บุญชวยเหลือ

61 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง นางบัวทิพย อาจปาสา

62 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.สวางแดนดิน น.ส.จุฑาทิพย ภูงามเชิง

63 สตูล ทุงหลา ทต.ทุงหลา นายมนะ โสสนุย

64 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา น.ส.เสาวลักษณ มานะกลา

65 สตูล เมือง อบต.บานควน น.ส.ฟาฏีลา นิกาเส็ม

66 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง น.ส.นันทพร กฤติสิริกุล

67 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.แควออม นางชลลดา จําปาศรี

68 สระแกว อรัญประเทศ ทม.อรัญประเทศ จ.อ.จิตรกร ศรีโนนซี

69 สระบุรี แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว น.ส.ภัทราวรรณ สมบรม

70 สระบุรี แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว น.ส.ดวงกมล วงษทน

71 สระบุรี แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว นายปยะ ยาดี

72 สระบุรี แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว น.ส.ณัฐิกา ปล้ืมจิตต

73 สระบุรี เสาไห ทต.เสาไห นายศุภชัย วิชากร

74 สระบุรี เสาไห ทต.เสาไห น.ส.หทัยรัตน แกวมวง

75 สุรินทร เขวาสินรินทร อบต.ตากูด นายอุเทน สังขนอย

76 หนองคาย ทาบอ อบต.หนองนาง นายพชร ถาบุญเรือง

77 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต.บานคอ น.ส.รัญชิดา บุญอุม

78 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต.จิกดู น.ส.กรณพชร แกวขวัญ

79 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาจิก นางนภาพร ไชยดี

80 อํานาจเจริญ เมือง อบต.นาจิก น.ส.อรอุมา หูวอง

81 อุดรธานี เพ็ญ อบต.เตาไห นายประยงค ประสงคสุข

82 อุดรธานี เพ็ญ อบต.เตาไห น.ส.อุไรวรรณ นามแกว

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

84 อุดรธานี กุดจับ อบต.ปะโด นายยงยุทธ เหลาแกว
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85 อุตรดิตถ เมือง อบต.บานดานนาขาม นางณัฐชา ตรัสวงศ

86 อุบลราชธานี กุดขาวปุน อบต.แกงเค็ง นายประมูล แสงทอง

87 ชัยนาท หนองมะโมง อบต.หนองมะโมง น.ส.ยุพิน พุกมาก

88 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.น้ําใส นายเฉลิมวุฒิ ออกสุข

89 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.สมอทอง นายทเนตร นกนุช

90 นครสวรรค เกาเล้ียว อบต.หัวดง นายนิคม บุญยัง

91 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ขุนพิทักษ น.ส.ประวีรธิดา พูลทองดวีัฒนา

92 สุราษฎรธานี พระแสง อบต.สินเจริญ น.ส.จรรญาวรรณ เกตุทอง

93 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ขุนพิทักษ นางจิรัชยา อ่ําเอียม

94 ชลบุรี เมือง ทต.บางทราย น.ส.อัมพวรรณ พวงนาค

95 สุรินทร ศรีณรงค อบต.ณรงค นางกฤตยา สมเย็น

96 สุรินทร ศรีณรงค อบต.ณรงค นางรําเพย ภาสงา

97 ชลบุรี พานทอง อบต.บานเกา นายณัฐพงศ ตุงคะเสน

98 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อบต.หินเหล็กไฟ น.ส.ทับทิม แสงงาม

99 แพร หนองมวงไข อบต.แมคํามี นางจารุณี สิทธิพัฒนา

100 แพร หนองมวงไข อบต.แมคํามี น.ส.จามรี วงศชัยพานิชย
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1 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.ดอนสมบูรณ น.ส.จุฑามาศ ภูภาคลาย

2 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ชองลม น.ส.รัตดาวรรณ นันทสน

3 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ชองลม นางกรณิการ กลอมเสียง

4 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษบุรี นางรติกร ฤกษทราย

5 ขอนแกน ภูเวียง อบต.ภูเวียง น.ส.วิไลรัตน หารโสภา

6 ขอนแกน เวียงเกา อบต.เมืองเกาพัฒนา นางพัชริน ฉายประสาท

7 ขอนแกน แวงใหญ อบต.โนนสะอาด นางประนอม ภักดีนอก

8 ขอนแกน แวงใหญ อบต.โนนสะอาด น.ส.หนึ่งฤทัย ถาวร

9 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว น.ส.สมพิศ สนั่นโสตร

10 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว นางสุภิสานันท พลนอก

11 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต.คูยายหมี น.ส.กรณิศา พานิชเกษม

12 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง นางณิจวรียกร ตันวัฒนกุล

13 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง นางวรฤทัย กังวลกิจ

14 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ ทต.บานเดื่อ น.ส.จิตติมา ตีระพันธ

15 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.บานเจียง น.ส.สิรภัทร ขันชัยภูมิ

16 ชัยภูมิ แกงครอ อบต.เกายาดี น.ส.วณิชชา โคตรสีวงษ

17 เชียงราย เวียงแกน อบต.มวงยาย น.ส.กานตรวี ยาละ

18 เชียงราย เวียงแกน อบต.ปอ น.ส.นงเยาว ลือซา

19 เชียงราย เวียงแกน อบต.ปอ น.ส.เหมือนชนก แสนกรุณา

20 เชียงราย เวียงชัย อบต.ผางาม นางศุภาวีร ศรีธาราธิคุณ

21 เชียงราย แมฟาหลวง อบต.เทอดไทย นายอาคม คําเงิน

22 เชียงราย แมฟาหลวง อบต.เทอดไทย นายนราธิป นิลทอง

23 เชียงราย แมสรวย อบต.แมพริก นายวุฒินันท หันนารี

24 เชียงใหม สันทราย ทต.แมแฝก น.ส.นิษฐวดี กิตติเธียรไชย

25 เชียงใหม สันทราย ทต.แมแฝก นางนงนุช ถารียะ

26 เชียงใหม สันทราย ทต.แมแฝก นางพัชรินทร วิไลสมสกุล

27 นครปฐม นครชัยศรี อบต.วัดละมุด น.ส.พัชรินทร อยูบํารุง

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

29 นครปฐม กําแพงแสน อบต.ทุงลูกนก น.ส.ณัฐนันท เลาศรีรัตนชัย

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน  รุนที่ 20
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30 นครปฐม เมือง อบต.หนองดินแดง น.ส.วราพร ตรีธัญญา

31 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสวาง นายรัฐกร นันชนะ

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

33 นครราชสีมา ครบุรี อบต.มาบตะโกเอน น.ส.จารุวรรณ อุตสาหการ

34 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.หนองไทร น.ส.ภัทราวรรณ แพงขุนทด

35 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ทาดี น.ส.นิภา จุลเดช

36 นครศรีธรรมราช สิชล ทต.สิชล นางรัชนี ทินมณี

37 นครสวรรค ชุมแสง อบต.หนองกระเจา น.ส.อัจฉรา โวอุด

38 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ทับกฤช นางวิรัตน สวัสดิ์สุข

39 นครสวรรค เมือง ทต.หนองเบน นายสุภาพ เกตุสุภะ

40 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.พิมลราช นางสรวีย ทิพยมนเฑียร

41 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.พิมลราช นางสุนิตย ตรีไวย

42 นราธิวาส ระแงะ ทต.มะรือโบตก นางคอดีเยาะ หะยีปะจิ

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

44 บุรีรัมย สตึก อบต.สะแก น.ส.มันธนา กัลยา

45 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ไพศาล น.ส.วิจิตรา สุทาศรี

46 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู น.ส.จุฑารัตน เรืองสวาง

47 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู น.ส.ปยะอนงค ชางแกว

48 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.บอทอง นางรัชนี ทําดี

49 ปตตานี เมือง อบต.รูสะมิแล น.ส.จิตติพร จันทรัตน

50 พะเยา เมือง ทต.แมกา นางรุงพิทักษ สมวงศ

51 พังงา เกาะยาว อบต.เกาะยาวใหญ นายวรพจน ถนอมผล

52 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ศรีภิรมย น.ส.ดวงเดือน ยิ้มทาโพธิ์

53 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ทับยายชียง น.ส.อรชร บุญครอง

54 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ทับยายชียง น.ส.ดําเนิน จําปาศักดิ์

55 เพชรบูรณ หลมสัก ทม.หลมสัก นายมงคล เกษประทุม

56 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง นางสุมลฑา จามี

57 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.บอไทย น.ส.กฤติยา จัดงูเหลือม

58 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง น.ส.ฐิติมา ขําวงศ
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59 เพชรบูรณ เมือง อบต.ระวิง นายสุนันท ยังคลัง

60 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.วิเชียรบุรี นางพรพิมล ภูมิมาลา

61 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.วิเชียรบุรี น.ส.ธิดารัตน มีภู

62 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.วิเชียรบุรี นางวิลาวัลย จันทรทักษ

63 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.วิเชียรบุรี นางวรรณฤดี ทาไกร

64 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.วิเชียรบุรี น.ส.ประทุมพร ขิงสันเทียะ

65 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.วิเชียรบุรี นางสุทธิรัตน โพธิ์เกล้ียง

66 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.วิเชียรบุรี น.ส.ปวีณา แกวเจิม

67 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนราษี นายชาติเทวา มาตรเลิง

68 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนราษี น.ส.นิตชลาวรรณ ทับทิมไชย

69 มหาสารคาม เมือง ทม.มหาสารคาม นางพรรณี ตั้งกุลบริบูรณ

70 มุกดาหาร หนองสูง ทต.ภูวง นางออมทิพย จิตมานะ

71 แมฮองสอน ปาย อบต.แมนาเต็ง นางสิริวัลย โอดคํา

72 ลพบุรี เมือง อบต.บางขันหมาก น.ส.จันทรจิรา แกวพรหม

73 ลพบุรี ทาวุง ทต.ทาโขลง น.ส.หทัยนุช สุขพรอม

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

75 เลย เชียงคาน ทต.เขาแกว นางอุมากร สุจมิงคล

76 เลย เชียงคาน อบต.จอมศรี นางนิติยา ฟองนวล

77 สกลนคร กุดบาก อบต.กุดไห นายวิกรม นามเนาว

78 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บานตาย น.ส.วงศรัตน จันทรแกว

79 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน น.ส.พจนีย หอมแพน

80 สกลนคร กุสุมาลย ทต.กุสุมาลย น.ส.พัชรี วิเศษชู

81 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.ทรงคนอง น.ส.พัชรเกศ ตั้นซุนหิ้น

82 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.ทรงคนอง น.ส.สุมาลี โศจิธรรมกุล

83 สระแกว อรัญประเทศ ทต.อรัญญประเทศ จ.อ.สีนวล รอดอาด

84 สระบุรี หนองแค อบต.หวยทราย นายอาทิตย มะณูดวงจันทร

85 สระบุรี เมือง อบจ.สระบุรี นางวาสนา ศรีปาลวิทย

86 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.สมอทอง น.ส.อารีรัตน แกวอินทร

87 สุรินทร เมือง อบต.คอโด นางจันทวิภา จาธุนิน
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88 สุรินทร ชุมพลบุรี อบต.ไพรขลา น.ส.ลัดดาวัลย ทองระยา

89 สุรินทร เมือง อบต.ราม น.ส.จันทรา งามวิเศษ

90 สุรินทร เมือง ทม.สุรินทร นางอุบลพรรณ ลุนพรม

91 หนองคาย เฝาไร ทต.เฝาไร นางปลันธนา ปติโชติชัย

92 หนองบําวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง น.ส.พัชรี หมื่นปญญา

93 หนองบําวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง นายวินัย เรืองศรี

94 อํานาจเจริญ พนา อบต.ไมกลอน นายพงษดนัย ทองชุม

95 อํานาจเจริญ เมือง ทต.นายม น.ส.นิภา ศรีสาร

96 อํานาจเจริญ เมือง ทต.นายม น.ส.กาญจนา กาณวงศ

97 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.นาหวา น.ส.กนกพร เฉลิมศิลป

98 อุดรธานี สรางคอม อบต.บานหินโงม น.ส.นิลวรรณ วรรณพันธ

99 อุดรธานี บานดุง อบต.บานตาด นายศรินชา มาตราช

100 อุตรดิตถ ตรอน อบต.วังแดง น.ส.ตองจิต แดงกองโค

101 อุทัยธานี หนองฉาง อบต.หนองนางนวล น.ส.พัชรี ศิริดี

102 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสรางตนเองฯ น.ส.นันธิยา บางทราย

103 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสรางตนเองฯ นางทัศนีย ชมภูประเทศ
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1 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.แสนตอ น.ส.เบญจมาศ เตะอุย

2 ขอนแกน เวียงเกา อบต.เมืองเกาพัฒนา นางลักขณา ทุมแกว

3 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว นายดุสิต เมตตา

4 ชลบุรี เมือง ทต.นาปา น.ส.บุษยมาศ สุขสวาง

5 ชลบุรี เมือง ทต.นาปา นางพัชรา ประเสริฐ

6 ชลบุรี หนองใหญ อบต.หนองเสือชาง นายเกรียงศักดิ์ สิงหลพ

7 ชัยนาท เมือง อบจ.ชัยนาท ด.ต.จักรชัย สิงหรัตน

8 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.ดงกลาง น.ส.สุนิษา นามวิจิตร

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

10 เชียงราย แมลาว ทต.ปากอดํา นายถวิล เมืองสิงห

11 เชียงใหม เมือง ทต.ชางเผือก น.ส.เปรมกมล ทิพยโปชา

12 เชียงใหม เมือง ทต.ชางเผือก นางนิพัทธา ศรีสุวรรณดี

13 เชียงใหม พราว อบต.ปาตุม น.ส.ณัฐนันท กาวิละ

14 ตรัง สิเกา ทต.สิเกา นางสุขศรี ศรีออน

15 ตราด เมือง อบต.หวยแรง นายกิตติชัย เถียรทิน

16 นครนายก องครักษ อบต.บางลูกเสือ นายดนุพน กลอนกลาง

17 นครปฐม เมือง อบต.หนองดินแดง น.ส.ชัญญา แกวเกิด

18 นครราชสีมา โนนไทย ทต.โนนไทย นางชนมณี ธนากิตติ์กนก

19 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ทาดี น.ส.ใจฤดี บุญบวร

20 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ น.ส.สุภาวดี ขุนรักษ

21 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ควนหนองหงษ นางธัญญารัตน สามพิมพ

22 นครศรีธรรมราช นบพิตํา อบต.กรุงชิง น.ส.ชุตินันทน ชุมจุล

23 นครศรีธรรมราช นบพิตํา อบต.กรุงชิง นายสุพจน ดําขุนนุย

24 นครศรีธรรมราช นบพิตํา อบต.กรุงชิง นายชุมพล สินล่ี

25 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.บางพระ น.ส.นัยนา คงทอง

26 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.นาสาร นางชนิดาภา แดงนอย

27 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.นาสาร นายวีระพงษ ไขดวง

28 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.มะมวงสองตน น.ส.ทิพยวิมล พรหมมาศ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการใชคอมพิวเตอรกับโปรแกรมสํานักงานเบื้องตน  รุนที่  2

ระหวางวันที่   20    -     24  กรกฎาคม   2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ
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29 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหลวง จ.อ.ธรรมรัตน หนูนคง

30 นครสวรรค เกาเล้ียว ทต.เกาเล้ียว น.ส.รัตนาภรณ คลายนุย

31 นราธิวาส สุไหงโก-ลก อบต.ปาเสมัส น.ส.ไพริน กลอมเกล้ียง

32 นราธิวาส สุไหงโก-ลก อบต.ปาเสมัส นางสมฤดี หะยีอาแว

33 นาน เมือง อบต.ไชยสถาน นายโภคธร ชัยวงศ

34 นาน ทาวังผา อบต.จอมพระ นายประกานต เทพกัน

35 บุรีรัมย เมือง อบต.หนองตาด น.ส.ไพวัลย เอ้ือกจิ

36 บุรีรัมย เมือง อบต.หนองตาด นายภัทราวุธ ดาแกว

37 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด ทต.ไรใหม นายบุญชัย ฉัตรวัฒนสกุล

38 ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก อบต.อางทอง นายธานินทร บุญณี

39 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด อบต.ศิลาลอย นายสุทธิรักษ ศรีสงวน

40 พัทลุง กงหรา อบต.สมหวัง นางรัชนีวรรณ หยูดํา

41 พิจิตร เมือง อบต.คลองคะเชนทร นางสุกัญญา ศรีสังข

42 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง น.ส.สายทอง พันธุสา

43 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง น.ส.สายทอง พันธุสา

44 เพชรบูรณ น้ําหนาว อบต.น้ําหนาว นางอนันตยา พิลาบุตร

45 แพร เมือง ทต.แมคํามี นายรณชิต มีปญญา

46 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนราษี น.ส.พิชามญชุ นนฤาชา

47 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนราษี นายชาติ กรมจรรยา

48 ยะลา ธารโต อบต.แมหวาด น.ส.ชารีพะ ดอหะระ

49 ยะลา ธารโต อบต.แมหวาด น.ส.ดูนียานา หะยีสะมะแอ

50 ยะลา รามัน อบต.ทาธง นางพาดีละ สามะ

51 ยะลา รามัน อบต.ทาธง น.ส.สอเปยะ หวันตะทา

52 ยะลา รามัน อบต.ทาธง น.ส.นิราภร นิและ

53 ระยอง เมือง อบต.แกลง นายวีรศักดิ์ ประสุวรรณ

54 ราชบุรี ดําเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ นายจิรวัฒน อมราภิรักขิต

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

56 ราชบุรี บานโปง อบต.หนองกบ น.ส.ดวงใจ แซล้ี
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57 ราชบุรี บานโปง อบต.หนองกบ นางพรทิพา สูงทรัพยไพศาล

58 ราชบุรี บานโปง อบต.หนองกบ น.ส.กุลวรรณ เจนสุวรรณ

59 ราชบุรี โพธาราม อบต.คลองตาคต น.ส.เยาวเรศ อินเหี้ยน

60 ราชบุรี โพธาราม อบต.คลองตาคต นางอรอนงค เชียงทอง

61 ราชบุรี โพธาราม อบต.ทาชุมพล น.ส.สําเนียง ศิริวาสน

62 ลพบุรี เมือง อบต.ปาตาล นายพี อวนศรี

63 เลย ปากชม ทต.ปากชม นางแกวใจ พุทธทองศรี

64 เลย ปากชม ทต.ปากชม นายดํารงฤทธิ์ พัตเศษ

65 ศรีสะเกษ ปรางคกู ทต.ปรางคกู นางดวงพร เทียมจิตร

66 ศรีสะเกษ เมือง อบต.คูซอด นางพันธทิพา ซาวา

67 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กระหวัน นางจันทราทิพย คําโท

68 สกลนคร กุสุมาลย ทต.กุสุมาลย นางศุภลักษณ ศรีสุวงศ

69 สกลนคร กุสุมาลย ทต.กุสุมาลย นายประสิทธิ์ สกนธรัตน

70 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน นายสมพร วารินทร

71 สตูล ทุงหวา ทต.ทุงหวา น.ส.นภัสนันท จินตสกุล

72 สตลู ทุงหวา ทต.ทุงหวา นางพิมพใจ ตุกังหัน

73 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย อบต.บานคลองสวน น.ส.รักชนก ปุมกระโทก

74 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบัว นายธนิก แกวธํารงค

75 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว นายชูเกียรติ ศรีวิชัย

76 สระแกว คลองหาด อบต.คลองหาด นางศิริวรรณ จุยโต

77 สระบุรี เมือง อบต.ปากขาวสาร น.ส.สุธาทิพย มีแสงแกว

78 สระบุรี เมือง อบต.ปากขาวสาร นางจิราภรณ เอกอัศดร

79 สุรินทร ชุมพลบรุี ทต.ทุงศรีชุมพล น.ส.รัชญา ปยไพร

80 หนองคาย เมือง อบต.หินโงม น.ส.นิศารัตน แสนสากล

81 หนองคาย เฝาไร ทต.เฝาไร นายฐิติวัตร ไชยะคํา

82 อุตรดิตถ บานโคก อบต.มวงเจ็ดตน นางเบญจมาศ บุญคํา

83 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.เกาขาม น.ส.สิริภา ประพันธา

84 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.เกาขาม น.ส.มุจลินท วงศละกุล
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85 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.ตาเกา ส.ต.ท.เอกธนัช เลือกนารี

86 ปตตานี หนองจิก อบต.ดาโตะ น.ส.พิริญา ยูโซะ

87 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ไผจําศีล น.ส.สุทธาสินี บัวแกว

88 นครราชสีมา ประทาย อบต.ดอนมัน น.ส.ดวงดาว พลดงนอก

89 นครราชสีมา ประทาย อบต.ดอนมัน นางเรืองอุไร มาตยนอก

90 พัทลุง เมือง ทต.โคกชะงาย นางจารุวรรณ เพ็ชรขํา

91 นครปฐม บางเลน อบต.นราภิรมย นายณัฐสิทธิ์ ตอซอน

92 สุราษฎรธานี พระแสง ทต.ยานดินแดง น.ส.วาสนา เรือนสูง

93 สุราษฎรธานี พระแสง ทต.ยานดินแดง น.ส.ชณัญญา ดีแกว

94 ปตตานี หนองจิก อบต.ปุโละปุโย น.ส.สุภาภรณ รัตนชนะวงษ

95 นครพนม นาหวา อบต.เหลาพัฒนา น.ส.นิภาพร แสนประดิษฐ

96 มหาสารคาม วาปปทุม อบต.แคน น.ส.สุธัญญารัตน ภะคะวา

97 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ตลาดใหม นางสุรางค ฉวีรักษ

98 ราชบุรี โพธาราม อบต.ธรรมเสน นางนัฐวรรณ พึ่งสามัคคี

99 ราชบุรี โพธาราม อบต.ธรรมเสน น.ส.เตชินี ลูกรักษ

100 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน สิบเอกเฉลียว จันทรดี
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1 กระบี่ เหนือคลอง อบต.คลองขนาน นางพิชญสินี ทองทิพย

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

3 กาญจนบุรี ทามวง ทต.หนองขาว นายธีรชัย ลอถิรธร

4 กําแพงเพชร เมือง อบต.ไตรตรึงษ นายณรงคพล จึงตกูลพานิชย

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

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

7 ขอนแกน พล อบต.เพ็กใหญ น.ส.นันทิยา ชัยพรมมา

8 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทรายขาว นายวัฒนาคร วารีศรลาภ

9 จันทบุรี ขลุง ทต.บอเวฬุ น.ส.นงไว ชวนคิด

10 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.ทาสะอาน นางจีรนันท สุวรรณหอย

11 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.คลองจุกกระเฌอ นายกิติศักดิ์ สีสด

12 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.หนองเหียง นางนุชจรี บุญเรือง

13 ชัยนาท เมือง ทต.เสือโฮก นางรัชฎากร วังศรีคูณ

14 ชัยนาท เมือง ทต.หาดทาเสา น.ส.พรทิพย สิมมา

15 ชัยภูมิ บานแทน อบต.หนองคู นายชัยตระการ ไกยสวน

16 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.กวางโจน นายไพฑูรย นาคสุวรรณ

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

18 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.ดงกลาง นางนรินทร ตีอกทํา

19 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน นางธัญญรัตน สารติ๊บ

20 เชียงใหม ดอยหลอ อบต.ยางคราม นายชนสิษฎ จิตตรง

21 เชียงใหม เมือง อบต.ชางเผือก นายประดิฐพงษ อภิรัชติกุล

22 เชียงใหม แมออน อบต.บานสหกรณ นายไมตรี แซฉิน

23 ตราด เมือง อบต.หวยแรง นางจุฑารัตน ประเทพา

24 ตาก เมือง อบต.โปงแดง น.ส.ณปภัช เฟองดี

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

26 นครปฐม เมือง อบต.หนองดินแดง น.ส.บุญญารัตน อุฬูทิศ

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

28 นครราชสีมา พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ นางอําพร อภิลักษณชัย
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29 นครราชสีมา พิมาย อบต.สัมฤทธิ์ น.ส.สุภาพรรณ ล้ิมพรวิกุล

30 นครราชสีมา ปกธงชัย อบต.ตูม นายธานินทร บุญเย็น

31 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนยอ นางดวงฤดี วิลัยจิตร

32 นครสวรรค ชุมแสง อบต.หนองกระเจา นางเสาวณีย คลายแจง

33 นครสวรรค เกาเล้ียว ทต.เกาเล้ียว นายเพชรรัตน พุฒนาค

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

35 นาน ทาวังผา อบต.จอมพระ นายจําเริญ ธัญญะ

36 บุรีรัมย กระสัง อบต.ลําดวน นายประเสริฐ กาะเกษ

37 บุรีรัมย เมือง อบต.เสม็ด นางมณทิพย มณฑาทิพย

38 บุรีรัมย เมือง อบต.เสม็ด น.ส.ประดับ หริรักษวงศ

39 บุรีรัมย พลับพลาชัย อบต.ปาชัน นายสวงค สมนึกตน

40 บุรีรัมย พลับพลาชัย อบต.ปาชัน นายชัยพร เครืองรัมย

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

42 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม นายวิรัตน บุญอินทร

43 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงบอน นางมานิสา พูนเพ็ง

44 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองสาม น.ส.ลําภู พูลกาต

45 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด อบต.ศิลาลอย น.ส.ฐิติพร บุตรอากาศ

46 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.บานหอย นางสุพัตรา ผจญ

47 ปราจีนบุรี เมือง อบต.เนินหอม นายภาคภูมิ นิยมวิทยพันธุ

48 ปราจีนบุรี ประจันตคาม อบต.บานหอย นางศุภราภรณ วันประจิม

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

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

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

52 ปตตานี หนองจิก ทต.หนองจิก นางชุติกานต เพชรทอง

53 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.จะรัง น.ส.สารีพะ ฮามะ

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

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

56 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก น.ส.ลภัสรดา แดงสูงเนิน
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57 พัทลุง ควนขนุน ทต.ควนนุน นายเจริญศักดิ์ สุวรรณศิลป

58 พิจิตร เมือง อบต.คลองคะเชนทร นางศิวพร ผะอบเหล็ก

59 พิษณุโลก เมือง อบต.ทาโพธิ์ นายถามพัฒน นุชทาโพ

60 พิษณุโลก บางระกํา อบต.คุยมวง นางชาลิสา โสดบง

61 เพชรบุรี เมือง ทต.หาดเจาสําราญ น.ส.ณัฎฐนันทน ใบมิเด็น

62 เพชรบุรี เมือง ทต.หาดเจาสําราญ นางพันธิตา ตัณทวงศ

63 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.นาเฉลียง นายอนุสรณ จันทงึ

64 แพร สูงเมน อบต.บานเหลา น.ส.วิไลลักษณ ชุมดวง

65 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต นายวันชัย รักษาเมือง

66 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางทาแจง นายบพิธ ขาลวงศ

67 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต.ขามเรียง นางประภัสสร พรศรีสุราช

68 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองคูขาด นายสุทธินันท พรอินทร

69 มุกดาหาร เมือง อบต.นาโสก นางเกสรา ประการแกว

70 ยโสธร กุดชุม อบต.กําแมด นายประวัติ ยางธิสาร

71 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดงมะไฟ น.ส.สุภาพร ผลจันทร

72 ยะลา รามัน ทต.โกตาบารู นางพิมพมาดา นวลมะโน

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

74 ระนอง เมือง อบต.บางนอน น.ส.ชุติมาพร วงษหลา

75 ระยอง เมือง อบต.แกลง นายปรีชา ปดตาระคะ

76 ระยอง แกลง ทต.เนินฆอ น.ส.สุกันยา เสนหา

77 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง นางสุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา

78 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง น.ส.ทิพวัลย อุนสิวิลัย

79 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ส่ีหมื่น นายวิสูตร ดวงแกว

80 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ส่ีหมื่น น.ส.พเยาว นาคหนุน

81 ลพบุรี เมือง อบต.ทาแค นางสุกัญญา ปทมสูต

82 ลําปาง แมทะ อบต.บานบอม น.ส.สรัญวรี เพ็งเพชร

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

84 ลําพูน บานโฮง อบต.เวียงกานต น.ส.นิตยา ใจเพียร
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85 เลย เมือง ทต.น้ําสวย นายกรันต อริยะสกุลสุข

86 เลย ปากชม ทต.ปากชม นายกัมปนาท อาจวาที

87 ศรีสะเกษ ปรางคกู อบต.กู นายสุทธิพร เที่ยงธรรม

88 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กระหวัน พ.จ.อ.สม คําโท

89 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน น.ส.รัชดา ดวงแกว

90 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน นางสุดาสิรินทร มีธรรม

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

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

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

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

95 อางทอง เมือง อบจ.อางทอง นายชูเกียรติ พันธเกิด

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

97 อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง นายเอกชัย ทิมินกุล

98 อุดรธานี กุมภวาป อบต.กุมภาป นางพัทธนันท ภูธรรมะ

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

100 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.โนนโหนน น.ส.จตุพร จําปาสา
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1 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.พระแทน นายอนุสรณ ศรีเงินวิเชียร

2 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.อุโมงส่ีหมื่น จ.ส.อ.วรเศรษฐ ชาญฤทธิ์นรีกุล

3 ขอนแกน ชนบท อบต.วังแสง นายวรากร ทึนรส

4 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.หัวสําโรง นายบัณฑิต อินเจริญ

5 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง นายพิษณุ อดิศรประเสริฐ

6 ชลบุรี บานบึง ทม.บานบึง นายมงคล ธวัชนโรดม

7 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานยาง นายสถาพร เทียมตรี

8 ชยัภูมิ บานแทน ทต.บานแทน นายปรัชญา แผนทอง

9 ชัยภูมิ บานแทน ทต.บานแทน นายนุกูล ภิญโญศรี

10 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.บานเจียง นายชวนิล ชาติสุภาพ

11 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานเปา นายสุพัฒน สมอาจ

12 เชียงใหม สันกําแพง อบต.บวกคาง นายวิชัย ควรมูล

13 เชียงใหม เมือง อบต.สันผีเส้ือ นายกษิดิศ จันตะมูล

14 เชียงใหม เมือง อบต.สันผีเส้ือ นายอาทิตย ขุนแกว

15 ตรัง ปะเหลียน อบต.ทุงยาว นายภัทราวุธ รักฤทธิ์

16 นครปฐม กําแพงแสน อบต.วังน้ําเชียว นายเกชา สระทองทรัพย

17 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสูง นายมงคล วงศสิงห

18 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนแดง นายธานี นวมาลย

19 นครสวรรค เกาเล้ียว อบต.เขาดิน นายนาวิน กัลปนาไพร

20 นนทบุรี ไทรนอย อบต.คลองขวาง น.ส.บัญจรส นุนกล่ิน

21 นาน เมือง อบต.นาขาว นายพิชัย สายใจ

22 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.ไพศาล นายกบิน กลางเมือง

23 พะเยา เมือง ทต.บานต๊ํา นายกิตติ เทพสืบ

24 พัทลุง ควนขนุน ทต.ควนขนุน นายอาวร ดวงแกว

25 พัทลุง ตะโหมด อบต.คลองใหญ นายวัชรินทร รินชะ

26 เพชรบูรณ น้ําหนาว อบต.น้ําหนาว นายบุญทัย พิลาบุตร

27 แพร เมือง ทต.แมคํามี นายธงชัย มหาวัน

28 ยะลา เมือง อบต.เปาะเสง นายฮาเซม ละสูสามา
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29 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.หนองแวง นายเสนห สุทธิประภา

30 รอยเอ็ด เมือง อบต.โนนรัง สิบโทธวัชชัย อุตรมาตย

31 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ส่ีหมื่น นายมนตรี อยูยอด

32 ลพบุรี หนองมวง อบต.บอทอง นายประสิทธิ์ สมศรี

33 ลําปาง เถิน ทต.เวียงมอก นายพงษเกษม ของดีงาม

34 ลําพูน เมือง อบจ.ลําพูน นายสุกิจ ปนตาสุข

35 ลําพูน เมือง อบจ.ลําพูน นายพงษพันธ พันธศิริ

36 เลย เชียงคาน อบต.จอมศรี นายณัฐวฒุิ พุทซาคํา

37 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.กําแพง นายนพภล นาจําปา

38 สงขลา รัตภูมิ อบต.ทาชะมวง นายธนพนธ ขุนศรี

39 สระแกว อรัญประเทศ อบต.ทับพริก นายวิชัย มณีจันทร

40 สระบุรี หนองแค อบต.หวยทราย นายกิตติพงษ หมื่นเกี้ยง

41 สระบุรี เมือง อบจ.สระบุรี นายกิตติ ทองขาว

42 สุรินทร เมือง ทม.สุรินทร นายธนาศักดิ์ ศิลาเลิศ

43 หนองคาย ทาบอ อบต.โคกคอน นายพิชิต ปริวัตร

44 หนองบวัลําภู ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง นายสุขสันต เฮาทา

45 อํานาจเจริญ พนา อบต.ไมกลอน นายพงษดนัย ทองชุม

46 อุดรธานี หนองวัวซอ อบต.หนองบัวบาน นายอภิชาติ เมาวงษ

47 อุดรธานี เมือง อบต.หนองนาคํา นายกลาณรงค สุขภูมิ

48 อุบลราชธานี วารินชํานาบ อบต.คําขวาง น.ส.เรไร นักรบ

49 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.ศรีสุข นายนิทัศน บุตรนอย

คุณอภิชา  จินดาสวัสด์ิ    081 - 7352939

คุณอาทิตยา บันฑุพงษ  084 - 7106938

สมัครเพิ่มเติมไดที่ทางโทรศัพท
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1 กระบี่ คลองทอม อบต.คลองพน นางทรรศนีย แกวใส

2 กาฬสินธุ ยางตลาด อบต.เขาพระนอน นายอภิชาติ ไชยชาติ

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

4 ขอนแกน ชุมแพ ทต.โนนหัน นางศุภิสรา รําเพยพล

5 ขอนแกน เมือง อบต.ศิลา นายภูมิวัฒน สอนสูงเนิน

6 ขอนแกน พล อบต.หัวทุง นายธีรยุทธ ออนสองชั้น

7 ชลบุรี บานบึง อบต.หนองไผแกว น.ส.สุชญา สุจิตรวานนท

8 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.หนองปรือ น.ส.ยุพิน แสนเมืองมา

9 ชัยนาท หันคา ทต.หนองแซง น.ส.จุฑาภรณ จุยกระยาง

10 ชัยนาท เกาะชาง อบต.เกาะชางใต น.ส.กมลทิพย ศรีเทียม

11 ชัยนาท สรรพยา ทต.บางหลวง น.ส.สุลาวัลย ชะเอม

12 ชัยภูมิ เมือง อบต.ชีลอง นางปฎิณญา คลังกลาง

13 ชัยภูมิ แกงครอ อบต.โคกกุง นางประพัตสร เวียงสิมมา

14 เชียงราย เชียงแสน อบต.บานแซว น.ส.ภรณนภา ยะราช

15 เชียงราย เชียงแสน อบต.บานแซว น.ส.มลิวัลย แกวดํา

16 เชียงราย แมสาย อบต.โปงผา น.ส.อัญษนา ยะฝน

17 เชียงราย เวียงชัย อบต.ดอนศิลา นางนารีรัตน เทพวงศ

18 เชียงใหม ดอยสะเก็ด อบต.ปาปอง นายจีรพัฒน ไชยวุฒิ

19 เชียงใหม พราว อบต.ปาตุม นายวชิราพงศ โสภา

20 นครพนม เมือง อบต.หนองญาติ น.ส.อนงครัก หาญรบ

21 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสวาง นายสุรัตน จิตสงคราม

22 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนยอ นายยุทธชัย พรหมศร

23 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ขนอม นางวนิดา วิชยัดิษฐ

24 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงใส นางวรรณา วิบูลยศิลป

25 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงใส น.ส.วลัยลักษ เกษรสิทธิ์

26 นครสวรรค เกาเล้ียว อบต.เขาดิน น.ส.บุญตา อนแกว

27 นครสวรรค ลาดยาว อบต.ลาดยาว น.ส.นฤมล สุวรรณมาโจ

28 นครสวรรค ชุมแสง อบต.หนองกระเจา น.ส.เดือนเพ็ญ รอดทับ
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29 นราธิวาส ยี่งอ อบต.ตะปอเยาะ น.ส.มัทนา จารุ

30 นาน เมือง อบต.ผาสิงห น.ส.สุพัตรา คําพร

31 ปตตานี สายบุรี อบต.มะนังดาลํา วาที่ร.ต.แอ สาเหาะ

32 ปตตานี โคกโพธิ์ ทต.โคกโพธิ์ น.ส.อารยา มณีพรหม

33 ปตตานี โคกโพธิ์ ทต.โคกโพธิ์ นางกมลรัตน พรหมศรี

34 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.บางนา นางจิรัชยา แกวกอ

35 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.ทาตอ น.ส.เยาวภา ทิมินกลุ

36 พะเยา จุน ทต.เวียงลอ นายนิคม หมั่นกิจ

37 พังงา ทับปุด อบต.บางเหรียง น.ส.อรอนงค ประสิว

38 พังงา ทับปุด อบต.บางเหรียง น.ส.ผุสดี สุดดี

39 พัทลุง วังใหม อบต.วังใหม นางสุณิตา คงเพชร

40 พิจิตร เมือง อบต.ทาหลวง น.ส.สุกัญญา บุญเอก

41 พิจิตร เมือง อบต.เมืองเกา นางหทัยกาญจน พฤกษะวัน

42 พิจิตร เมือง อบต.คลองคะเชนทร นางนงลักษณ เปยศิริ

43 พิจิตร เมือง อบต.ยานยาว น.ส.วิกานดา พวงสมบัติ

44 พิจิตร เมือง อบต.ปากทาง น.ส.ณัฐฐิณี อินดนตรี

45 พิษณุโลก ชาติตระการ ทต.ปาแดง น.ส.เกศริน ธรรมรังษี

46 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.พุเตย นางวิจิตรา นาเมืองรักษ

47 เพชรบูรณ ศรีเทพ ทต.สวางวัฒนา นางศุภากร พรมไทย

48 เพชรบูรณ หนองไผ ทต.บอไทย นายสายัณห สุวรรณดวง

49 เพชรบูรณ เขาคอ อบต.ทุงสมอ น.ส.กฤษณา มัตหลา

50 เพชรบูรณ ชนแดน ทต.ชนแดน น.ส.นุจรีย แสงโทน

51 แพร เมือง อบต.บานถิ่น นางบุญทิวา แนววงศ

52 แพร เมือง อบต.บานถิ่น น.ส.สุนิษา ชมสุข

53 แพร สอง อบต.แดนชุมพล น.ส.ณัฐกฤตา ใจเย็น

54 มหาสารคาม เมือง อบต.ทาสองคอน นางสุภนา สมุทรศรี

55 มหาสารคาม บรบือ อบต.หนองคูขาด นายอาทิตย แสงนภากาศ

56 ยโสธร คําเขื่อนแกว อบต.นาแก น.ส.มณัฎฐนันท ศรีลา
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57 ยโสธร เมือง อบต.นาสะไมย นางสุจิตรา ศรีพนม

58 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง นายชโนทัย วัฒนพงษ

59 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง น.ส.ชาคริยา ทัพมงคล

60 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง น.ส.ปญญาวี ไชยบุบผา

61 ราชบุรี โพธาราม อบต.พิกุลทอง นางอารี เสาธง

62 ราชบุรี จอมบึง ทต.ดานทับตะโก น.ส.อลาดา เอี่ยมจินดา

63 ราชบุรี เมือง ทต.หลุมดิน น.ส.พัทธธีรา จุมพลพงษ

64 ลพบุรี บานหมี่ อบต.โพนทอง น.ส.กนกลักษณ มณีนอย

65 ลําปาง งาว อบต.แมตีบ นายรณชิต มีปญญา

66 ลําปาง เถิน ทต.เวียงมอก นางขวัญดาว บุญวรรณ

67 ลําปาง วังเหนือ อบต.วังซาย นางกัลยา สะสวย

68 เลย เมือง ทต.นาออ นายอดิศักดิ์ พาคํา

69 เลย เมือง ทต.นาอาน นางพรทิพย แสนประเสริฐ

70 เลย เชียงคาน อบต.บุฮม นางนุภา ศรีหาเบา

71 เลย เชียงคาน ทต.เขาแกว นางฉันฒยา โยธา

72 ศรีสะเกษ คําเขื่อนแกว อบต.ดงเจริญ นางพัชราภรณ มาตยเหลือง

73 ศรีสะเกษ ปรางคกู ทต.ปรางคกู น.ส.สาวิตรี แหวนวงษ

74 ศรีสะเกษ ปรางคกู ทต.ปรางคกู นางดวงพร เทียมจิตร

75 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต.โพธิ์ น.ส.ทัชชภร มิตรสม

76 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บานตาย นายประเมศร รัตนะ

77 สงขลา รัตภูมิ อบต.ทาชะมวง น.ส.วิริยา ทมัดสี

78 สระบุรี แกงคอย ทต.ทับกวาง นางฐิติรัตน บูรณวนิช

79 สระบุรี เสาไห อบต.บานยาง นางอารีย ปลูกปล้ืม

80 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม อบต.กลางดง น.ส.นพรัตน จีนาวุฒิ

81 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.นาทุง นางเสารวัน วงศษา

82 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี น.ส.ดวงพร จันทรกลับ

83 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.ปางิ้ว น.ส.พรทิพย สุวรรณรัตน

84 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.คาละแมะ น.ส.กัญญาณัฐ อยูนิยม
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85 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.ระแงง น.ส.นิรุดา ศรีชะอุม

86 สุรินทร เขวา อบต.บานแร นางรัตนา แกวแลว

87 อางทอง แสวงหา อบต.บานพราน น.ส.พรพรรณ พุมมาลา

88 อํานาจเจริญ ลืออํานาจ ทต.อํานาจ นางพุทธชาติ มาหา

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

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

91 อํานาจเจริญ เมือง อบต.หนองมะแซว น.ส.ปาริชาติ เหมือนเหลา

92 อุดรธานี น้ําโสม ทต.น้ําโสม นางอนุสรณ แถวเพณี

93 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.ทมนางาม นางรัตติยา ปรีชาเดช

94 อุดรธานี เมือง อบต.บานจั่น นางวีรวรรณ แกวคําแสน

95 อุดรธานี บานดุง อบต.โพนสูง นายประวัติ ทรงศรี

96 อุดรธานี โนนสวาง อบต.บุงแกว น.ส.วิภารัตน จริตชุมทวี

97 อุดรธานี เพ็ญ ทต.เพ็ญ น.ส.จุฬาลักษณ สุโพธิ์

98 อุตรดิตถ ลับแล อบต.ทุงยั้ง นางละออง แกววงษา

99 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง น.ส.พาเกษม คําโฉม

100 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.สรางถอ น.ส.อัจฉริยา สงสุข
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