


























ลําดับ จังหวัด อําเภอ หมายเหตุ

1 กระบี่ เกาะลนัตา อบต. เกาะกลาง นาย ศรีเภา รุจิพชัรกลุ

2 กระบี่ เกาะลนัตา อบต. เกาะลนัตาน้อย นาย บน แจ่มใส

3 กระบี่ เกาะลนัตา อบต. คลองยาง นาย เจริญ หมดัแหย่

4 กระบี่ เกาะลนัตา อบต. ศาลาดา่น นาย สณัห์ วะเจดีย์

5 กาญจนบรีุ ศรีสวสัดิ์ อบต. หนองเป็ด นาย สําราญ วนัทอง

6 กาญจนบรีุ ศรีสวสัดิ์ อบต. แม่กระบงุ นาย ศภุกรณ์ วนัทรงกลู

7 กาญจนบรีุ ศรีสวสัดิ์ อบต. ท่ากระดาน นาย ไพบรูณ์ สวุรรณ์

8 กาญจนบรีุ ศรีสวสัดิ์ อบต. นาสวน นาย สมบรูณ์ พนัธ์พรหมมา

9 กาญจนบรีุ ศรีสวสัดิ์ อบต. เขาโจด ด.ต. สมรัก พรหมธนะ

10 กาฬสนิธุ์ ฆ้องชยั อบต. เหลา่กลาง นาย สขุ อนสุนธิ

11 กาฬสนิธุ์ ฆ้องชยั อบต. โนนศลิาเลงิ นาย ชาญณรงค์ นาชยัเร่ิม

12 กาฬสนิธุ์ ร่องคํา อบต. เหลา่อ้อย นาง สายเงิน ดอกบวั

13 กาฬสนิธุ์ กฉิุนารายณ์ อบต. บวัขาว นาง พรพรรณ จนัทรเจริญ

14 กาฬสนิธุ์ กฉิุนารายณ์ อบต. แจนแลน นาย วริาศ วรพนัธ์

15 กาฬสนิธุ์ กฉิุนารายณ์ อบต. กดุค้าว นาย อารยะ นางาม

16 ขอนแก่น หนองเรือ อบต. กดุกว้าง นาย ภาณวุฒัน์ แหวงจนัทกึ

17 ขอนแก่น หนองเรือ อบต. จระเข้ นาย โกมินทร์ ผยุชา

18 ขอนแก่น หนองเรือ อบต. โนนทนั นาย เจริญ บปุผา

19 ขอนแก่น หนองเรือ อบต. บ้านผือ นาย อทุยั โวหาร

20 ขอนแก่น หนองเรือ อบต. บ้านเม็ง นาย บํารุง บรุมย์ชยั

21 ขอนแก่น หนองเรือ อบต. หนองเรือ นาง อมรพนัธ์ มลูแก้ว

22 ฉะเชงิเทรา บางปะกง อบต. ท่าสะอ้าน นาย สนชยั แดงมี

23 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. หนองบวั นาย เชวงศกัดิ์ ประเสริฐ

24 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. หนองตีนนก นาย วลิาส สวุนิยั

25 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. แหลมประดู่ นาย ประโยชน์ เกิดขาว

ช่ือ - สกุลสังกัด

รายช่ือผ้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมคอมพวิเตอร์สําหรับผ้บริหารท้องถิ่นระดับสง ู ู ู (ฝ่ายการเมือง) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2553

ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรท้องถิ่น คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคัชมาตย์)
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26 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. บางกรูด นาย วทิยา สนิธารา

27 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. เทพราช นาย อานนท์ ชทูบัทิม

28 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. ดอนทราย นาย สรุพล สขุโขใจ

29 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. คลองขดุ นาย นิมิตร อยู่เจริญ

30 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. เกาะไร่ นาย สมเดช หร่ายมะณี

31 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ อบต. คลองประเวศ นาย รุ่ง ทองเกตแุก้ว

32 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต. เมืองเก่า นาย กมล ใหม่ก๋งลาย

33 ชยันาท มโนรมณ์ อบต. อูต่ะเภา นาย ชรินทร์ ภู่มัง่

34 ชยันาท วดัสงิห์ อบต. มะขามเฒ่า นาย เดชพนต์ ไชยาพงศ์พพิฒัน์

35 ชยันาท วดัสงิห์ อบต. บอ่แร่ นาย อทุร โสระฐิ

36 ชยันาท วดัสงิห์ อบต. หนองบวั นาย รังสวิฒุิ อนิทร์พรม

37 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต. ช่องสามหมอ นาย เสกสรรค์ จอสงูเนิน

38 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต. โนนสะอาด นาย ธิติ ศริิคณุ

39 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต. ยางหวาย นาย เกรียงไกร คลงัทอง

40 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต. ศรีสําราญ นาย ทรงศริิ นราพงษ์

41 ชยัภมูิ คอนสวรรค์ อบต. หนองขาม นาย อทุิศ จอมศรีกระยอม

42 ชมุพร ละแม อบต. ทุ่งคาวตั นาย ประหยดั เพง็จนัทร์

43 ชมุพร ทุ่งตะโก อบต. ช่องไม้แก้ว นาย วีระศกัดิ์ สวสัดวิงศ์์

44 ชมุพร สวี อบต. วสิยัใต้ นาย ชวลติ อาจหาญ

45 ชมุพร สวี อบต. เขาคา่ย นาย เทิดศกัดิ์ ขนอม

46 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต. ดอยฮาง นาย สงิห์ วงค์ตุ้ย

47 เชียงราย แม่ลาว อบต. บวัสลี นาย น้อย เตชะ

48 เชียงราย เวียงชยั อบต. เมืองชมุ นาย ทองคํา ปันตา

49 เชียงราย เวียงชยั อบต. ผางาม นาย ประสทิธ์ิ ศริิคําฟู

50 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง อบต. ดงมหาวนั นาย สงกรานต์ โสภามา



ลําดับ จังหวัด อําเภอ หมายเหตุช่ือ - สกุลสังกัด

รายช่ือผ้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมคอมพวิเตอร์สําหรับผ้บริหารท้องถิ่นระดับสง ู ู ู (ฝ่ายการเมือง) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2553

ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรท้องถิ่น คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคัชมาตย์)

51 เชียงราย เชียงของ อบต. ริมโขง นาย วทิวสั แซล่ี

52 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. ขีเ้หลก็ นาย อนิสอน โสภา

53 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. บ้านเป้า นาย สเุทพ เพช็รรัตน์

54 เชียงใหม่ แม่ริม อบต. โป่งแยง นาย วนั ม่วงมา

55 เชียงใหม่ แม่ริม อบต. แม่สา นาย อดุม เตจินะ

56 เชียงใหม่ สะเมิง อบต. ยัง้เมิน นาย จรัญ ใบพร้าว

57 เชียงใหม่ ฝาง อบต. โป่งนํา้ร้อน นาย ภาคณิ พนัธพุนิ

58 เชียงใหม่ ฝาง อบต. เวียง นาย วสนัต์ พรหม

59 เชียงใหม่ ฝาง อบต. สนัทราย นาย ธนวฒัน์ แสงสวุรรณ์

60 ตรัง เมืองตรัง อบต. นาตาลว่ง นาย ณฐัพงษ์ เนียมสม

61 ตรัง เมืองตรัง อบต. นาโต๊ะหมิง นาย ประมวล ยงประเดมิ

62 ตรัง เมืองตรัง อบต. นาท่ามใต้ นาย สมนกึ เพชรฤทธ์ิ

63 ตรัง เมืองตรัง อบต. นาท่ามเหนือ นาง ละมยั จนัทร์ฝาก

64 ตรัง เมืองตรัง อบต. นาพละ นาย ทวีศกัดิ์ สงชู

65 ตรัง เมืองตรัง อบต. นาโยงใต้ นาย ทวี คงบนั

66 ตรัง เมืองตรัง อบต. บางรัก นาย ชลตั สริุนทร์รัตน์

67 ตรัง เมืองตรัง อบต. บ้านควน นาย กดูานนั หลงัจิ

68 ตรัง เมืองตรัง อบต. บ้านโพธ์ิ นาย อํานวย กลางวงั

69 ตราด เมืองตราด อบต. ห้วงนํา้ขาว นาย อําพร แพทย์ศาสตร์

70 ตราด เมืองตราด อบต. ห้วยแร้ง นาย ประสทิธ์ิ สนุาตุ

71 ตราด เมืองตราด อบต. อา่วใหญ่ นาย รางวลั ขนัแข็ง

72 ตาก ท่าสองยาง อบต. แม่หละ นาย โสภณ ใจลงักา

73 ตาก ท่าสองยาง อบต. แม่สอง นาย เผดจ็ พนาลยัเจริญ

74 ตาก อุ้มผาง อบต. อุ้มผาง นาย วีระ ยอดเมือง

75 ตาก อุ้มผาง อบต. โมโกร นาย น่าน เตียมโม่ง
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76 นครนายก องครักษ์ อบต. คลองใหญ่ นาย อภิชาติ รักซ้อม

77 นครนายก องครักษ์ อบต. ชมุพล นาย ชยัณรงค์ มินศรี

78 นครนายก องครักษ์ อบต. บางลกูเสือ นาง ทรงธรรม ภิญโญ

79 นครนายก องครักษ์ อบต. บงึศาล นาย สมคดิ มิดดี ้

80 นครนายก องครักษ์ อบต. โพธิแทน์ นาย สม ขวญัสขุ

81 นครนายก ปากพลี อบต. โคกกรวด นาย มานชั ประสงค์ดี

82 นครพนม ธาตพุนม อบต. ดอนนางหงษ์ นาย เอก แสนสขุ

83 นครพนม ธาตพุนม อบต. นาถ่อน นาย เรือน พนัชนะ

84 นครพนม ธาตพุนม อบต. โพนแพง นาง พงษ์ศกัดิ์ พนาจนัทร์

85 นครพนม ธาตพุนม อบต. แสนพนั ร.ต.ต. ดวงจนัทร์ จนัทร์ศรี

86 นครพนม ธาตพุนม อบต. อุม่เหม้า นาย นิวตัร คํามงุคณุ

87 นครราชสีมา โนนไทย อบต. สายออ นาย เอม หอมสนัเทียะ

88 นครราชสีมา โนนไทย อบต. ถนนโพธ์ิ นาย สมบรูณ์ พพิฒัน์

89 นครราชสีมา โนนไทย อบต. บ้านวงั นาย สาํราญ กลุม่ค้างพลู

90 นครราชสีมา พระทองคํา อบต. สระพระ นาย ธนานนท์ ชช่ืูน

91 นครราชสีมา พระทองคํา อบต. หนองหอย นาย ธีรชยั ถ่อนสนัเทียะ

92 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต. กะเบียด นาย ธีระศกัดิ์ ศริิรัตน์

93 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต. ฉวาง นาย บญุธรรม รุ่งเรือง

94 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต. นาเขลียง นาย ทวีป ศรีชาย

95 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง อบต. สวนขนั นาย ไพรินทร์ ใยน้อย

96 นครศรีธรรมราช พปินู อบต. กะทนู นาย วรัิตน์ ริยาพนัธ์

97 นครศรีธรรมราช พปินู อบต. พปินู นาย สําเริง เดโช

98 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต. เนินศาลา นาย สามารถ เอมแสง

99 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต. หาดสงู นาย ศรีเทพ น่วมอนิทร์

100 นครสวรรค์ ชมุแสง อบต. โคกหม้อ นาย กฤษณะ สวุรรณฤทธ์ิ
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101 นครสวรรค์ ชมุแสง อบต. ทบักฤชใต้ นาย วเิชียร ชุ่มจิต

102 นครสวรรค์ ชมุแสง อบต. พนัลาน นาย อาวธุ แก้วมณีฉาย

103 นครสวรรค์ ชมุแสง อบต. พกิลุ นาย นิตย์ ผลจนัทร์

104 นราธิวาส ระแงะ อบต. กาลซิา นาย สมาน สอิ

105 นราธิวาส ระแงะ อบต. เฉลมิ นาย อบัดลุมานะ บือราเฮง

106 นราธิวาส ระแงะ อบต. บองอ นาย นอร์อาลมัย์ หะยีหมดั

107 นราธิวาส ระแงะ อบต. ปาโงสะไต นาย สกุรี ซเูฟียน

108 นราธิวาส ระแงะ อบต. มะรือโบตก นาย อาหามะ หะยีมะ

109 นราธิวาส จะแนะ อบต. ผดงุมาตร นาย กามาลดูนิ จนัทร์วเิศษ

110 น่าน ภเูพียง อบต. นํา้แก่น นาย พนิิตย์ จกัร์คํา

111 น่าน ภเูพียง อบต. ม่วงตีด นาย สมนกึ คําฝัน้

112 น่าน ภเูพียง อบต. ท่าน้าว นาย ราชญั ฝัน้หม่ืน

113 น่าน ภเูพียง อบต. ฝายแก้ว นาย วฒุไิกร ควงพกิลุ

114 น่าน ภเูพียง อบต. นาปัง นาย ล้วน สเรแสง

115 น่าน ภเูพียง อบต. เมืองจงั นาย พล ผกัผล

116 บรีุรัมณ์ หนองก่ี อบต. โคกสวา่ง นาย ยศ จมูเกษ

117 บรีุรัมณ์ หนองก่ี อบต. ท่าโพธิชยั์ นาย อรรถพล ดาโสม

118 บรีุรัมณ์ หนองก่ี อบต. โคกสงู นาย ลา บญุสม

119 บรีุรัมณ์ หนองก่ี อบต. ทุ่งกระเตน็ นาย สมหมาย ชําเอนก

120 ปราจีนบรีุ ประจนัตคาม อบต. บ้านหอย นาย ไพรวลัย์ เมืองพทุรา

121 ปราจีนบรีุ ประจนัตคาม อบต. บฝุ้าย นาย วชัชิระ วาระโว

122 ปราจีนบรีุ ประจนัตคาม อบต. เกาะลอย นาย สมพษิ กลุธรรม

123 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต. หวัหว้า ด.ต. บํารุง ซื่อตรง

124 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต. ศรีมหาโพธิ นาย เสรี ศรีเกษ

125 ปัตตานี มายอ อบต. กระหวะ นาย มะสะเต๊ะ เจ๊ะนิ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ หมายเหตุช่ือ - สกุลสังกัด

รายช่ือผ้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมคอมพวิเตอร์สําหรับผ้บริหารท้องถิ่นระดับสง ู ู ู (ฝ่ายการเมือง) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2553

ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรท้องถิ่น คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคัชมาตย์)

126 ปัตตานี มายอ อบต. ปะโด นาย ดลุเระแม บือซา

127 ปัตตานี มายอ อบต. สะกํา นาย สอและ หะมะ

128 ปัตตานี มายอ อบต. สาคอบน นาย กไุซนสั บาบาที

129 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ อบต. วดัยม นาย ภาณภุณ รุ่งจิรเดชากลุ

130 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ อบต. บ้านพลบั ด.ต. มานิจ มะนะมตัิ

131 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ อบต. เกาะเกิด นาย มนสั แสงอาภรณ์

132 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ อบต. สามเรือน นาย ศภุฤกษ์ กลัน่เกล้า

133 พจิิตร โพทะเล อบต. โพทะเล นาย สอด บญุธรรม

134 พจิิตร โพทะเล อบต. ทะนง นาง ประดบั บกุบญุ

135 พจิิตร โพทะเล อบต. ท่าขมิน้ นาย สมศกัดิ์ ธีฎู
136 พจิิตร โพทะเล อบต. ท่าบวั ด.ต. ธานินทร์ ขจรกลิน่

137 เพชรบรีุ บ้านแหลม อบต. ท่าแร้งออก นาย อารีย์ บญุสง่

138 เพชรบรีุ บ้านแหลม อบต. บางขนุไทร นาย สชุาติ รุ่งเพียร

139 เพชรบรีุ บ้านแหลม อบต. บางครก นาย ประสทิธ์ิ ทองแขก

140 เพชรบรีุ บ้านแหลม อบต. แหลมผกัเบีย้ นาย ศรีเพชร นามเดช

141 เพชรบรูณ์ บงึสามพนั อบต. บงึสามพนั นาย นคพฒัน์ ตัง้ขจรชยัศกัดิ์

142 เพชรบรูณ์ บงึสามพนั อบต. ศรีมงคล นาย สมศกัดิ์ สงัแตง

143 เพชรบรูณ์ บงึสามพนั อบต. สระแก้ว นาย สมชาย มะโนภิรมย์

144 เพชรบรูณ์ บงึสามพนั อบต. หนองแจง นาง กาญจนา ทะวะ

145 มหาสารคาม โกสมุพสิยั อบต. แก้งแก นาย ดาวเรือง วรโคตร

146 มหาสารคาม โกสมุพสิยั อบต. เข่ือน นาย ประเชิญ พวงมะลยั

147 มหาสารคาม โกสมุพสิยั อบต. แพง นาย ยทุธภมูิ กรัุตน์

148 มหาสารคาม โกสมุพสิยั อบต. โพนงาม นาย ชาญยทุธ ดวงพลจนัทร์

149 มหาสารคาม โกสมุพสิยั อบต. เลงิใต้ นาย เข็ม เสระพล

150 มหาสารคาม โกสมุพสิยั อบต. หนองบวั นาย รังสรรค์ เดชพลมาตย์



ลําดับ จังหวัด อําเภอ หมายเหตุ

1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต. คลองประสงค์ นาย ประดษิฐ์ จนัทร์ทอง

2 กระบี่ เหนือคลอง อบต. คลองเขม้า นาย อศัวโรจน์ เถาว์กลอยกจูิ

3 กระบี่ ปลายพระยา อบต. คีรีวง นาย วจิิตร ธญัญานิติ

4 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต. ฆ้องตี นาย นิทศัน์ ลกูอนิทร์

5 กาญจนบรีุ บอ่พลอย อบต. ช่องดา่น นาย สมหวงั เซี่ยงฉิน

6 กาฬสนิธุ์ นามน อบต. ยอดแกง นาย อํานวย คงสมมาศ

7 กาฬสนิธุ์ นามน อบต. หนองบวั นาย ทองพลู พลพทุรา

8 กําแพงเพชร โกสมัพีนคร อบต. ลานดอกไม้ตก นาย สมปอง ศรีพกุ

9 กําแพงเพชร คลองลาน อบต. โป่งนําร้อน นาย มาโนช กิตตขิจร

10 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต. ดอนช้าง นาย ศริิพงษ์ ทองสี

11 ขอนแก่น ชนบท อบต. บ้านแท่น นาย พนัคํา โยโส

12 จนัทบรีุ ท่าใหม่ อบต. ตะกาดเง้า นาย อรัญ เฟ่ืองประยรู

13 จนัทบรีุ นายายอาม อบต. นายายอาม นาย ศภุกิจ จินดาพรรณ

14 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต. โสธร นาย ดษุฎี เพช็รพนัธ์

15 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน อบต. ก้อนแก้ว นาย ไพสนัต์ ซื่อเทียน

16 ชลบรีุ บอ่ทอง อบต. พลวงทอง นาย ส มโชค สทธิภานวุง์์

17 ชยันาท มโนรมย์ อบต. คุ้งสําเภา นาย ประพนัธ์ คําวเิศษ

18 ชยันาท มโนรมย์ อบต. ท่าฉนวน นาง พวงทิพย์ อุม่โพธ์ิ

19 ชยัภมูิ เมืองชยัภมูิ อบต. กดุตุ้ม นาง กนกพร ศรีวนกลุ

20 ชมุพร เมืองชมุพร อบต. หาดพนัไกร นาย สชุิน แก้วใจดี

21 ชมุพร หลงัสวน อบต. พ้อแดง นาย สราวธุ กาญจนสวสัดิ์

22 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต. ห้วยชมภู นาง เรณู ธรรมบณัฑิต

23 เชียงราย เวียงป่าเป้า อบต. แมเ่จดีย์ใหม่ นาย เริม ฤดีใจ

24 เชียงใหม่ จอมทอง อบต. แม่สอย นาย ภากร มาทาเม

25 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. ช่างเคิง่ นาย สวุทิย์ แก้วบตุร

รายช่ือผ้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมคอมพวิเตอร์สําหรับผ้บริหารท้องถิ่นระดับสง ู ู ู (ฝ่ายการเมือง) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2553

ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรท้องถิ่น คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

สังกัด ช่ือ - สกุล



ลําดับ จังหวัด อําเภอ หมายเหตุ

รายช่ือผ้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมคอมพวิเตอร์สําหรับผ้บริหารท้องถิ่นระดับสง ู ู ู (ฝ่ายการเมือง) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2553

ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรท้องถิ่น คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

สังกัด ช่ือ - สกุล

26 ตรัง เมืองตรัง อบต. ควนปริง นาย สมเจน จนัโหนง

27 ตรัง รัษฎา อบต. หนองบวั นาย สมชาย สมรักษ์

28 ตราด เมืองตราด อบต. หนองโสน นาย ศกัดา อรรถศริิ

29 ตราด บอ่ไร่ อบต. นนทรีย์ นาย ทิวา วรรณศร

30 ตาก ท่าสองยาง อบต. แม่ต้าน นาย สมชาย อาจนรากิจ

31 ตาก แม่สอด อบต. แม่กาษา นาย อนิแก้ว สารีบตุร

32 นครนายก บ้านนา อบต. อาษา นาย คณุากร พึง่ทอง

33 นครนายก ปากพลี อบต. ปากพลี นาย ธวชัชยั จนัทราช

34 นครปฐม กําแพงแสน อบต. หนองกระทุ่ม นาย บญุแสง สวุรรณชีพ

35 นครปฐม สามพราน อบต. บ้านใหม่ นาย มนตรี บญุประครอง

36 นครพนม เมืองนครพนม อบต. กรุุคุ นาย สมเดช ยาปัญ

37 นครพนม ศรีสงคราม อบต. หาดแพง นาย สมศกัดิ์ แก้วปิลา

38 นครราชสีมา ครบรีุ อบต. ตะแบกบาน นาย มาก เสยกระโทก

39 นครราชสีมา เฉลมิพระเกียรติ อบต. หนองยาง นาย วนิยั แพทย์กระโทก

40 นครศรีธรรมราช เมือง อบต. มะม่วงสองต้น นาย มณี จารีย์

41 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต. นาเรียง นาย ประเสริฐ ไหมดี

42 นครสวรรค์ เมือง อบต. เกรียงไกร นาย ธวชั โพธิทองคํา์

43 นครสวรรค์ ตากฟ้า อบต. หนองพกิลุ นาง สณีินาจ บงกชมาศ

44 นนทบรีุ เมือง อบต. บางไผ่ นาย ประเสริฐ ขนุเณร

45 นนทบรีุ บางกรวย อบต. มหาสวสัดิ์ นาย ประจวบ พลบัใจบญุ

46 นนทบรีุ ไทรน้อย อบต. ทวีวฒันา นาย อมรเทพ โกศลเวช

47 นราธิวาส เมือง อบต. กะลวุอเหนือ นาย การุณ ไทยสนัน่

48 นราธิวาส สคุริิน อบต. ภเูขาทอง นาย บรรเจิด สกลุดี

49 น่าน เมือง อบต. เรือง นาย เรืองเดช คําพมิพ์

50 น่าน สองแคว อบต. นาไร่หลวง ส.อ. สทิธิชยั ใหม่จนัทร์



ลําดับ จังหวัด อําเภอ หมายเหตุ

รายช่ือผ้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมคอมพวิเตอร์สําหรับผ้บริหารท้องถิ่นระดับสง ู ู ู (ฝ่ายการเมือง) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2553

ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรท้องถิ่น คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

สังกัด ช่ือ - สกุล

51 บรีุรัมย์ เมือง อบต. เมืองฝาง นาย ประเทือง ทรงฤดี

52 บรีุรัมย์ นางรอง อบต. บ้านสงิห์ นาย ปฏิวตัิ ทิพย์โภชน์

53 ปทมุธานี สามโคก อบต. เชียงรากน้อย นาย บญุธรรม ลาไม้

54 ปทมุธานี สามโคก อบต. เชียงรากใหญ่ นาย เสวก ประเสริฐสขุ

55 ปทมุธานี สามโคก อบต. บางโพธิเหนือ์ ส.อ. ศกัดา พานิชการ

56 ปทมุธานี สามโคก อบต. บ้านปทมุ นาย สาโรจน์ พลอยจินดา

57 ประจวบคีรีขนัธ์ ปราณบรีุ อบต. เขาจ้าว นาย ประยงค์ สวุรรณชาติ

58 ปราจีนบรีุ นาดี อบต. สะพานหิน นาย พเิชษฐ โตมา

59 ปราจีนบรีุ ศรีมหาโพธิ อบต. บ้านทาม นาย กนก บํารุโลก

60 ปัตตานี เมือง อบต. ตะลโุบะ นาย แวดราแม อบัดลุนิเลาะ

61 ปัตตานี แม่ลาน อบต. ม่วงเตีย นาย อารง มามะ

62 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต. วดัตมู นาย ประเสริฐ มีสมยทุธ์

63 พระนครศรีอยธุยา บ้านแพรก อบต. สําพะเนียง นาย ปราโมทย์ พานมะลิ

64 พงังา เกาะยาว อบต. เกาะยาวใหญ่ นาย เจริญ หาผลกล้า

65 พงังา กะปง อบต. เหมาะ นาย กิตตพินัธ์ เกือสกลุ

66 พงังา ครุะบรีุ อบต. เกาะพระทอง นาย นนัทภพ มีเพียร

67 พงังา ตะกัว่ป่า อบต. เกาะคอเขา นาย สบุรรณ ขจรบญุผาสขุ

68 พทัลงุ เมือง อบต. ลําปํา นาย สทุิน ทองทรัพย์

69 พทัลงุ ศรีบรรพต อบต. เขาปู่ นาย สถิตย์ แก้งคง

70 พจิิตร เมือง อบต. สายคําโห้ นาย สมยศ งามลํายวง

71 พจิิตร บงึนาราง อบต. บางลาย นาย อภิเชฏฐ์ วรอภิญญาภรณ์

72 พษิณโุลก เมือง อบต. จอมทอง นาย ธงชยั เสมเจริญ

73 พษิณโุลก วดัโบสถ์ อบต. หินลาด นาย สรุพล สาสน

74 เพชรบรีุ เมือง อบต. ต้นมะม่วง นาย สนุทร แสนสะบาย

75 เพชรบรูณ์ วงัโป่ง อบต. ซบัเปิบ นาย นิน สงิห์ภา
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76 แพร่ เมืองแพร่ อบต. ห้วยม้า นาย พนิ สงิห์เทพ

77 แพร่ ร้องกวาง อบต. ไผ่โทน นาย สมควร ชนุตระกลู

78 พะเยา เมือง อบต. บ้านตุน่ นาย รัฐวฒุิชยั ใจกล้า

79 พะเยา ภกูามยาว อบต. แม่องิ นาย รัชพล ล้านแปง

80 พะเยา ดอกคําใต้ อบต. คือเวียง นาย ปิยพงศ์ เผ่าเตม็

81 พะเยา ปง อบต. งิม นาย เป็ก สนิท

82 พะเยา ปง อบต. ออย นาย มนสั งามตา

83 มหาสารคาม เมือง อบต. แก่งเลงิจาน นาย รุ่งอรุณ ครองกรณ์ชยัญา

84 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. กู่ทอง นาย คําพนั สารแสน

85 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. ดอนเงิน นาย นริศ รัตนศรีวงษ์

86 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. เสือเฒ่า นาย สงวน อาสาสะนะ

87 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. หนองซอน นาย กมล สมิเลา

88 มหาสารคาม ช่ืนชม อบต. เหลา่ดอกไม้ นาย จรัส ชิณเฮือง

89 มกุดาหาร หว้านใหญ่ อบต. ป่งขาม นาง กลัยา สพุร

90 มกุดาหาร ดงหลวง อบต. ชะโนดน้อย นาง ไมตรี ทรงแสงฤทธ์ิ

91 แม่ฮ่องสอน เมือง อบต. ห้วยปลูงิ นาย สรัุตน์ เจแฮ

92 แม่ฮ่องสอน เมือง อบต. ห้วยโป่ง นาย สภุาพ ภาพเพริดพริง

93 ยโสธร เมือง อบต. ดูทุ่่ง นาย ยอดฉตัร ศรีวะวงศ์

94 ยโสธร เลงินกทา อบต. กดุแห่ นาง สมพนัธุ์ สารสขุ

95 ยโสธร เลงินกทา อบต. สร้างมิ่ง นาย สภุาพ พนัธ์ทอง

96 ยโสธร ไทยเจริญ อบต. ส้มฝ่อ นาย ชนะ วรสาร

97 ยะลา เมือง อบต. เกาะเส้ง นาย กอูาแซ รงโซะ

98 ยะลา เมือง อบต. หน้าถํา นาย ชชัพงศ์ เพชรกล้า

99 ยะลา ธารโต อบต. คีรีเขต นาย สมปอง ยงยศยิ่ง

100 ยะลา ธารโต อบต. ธารโต นาย ฮเูซน็ กอตา
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101 ร้อยเอด็ เมือง อบต. นาโพธ์ิ นาย วจิารณ์ เพิม่พนู

102 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต. โหรา นาย เลื่อน สามาลา

103 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต. ขีเหลก็ นาย สวสัดิ์ จิตไพศาล

104 ร้อยเอด็ อาจสามารถ อบต. บ้านแจ้ง นาง นิตยา วชัรกวีศลิป์

105 ระนอง เมือง อบต. หงาว นาย นิกร ตะนาวศรี

106 ระนอง เมือง อบต. หาดส้มแป้น นย พนสั แต้พานิช

107 ราชบรีุ บ้านโป่ง อบต. นครชมุน์ นาย สุ วชิริพนัษ์วชิาญ

108 ราชบรีุ บ้านโป่ง อบต. หนองกบ นาย สาคร เลศิชตุมิากลุ

109 ราชบรีุ บ้านโป่ง อบต. หนองปลาหมอ พ.อ.ต. สมนกึ พฒันวงศ์ไทย

110 ลพบรีุ เมือง อบต. บ้านข่อย นาย ผจญศกัดิ์ เงินพลู

111 ลพบรีุ เมือง อบต. โพธิตรุ์ นาย เทอดเกียรติ ไพบลูย์

112 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต. วงัจัน่ นาย หยาด โสภาพ

113 ลพบรีุ โคกสําโรง อบต. ถลงุเหลก็ นาง ราณี ไหวพริบ

114 ลําปาง เมือง อบต. นิคมพฒันา นาย ศริิศกัดิ์ มีช่ือ

115 ลําปาง เมือง อบต. บ้านเสดจ็ นาย บญุธรรม ทองคํา

116 ลําปาง เมือง อบต. บญุนาคพฒันา นาย สเุทพ ตาไห้

117 ลําพนู ลี อบต. ป่าไผ่ นาย อคัรเดช คําภิระมนต์

118 ลําพนู บ้านโฮ่ง อบต. หนองปลาสะวาย นาย ศรีทน พอสยุะ

119 ลําพนู ป่าซาง อบต. บ้านเรือน วา่ท่ี ร.ต. คณิพงศ์ ธรรมขนั

120 เลย เมือง อบต. นาแขม นาย สริุยนต์ แสงชมภู

121 เลย เมือง อบต. เสียว นาย ศกัดชิยั์ รบชนะ

122 ศรีสะเกษ เมือง อบต. จาน นาง วนัทา บรุกรณ์

123 ศรีสะเกษ เมือง อบต. จมุ นาง พจนี พรมชาติ

124 ศรีสะเกษ เมือง อบต. โพธ์ิ นาย ณฐักิตติ์ กองอาษา

125 สกลนคร เมือง อบต. ท่าแร่ นาย สายทอง ลาลนุ
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126 สกลนคร เมือง อบต. ม่วงลาย นาย เร่ิม ศรีจมุลาย

127 สกลนคร เมือง อบต. ดงชน นาย นาค มลุน้อยสุ

128 สงขลา จะนะ อบต. ขนุตดัหวาย นาย เสนีย์ ราหนิ

129 สงขลา หาดใหญ่ อบต. คลองอูต่ะเภา นาย ทวีป สวุรรณรัตน์

130 สงขลา สงิหนคร อบต. ทํานบ นาย สงัสทิธิ สวุรรณเจริญ

131 สงขลา สงิหนคร อบต. บางเขียด นาย สมุิตร บาลอบุล

132 สงขลา สงิหนคร อบต. ป่าขาด นาย สายนัห์ สขุมี

133 สตลู ควนโดน อบต. ควนโดน นาย บริุนทร์ ตาเดอนิ

134 สตลู เมือง อบต. เกตรี นาย อบัดลุมานบั หลงหนั

135 สตลู เมือง อบต. เกาะสาหร่าย ดต. อาดลุ อาดํา

136 สมทุรสงคราม บางคนที อบต. บางคนที น.ส. เรณู เลก็นิมิตร

137 สมทุรสงคราม บางคนที อบต. โรงหีบ นาย เวชยนัต์ คงประชา

138 สมทุรสงคราม อมัพวา อบต. บางแค นาย สมศกัดิ์ แย้มปิว

139 สมทุรสงคราม อมัพวา อบต. บางนางลี่ นาย จีระ น้อยกาญจนะ

140 สระแก้ว เมือง อบต. ท่าเกษม นาง ณิกษา ซอยสกลุ

141 สระแก้ว เมือง อบต. สระแก้ว นาย สมบตัิ ชาญชยั

142 สระบรีุ บ้านหมอ อบต. หนองบวั นาย จรัญ พลูสวสัดิ์

143 สระบรีุ บ้านหมอ อบต. โคกใหญ่ นาย ชิต พฒัชะนะ

144 สงิห์บรีุ ท่าช้าง อบต. วหิารขาว นาย สมปอง ฟุ้ งพงษ์

145 สงิห์บรีุ บางระจนั อบต. บ้านจ่า นาย พนม อนิวะกลู

146 สงิห์บรีุ บางระจนั อบต. ไม้ดดั นาย เฉลียว ชชัวาล

147 สโุขทยั สวรรคโลก อบต. ท่าทอง นาย บญุเลศิ ยบุล

148 สโุขทยั สวรรคโลก อบต. คลองกระจง นาย มนตรี พร้อมวงศ์

149 สพุรรณบรีุ ดา่นช้าง อบต. ดา่นช้าง นาย ณรงค์ เกษประทมุ

150 สพุรรณบรีุ ดา่นช้าง อบต. วงัยาว นาย ศริวชิญ์ ภู่วงค์



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ หมายเหตุ

1 กาญจนบรีุ ทา่มะกา ทต. ทา่ไม้ น.ส. สชีุรา ขนุสงคราม

2 กาญจนบรีุ ทา่มะกา ทต. ทา่ไม้ น.ส. อรยา วงษ์สนิท

3 กาญจนบรีุ ไทรโยค อบต. ทา่เสา น.ส. สภุาพร อินทบตุร

4 กาญจนบรีุ สงัขละบรีุ อบต. ปรังเผล น.ส. เรวดี ภมุรินทร์

5 กาฬสินธุ์ สมเด็จ อบต. ผาเสวย น.ส. วชัรา ด้วงทา

6 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทต. คําใหญ่ นาง ปทมุวนั แก้วสิทธ์ิ

7 กําแพงเพชร ขาณวุรลกัษบรีุ อบต. บ่อถํา้ นาย นกุลู จาติเทศะ

8 ขอนแก่น มญัจาคีรี ทต. นาขา่ นาง กฤติภร เหลา่อตุร์

9 ขอนแก่น แวงน้อย ทต. ก้านเหลือง นาง สถาพร กิจวรวาณิช

10 ขอนแก่น เปือยน้อย อบต. ขามป้อม น.ส. อรณิชชา เมืองขวา

11 ขอนแก่น นํา้พอง ทต. มว่งหวาน น.ส. ลําไพร มงุคณุคําซาว

12 ขอนแก่น บ้านแฮด ทต. โคกสําราญ นาย ภทัรดร แก้วกมลมาศ

13 ขอนแก่น พระยืน อบต. พระยืน นาง สภุาวดี ยศกลาง

14 ขอนแก่น พล อบต. โนนขา่ นาง สร้อยเพชร ชาบญุมี

15 ขอนแก่น หนองสองห้อง อบต. หนองเม็ก น.ส. ลกัษมี ทะนานทอง

16 ขอนแก่น หนองนาคํา อบต. ขนวน ส.อ. สรุเดช เขียวทิพย์

17 ขอนแก่น พล อบต. โคกสง่า นาย เพ็ชร ประดบัคํา

18 ชลบรีุ เกาะจนัทร์ ทต. เกาะจนัทร์ นาง ดวงจนัทร์ ศรีทองสขุ

19 ชยัภมิู เกษตรสมบรูณ์ ทต. บ้านเดื่อ นาง ประภยั กหุลาบขาว

20 ชยัภมิู หนองบวัแดง อบต. หนองแวง นาย เชิดศกัดิ์ ไชยโคตร

21 ชมุพร ทุง่ตะโก ทต. ทุง่ตะใคร้ น.ส. กนกวรรณ ชดูารา

22 เชียงราย เมือง อบต. ทา่สาย น.ส. อบุล พิกลุ

23 เชียงใหม่ แมแ่จ่ม อบต. ช่างเคิ่ง นาง ศิริพร ปิโย

24 เชียงใหม่ แมแ่จ่ม อบต. ช่างเคิ่ง นาง เกสริน ทนนัไชย

25 เชียงใหม่ สารภี อบต. ป่าบง นาง คนงึนิจ เทพา

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรคอมพวเตอรส์าํหรบังานธรุการ รนุท่ี  ิ ่ 2

ช่ือ - สกลุสงักดั

ระหวางวนัท่ี ่ 26 - 30 กรกฎาคม 2553

ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน  อิ .คลองหลวง  จ.ปทมุธานี (อาคารสาโรช)
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26 ตราด เมือง อบต. อา่วใหญ่ นาง ปิยมน ผลมาก

27 ตราด เมือง อบต. หนองคนัทรง น.ส. เพ็ญนภา วรสิงห์

28 ตราด เมือง อบต. ห้วงนํา้ขาว น.ส. ธญัญพทัธ์ นิยมสตัย์

29 ตาก เมือง อบต. วงัประจบ น.ส. นฎัชญา สามารถ

30 ตาก เมือง อบจ. ตาก น.ส. วิลาสินี เครืออยู่

31 นครพนม นาแก ทต. พระซอง นาย อทุยั หลอดคํา

32 นครราชสีมา โชคชยั ทต. ทา่เยี่ยม น.ส. ปาหนนั รุ่งสนัเทียะ

33 นครราชสีมา ดา่นขนุทด อบต. บ้านเก่า น.ส. สนุนัท์ กวดขนุทด

34 นครราชสีมา เมือง ทต. โคกสงู น.ส. นิสา ศรีโพธ์ิ

35 นครราชสีมา สีคิว้ อบต. กดุน้อย นาง ณชัรินทร์รัตน์ ศรีแก้ว

36 นครราชสีมา สีคิว้ ทต. คลองไผ่ ส.อ. เจริญ ชะฎาแก้ว

37 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต. ลานสกา น.ส. ทิพวรรณ สินธู

38 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต. ลานสกา นาง รวิวรรณ์ ษารักษ์

39 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต. อินคีรี นาง จรรณญา ลกัษณะแมน

40 นครสวรรค์ ลาดยาว อบต. สระแก้ว ส.อ. ปริวฏัฬ์ ผลดี

41 นครสวรรค์ เมือง อบต. นครสวรรค์ออก นาง ปริยานชุ เน่ืองสนธิ

42 นครสวรรค์ เมือง อบต. บึงเสนาท นาง จิรวรรณ พทุธชาด

43 นนทบรีุ บางกรวย ทม. บางกรวย น.ส. มณีกานต์ พดัโบก

44 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พิมลราช จ.อ. นิรุต ใจเปรียว

45 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พิมลราช น.ส. ปัณณภรณ์ ชาญสมร

46 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พิมลราช นาย กิตติณฐั บษุปฤกษ์

47 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พิมลราช น.ส. สกุญัญา ต้นโสภณธนาศกัดิ์

48 บรีุรัมย์ โนนสวุรรณ ทต. โกรกแก้ว น.ส. ญาณิศา สขุวงกฎ

49 บรีุรัมย์ ลําปลายมาศ อบต. ตลาดโพธ์ิ น.ส. สกุญัญา พิกลุ

50 ปราจีนบรีุ ประจนัตคาม ทต. โพธิงาม์ น.ส. รัตน์มณี ขว่งทิพย์
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51 พะเยา ปง อบต. ขนุควร น.ส. นชุนาฏ ปแูสง

52 พงังา ตะกัว่ป่า อบต. คกึคกั นาง ทศันีย์ ชนะพนัธ์

53 พิษณโุลก นครไทย อบต. หนองกะท้าว น.ส. นงคราญ จิตไหว

54 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ อบต. ยางสาว นาง วีระนชุ สอ่งแสง

55 ภเูก็ต กะทู้ ทม. กะทู้ น.ส. จฑุาทิพย์ กาลสวุรรณ

56 มหาสารคาม เมือง อบต. บวัค้อ น.ส. สายเพ็ญ แก้วลาย

57 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต. เสือโก้ก นาง พชัรพร วิชยัยา

58 มหาสารคาม วาปีปทมุ อบต. ขามป้อม น.ส. ทฤฒมน ตะภา

59 ยโสธร เมือง อบจ. ยโสธร นาง ภทัรวดี เวฬวุนาธรณ์

60 ร้อยเอ็ด โพนทราย อบต. ยางคํา น.ส. กิติยา มหารักษ์

61 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง อบต. เหลา่ นาง มนฑิฌา วงค์สมศรี

62 ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต. ผานํา้ย้อย นาย เกียรติคณุ จลุมณี

63 ร้อยเอ็ด โพธิชยั์ ทต. เชียงใหม่ นาง สพิุศ โพธิกลุ

64 ระยอง เมือง อบต. บ้านแลง นาง จินตนา ทองเรือง

65 ราชบรีุ จอมบึง อบต. ปากช่อง น.ส. มะลิวลัย์ ใหมพลู

66 ลําปาง งาว อบต. บ้านร้อง นาง กานต์ธิศา วงศ์จมุปู

67 ลําปาง สบปราบ อบต. สมยั น.ส. รัตนาภรณ์ ฟองคํา

68 ลําปาง แมท่ะ ทต. แมท่ะ นาง รจนา ทนัใจ

69 ลําพนู เมือง อบต. ต้นธง น.ส. นิตาพร มะโนโฮ้ง

70 ศรีสะเกษ ขขุนัธ์ อบต. สะเดาใหญ่ นาง กิติยา พงษ์วนั

71 สกลนคร กดุบาก ทต. กดุไห นาย มนสัชยั ศรีมกุดา

72 สกลนคร กดุบาก ทต. กดุไห นาย วิกรม นามเยาว์

73 สงขลา กระแสสินธุ์ ทต. เชิงแส นาง อไุร มากชมุนมุ

74 สมทุรปราการ เมือง ทต. ดา่นสําโรง น.ส. สนีุย์ เปรมอนนัต์

75 สมทุรสาคร บ้านแพ้ว อบต. อําแพง น.ส. กาญจนา สขุประเสริฐ
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76 สระแก้ว อรัญประเทศ ทม. อรัญประเทศ พ.จ.อ. วินยั พิมพ์แพทย์

77 สระบรีุ เฉลิมพระเกียรติ อบต. ห้วยบง นาง ดวงใจ สิทธิปัญญา

78 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต. ลําสมพงุ น.ส. นวพร ดอนสามารถ

79 สระบรีุ หนองแค อบต. หนองปลิง น.ส. รัชนีกรณ์ สขุยงั

80 สระบรีุ หนองแค อบต. หนองปลิง นาง มยรีุ จนัเกิด

81 สระบรีุ หนองแค ทต. ไผ่ตํ่า น.ส. พนิดา สงฆ์มณี

82 สระบรีุ หนองแค อบต. หนองไขนํ่า้ นาย ธีรภทัร์ ศิริปี

83 สระบรีุ หนองแค ทต. ไผ่ตํ่า จ.ส.อ. สาธิต หนเูล็ก

84 สพุรรณบรีุ อูท่อง อบต. ดอนมะเกลือ น.ส. กษิวาณี เลอเกียรติวฒันา

85 สพุรรณบรีุ เมือง ทต. ทา่เสด็จ นาง ภาขวญั ทองสขุ

86 สรุาษฎร์ธานี ไชยา อบต. เสม็ด น.ส. พิมณิฌา สินหมดั

87 สรุาษฎร์ธานี เมือง อบจ. สรุาษฎร์ธานี น.ส. ชตุิมน พวงธาตุ

88 สรุาษฎร์ธานี เคียนซา อบต. บ้านเสด็จ น.ส. กานดา ขวญัแก้ว

89 สริุนทร์ ชมุพลบรีุ ทต. สระขดุ นาง ธญัญาพร ปัญญางาม

90 สริุนทร์ เขวาสินรินทร์ อบต. บึง นาง มานิดา จงประเสริฐวงศ์

91 สริุนทร์ เมือง ทต. เมืองที น.ส. อรองค์ ศรีสงูเนิน

92 หนองคาย บุ่งคล้า อบต. หนองเดิ่น นาย พทุธิพงษ์ กนัยาง

93 หนองคาย สงัคม อบต. ผาตัง้ นาย พิชิต บวัติก

94 หนองบวัลําภู เมือง อบต. หนองบวั น.ส. สกุญัญา สโุอษฐ

95 อา่งทอง ไชโย ทต. เกษไชโย นาง วนัทนา บางเขน

96 อา่งทอง ไชโย ทต. เกษไชโย นาง กนกวรรณ ทองหลอ่

97 อา่งทอง โพธิทอง์ อบต. รํามะสกั น.ส. สมุาลี เกตชุาติ

98 อํานาจเจริญ พนา อบต. นาจาน น.ส. วิจิตรา ถ่ินตองโขบ

99 อํานาจเจริญ หวัตะพาน อบต. เค็งใหญ่ นาง จิตรทิพย์ บตุรี

100 อดุรธานี หนองหาน ทต. โคกสงู น.ส. พรสดุา บตุรชาดา
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101 อดุรธานี เพ็ญ อบต. นาพู่ น.ส. นาตยา พฤติรัตน์

102 อดุรธานี หนองแสง ทต. นาดี นาง เย็นฤดี สิทธิดา

103 อตุรดิตถ์ พิชยั อบต. บ้านโคน นาย ทวีศกัดิ์ ภู่เยี่ยม

104 อตุรดิตถ์ ทองแสนขนั อบต. ผกัขวง น.ส. วรินดา นํายศ

105 อบุลราชธานี เมือง ทต. ขามใหญ่ น.ส. กลุนิศ พากเพียร

106 อบุลราชธานี มว่งสามสิบ อบต. เตย น.ส. ณีรนชุ มลูเพ็ญ

107 อบุลราชธานี สําโรง อบต. หนองไฮ น.ส. รํายอง แก้ววงษา

108 อบุลราชธานี นํา้ยืน ทต. นํา้ยืน นาย สรุชาติ สขุนัธ์
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1 กาญจนบรีุ เมือง อบจ. กาญจนบรีุ น.ส. ณฐันนัท์ ศภุสรวิศิษฏ์

2 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ทต. หวันาคํา น.ส. วิภาพร จนัทะสิงห์

3 กําแพงเพชร พรานกระตา่ย ทต. คลองพิไกร น.ส. ทศันีย์ ศรีฟ้า

4 กําแพงเพชร เมือง อบต. คณฑี นาย นพพร โฉมนาค

5 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต. ช่องลม นาง ปารณีย์ แพงมี

6 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต. ปางตาไว น.ส. สคุนธ์ ขนัแขง็

7 ขอนแก่น พล อบต. หวัทุ่ง นาง นชก์พร มากะเต

8 ขอนแก่น พล อบต. หวัทุ่ง นาย ธีรยทุธ ออ่นสองชัน้

9 จนัทบรีุ เมือง อบจ. จนัทบรีุ น.ส. ฤทยัรัตน์ เณรพงษ์

10 จนัทบรีุ เมือง อบจ. จนัทบรีุ น.ส. วารุณี นาบญุเรือง

11 ชลบรีุ เกาะสีชงั ทต. เกาะสีชงั นาย เจษฎาพงษ์ ดอกคํา

12 ชลบรีุ เกาะสีชงั ทต. เกาะสีชงั น.ส. กาญจนา ฟปิูง

13 ชลบรีุ เมือง ทม. ชลบรีุ น.ส. จิดาภา ศรีหวาด

14 ชลบรีุ บ้านบงึ ทม. บ้านบงึ น.ส. อรวรรณ เกษมสูบ่ญุ

15 ชยันาท เมือง อบจ. ชยันาท น.ส. ฐิติกานต์ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา

16 ชยัภมิู แก้งคร้อ อบต. หนองขาม นาย ณฐัวฒิุ บญุบรรลุ

17 ชยัภมิู เมือง อบต. บ้านเลา่ น.ส. ปัทมา คงไมตรี

18 ชมุพร ท่าแซะ อบต. รับร่อ น.ส. จิรัฐิกา ศิริภิรมย์

19 ชมุพร หลงัสวน อบต. บ้านควน น.ส. ณฏัฐพร ปานพรหมมินทร์

20 เชียงราย เวียงชยั อบต. เวียงเหนือ น.ส. รินดา ใจสีธิ

21 เชียงราย แมส่รวย อบต. ป่าแดด นาย ศรัณยู มหาวฒิุ

22 เชียงราย เมือง ทน. เชียงราย นาย โสภณ กนัทาเดช

23 เชียงราย เมือง ทต. บ้านดู่ จ.ส.อ. หาญศกึ โนกลุ

24 เชียงใหม่ สนักําแพง ทต. สนักําแพง น.ส. เบญ็จมาภรณ์ กนัทะปัน

25 นครนายก เมือง ทต. ท่าช้าง นาง พชัรินทร์ พงษ์ประเสริฐ
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รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสูตรการสร้างเวบ็ไซตโ์ปรแกรม Dream Weaver รนุท่ี ่ 9
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ณ  ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อิ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์

26 นครพนม เมือง อบต. ท่าค้อ นาย วิทนะ กรุงเกตุ

27 นครราชสีมา ปากช่อง ทต. หมสูี นาย คมเดช เช็กช่ืนกลุ

28 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. ห้วยยาง นาง เนตรนภา เนตรคณุ

29 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. ห้วยยาง นาย ประสงค์ เลื่อมใส

30 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. ห้วยยาง น.ส. สภุาวดี ศรีวิเศษ

31 นครราชสีมา สีคิว้ ทม. สีคิว้ น.ส. จิรนนัท์ ทราบเมืองปัก

32 นครราชสีมา ห้วยแถลง ทต. หินดาด นาย เจษฏา รุ่งฤดีชยัมงคล

33 นครราชสีมา ดา่นขนุทด อบต. พนัชนะ น.ส. ชมตะวนั โคกขนุทด

34 นครราชสีมา พิมาย อบต. โบสถ์ นาย ศภุสวสัดิ อาจหาญ

35 นครราชสีมา โนนไทย ทต. โคกสวาย น.ส. อภิญญา ตีรชาติ

36 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง อบต. นาโพธ์ นาง สภุทัรา ชทูอง

37 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต. ศาลาแดง นาย จกัรเพชร ยอดบษุดี

38 นครสวรรค์ เมือง อบจ. นครสวรรค์ น.ส. สกุญัญา อยูส่ิงห์

39 นครสวรรค์ เมือง อบจ. นครสวรรค์ น.ส. สกุญัญา สระแก้ว

40 นราธิวาส รือเสาะ อบต. บาตง นาย ตแูวรอมือลี รายอหะมะ

41 น่าน ปัว ทต. ปัว นาย กีรติกร เสนรัตน์

42 น่าน ท่าวงัผา อบต. ศรีภมิู นาง สกุญัญา ตัง้เจียมศรี

43 บรีุรัมย์ ปะคํา อบต. หทํูานบ น.ส. ชลาลยั สขุอ่ิม

44 บรีุรัมย์ ปะคํา อบต. หทํูานบ น.ส. สนีุย์ นาดี

45 ปทมุธานี ธญับรีุ ทม. รังสิต น.ส. ณฐัพร โพธิขนุ

46 ประจวบคีรีขนัธ์ เมือง อบต. คลองวาฬ น.ส. กนัตินนัท์ สอยจินดา

47 ปราจีนบรีุ นาดี อบต. แก่งดินสอ นาง ปณิฏฐา พ่อค้า

48 ปราจีนบรีุ เมือง อบจ. ปราจีนบรีุ นาย พนสั เมืองขํา

49 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ. พระนครศรีอยธุยา นาง อโณชา คงสวุรรณ

50 พะเยา เชียงคํา ทต. บ้านทราย น.ส. อรวิชญ์ กนัตะยา
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51 พงังา ทบัปดุ ทต. ทบัปดุ นาย นนธวฒัน์ โปชะดา

52 พิจิตร ตะพานหิน อบต. วงัหลมุ น.ส. สมิุตรา คุ้มแก้ว

53 พิษณโุลก นครไทย อบต. เนินเพ่ิม นาย สเุทพ กนัแย้ม

54 พิษณโุลก วดัโบสถ์ อบต. วดัโบสถ์ นาย เอราวตั โถแก้วเขียว

55 พิษณโุลก นครไทย ทต. นครไทย สิบเอก ภานุ ออมสิน

56 เพชรบรูณ์ เมือง อบต. ดงมลูเหลก็ นาย วิฑรูย์ ยาโต

57 เพชรบรูณ์ เมือง อบต. ดงมลูเหลก็ นาย จกัรกฤษ ออ่นโต

58 เพชรบรูณ์ หลม่เก่า อบต. นาซํา นาง พรรณิกา แย้มสนั

59 เพชรบรูณ์ หลม่เก่า อบต. นาซํา น.ส. อมลิน อินไข

60 ยโสธร คําเขื่อนแก้ว อบต. ดงแคนใหญ่ นาง กลุธิดา รวมธรรม

61 ยะลา เบตง อบต. ตาเนาะแมเราะ น.ส. กลุพิชฌาย์  นิลธโชติ

62 ยะลา รามนั อบต. ท่าธง นาย ซูเพียน สะมะ

63 ยะลา รามนั อบต. ท่าธง นาย อาซิ เดง็ราเมง็

64 ระยอง นิคมพฒันา อบต. นิคมพฒันา นาง วรารัตน์ ตัง้พิสิฐโยธิน

65 ระยอง แกลง ทต. เมืองแกลง นาง ชติุกาญจน์ มัง่คัง่

66 ลพบรีุ ลําสนธิ อบต. กดุตาเพชร นาย ปฎิภาณ เหลาผา

67 ลําปาง สบปราบ อบต. นายาง น.ส. คณิตตา พรมมี

68 ลําพนู เวียงหนองลอ่ง ทต. หนองลอ่ง น.ส. อภิญญา อปุหนอง

69 ลําพนู เวียงหนองลอ่ง ทต. หนองยวง นาง ยคุลธร ผางวารี

70 เลย ดา่นซ้าย ทต. ศรีสองรัก นาง สายชล มาวนั

71 ศรีสะเกษ นํา้เกลีย้ง อบต. เขิน นาย วรเชฏฐา ทองปาน

72 สมทุรปราการ พระสมทุรเจดีย์ ทต. แหลมฟ้าผ่า น.ส. สาวิตรี กรวยทรัพย์

73 สมทุรสงคราม บางคนที อบต. ดอนมะโนรา นาง วิระภา รามสีดา

74 สมทุรสงคราม อมัพวา ทต. เหมืองใหม่ น.ส. จนัทร์เพ็ญ สีสงคราม

75 สมทุรสงคราม เมือง อบต. แหลมใหญ่ น.ส. รัชนีย์ ทองพนัธ์
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76 สระบรีุ หนองโดน อบต. บ้านกลบั น.ส. อรทยั ทองสิมา

77 สระบรีุ เสาไห้ อบต. มว่งงาม น.ส. อภนัตรี ป่ินแก้ว

78 สรุาษฎร์ธานี ท่าฉาง อบต. ท่าเคย นาง เนาวรัตน์ คําอบุล

79 สรุาษฎร์ธานี เวียงสระ ทต. ทุ่งหลวง นาง พิมพร นวลแก้ว

80 สรุาษฎร์ธานี เวียงสระ ทต. ทุ่งหลวง น.ส. ออนอมุา บํารุงพล

81 สรุาษฎร์ธานี พระแสง อบต. สาคู น.ส. บปุผา ไทยเกิด

82 สรุาษฎร์ธานี พนุพิน อบต. บางเดือน นาง รัชดาภรณ์ อินทร์เทพ

83 สริุนทร์ ปราสาท อบต. ตานี น.ส. ดวงใจ ฤกษะเสน

84 สริุนทร์ ปราสาท อบต. ตานี นาง สนุนัทา กมลเกียรติไพศาล

85 อา่งทอง ไชโย อบต. ชยัฤทธิ น.ส. สธุาดา ทรัพย์อนนัต์

86 อา่งทอง ไชโย อบต. ชยัฤทธิ น.ส. ยพุา ขดัสี

87 อบุลราชธานี เมือง อบต. กระโสบ น.ส. ภทัรวดี เงาศรี

88 อบุลราชธานี กดุข้าวปุ้ น อบต. แก่งเคง็ นาย ประมลู แสงทอง

89 อบุลราชธานี วารินชําราบ ทต. แสนสขุ นาง วาสนา แก้วเนตร

90 อบุลราชธานี ตระการพืชผล อบต. เกษม น.ส. ศศิธร พลภกัดี
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