
ลาํดับ จังหวดั อาํเภอ

1 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ อบต. บวัขาว นาง วราพร สิทธิรมณ์

2 สุรินทร์ เมือง อบต. แกใหญ่ นาง ประภาลกัษณ์ กงแกวิ ้่

3 อุตรดิตถ์ ทองแสนขนั อบต. ป่าคาย นาย นายสุนทร  ใหมยะ่

4 นนทบุรี ไทรนอ้ย อบต. คลองขวาง นาย นิรันดร์ คาํมูลนา

5 ขอนแกน่ บา้นไผ่ อบต. หินตงั้ นาย นราศกัด์ิ  จนัทร์ลุทิน

6 นครราชสีมา ชุมพาง อบต. ทาลาด่ นาง เพลินพศิ แพงอนนัต์

7 เชียงใหม่ สนักาแพงํ อบต. ร้องววัแดง น.ส. เพลินศิริ อนุวฒัน์วงค์

8 เชียงราย เวยีงป่าเป้า ทต. แมขะจาน่ น.ส. สุภทัรา  อารินทร์

9 อุตรดิตถ์ พชิยั อบต. นายาง น.ส. สุรางครั์ตน์ จินดารัตน์

10 เลย ภูเรือ ทต. ทาเรือ่ น.ส. ภทัราวดี ศรีสวสัด์ิ

11 นนทบุรี บางบวัทอง อบต. บางคูรัด น.ส. ปรียาภรณ์ ริตตา

12 เชียงใหม่ แมริม่ อบต. แมแรม่ น.ส. สมชัญาร์  สมเพาะ

13 เชียงใหม่ แมริม่ ทต. ขีเหลก็้ นาย นทัธพงศ์  สุวรรณธชั

14 เชียงใหม่ แมริม่ อบต. เหมืองแกว้ น.ส. ฤทยัรัตน์  แสนปวน

15 ลาํปาง หา้งฉตัร อบต. เวยีงตาล น.ส. เปรมรุง่ วงคอ์นนั

16 สระบุรี เมือง ทต. ตะกุด นาง วรนิษฐา จนัทร์เอ่ียม

17 ยโสธร เมือง อบต. ขมุเงิน นาย ครองศกัด์ิ กุลบุตรดี

18 เพชรบุรี เมือง อบต. หนองโสน นาย สกุลพงษ์ ศรีวรนาถ

19 อุทยัธานี เมือง ทม. อุทยัธานี น.ส. ศุจิรัตน์ จนัทรบาง

20 ประจวบคีรีขนัธ์ ปราณบุรี อบต. ปราณบุรี น.ส. นุชนาต ทิพยเ์นตร

21 นครศรีธรรมราช ปากพนงั อบต. คลองกระบือ น.ส. จริยา  ดาํดุก

22 ตรัง สิเกา อบต. เขาไมแ้กว้ น.ส. สุกญญาั รัชนีกุล

23 เพชรบุรี เมือง อบต. ไรสม้่ นาย กฤษณ์  ตว้มสี

24 นครศรีธรรมราช ทาศาลา่ อบต. ไทรบุรี น.ส. สุวชิานนัท์ สุขสบาย

25 สุราษฎร์ธานี เมือง อบจ. สุราษฎร์ธานี น.ส. จารุวรรณ ฉิมเรศ

ช่ือ - สกลุสังกดั

รายช่ือผ้ได้รับการคดัเลอืกเข้ารับการอบรมคอมพวิเตอร์สําหรับงานนักวชิาการศึกษา ร่นที ่ ู ุ 3 (เพิม่เติม)

ระหว่างวนัที ่6 - 10 กนัยายน 2553

ณ สถาบันพฒันาบคลากรท้องถิ่น คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง ุ 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทมธานี ุ (อาคารสาโรช)

หมายเหตุ
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26 ตรัง ปะเหลียน ทต. ทาขา้ม่ น.ส. ภิญญดา นกหนู

27 เพชรบูรณ์ วเิชียรบุรี อบต. นาํร้อน้ นาง อญัชลี วรรณา

28 ฉะเชิงเทรา บางนาํเปรียว้ ้ อบต. บางขนาก น.ส. สุจิตา   บรรลงัก์

29 ปราจีนบุรี อบต. บุฝ้าย น.ส. วนัเพญ็ พนัปลอ้ง

30 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต. โคกชา้ง น.ส. สุวราภรณ์ คุม้พมา่

31 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต. ยางนอน น.ส. นิภาพร พนูสวสัด์ิ

32 อุดรธานี อบต. ไชยวาน น.ส. อรนุช ศรีเขง่

33 เพชรบูรณ์ เมือง อบต. บา้นโคก นาง บุญญาพร เดชนวม

34 อุดรธานี หนองววัซอ อบต. หมากหญา้ นาง ธมล ใจจนัทึก

35 อุดรธานี นายงู อบต. โนนทอง นาง ปัฐวี  ออนรู้ท่ี่

36 ชยัภูมิ ภูเขียว ทต. บา้นเพชรภูเขียว นาย สุรกจิ กระพนัธ์เขียว

37 เลย ผาขาว อบต. บา้นเพม่ิ นาย อธิราช  พานนนท์

38 มหาสารคาม บรบือ อบต. วงัใหม่ นาง วมิลพรรณ แสนโสดา

39 แพร่ เมือง อบต. เหมืองหมอ้ นาย ธีรศกัด์ิ   ใยดี

40 กาฬสินธ์ุ คาํมวง่ ทต. โพน น.ส. วนิดา ดุลนีย์

41 นครปฐม ดอนตูม อบต. หว้ยดว้น น.ส. พรทิพย์ อิมลา่

42 อุตรดิตถ์ นาํปาด้ อบต. นาํไคร้้ นาย พงศธร  ปินะถา

43 กาฬสินธ์ุ หว้ยเมก็ อบต. ทรายทอง นาย เชิญชยั    แสงทอง

44 ประจวบคีรีขนัธ์ ปราณบุรี อบต. หนองตาแตม้ น.ส. แสงสุรีย์ ปู่ ดาํ

45 เพชรบุรี เมือง อบต. หนองขนาน น.ส. จิดาภา  เจตน์จาํลอง

46 นครราชสีมา เมืองยาง อบต. กระเบืองนอก้ นาย ระพพีฒัน์ นามวเิศษ


