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1 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต.ทาเสา น.ส.วราภา จุนทการ

2 กาญจนบุรี ทามวง ทต.ทาลอ น.ส.ทัศนีย ผาญคํา

3 กาฬสินธุ คํามวง อบต.ดินจี่ น.ส.จันทรา ใจแกว

4 จันทบุรี มะขาม อบต.ฉมัน นายบุญมี ศูนยราช

5 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง น.ส.รสสุคนธ อยูยง

6 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.ไรหลักทอง น.ส.กัณฐรัตน ศรพีลตรัง

7 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.บานดอน น.ส.ธนัชณา นวนเกษา

8 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.บานดอน นางบุปผา มาตรสงคราม

9 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.บานดอน น.ส.ปวีรณภัทร เสมาเพชร

10 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว นางปวันรัตน ทรัพยปญญานนท

11 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว นางณัฐณิชา ทะรินทร

12 เชียงราย เชียงแสน อบต.บานแซว นางวัชรินทร ทรัพยผดุงโชค

13 เชียงราย เชียงแสน อบต.บานแซว นางดารุณี แกวคํา

14 เชียงใหม สันปาตอง อบต.ทุงตอม นางอัจฉราภรณ จินาจันทร

15 ตรัง ปะเหลียน อบต.ทุงยาว น.ส.ขวัญใจ สุวรรณชนะ

16 ตรัง กันตัง อบต.โคกยาง น.ส.สุวารี ตันสุวรรณ

17 ตรัง กันตัง อบต.โคกยาง นายกมล ไหมทอง

18 ตรัง กันตัง อบต.กันตังใต น.ส.มัทนา จิตฉลาด

19 ตาก เมือง ทม.ตาก น.ส.โศรดา ประทุมมา

20 ตาก เมือง ทม.ตาก นางกุลิสรา แจมจํารูญ

21 ตาก เมือง ทม.ตาก น.ส.เปมิกา สรอยทอง

22 ตาก เมือง ทม.ตาก น.ส.กมลเนตร คนกลา

23 ตาก เมือง อบต.หนองบัวใต น.ส.นัทธหทัย เจือจันทร

24 นครปฐม พุทธมณฑล อบต.มหาสวัสดิ์ นางสุนันทา พวงญาติ

25 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก น.ส.เยาวลักษณ คําไพ

26 นครพนม ปลาปาก อบต.โคกสวาง นางจิรวัฒน วงศสาคร

27 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บานตูล น.ส.อารี ทองรุช

28 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ทองเนียน นางวาสนา ศิริโยธิพันธุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 20

ระหวางวันที่   3   -   7  สิงหาคม  2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 20

ระหวางวันที่   3   -   7  สิงหาคม  2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

29 นครสวรรค หนองบัว อบต.ทุงทอง นางเสาวณีย ปรางสวรรค

30 นครสวรรค ทาตะโก อบต.สายลําโพง นางนงนุช สุขโข

31 นครสวรรค ทาตะโก อบต.วังมหากร นางอรามศรี นิลบรรหาร

32 นราธิวาส เจาะไอรอง อบต.จวบ น.ส.ซาตีรา บือราเฮง

33 นราธิวาส ยี่งอ อบต.ตะปอเยาะ นางนารีรัตน รีชา

34 นาน ภูเพียง อบต.น้ําแกน นางโสภา ปงนา

35 นาน เมือง อบต.ไชยสถาน นางธัญวรัตน จันเสนา

36 นาน เมือง อบต.ผาสิงห น.ส.ดวงดาว ไชยวงศหวั่นทอก

37 นาน เมือง อบต.ผาสิงห นางรัตติกาล สมมุติ

38 นาน ทาวังผา อบต.ศรีภูมิ นางอุษณีย สาระอาภรณ

39 บุรีรัมย เมือง อบต.เสม็ด นางสุพัตรา บุญสิทธิ์

40 บุรีรัมย เมือง อบต.เสม็ด นายศุระชัย ปะทะวัง

41 บุรีรัมย บานกรวด ทต.บานกรวดปญญาวัฒน น.ส.มิ่งกมล กึนรัมย

42 บุรีรัมย บานกรวด ทต.บานกรวดปญญาวัฒน นางอนงค บุญมา

43 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.แมรําพึง น.ส.อัศนีย กิจธวโร

44 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อบต.แมรําพึง นางพิมพลภัส กลางสุรินทร

45 ปตตานี ยะหริ่ง อบต.จะรัง น.ส.เฟาวยียะห ดาซอ

46 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.บางนา นายทิชากร สุวรรณวงศ

47 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.ตล่ิงชัน น.ส.วริษฐา ดาวศรี

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

49 พทัลุง ปาบอน อบต.วังใหม นางสุพรรณิการ ชางเอ่ียม

50 พัทลุง ปาบอน อบต.วังใหม น.ส.ศรีวรรณ ตันติสิทธิกร

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

52 เพชรบุรี เขายอย อบต.หนองชุมพลเหนือ น.ส.เครือวัลย เพชรเกรียงไกร

53 เพชรบุรี เขายอย อบต.หนองชุมพลเหนือ น.ส.พจนา ชิระมณี

54 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนราษี นางรัศมี โยอาศรี

55 มุกดาหาร หนองสูง ทต.ภูวง นางเบญญาภา เสียงเย็น

56 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.แมกิ๊ น.ส.เรณู วงศคํา
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57 ยโสธร เมือง อบต.หนองเปด น.ส.วราภรณ พุทธพรหม

58 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สามแยก นางฐานิกา จันทรสิงห

59 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สามแยก นางปณชญา สาระขันธ

60 ยะลา รามัน อบต.ยะตะ น.ส.ภัทธีรา มะลี

61 ยะลา รามัน อบต.ยะตะ นางรอฎียะห ดายามา

62 ยะลา เมือง อบต.ยะลา น.ส.กูซารีฮะห มอหาหมัด

63 ยะลา รามัน อบต.ทาธง นางซูไฮลา ประทุมเทศ

64 ยะลา ธารโต อบต.แมหวาด น.ส.นิรันดาร อาแซ

65 รอยเอ็ด หนองพอก ทต.หนองพอก นางวันวิสา โสมรักษ

66 รอยเอ็ด หนองฮี อบต.หนองฮี นางดวงจันทร สุทธิธรรม

67 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง นางสุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา

68 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง นางอัญชลี โพธิ์พงศา

69 ราชบุรี เมือง ทต.หลุมดิน น.ส.ทรงสุดา กองตระการ

70 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี น.ส.พัทยา เอี่ยมจิต

71 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี น.ส.วิรัลฐิตา จารีวัชระ

72 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ตาหลวง นางกัญญณัท เนตรศรีวัฒพ

73 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.โคกสําโรง นางพัชราภรณ ชัยพิบูลย

74 ลพบุรี ทาหลวง อบต.หนองผักแวน นางศิริลักษณ บรรจง

75 ลพบุรี ทาหลวง อบต.หนองผักแวน นางจิดาภา บุญเต็ม

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

77 ลพบุรี ทาวุง ทต.ทาโขลง นางอาภาณ วีระประสิทธิ์

78 ลพบุรี สระโบสถ อบต.มหาโพธิ์ น.ส.ดวงใจ สรอยทวม

79 เลย นาดวง อบต.ทาสวรรค น.ส.เพลินจิตร กันหาปอง

80 สกลนคร บานมวง อบต.หนองครั่ง นายนิวัช เลาะไธสง

81 สตูล เมือง อบต.เกาะสาหราย นายชนินทร แพงเมือง

82 สตูล ควนโดน ทต.ควนโดน น.ส.อัชรียะ เกปน

83 สมุทรปราการ บางพลี อบต.หนองปรือ น.ส.เกษมสุข เงินวิลัย

84 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.เหมืองใหม น.ส.สุนีย ศรีหอม
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85 สระบุรี แกงคอย อบต.ซําผักแพว น.ส.จรรยา ศรียอด

86 สระบุรี เมือง อบต.หนองปลาไหล น.ส.รัตนาภรณ จีวิระ

87 สระบุรี เมือง อบต.หนองปลาไหล น.ส.ศันสนีย แพรขลิบ

88 สระบุรี แกงคอย อบต.สองคอน น.ส.พิมลรัตน บุญยวง

89 สุโขทัย เมือง ทต.บานกลวย น.ส.พิชารัตน ยานาบัว

90 สุโขทัย เมือง ทต.บานกลวย น.ส.สกุลรัตน โฆษภัทรพิมพ

91 สุรินทร กาบเชิง อบต.แนงมุด น.ส.สานิด ยิ่งรุงเรือง

92 สุรินทร เขวาสินรินทร อบต.เขวาสินรินทร น.ส.วนิดา พอคา

93 สุรินทร สังขะ อบต.สังขะ นางศวิตา แพงงาม

94 สุรินทร สังขะ อบต.สังขะ นางปนัดดา ค้ําชู

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

96 หนองคาย ปากคาด อบต.สมสนุก นางพวงทิพย แกวศรีหาวงษ

97 หนองคาย โพนพิสัย อบต.ชุมชาง น.ส.จิราพร มาตา

98 หนองบัวลําภู นาวัง อบต.นาแก นางประยงค ดวงออนนาม

99 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม น.ส.รัชนี โนนตูม

100 อํานาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม นางนฤมล บุญเสริฐ

101 อุดรธานี น้ําโสม ทต.น้ําโสม นางสุทิศา นันทจันทร

102 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โคกกลาง นางนิติดา ทับสมบัติ

103 อุดรธานี โนนสะอาด อบต.โคกกลาง นางจรัญญา เสนไสย

104 อุบลราชธานี น้ํายืน อบต.เกาขาม นางปยนุช วะโนปะ
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1 กระบี่ ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา น.ส.เตือนฤทัย อินทรแกว

2 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ อบต.ล่ินถิ่น น.ส.ศิริขวัญ ทองผาเกตุ

3 กําแพงเพชร ลานกระบือ อบต.ลานกระบือ วาที่ร.ท.ณัฐวัฒน ราชบุรี

4 ขอนแกน บานฝาง อบต.ปามะนาว นายศิริพงษ พวงเห็ม

5 ขอนแกน กระนวน อบต.หัวนาคํา น.ส.ปุณยวีร สังสุทธิ

6 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.หนองโพนงาม น.ส.คําจุน นะภาเวช

7 เชียงราย แมสรวย อบต.แมสรวย นางสุภาพร ใจทะนิน

8 เชียงใหม พราว อบต.โหลงขอด นายชนินทร แซฟุง

9 เชียงใหม แมแจม อบต.แมแดด น.ส.เพลินพิศ เจริญเดช

10 เชียงใหม แมแจม อบต.แมแดด น.ส.อรวรรณ พรรณนา

11 ตราด คลองใหญ ทต.คลองใหญ นายกุญชภัช ชมศิลป

12 ตาก สามเงา อบต.วังจันทร น.ส.ปุณณาสา สิทธิวงศ

13 นครปฐม ดอนตูม อบต.ลําเหย น.ส.จุฬาวดี ศิลปบูรณะ

14 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนยอ นางดวงฤดี วิสัยจิตร

15 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อบต.ขุย นางนุชรี วุฒิพุทธศาสตร

16 นครราชสีมา พิมาย อบต.กระชอน น.ส.กาญจนา ทิพยประเสริฐ

17 นครราชสีมา พิมาย อบต.กระชอน นางสุภัทรา แมดพิมาย

18 นครราชสีมา ปากชอง อบต.วังกะทะ น.ส.ฐานิตา ทองยอน

19 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทุงอรุณ น.ส.รจนา คํามะภา

20 นครสวรรค หนองบัว อบต.วังบอ น.ส.อุบล ภาดมฤค

21 นราธิวาส เจาะไอรอง อบต.จวบ น.ส.อูนีสือละห มะดือราแว

22 นราธิวาส เจาะไอรอง อบต.จวบ นายอับดุลเลาะห วาเตะ

23 นราธิวาส แวง อบต.กายูคละ นายมูฮําหมัดซู คอเลาะ

24 บุรีรัมย ชํานิ อบต.ชํานิ น.ส.นิภาพร กิมาวนา

25 บุรีรัมย ชํานิ อบต.ชํานิ น.ส.ธนพร ขาวสระ

26 บุรีรัมย สตึก อบต.สะแก น.ส.นงคราญ โททัสสะ

27 บุรีรัมย สตึก อบต.สตึก นางปณณิกา ศรีวงษา

28 บุรีรัมย เมือง อบต.เสม็ด นางสุวรรณา พันธศรี

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม  Dream  Waver รุนที่ 4

ระหวางวันที่   3   -   7  สิงหาคม    2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ช่ือสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการสรางเว็บไซตดวยโปรแกรม  Dream  Waver รุนที่ 4

ระหวางวันที่   3   -   7  สิงหาคม    2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

29 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองกง นายปฐมฌาน จงประเสริฐ

30 บุรีรัมย ชํานิ อบต.โคกสนวน น.ส.อาภาพร ศรีโกดะเพ็ชร

31 ปราจีนบุรี เมือง อบต.เนินหอม นายศักดิ์ชัย สมบัติมี

32 พังงา เกาะยาว อบต.พรุใน น.ส.ปยธิดา เรืองฤทธิ์

33 พัทลุง เมือง อบต.ทาแค นายวิศิษฏ แกวสุข

34 พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก นายเอนกพงษ ล้ิมพิพัฒนชัย

35 พิจิตร เมือง ทต.ดงปาคํา น.ส.อําพันธ อําพันพงษ

36 พิจิตร เมือง อบต.บานบุง นางขวัญใจ ไชยูปถัมภ

37 พิจิตร เมือง ทต.ดงปาคํา นายประพันธ โพธิ์แกว

38 พิจิตร เมือง อบต.บานบุง น.ส.จันทนา ทรัพพะนะ

39 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นางกรวิการ ผูกพานิช

40 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก น.ส.สุนทรีย เขื่อนแกว

41 พิษณุโลก เมือง อบต.ทาโพธิ์ นางเสาวลักษณ อินทุยศ

42 พิษณโุลก เมือง อบต.ทาโพธิ์ น.ส.คนึง เพ็งเมืองนนท

43 แพร สูงเมน อบต.สูงเมน นายอรุณ กาบเกี้ยว

44 แมฮองสอน ปาย อบต.เมืองแปง น.ส.อังคณา ตะนนท

45 แมฮองสอน ปาย อบต.เมืองแปง นางเกตุวดี เจริญมา

46 ยโสธร มหาชนะชัย ทต.ฟาหยาด น.ส.สุนทรีพร จันทรประเทศ

47 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต.ทุงศรีเมือง นายกําพล มืดทัพไทย

48 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.ชานุวรรณ น.ส.สุจิตรา คํานวนดี

49 รอยเอ็ด พนมไพร อบต.กุดน้ําใส น.ส.กรรนิดฐา สมพงษพันธุ

50 ระยอง เมือง อบต.แกลง นายทนงศักดิ์ คืนดี

51 ระยอง บานคาย อบต.หนองละลอก จาเอกณัฐพงษ แกวเบี่ยง

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

53 ระยอง แกลง ทต.สุนทรภู นางทักษิณา พงษวารินทร

54 ราชบุรี เมือง อบต.บางปา น.ส.สปน ฤทธิลาภ

55 ราชบุรี บานโปง อบต.สวนกลวย น.ส.นพรัตน อภิปญญาญาณ

56 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง นางบัวทิพย อาจปาสา
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57 เลย นาดวง อบต.ทาสวรรค น.ส.ทิพวรรณ พันเงิน

58 เลย เอราวัณ ทต.เอราวัณ น.ส.ชลิดา สวกา

59 เลย เอราวัณ ทต.เอราวัณ น.ส.อุทุมพร ชํานาญดี

60 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน น.ส.อรทัย พันจันทร

61 ศรีสะเกษ เมือง อบต.โพนขา น.ส.ธัญญลักษณ ปดิงอินทร

62 ศรีสะเกษ ยางชุมยอย อบต.บึงบอน นายวิจิตร อาจสอน

63 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.พันนา น.ส.นิภา เสนงาม

64 สกลนคร วาริชภูมิ อบต.หนองลาด น.ส.ชฎาพร ศรีเมือง

65 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บานระกาศ นางณัฎฐาพร จีนกระจาง

66 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บานระกาศ น.ส.พรพรรรณ เล่ียมเปยม

67 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบัว นายภวิษยกันฐพร มงคลชาติ

68 สมุทรปราการ บางบอ อบต.คลองดาน น.ส.ณัฏฐชุดา อินกราด

69 สมุทรปราการ บางบอ อบต.คลองดาน นายฉัตรบุตร ลอมเมตตา

70 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางบอ น.ส.รักขณา ติดชัย

71 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ น.ส.ปภัสสร ครุฑมณี

72 สมุทรสาคร บานแพว อบต.บานแพว น.ส.ปฐนชญาณ วีระประภพ

73 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.หนองแก นางชิดชนก โรจนนิติ

74 สระบุรี ดอนพุด ทต.ดอนพุด นายวิชิต วินไธสง

75 สุรินทร สําโรงทาบ อบต.เกาะแกว นายธีรเดช อนันตชัยกุล

76 สุรินทร โนนนารายณ อบต.คําผง นายณรินทร หงษยนต

77 สุรินทร โนนนารายณ อบต.คําผง นายสมยง จุปะมัตตัง

78 หนองคาย บึงกาฬ ทต.บึงกาฬ พ.จ.อ.ณรงค บุญโสม

79 หนองคาย ปากคาด อบต.โนนศลิา น.ส.อริยา มะลัยกอง

80 หนองคาย ปากคาด อบต.โนนศิลา น.ส.สิรินดา ปญญาสวัสดิ์

81 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.ยี่ลน นางสุชญา ทองเดือน

82 อุดรธานี หนองหาน อบต.ผักตบ จ.ส.อ.ธนพชัย พละจู

83 อุตรดิตถ พิชัย อบต.บานหมอ น.ส.เสริมศิริ เพ็งแจง

84 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสรางตนเองฯ น.ส.ดลระนา โสภาสาย
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85 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ดอนจิก นายไกรสรณ ทองสวัสดิ์
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1 กระบี่ ลําทับ อบต.ทุงไทรทอง นายเจษฎา แซอ้ึง

2 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน น.ส.นิตศิตา หาญกลา

3 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน น.ส.รัชนี กสิคุณ

4 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร นางลักษณา นาคะ

5 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.ดอนตาเพชร นางสุนันทา รอดคง

6 กาฬสินธุ คํามวง อบต.เนินยาง นายมานพ สารขันธ

7 กาฬสินธุ กุฉินารายณ ทต.กุดหวา นางมัลลิกา จติปรีดา

8 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทต.คลองพิไกร น.ส.สุชาดา ผิวออนดี

9 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร น.ส.สราญจิต ไพเชฐศักดิ์

10 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร น.ส.นนทิยา วารีสุข

11 จันทบุรี เมือง ทต.หนองบัว น.ส.กิ่งแกว โพธิพัฒน

12 จันทบุรี เมือง อบต.พลับพลา น.ส.ปนมนัส จิตตรีงาม

13 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ธัญญาภัทร รุงสอาด

14 ฉะเชงิเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติ ไมไหว

15 ชลบุรี เมือง อบต.หนองขางคอก นางบุษบา คําภีร

16 ชัยนาท สรรพยา ทต.บางหลวง นายจักราวุธ ของพูน

17 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานเปา นายสุพัฒน สมอาจ

18 ชุมพร ทุงตะโก อบต.ชองไมแกว นายดนัย พันธชิต

19 ชุมพร ทุงตะโก อบต.ชองไมแกว นายวรศักดิ์ ศักดิ์แสง

20 เชียงราย เทิง อบต.งิ้ว นางรัตนาภรณ สาริวงศ

21 เชียงราย เทิง อบต.งิ้ว น.ส.ศิริวิสาข สุภาพ

22 เชียงใหม แมแจม อบต.กองแขก น.ส.สุดารัตน กันทะวงศ

23 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง นางสิริพร เครือแกว

24 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง นางนริศรา อุนปวง

25 ตราด เมือง อบต.หวยแรง น.ส.ณิชาพร แกวเกิด

26 ตราด เมือง อบต.หวยแรง น.ส.ศิลาพร จรัญญากร

27 ตาก พบพระ อบต.พบพระ นายอุเทน ตะอาย

28 นครปฐม เมือง อบต.บอพลับ น.ส.กฤษณา ชางทุงใหญ

29 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระส่ีมุม นางแสนเทียน เศรษฐวิทยา
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30 นครปฐม สามพราน ทต.ออมใหญ น.ส.วัชรี ชายกวก

31 นครราชสีมา พิมาย อบต.ชีวาน น.ส.ดวงใจ ประสมสัตย

32 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.สูงเนิน น.ส.จรัญญา อิ่มวิเศษ

33 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.ทางิ้ว น.ส.สุทธญาณ กุณฑล

34 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.ทางิ้ว น.ส.ฤดีวรรณ แสงกระจาง

35 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหลวง นางนิตติยา คงเอียด

36 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.หนาสตน น.ส.เจนจิรา คงรินทร

37 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.หนาสตน นางรัตนา ทองสงฆ

38 นครศรีธรรมราช ชางกลาง อบต.ชางกลาง น.ส.อรสา ภาพสวัสดิ์

39 นครสวรรค ตาคลี อบต.หัวหวาย นายนิรุทธ ศรีเดช

40 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี น.ส.เครือมาศ คลายมี

41 นาน เมือง อบต.ผาสิงห น.ส.สุกัญญา สันปาแกว

42 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.เขาศอก นางศรุตา ธนาริยกุล

43 ประจวบคีรีขันธ เมือง อบต.อาวนอย นายชัยพร ภูรีชวลิต

44 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทม.หัวหิน นายศุภชัย อาลัยจิตต

45 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต.ประจันตคาม นางกาญจนา อะโนดาษ

46 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ทต.ประจันตคาม นางพจนี เวียงคํา

47 ปราจีนบุรี เมือง อบต.เนินหอม นายกฤษณา ตอเขียว

48 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.วัดตูม นางดอกแกว นิลมงคล

49 พะเยา เมือง อบต.คําปาหวาย นายจีระศักดิ์ สิงตะนะ

50 พะเยา เมือง อบต.คําปาหวาย นายอนันตชัย ทาทอง

51 พัทลุง กงหรา อบต.สมหวัง นางจิประภา ดวงรอด

52 พิษณุโลก เมือง อบจ.พษิณุโลก นางวันวิษา รําพึงดี

53 พิษณุโลก เมือง อบต.บานกราง น.ส.สุนทรี นวลจีน

54 พิษณุโลก เมือง อบต.บานกราง นางกัลยา แสนรอด

55 พิษณุโลก เมือง อบต.บานกราง น.ส.นฤนาฎ คงเปยม

56 แพร สอง อบต.หัวเมือง นางปณิตา ใจผวน

57 แพร เมือง อบต.บานถิ่น นายพนม วิใจคํา

58 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางนอย นางประภาศิริ ศิริบํารุง
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59 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางนอย น.ส.กานนิศา สุมาลี

60 มหาสารคาม แกดํา อบต.โนนภิบาล นายไกรวุฒิ มลชะอุม

61 แมฮองสอน ปาย อบต.แมนาเติง นายอุเทน เขื่อนเพชร

62 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.น้ําใส น.ส.วรฤทัย ทวินันท

63 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง นายเรืองวัฒน เรืองศรี

64 ระนอง กระบุรี อบต.ปากจั่น นางจันจิรา ทองมาก

65 ระนอง เมือง ทม.ระนอง นายสิงหนาท ศันติวิชยะ

66 ระนอง เมือง อบจ.ระนอง น.ส.ศิริลักษณ เนาวนัติ

67 ระยอง บานคาย อบต.ชากบก น.ส.วทัญญา สีลม

68 ระยอง บานคาย อบต.ชากบก นายสมนึก ศิริปรุ

69 ลพบุรี เมือง อบจ.ลพบุรี นายสัตยา ตุละพิภาค

70 ลพบุรี หนองมวง อบต.ชอนสมบูรณ น.ส.พิมพวิไล ศิริพันธุ

71 ลําพูน ปาซาง อบต.นครเจดีย นางผกามาศ เจริญใจ

72 สมุทรปราการ เมือง อบจ.สมุทรปราการ น.ส.ศิรมนัส ภัควัฒนกิตติกุล

73 สระแกว อรัญประเทศ อบต.ฟากหวย นางมัลลิกา หันทยุง

74 สระแกว อรญัประเทศ อบต.ฟากหวย น.ส.สุภาวดี สุขประสงค

75 สุราษฎรธานี ชัยบุรี อบต.สองแพรก น.ส.สุณีสา ศิริมุสิกะ

76 สุราษฎรธานี ทาชนะ อบต.คันธุลี น.ส.กิฐิมา กลับแปน

77 สุราษฎรธานี เวียงสระ ทต.บานสอง นายปานเทพ ชูสวัสดิ์

78 สุราษฎรธานี เวียงสระ ทต.บานสอง นายวัชรินทร ไชยยศ

79 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง นายอภิชาติ สีหา

80 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต.ศรีบุญเรือง นายสุรเชษฐ พรมหาชัย

81 อุดรธานี บานดุง อบต.บานตาด นางศรัณยพร ปาผ้ึง

82 อุทัยธานี ลานสัก อบต.ระบํา น.ส.สุภัทราดา เขมแข็ง

83 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.เอือดใหญ น.ส.เพ็ญศรี พัฒชา

84 อุบลราชธานี วารินชําราบ อบต.คําขวาง น.ส.กัลยาณี แมนธนู
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1 กระบี่ เกาะลันตา อบต.ศาลาดาน นายชัยลัภยภัทร ชางน้ํา

2 กระบี่ เมือง อบจ.กระบี่ นายวิชัย หนูชนะจิตร

3 กาญจนบุรี หนองปรือ อบต.หนองปลาไหล น.ส.สุนิสา เมืองมล

4 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ น.ส.ศิริญญา ประพัตร

5 กําแพงเพชร เมือง ทต.คลองแมลาย นายกัมพล มวงผล

6 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.แมลาด น.ส.นิตยา สีปา

7 ขอนแกน เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม น.ส.นภาพร พลพุฒ

8 จันทบุรี แหลมสิงห ทต.พล้ิว น.ส.นฤมล แพรักษา

9 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา นายฐิติภูมิ สัณหสกุล

10 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ลักษมี ดีมีศรี

11 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ปรียาดา ณ รังษี

12 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ศรินยา โนรีวงศ

13 ชลบุรี สัตหีบ ทต.สัตหีบ น.ส.นลทญา หลวงพนัง

14 ชลบุรี สัตหีบ ทต.สัตหีบ น.ส.ศิริรตัน จันทนะภัค

15 ชลบุรี สัตหีบ ทต.สัตหีบ น.ส.นฤมล คงเมือง

16 ชัยภูมิ จัตุรัส ทต.หนองบัวโคก นายเจษฏา ผาผง

17 ชัยภูมิ บานแทน อบต.สามสวน นางเพ็ญพิชชา นาคคํา

18 ชุมพร ทาแซะ อบต.สองพี่นอง น.ส.พรรณราย เอี่ยมนาวา

19 ชุมพร ทาแซะ อบต.สองพี่นอง น.ส.บุญสราง เอี้ยงมี

20 เชียงราย เชียงแสน อบต.โยนก นางจารุณี พูลสวัสดิ์

21 เชียงราย เทิง อบต.งิ้ว นางอัลชรีย หลาแสน

22 ตรัง เมือง อบต.บานควน น.ส.จริยา จันทรัฐ

23 ตราด เมือง อบต.หวยแรง นายวิโรจน ดูนาสูง

24 นครนายก เมือง อบต.ดอนยอ นางศศิธร อินทัตสิงห

25 นครปฐม กําแพงแสน อบต.สระส่ีมุม น.ส.จิริญญา สระทองออน

26 นครปฐม สามพราน ทต.ออมใหญ น.ส.สุธีรา ไชยวงศ

27 นครราชสีมา พิมาย อบต.ดงใหญ นายอุทัย แมดพิมาย

28 นครราชสีมา พิมาย อบต.ดงใหญ นายอภิวัฒน พะยุหะ

29 นครราชสีมา โนนแดง อบต.สําพะเนียง น.ส.กรรณิกา พลซื่อ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธสําหรับ อปท.  รุนที่ 10
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30 นครราชสีมา ดานขุนทด อบต.ตะเคียน น.ส.พัชรินทร สุวรรณรัตน

31 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.เสือหึง นายอนุรักษ สุขศรีแกว

32 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.พรหมโลก น.ส.จิราณีย ศรีสุขโส

33 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ชะอวด น.ส.วิไลวรรณ คงจันทร

34 นนทบุรี บางใหญ อบต.บางเลน นางอุษมา ศรีเพชร

35 นนทบุรี บางใหญ อบต.บางเลน นางอุษมา ศรีเพชร

36 นราธิวาส รือเสาะ อบต.นาตง นายตูแวรอมือลี รายลหะมะ

37 นาน เมือง อบต.ผาสิงห น.ส.ณัฐธิดา นามวงศ

38 นาน เมือง อบจ.นาน นายวรชาติ ปงสุวรรณ

39 นาน ปว อบต.เจดียชัย นางบุษบา สมเงิน

40 นาน ปว ทต.ปว นายกีรติกร เสนรัตน

41 นาน เชียงกลาง อบต.พระพุทธบาท นายดําเนิน อินทํา

42 บุรีรัมย หนองกี่ อบต.เมืองไผ น.ส.อัญชลี ศรีผดุง

43 บุรีรัมย เมือง อบต.เสม็ด นางภิรมยรัตน เกียรติธนบดี

44 บุรีรัมย กระสัง อบต.สูงเนิน น.ส.ภัทรานิษฐ บุญเถิง

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

46 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี อบต.ดอนยายหนู น.ส.จรรยา กึ่งเล่ียน

47 ปราจีนบุรี เมือง อบต.เนินหอม นายเพชรรัตน สมบัติมี

48 ปราจีนบุรี เมือง อบจ.ปราจีนบุรี นายมงคล เชิดโกทา

49 พระนครศรีอยุธยา วังนอย อบต.สนับทึบ น.ส.เสาวลักษณ อบรมชอบ

50 พังงา ตะกั่วปา อบต.บางนายสี น.ส.ณัฏฐณิชา ปริยเมธานัยน

51 พัทลุง เมือง อบต.นาโหนด น.ส.วลัยลักษณ เมืองสง

52 พิจิตร วังทรายพูน อบต.หนองพระ น.ส.สุพรรณษา นนทะพัฒน

53 พิจิตร เมือง อบต.ปามะคาบ น.ส.กนกพรรณ เจริญจิตร

54 พิษณุโลก เมือง อบต.บานกราง น.ส.จันทิรา อินอวม

55 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ทับยายเชียง น.ส.วรุณยพันธ ทองทุม

56 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ทับยายเชียง น.ส.ดลฤดี ออนดาบ

57 พิษณุโลก เมือง อบต.งิ้วงาม น.ส.สมพร โพธิ์ดง

58 เพชรบุรี ชะอํา อบต.บางเกา นางอรณี มูลหญาแพรก
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59 เพชรบูรณ เมือง อบต.นาปา นางศิริขวัญ เจะดอเลาะ

60 แพร สอง อบต.แดนชุมพล น.ส.ชุลีรัตน อุตรอินทร

61 แพร เมือง ทต.ทุงโฮง นางนันทนิจ บอยด

62 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ดอนกลาง น.ส.วิลัยจิตร เสนาราช

63 ยโสธร ไทยเจริญ อบต.น้ําคํา จาเอกสุรชัย คําใส

64 ยะลา ยะหา อบต.ทาโระ น.ส.อมรรัตน สําเภาทอง

65 ยะลา บันนังสตา ทต.บันนังสตา น.ส.อุษาวดี บุญลอม

66 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.ปาสังข นางสุกัญญา สังกะสิงห

67 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.วังหลวง น.ส.สุกัญญา พิมพิลา

68 รอยเอ็ด เสลภูมิ อบต.วังหลวง นางสะใบแพร ทศวัฒน

69 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.เมืองหงส นายอรชุน ชิณหงส

70 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.มะอึ นางปยะมาศ ดวงพายัพ

71 ระยอง เมือง อบต.แกลง น.ส.นิภาวรรณ ทับอุไร

72 ระยอง เมือง อบต.แกลง น.ส.เครือมาศ คมสัน

73 ระยอง เมอืง อบจ.ระยอง น.ส.ธัญลักษณ จันทรเนตร

74 ราชบุรี เมือง ทต.หลุมดิน น.ส.สุกัญญา แสนพยุง

75 ลพบุรี โคกสําโรง ทต.โคกสําโรง นางณัฐธิดา ภูกล่ิน

76 ลพบุรี ทาวุง ทต.ทาโขลง นายกิตติพงษ พันเฉย

77 ลพบุรี ทาวุง ทต.ทาโขลง น.ส.อัมภาพร อยูเจริญ

78 ลําปาง สบปราบ ทต.สบปราบ น.ส.ภัทรพร บวรวัฒนะ

79 ลําพูน เมือง อบจ.ลําพูน นายสุชีพ บัวพรสวรรค

80 ศรสีะเกษ อุทุมพรพิสัย อบต.กําแพง น.ส.จันทราพร ไชยโคตร

81 ศรีสะเกษ วังหิน อบต.ดวนใหญ นางดารุณี บึงไกร

82 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.บานตาย นางสุภาลักษณ ทยาธรรม

83 สกลนคร สวางแดนดิน ทต.พันนา น.ส.กรวรรณ พรหมศิริ

84 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.สวางแดนดิน นายสุรชาติ มุสิกะพันธ

85 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางกอบัว น.ส.นพมาศ ทองสุข

86 สมุทรสงคราม เมือง อบต.คลองโคน น.ส.ศุภรดา บุตรธงชัย

87 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.หนองแก นางชิดชนก โรจนนิติ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธสําหรับ อปท.  รุนที่ 10

ระหวางวันที่   17   -   21   สิงหาคม  2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

88 สระบุรี เมือง อบต.ดาวเรือง น.ส.ปารีณา อินทรเพชร

89 สระบุรี เสาไห อบต.บานยาง น.ส.รัตติกาล เทือกชัยคํา

90 สระบุรี วังมวง ทต.วังมวง นางเบญจมาศ วงศรุง

91 สระบุรี ดอนพุด  ทต.ดอนพุด นางสุนันท กลํ่าธัญญา

92 สิงหบุรี บางระจัน อบต.บานจา น.ส.ภัทรากรณ ชาวสวน

93 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.นาเชิงคีรี น.ส.สุภารัตน สวนสาร

94 สุราษฎรธานี พระแสง อบต.สินเจริญ น.ส.เมษา เนาวพันธ

95 หนองคาย บึงกาฬ ทต.วิศิษฐ น.ส.วนิดา เกษางาม

96 หนองคาย บึงกาฬ ทต.หนองเข็ง นายอนุวัฒน ไชยนต

97 อํานาจเจริญ เมือง อบต.กุดปลาดุก นายสมพร บูระพันธ

98 อุดรธานี กุมภวาป อบต.สีออ นางสุธาทิพย วัดแสงศรี

99 อุดรธานี สรางคอม ทต.สรางคอม น.ส.กฤตยา กาโยดม

100 อุทัยธานี ลานสัก อบต.ระบํา น.ส.สมเกียรติ แกวกัญหา

101 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.เอือดใหญ น.ส.วิไลลักษณ นันทะโคตร

102 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม อบต.เอือดใหญ น.ส.เพ็ญประภา พูนสุข

103 อุบลราชธานี มวงสามสิบ บต.หนองเมือง น.ส.วรรธนะ อุดมศรี

104 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โนนกุง นายชัยยศ แดนดี

105 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ดอนจิก น.ส.บรรทนา สุธรรมจิตร



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ คลองทอม อบต.พรุดินนา นางภาวนา คงสุข

2 กระบี่ คลองทอม อบต.พรุดินนา น.ส.ระวิวรรณ รักใหม

3 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.ดอนเจดีย นางณัฏยา สอนใจ

4 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ชองลม น.ส.อารีวรรณ มิตสันเทียะ

5 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ชองลม น.ส.นุดชรี สุดไทย

6 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.แมลาด นายณรงค เขียนนอย

7 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.บานดอน นางบุปผา มาตรสงคราม

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

9 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ทาตําหนัก น.ส.ชุติกาญจน จํานงกูล

10 นครพนม นาหวา อบต.ทาเรือ นางเพชรรัตน ธรรมวงศ

11 นครราชสีมา แกงสนามนาง อบต.บึงพะไล น.ส.มนิตศรา พึ่งโคกสูง

12 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงใส น.ส.ทิพยสุดา มาลารัตน

13 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุงใส นางสุดาพร ขุนหลัด

14 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ทองเนียน นางศิราภรณ ณ นคร

15 บุรีรัมย บานกรวด ทต.ตลาดนิคมปราสาท นางสิริวดี เทียนทอง

16 บุรีรัมย บานกรวด ทต.ตลาดนิคมปราสาท นางรัตนา นุตโร

17 ปราจีนบุรี เมือง ทต.โคกมะกอก นางชิสาพัชร ฤกษะเสน

18 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ นางบาดารียะ อีซอ

19 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ น.ส.จิราภรณ อินทรสกุล

20 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ นางสุรัยนี กาซอ

21 ปตตานี โคกโพธิ์ อบต.นาเกตุ นางนฤมล แดงเย็น

22 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต.อรัญญิก น.ส.ยุวดี เริงสุชล

23 พังงา กะปง ทต.ทานา น.ส.นภาพร สนธิศักดิ์

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

25 แพร เมือง อบต.บานถิ่น นางอัญจีรา สัญญา

26 ภูเก็ต ถลาง อบต.เทพกระษัตรี น.ส.กิตตินา ล่ิมทอง

27 ภูเก็ต ถลาง อบต.เทพกระษัตรี น.ส.ณัฐกฤตา อักษรกูล

28 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนราษี นางรัศมี โยอาศรี

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 21

ระหวางวันที่   24   -   28  สิงหาคม  2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี รุนที่ 21
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29 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาย อบต.น้ําใส นางนิศากร ศิริวัฒนศักดิ์

30 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง นางภัสสร แกวโกมล

31 ระยอง บานฉาง ทม.บานฉาง น.ส.ชาสินี แซตั้ง

32 ระยอง นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม น.ส.ลักษขณา จําศรี

33 ราชบุรี เมือง อบต.พิกุลทอง นางอารี เสาธง

34 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ขุนพิทักษ น.ส.ภาวิณี ตันตระกูล

35 ลําปาง สบปราบ อบต.สบปราบ น.ส.กานดา ยะชะระ

36 ลําพูน บานโฮง ทต..ศรีเตี้ย น.ส.นิรชา ใจจูณ

37 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต.โนนสูง นางนิศรา เขมนเขตกิจ

38 สตูล ควนโดน ทต.ควนโดน น.ส.อัชรียะ เกปน

39 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.ปางิ้ว นางจิราพร นวลทรง

40 อางทอง ปาโมก อบต.โผงเผง นายพรธนาสิทธิ กิจเจริญถาวรชัย

41 อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง นางเบญจวรรณ ยาตรา

42 อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์

43 อุตรดิตถ ลับแล อบต.ฝายหลวง นางอุบลวรรณ สุนปุย

44 อุตรดิตถ ลับแล อบต.ฝายหลวง นางอุบลวรรณ สุนกุย



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ชื่อสกุล หมายเหตุ

1 กระบี่ คลองทอม อบต.พรุดินนา นายพิศาล สมหวัง

2 กระบี่ ปลายพระยา ทต.ปลายพระยา นายณรงคชัย เบียดตะคุ

3 กระบี่ คลองทอม อบต.เพหลา นายอดิสรณ แกวลูก

4 กระบี่ คลองทอม อบต.เพหลา นายสําราญ จันทรเพชร

5 กระบี่ เมือง อบจ.กระบี่ นายวิเชษฐ หนูรอด

6 กระบี่ เมือง อบจ.กระบี่ นายสุเมธ ขุนศรี

7 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.พระแทน นายสิทธิพร อํ่าพันธุ

8 กาญจนบุรี เมือง อบต.หนองบัว นายทวีพงษ พิศูนจ

9 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ อบต.หวยเขยง นายศรีสุข ลิมปยะกุล

10 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร น.ส.กัญจนา กระบวนศรี

11 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร นายมาโนช ธัญญเจริญ

12 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต.เพชรชมภู น.ส.รุงรัตนา ทุงโพธิ์ตระกูล

13 กําแพงเพชร คลองลาน ทต.คลองลานพัฒนา นายวิฑูรย ตาคํา

14 จันทบุรี สอยดาว อบต.ทรายขาว นายบัญชา ปยารมย

15 จันทบุรี มะขาม อบต.ฉมัน น.ส.สุปราณี บํารุงบาน

16 จันทบุรี ขลุง ทม.ขลุง นายธนเดช สินตานนท

17 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.เขมิกา เอี่ยมอักษร

18 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา นายชัยชาญ ใหมศาสตร

19 ชลบุรี บานบึง อบต.หนองไผแกว นายอนันต สัจธรรม

20 ชลบุรี บานบึง อบต.หนองไผแกว นายอภินันท สุธาประเสริฐ

21 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานยาง นายเอกรัฐ จันทรเสม

22 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.บานเจียง นายโยธิน นัดกิ่ง

23 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต.แหลมทอง นายโกวิทย ฤทธิ์จรูญ

24 เชียงราย เวียงชัย อบต.ดอนศิลา นายวีระศักดิ์ ชุมมวล

25 ตรัง นาโยง อบต.ชอง นายสุพจน แกนจัน

26 ตรัง นาโยง อบต.ชอง นายสถาพร ชัยเพชร

27 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร นายวีระพันธ ปนทอง

28 ตราด เมือง อบต.หวยแรง นายสงกรานต เวชสิทธิ์

29 ตาก แมสอด อบต.แมปะ นายรณกฤต บุญออย

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบกอสราง(Autocad for Window)ข้ันพื้นฐาน   รุนที่ 11

ระหวางวันที่    24   -   28   สิงหาคม   2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ช่ือ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบกอสราง(Autocad for Window)ข้ันพื้นฐาน   รุนที่ 11

ระหวางวันที่    24   -   28   สิงหาคม   2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

30 ตาก เมือง ทม.ตาก นายเทวินทร จูกัณฑา

31 ตาก เมือง ทม.ตาก นางอนุชา เจียมศิริ

32 ตาก เมือง ทม.ตาก นายวีรศักดิ์ ปานประยูร

33 ตาก สามเงา อบต.สามเงา นายธีระ กอนแกว

34 นครปฐม เมือง อบต.ถนนขาด นายพนม เพชรแอ

35 นครปฐม เมือง อบต.บอพลับ นายวิทยา จิตรแกวดี

36 นครพนม นาหวา อบต.ทาเรือ นายวีระชัย ไชยมาโย

37 นครราชสีมา พิมาย อบต.ดงใหญ นายพยุง เขมนเขตกิจ

38 นครราชสีมา โนนไทย อบต.สําโรง นายอนันต เกตุใหม

39 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ทาดี นายหัตดชัย ชิณเดช

40 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ลานสกา นายธีรศกัดิ์ ชตารัตน

41 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.บานตูล นายไชยวัฒน นุยจินดา

42 นครสวรรค เมือง อบต.บานแกง นายอนุวิชย ไชยสิทธิ์

43 นครสวรรค ลาดยาว อบต.หนองยาว นายนที สังขคิด

44 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.ตาสัง นายโชติวัฒน เมืองนาคิน

45 นครสวรรค บรรพตพิสัย อบต.ดานชาง นายสมชาย หิริโอ

46 นครสวรรค ทาตะโก อบต.พนมเศษ นายมนัส ปญญาทิพย

47 นครสวรรค แมวงก อบต.วังซาน นายสุเมธ เรืองฉาย

48 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นายศุภชัย บุญเนาว

49 บุรีรัมย นางรอง อบต.กานเหลือง นายรัชต เขตรัมย

50 บุรีรัมย หนองกี่ อบต.โคกสวาง นายสรายุทธ งามธงไชย

51 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทม.หัวหิน นายสหรัตน ภักดิ์ไพโรจน

52 ประจวบคีรีขันธ เมือง ทต.กม.5 นายภูวิช จันทรักษา

53 ปราจีนบุรี กบินทรบุรี อบต.วังทาชาง นายกมล เวชศรี

54 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.บางนมโค นายสุทธินันท สุขใจ

55 พังงา ตะกั่วทุง ทต.โคกกลอย นายวิวัฒน สิทธิพรหม

56 พังงา ตะกั่วทุง ทต.โคกกลอย นายสามารถ มาราสา

57 เพชรบูรณ เมือง อบต.นาปา น.ส.ศิโรรัตน การกิ่งไพร

58 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ลาดแค นายทรงชัย กลํ่าสิน
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59 เพชรบูรณ ชนแดน อบต.ลาดแค นายปญจะ กอนปน

60 แพร เดนชัย อบต.ปงปาหวาย นายอดิเรก วรรคตอน

61 ยะลา รามัน อบต.ตะโละหะลอ น.ส.อารีย เหลือจันทร

62 รอยเอ็ด โพนทอง อบต.โคกกกมวง นายกฤษณพงษ ขัติยนนท

63 ระนอง ละอุน อบต.ละอุนเหนือ นายวัชรพล ดูงาม

64 ราชบุรี เมือง ทม.ราชบุรี นางสุทิณา กสิผล

65 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ตาหลวง นางคงฤทธิ์ รัตนบํารุง

66 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.ตาหลวง นายลิขิต สวางพื้น

67 ราชบุรี ปากทอ อบต.ดอนทราย น.ส.ภัคกร จันทรหอม

68 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.โคกสําโรง นายบรรเทิง ภูพวง

69 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว นายชัยมงคล ดวงดี

70 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว นายเอลวิส ปาทอง

71 เลย ปากชม อบต.ชมเจริญ นายอาทิตย อุนแกว

72 เลย ปากชม อบต.หวยบอซืน นายสีหราช แสงทอง

73 สงขลา เมือง ทต.เขารูปชาง นางหทัยรัตน พุทธาโร

74 สตูล ควนโดน ทต.ควนโดน นายสานต หลีเส็น

75 สตูล ควนโดน ทต.ควนโดน น.ส.บังทิพย งามศิริ

76 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย อบต.ในคลองปลากด นายกฤษณา มากเต

77 สมุทรปราการ บางบอ ทต.คลองดาน นายพิเชษฐ สุมาลย

78 สมุทรปราการ บางบอ ทต.คลองดาน นายฉัตรชัย แจมใส

79 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ทต.แหลมฟาผา นายปริญญา วัฒนา

80 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว นายสวัสดิ์ เสถียร

81 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง นายอธิชาติ เกิดเอี่ยม

82 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง พ.จ.อ.พิชัย อํ่าชิต

83 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.โรงหีบ นายชัยพฤกษ ณ บางชาง

84 สระบุรี เมือง อบต.โคกสวาง นายธันยพล เอี่ยมวิไล

85 สระบุรี แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว นายดอกรัก บัวไข

86 สระบุรี เมือง อบจ.สระบุรี นายจิรพล บุญเลิศ

87 สิงหบุรี คายบางระจัน อบต.หนองกระทุม นายฤทธิรงค มวงทิม
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88 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.นาทุง นายพงศธร เรืองนวล

89 สุโขทัย เมือง ทต.เมืองเกา นายอนุรักษ เรืองเดช

90 สุโขทัย เมือง อบต.ปากพระ นายวีระชัย วุฒิ

91 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม อบต.น้ําหัก นายสันติชัย สมเขาใหญ

92 สุรินทร เมือง อบต.บุฤาษี ส.อ.ศุภศร ไชยพร

93 สุรินทร เมือง อบต.เฉนียง นายธวัชชัย สุกิมานิน

94 อางทอง ปาโมก อบต.โผงเผง นายธนกร วัฒนากลาง

95 อางทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หัวตะพาน นายคมสันต อารีภักดิ์

96 อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง นายพงษเทพ จันทรใบ

97 อุทัยธานี บานไร อบต.ทัพหลวง นายสมหมาย พรตระกูลพิพัฒน

98 อุทัยธานี บานไร อบต.ทัพหลวง นายวิหาร ขํากลํ่า
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1 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.ธัญญา น.ส.พรทิภาร ชัยนาเพิ่ม

2 กาฬสินธุ ยางตลาด ทต.หัวนาคํา นางวลัยลักษณ สาริกะภูติ

3 ขอนแกน เมือง อบต.ศิลา นางรักเล ปาละสานต

4 จันทบุรี มะขาม อบต.ทาหลวง นายประเดิม แพทยรังษี

5 จันทบุรี ทาใหม อบต.คลองขุด นางชเนตตี รินทอง

6 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ประภากร สุภาวกุล

7 ชลบุรี เกาะจันทร อบต.เกาะจันทร นายอภิชาติพงศ กิตยพิพิธ

8 ชลบุรี บานบึง อบต.หนองไผแกว น.ส.เกศริน อินทรเพชร

9 เชียงราย แมลาว ทต.ปากอดํา น.ส.สมปรารถนา บุญยืน

10 เชียงราย เมือง อบต.รอบเวียง นายประทีป วงศไชย

11 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม นางอําพร ขันแกว

12 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม น.ส.วารินทร ไชยแกว

13 เชียงใหม เมือง อบจ.เชียงใหม นางศศิมา ศรีบรรเทา

14 ตาก บานตาก อบต.ทองฟา นายวิเชียร สมรักษ

15 ตาก แมระมาด อบต.ขะเนจื้อ นายสรอรรฆ ตองปู

16 ตาก แมระมาด อบต.แมระมาด น.ส.วริษฐา อุทโธ

17 ตาก เมือง ทม.ตาก น.ส.ณัฏฐิรา กองจิว

18 ตาก เมือง ทม.ตาก น.ส.โสภิดา สารภี

19 นครปฐม นครชัยศรี อบต.บางแกวฟา นายชัยวัตร มีทรัพยหลาย

20 นครปฐม เมือง อบต.บอพลับ น.ส.นวลวรรณ วัชนุภาพร

21 นครปฐม สามพราน อบต.ยายชา น.ส.เกวลิน จันทรประยูร

22 นครพนม ทาอุเทน อบต.พะทาย นายกนิษฐ อามาตมุลตรี

23 นครราชสีมา คง อบต.เมืองคง น.ส.เกศริน ทิพยรักษา

24 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.กุดจิก นางพรพรรณ วิศรุตการย

25 นครราชสีมา พิมาย อบต.ในเมือง นายกฤษณติทัช เดชวรรณ

26 นครราชสีมา สีคิ้ว อบต.สีคิ้ว นางศุภวรรณ กัญญพิลา

27 นครราชสีมา ครบุรี อบต.มาบตะโกเอน นายแสวง สุขวิเศษ

28 นครศรีธรรมราช ครบุรี อบต.จระเขหิน นายพัฒนพงศ ไชยศรี

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูลและการจัดทําแผน  รุนที่ 16
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29 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ทองเนียน นายจักรกฤษณ อังคณานนท

30 นครสวรรค ชุมแสง อบต.ทับกฤช นางสุภาวดี เนียดนัด

31 นครสวรรค ลาดยาว อบต.ลาดยาว พ.จ.อ.สาคร บุญประจันทร

32 นนทบุรี บางใหญ อบต.บางเลน น.ส.ธนพร เหมือนแก

33 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.กาวะ น.ส.อาบีบะ สาแม

34 นราธิวาส ระแงะ อบต.มะรือโบตก นางสุนิดา สะมะแอ

35 นาน แมจริม อบต.หนองแดง นายจรัญ นุราช

36 บุรีรัมย หนองกี่ อบต.เมืองไผ นายบุญยงค หลักบุญ

37 บุรีรัมย หนองหงส อบต.เสาเดียว น.ส.นิธินันท พิชิตศรีวงศ

38 บุรีรัมย หวยราช ทต.หวยราช จาเอกณัฐวุฒิ แทนคํา

39 บุรีรัมย บานกรวด ทต.ตลาดนิคมปราสาท นางธัญวรัตน เพ็งประโคน

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

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

42 ปทุมธานี ลําลูกกา ทต.ลําลูกกา นางลัดดา นาคบาง

43 ปราจีนบุรี เมือง อบต.โคกไมลาย นายวชิระพันธ กิตติปญญาวงษ

44 ปราจีนบุรี เมือง ทต.โคกมะกอก น.ส.จิราภรณ สุบุตรดี

45 ปตตานี โคกโพธิ์ ทต.โคกโพธิ์ น.ส.สุธาทิพย ใหมชุม

46 ปตตานี ไมแกน อบต.ดอนทราย นายดํารง สาลิ่มคาน

47 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อบต.ทาตอ น.ส.วรัญญา เปาริบุตร

48 พะเยา เชียงคํา อบต.หยวน นายบุญโชค งามนอก

49 พะเยา เมือง อบจ.พะเยา นายสมบัติ เซี่ยงเห็น

50 พะเยา เมือง อบจ.พะเยา น.ส.สุรีย ขันกิ่ง

51 พะเยา เมือง อบจ.พะเยา นางอัมภาวัน ผัดวงศ

52 พังงา ทับปุด อบต.บางเหรียง น.ส.วิมลมาศ เชยกีวงศ

53 พิจิตร เมือง ทต.วังกรด นางคติพร วรรณลักษณ

54 พิษณุโลก วังทอง อบต.พันชาลี น.ส.หทัยรัตน ทรงอยู

55 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก น.ส.จําเรียง คดคง

56 พิษณุโลก วัดโบสถ อบต.ทางาม น.ส.ศิริรัตน จันทรรักษ
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57 พิษณุโลก วังทอง อบต.วังทอง น.ส.ณัฐนันท ยอดนิโรจน

58 เพชรบูรณ หนองไผ อบต.ทาแดง น.ส.พิชยานันต เพียสมบัติ

59 ภูเก็ต ถลาง อบต.ปาคลอก นายศักดิ์ชาย สุภาพบุรุษ

60 ภูเก็ต ถลาง อบต.ปาคลอก น.ส.ละออศิริ ขุนทอง

61 ภูเก็ต เมือง ทต.วิชิต น.ส.จันทรจิรา มุรแกว

62 มหาสารคาม เมือง ทม.มหาสารคาม นายสุขสรร อนุแกนทราย

63 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.ปาแป วาที่ร.ต.หญิงชญานี แนนอุดร

64 แมฮองสอน ขุนยวม อบต.เมืองปอน นางวรัทยา พรมชาติ

65 ยะลา กาบัง อบต.บาละ น.ส.นันทิดา ไชยลาภ

66 ระยอง บานคาย อบต.หนองละลอก นายพงษพิพัฒน ปานงาม

67 ระยอง บานคาย อบต.บางบุตร นายสาโรจน แผนสุวรรณ

68 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต.สวนผ้ึง น.ส.กนกวรรณ บางหลวง

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

70 ราชบุรี ปากทอ อบต.วังมะนาว นายอุกฤษณ กรับทอง

71 ลพบุรี บานหมี่ อบต.โพนทอง นางอัญญาดา ประสพศรี

72 ลพบุรี ทาหลวง อบต.หัวลํา น.ส.โสรดา ศาลางาม

73 ลพบุรี เมือง ทต.ทาศาลา นางชนมพิชา เกิดแกว

74 ลําพูน เมือง อบต.ปาสัก น.ส.ทิพวัลย มานะศักดิ์

75 ลําพูน เมือง อบจ.ลําพูน วาที่ร.ต.ชลิต ศรีจันทรแกว

76 เลย วังสะพุง อบต.ผานอย นายพิเชตร ศรีเมือง

77 สกลนคร คําตากลา ทต.คําตากลา นางรจนา ลูกจันทร

78 สกลนคร หงัโคน อบต.มวงไข นางนันทชพร กาญบุตร

79 สงขลา สิงหนคร ทม.สิงหนคร นางปทมา เชาวทอง

80 สงขลา ควนเนียง อบต.รัตภูมิ นายวีระชัย หมวดดํา

81 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง นายโกสินทร คงมั่น

82 สมุทรสงคราม เมือง ทม.สมุทรสงคราม น.ส.ธันยรัตน ทองเอื้อ

83 สระแกว อรัญประเทศ อบต.คลองน้ําใส นางสุพรรษา แกวคุณ

84 สระแกว อรัญประเทศ อบต.บานดาน น.ส.ณัชชินี พลดงนอก



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

รายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูลและการจัดทําแผน  รุนที่ 16

ระหวางวันที่    31 สิงหาคม    -    4 กันยายน  2552

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ

85 สระบุรี เสาไห ทต.เสาไห น.ส.อัญชลี มาเพชร

86 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.หนองแก นางศิยาภรณ ขุนดอนมณแสง

87 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.บางเลน นายศักรินทร ศรีสวัสดิ์

88 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ ทต.หนองหญาไซ นางพัสกร บูรณากาญจน

89 สุราษฎรธานี บานนาสาร อบต.เพิ่มพูนทรัพย นายเมธี ปล้ืมมงคล

90 สุรินทร เมือง ทม.สุรินทร นางรุงลาวัลย บุญเปลง

91 สุรินทร ศีขรภูมิ อบต.ระแงง น.ส.ณัฐวดี ศรีมาลา

92 หนองคาย เซกา อบต.ซาง น.ส.พรศรี เขื่อนพงษ

93 อุดรธานี บานดุง ทม.บานดุง น.ส.กริษฐา ศรีหาวงศ

94 อุดรธานี วังสามหมอ อบต.บะยาว น.ส.สาวิตรี กัญญะบุญ

95 อุดรธานี เพ็ญ ทต.บานธาตุ นายคณากรณ กอเดช

96 อุดรธานี นายูง อบต.นาแค น.ส.พิมภิกุล ศรีกระทุม

97 อุดรธานี ประจักษศิลปาคม อบต.นามวง น.ส.นันทกานต พรมภักดี

98 อุทัยธานี บานไร อบต.ทัพหลวง น.ส.ธิมาพร หอมบุญ

99 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสรางตนเองฯ น.ส.วิภาพร สุมมาตย

100 อุบลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสรางตนเองฯ น.ส.วัชรี บุญกล
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1 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.อุโลกส่ีหมื่น จ.อ.วรเศรษฐ ชาญฤทธิ์นรีกุล

2 กาญจนบุรี สังขละบุรี ทต.วังกะ นายยุทธศักดิ์ เชียงทอง

3 กาญจนบุรี สังขละบุรี ทต.วังกะ นายทรงประสิทธิ์ เทวา

4 กาฬสินธุ คํามวง อบต.ดินจี่ นายวิชัย การถัก

5 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.แมลาด น.ส.นิตยา สีปา

6 จันทบุรี นายายอาม ทต.นายายอาม นายสุภาพ วงศกันยา

7 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.บึงน้ํารกัษ นายทวีศักดิ์ มัสเยาะ

8 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว อบต.บึงน้ํารักษ น.ส.ศิริรัตน เข็มทอง

9 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.บางเตย นางสไบแพร หอมตา

10 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว ทต.ดอนฉิมพลี นายพงศพันธ สุขรา

11 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ชมพูนุท ชูกิต

12 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ชลธิชา นพโสภณ

13 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.หนองเหียง นางระมูล ดุษฏีกุล

14 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.หนองเหียง น.ส.อรพรรณ พรมเต็ม

15 ชลบุรี พานทอง อบต.บางนาง น.ส.วาสนา อ่ําเจริญ

16 ชลบุรี พานทอง อบต.บางนาง นายเฉลิมพล บุญเรือง

17 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง นางอัญชลี สิทธิ

18 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง นางรุงอรุณ เอี่ยมพุกษ

19 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง นายนันทัช สุชิรณวงษ

20 ชัยนาท มโนรมย ทต.หางน้ําสาคร น.ส.สุกัญญา แกวฉาย

21 ชัยนาท มโนรมย ทต.หางน้ําสาคร น.ส.ภัทรา เดชบุญ

22 ชัยภูมิ บานเขวา อบต.ภูแลนคา นางบังอร เจือกุดขมิ้น

23 ชัยภูมิ บานแทน ทต.บานแทน นายสุขทัศน ปอมสุวรรณ

24 ชุมพร พะโตะ ทต.พะโตะ นางธันยากร นิลเดชา

25 ชุมพร พะโตะ ทต.พะโตะ น.ส.พรรณทิพย เล่ือนฉวี

26 ชุมพร ปะทิว ทต.ปะทิว น.ส.พรทิพย จงเจริญ

27 ตรัง ปะเหลียน อบต.เกาะสุกร น.ส.พิชดา ชวยชาง

28 ตราด เขาสมิง อบต.แสนตุง นายณัฐพนธ ล้ีนาวามงคล

29 ตราด คลองใหญ ทต.หาดเล็ก น.ส.ณัญพร ขาวโพธิ์พระ

รายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรการแกปญหาบนเครื่อง PC  เบ้ืองตน  รุนที่ 12

ระหวางวันที่   31  สิงหาคม -  4  กันยายน 2552 

ณ โรงแรมชาลีนา   ถนนรามคําแหง   เขตบางกะป   กรุงเทพ ฯ
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30 ตราด คลองใหญ ทต.หาดเล็ก นางรสสุคนธ ถาวงษกลาง

31 ตาก ชุมพวง อบต.โมโกร นายขวัญชัย เกตุแกว

32 นครนายก บานนา อบต.ปาขะ นายวัฒนะ ฤทธิเดช

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

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

35 นครปฐม สามพราน อบต.คลองใหม น.ส.เมตตา ลุยทอง

36 นครราชสีมา ปากชอง อบต.จันทึก น.ส.อรทัย จันทรพงษ

37 นครราชสีมา ปากชอง อบต.จันทึก นายจรูญ ตรงดี

38 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.สูงเนิน นายชุมพล หนสงูเนิน

39 นครราชสีมา ปากชอง อบต.วังกะทะ น.ส.ฐานิดา ทองยอน

40 นครราชสีมา ปากชอง อบต.จันทึก น.ส.อรทัย จันทรพงษ

41 นครราชสีมา ปากชอง อบต.จันทึก นายจรูญ ตรงดี

42 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.ชุมพวง นายดิษฐศรินทร บุญเอก

43 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ทาเสม็ด นางนัยนกานต ศรีณวัฒน

44 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต.เขาพระบาท นายวิวัฒนศักดิ์ แขกไทย

45 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี นายเวชยันตร สุขสวย

46 นราธิวาส แวง อบต.แวง นางพนารัตน บุญชูชวย

47 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.กาวะ น.ส.อาบีบะ สาแม

48 นราธิวาส แวง อบต.กายูคละ นายมูฮําหมัดซู ดอเลาะ

49 นาน เมือง อบจ.นาน น.ส.ทิพยวิมล แกวหลา

50 นาน นาหมื่น อบต.เมืองลี นางอรสา ศรีแกว

51 บุรีรัมย กระสัง อบต.สูงเนิน น.ส.ประกายแกว ผาอินทร

52 บุรีรัมย นาโพธิ์ ทต.นาโพธิ์ น.ส.ถาปนิก นันทอง

53 ปทุมธานี เมือง อบต.บานกระแชง จ.อ.อมฤต ธาตุมณี

54 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี ทต.กุยบุรี นายนิพนธ ภมรสูตร

55 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน น.ส.นิตยา บูและ

56 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองตะเคียน นางมารีณี บุญรอด

57 พิจิตร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก นายเอนกพงษ ล้ิมพิพัฒนชัย

58 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.พญาวัง นายทักษิณ บุญซํา
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59 เพชรบูรณ เมือง อบต.นาปา นายนิกร เสือดี

60 เพชรบูรณ วิเชียรบุรี อบต.น้ํารอน น.ส.พัชรี คําผา

61 เพชรบูรณ เขาคอ ทต.แคมปสน น.ส.แสงเดือน บัวเพ็ง

62 เพชรบูรณ เขาคอ ทต.แคมปสน น.ส.นันทภัค คํามี

63 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข นางรัชนีย ศรีสมบัติ

64 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข น.ส.ภัทรพร ชมภูมิ่ง

65 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ดอนกลาง นายสุนันท วรรณภักดี

66 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ดอนกลาง นายสุนันท วรรณภักดี

67 มุกดาหาร เมือง อบต.คําปาหลาย น.ส.วัชภาภรณ แสนตางใจ

68 ยะลา รามัน อบต.เกะรอ นายมะสาตา สาและ

69 ระยอง เมือง ทต.แกลงกะเฉด น.ส.วรณัน สรรเสริฐ

70 ระยอง เมือง ทต.ทับมา นายจีรศักดิ์ หาวิเชียร

71 ลพบุรี ลําสนธิ อบต.กุดตาเพชร นายปฏิภาณ เหลาผา

72 เลย ปากชม ทต.ปากชม นางภาพิมล ชุมพร

73 เลย ปากชม ทต.ปากชม น.ส.ปาหนูัน มีบุ

74 เลย ปากชม ทต.ปากชม นายชาญเดช พิมใจ

75 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.หนองแกว นายเอกพล ทองงอก

76 ศรีสะเกษ กันทรารมย อบต.หนองแกว น.ส.อารีรัตน ชัยจันทร

77 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ อบต.หนองมา นายธนวิชญ ขันโอ

78 ศรีสะเกษ พยุห ทต.พยุห นายเชิดชัย เหลืองทอง

79 สกลนคร เมือง อบต.โคกกอง น.ส.ณัฐกานต พีระธรรม

80 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ นายธวัช พลิคามิน

81 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางบอ น.ส.ปาริชาติ บุญประดิษฐ

82 สมุทรปราการ เมือง ทต.ดานสําโรง น.ส.ปาณิศา เหมือนอุย

83 สมุทรปราการ บางบอ อบต.เปร็ง นางรุงกานต รัตนแพร

84 สมุทรปราการ บางบอ อบต.เปร็ง น.ส.นาตยา บุตรบุญปน

85 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแกว นายรุงธรรม ธรรมรักษ

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

87 สระบุรี แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว นางสินีนารถ อํานาคะ
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88 สระบุรี แกงคอย อบต.ตาลเดี่ยว น.ส.สายรุง จักรพล

89 สระบุรี เมือง อบจ.สระบุรี นายพรชัย แกวบังวัน

90 สิงหบุรี พรหมบุรี ทต.บางน้ําเชี่ยว น.ส.แอน เพิ่มพูล

91 สิงหบุรี พรหมบุรี ทต.บางน้ําเชี่ยว นายธนิศรพล ขุนออน

92 สิงหบุรี เมือง ทม.สิงหบุรี นายสห สีนุชาติ

93 สุพรรณบุรี สามชุก อบต.วังลึก นายสมัชชา วงศนาคสงา

94 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.โคกชาง น.ส.วัลลภาภรณ โพธิ์จู

95 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.โคกชาง น.ส.อรทัย รัตนฤทธิยาภรณ

96 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม อบต.น้ําหัก นายกิติพล รชตะวณิชย

97 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ ทต.กาญจนดิษฐ นายพุฒิพงศ สุขประเสริฐ

98 อางทอง เมือง อบจ.อางทอง นางมนธิญา เกลี้ยงสะอาด

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

100 อุดรธานี กุดจับ ทต.ตาลเลียน จาเอกวุฒิชัย รัตนา
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