












ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 ชลบุรี เมือง ทต.เสม็ด น.ส.พูลสุข ขจร

2 ชลบุรี เมือง ทต.เสม็ด นางสุวภัทร ชาญไขรัศมี

3 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.ตาดหวัน น.ส.ชนมนิภา อุนพรม

4 ตรัง เมือง อบต.บานโพธิ์ นางสุมณทา บุญดํา

5 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร นางจันจิรา สาราบรรณ

6 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร น.ส.กาญจนา คงสี

7 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร นางชนิดา เทศนอก

8 ตราด เมือง อบต.หวยแรง น.ส.สุพรรษา ใหญยอด

9 นครนายก เมือง อบต.สาริกา น.ส.ประคอง โสดา

10 นครปฐม เมือง อบต.ลําพยา น.ส.สุริสา เชาววัย

11 นครราชสีมา สีคิ้ว อบต.สีคิ้ว นางพรพิมล โอดสี

12 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เขานอย น.ส.ธัญรัตน นาคสมวงษกุล

13 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย นางจิตรา สังขชู

14 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย น.ส.กัลยกร ทองคันฑา

15 นาน เมือง อบต.บอ นางจุฬารัตน ปนวาละ

16 บุรีรัมย หนองกี่ อบต.โคกสวาง นางประไพพิศ งามธงไชย

17 บุรีรัมย หนองกี่ อบต.โคกสวาง นางวีรวรรณ ศรีทน

18 บุรีรัมย โนนสุวรรณ อบต.ทุงจังหัน นาชุติกาญจน ดอกไธสง

19 บุรีรัมย เมือง อบต.เสม็ด นางเพลินพิศ จิตไทย

20 บุรีรัมย บานกรวด อบต.ปราสาท นางปาริชาติ ชัยอินทร

21 บุรีรัมย บานกรวด อบต.ปราสาท นางจุฬาพร ชูจิตต

22 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว ทต.ระแหง นางรมยธีรา นนทสิริกุล

23 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.กยุเหนือ น.ส.เพ็ญ พุมแจ

24 พระนครศรีอยุธยา ภาชี อบต.ระโสม น.ส.พรวิมล เถาวโท

25 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ อบต.โพธิ์เอน น.ส.สาวิตรี เพ็ชรโทน

26 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.บางนา นายทิชากร สุวรรณวงศ

27 พะเยา ปง อบต.งิม น.ส.ละอองเฑียร คนการ

28 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.ทาแดง น.ส.ปยวรรณ สุวรรณชัย

29 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี ทต.พุเตย นางนุชนาฏ บัวสําลี

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 19

ระหวางวันที่   22   -   26  มิถุนายน  2552

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง8  ถนนพหลโยธิน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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30 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.บอรัง น.ส.ยุพยงค มวงนอย

31 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.บอรัง นางขวัญจิตร แกวเรือง

32 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.พญาวัง นางนัทวัน ทาวแกว

33 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.พญาวัง น.ส.บังอร เปยมสุข

34 เพชรบูรณ ชนแดน ทต.ชนแดน น.ส.วิไลลักษณ เจริญพิมทอง

35 แมฮองสอน ปางมะผา อบต.สบปอง น.ส.เพ็ญนภา ชัยยานะ

36 แมฮองสอน เมือง อบต.ฮุยผา นางกนกวรรณ มุงเจริญ

37 ยโสธร เมือง อบต.นาสะไมย น.ส.ลําดวน ชูรัตน

38 ลําปาง แมเมาะ อบต.บานดง นางอัญชลี ศรีประเสริฐ

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

40 ลําปาง เสริมงาม อบต.เสริมซาย น.ส.ลินดา ดวงสุภา

41 สงขลา เทพา อบต.วังใหญ น.ส.อัญชิษฐา แตมประสิทธ

42 สิงหบุรี พรหมบุรี อบต.พระงาม นางประภาศรี มวงไหม

43 สิงหบุรี พรหมบุรี อบต.พระงาม น.ส.สุรีพร วงศสาหราย

44 สุพรรณบุรี อูทอง อบต.สระพังลาน นางพิมพพร เพ็ชรศรี

45 สุราษฏรธานี พระแสง อบต.ไทรขึง นางขวัญใจ กองประดิษฐ

46 หนองคาย เมือง ทต.หาดคํา นางกันยาลักษณ พาพิมพ

47 หนองคาย เซกา อบต.ปงไฮ นางรัจนาพร บํารุง

48 หนองคาย โซพิสัย อบต.ศรีชมภู น.ส.ณัฐชา ประทุมชัย

49 อางทอง โพธิ์ทอง อบต.อินทประมูล นางอุไรวรรณ กองรส

50 อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.หนองขา นางกนกวรรณ สารสมัคร

51 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม นางวารุณี ยอดทอง

52 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต.โพนเมืองนอย น.ส.จุรีพร ยืนสุข

53 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต.คําพระ นายอาทิตย วงศกอ

54 อุดรธานี สรางคอม อบต.หินโงม น.ส.สุพัตรา จัดสนาม

55 อุดรธานี บานดุง อบต.วังทอง นางเกสร พิสัยพันธ

56 อุดรธานี สรางคอม อบต.หินโงม น.ส.สุพัตรา จัดสนาม

57 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อบต.โคกชําแระ นางอรทัย เอมโอษฐ

58 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต.คําหวา นางจิราพร เสนาคุณ
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