
 

    
  

ท่ี มท 0807.3/ว 1489 
  

 
 

 กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่  
 ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300 

          

                   2      สิงหาคม  2553 

เร่ือง     การฝึกอบรมคอมพวิเตอร์หลกัสูตรคอมพิวเตอร์สาํหรับการออกแบบกอสร้าง่ (Autocad for Window) 
 ขนัพืนฐ้ ้ าน รุนท่ี ่ 17 

เรียน นายกองคก์รปกครองสวนทอ้งถินทุกแหง ่ ่่ (ตามบญัชีรายช่ือแนบทา้ย) 

สิงท่ีสงมาดว้ย่ ่     1.  แบบโอนเงินคาลงทะเบียนของธนาคาร่        จาํนวน  1  ฉบบั 
     2.  แบบตอบยนืยนั หนงัสือสงตวัและการเตรียมตวัเขา้รับการฝึกอบรม ่  จาํนวน  1  ชุด 
     3.  สาํเนาหนงัสือกรมบญัชีกลาง                           จาํนวน  1  ฉบบั 

     ดว้ยกรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน  กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบนัพฒันาบุคลากร่ ่
ทอ้งถิน กาหนดจดัฝึกอบรมหลกัสูตรคอมพิวเตอร์  ประจาํปีงบประมาณ ่ ํ 2553 ในเดือนสิงหาคม 2553 
(เพิมเติม่ ) คือ หลักสตรู คอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบก่อสร้าง(Autocad for Window) ขั้นพืน้ฐาน       
ร่นที่ ุ 17 กาหนดฝึกอบรมํ ระหวางวนัที่   ่ 9 – 13  สิงหาคม  2553  ระยะเวลา  5 วนั คาลงทะเบียนคนละ ่
6,500 บาท  ณ  อาคารสาโรช(อาคาร 1) สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง ่ 8  
ถนนพหลโยธิน  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี   

  กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่ พิจารณาแลว้เห็นวา หลกัสูตรดงักลาวมีความเหมาะสมกบ่ ่ ั
บุคลากรในหนวยงานของทาน เน่ืองจากวามีความเกยวขอ้งกบงานในองค์กรโดยตรง และเล็งเห็นวาจะ่ ่ ่ ี่ ั ่
ส ามารถพฒันาง านชางให ้ม ีประสิทธ ิภ าพและม ีคว ามท นัสม ยั เ่ พิ มมาก ขึน  ่ ้  จ ึง ได ค้ ดั เ ล ือก
.............................(ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)....................................เขา้รับการฝึกอบรม หลักสตรู
คอมพวิเตอร์สําหรับการออกแบบก่อสร้าง (Autocad for Window) ขั้นพืน้ฐาน ร่นที่ ุ 17 ระหวางวนัท่ี ่ 9 – 13  
สิงหาคม  2553 จึงขอความรวมมือ่ แจง้ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ดาํเนินการ ดงัน้ี 

  1.ให้ผูป้ระสงค์ท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรมโอนเงินคาลงทะเบียนตามท่ีกาหนดไวใ้นแตละ่ ํ ่
หลกัสูตร  ตามแบบท่ีสงมาพร้อมนี  ่ ้ โดยสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรงไทยุ   และสงแบบตอบ่
ยืนยนัการเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรดังกลาวให้สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถินทางไปรษณีย  ์หรือ่ ่
โทรสารหมายเลข  02-5774707-8 , 02-5774575 

 

/2. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม... 
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     2. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแตงเคร่ืองแบบสีกากคอพบั แขนยาว ไป่ ี รายงานตวัพร้อมหนังสือ    
สงตวั่  ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน ่ คลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อาํเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทุมธานี  ในวนัจันทร์ที ่9 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 07.30 – 09.00 น.  
  3. การอบรมในครังนี  สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน จะ้ ้ ่ ่่
ใชแ้บบการโอนเงินคาลงทะเบียนท่ีผูส้่ มคัรใชโ้อนเงินฯ ในครังนี เป็นหลกัฐานการรับเงินคาลงทะเบียนแทน้ ้ ่
ใบเสร็จรับเงิน ทงันีกรมสงเสริมการปกครองทอ้งถินไดท้าํความตกลงกบกรมบญัชีกลางไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อย้ ้ ่ ั่
แลว้ 

  อน่ึง  รายช่ือและการเตรียมตวัเขา้รับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบไดท่ี้ www.thailocaladmin.go.th   
โดยคลิกท่ีขอ้มูลขาวสาร แลว้คลิกท่ีขาวฝึกอบรม สพบ่ ่ . หรือคลิกดูท่ีหนังสือราชการอีกทางหน่ึง และ       
เวบ็ไซตข์องสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถินไดท่ี้ ่ www.LPDI.go.th  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป่  

 
 

               ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
   

                            (นายธงชยั   กติคุณานนท์ิ ) 
                                                    ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน ปฏิบติัราชการแทน่  
                                                          อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  
สวน่ นโยบายและแผนการฝึกอบรม 
โทร. 0 - 2577 - 4575 / โทรสาร 0 - 2577 - 4707 - 8 
 
 



  
 

หนังสือตอบยืนยนัเข้ารบัการฝึกอบรม 

ตามทีส่ถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  
ไดค้ดัเลอืกขา้พเจา้เขา้รบัการฝึกอบรม หลกัสตูร........................................................................... 

ระหวา่งวนัที ่..................................................................... 
 

  ขา้พเจา้…………………..........................ตําแหน่ง......................................ระดบั......... 
สงักดั ..........................................อาํเภอ................................จงัหวดั............................................ 
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดโ้ดยตรง  สาํนกังานโทร............................................................ 
โทรสาร.............................................................โทรศพัทเ์คลื่อนที.่....................................................... 

       ขอยนืยนัการเขา้รบัการฝึกอบรม  รุน่ที.่..................... 
 
       ไมส่ามารถเขา้รบัการฝึกอบรมในรุน่น้ี 
        และมคีวามประสงคเ์ขา้รบัการฝึกอบรมในรุน่ที.่...........ระหวา่งวนัที.่.............................................. 
      หรอื   รุน่ที.่...........ระหวา่งวนัที.่........................................... 

 หรอื   รุน่ที.่...........ระหวา่งวนัที.่............................................ 
(ระบุรุน่ทีส่ามารถเขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้พือ่เป็นขอ้มลูในการจดัเขา้อบรมต่อไป ดแูผนการฝึกอบรมไดท้ี ่
www.thailocaladmin.go.th โดยคลกิทีข่อ้มลูขา่วสาร แลว้คลกิทีข่า่วฝึกอบรม สพบ.) 
 
      (ลงชื่อ)........................................................................ 
       (...............................................................) 
      ตําแหน่ง.................................................................... 
 
ขอรบัรองวา่ผูส้มคัรดาํรงตําแหน่งตามทีร่ะบุขา้งตน้จรงิและอนุญาตใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 
      (ลงชื่อ)...................................................................... 
       (..............................................................) 
          ตําแหน่ง............................................................................ 
                 ผูบ้งัคบับญัชา 
 
หมายเหต ุ  

1. ทางไปรษณยีส์ง่ถงึ สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่ อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี 
มหาดไทย ถ.รงัสติ – นครนายก อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี 12110 (ก่อนการอบรม 10 วนั) 

2. สาํนกังานโครงการฯ โทร 0-2577-4575 โทรสาร 0-2577-4707-8, 0-2577-6615 
หรอืผูป้ระสานงานโครงการฝึกอบรม คณุฐตชญัญานันท ์ิ ิ 086-990-4668  และคณุกาญจนา 086-751-6433 

 



  
    
  

  

ท่ี ..................................... 
 

 

 
 

 

 สาํนกังาน...................................................... 
 ถนน............................................................... 

 

                  ......................  2553 

เร่ือง     สงตวับุค่ ลากรทอ้งถินเขา้รับการอบรมหลกัสูตร่ .................................................................................  

เรียน     ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน่  

อา้งถึง    หนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน ท่ี มท ่ ่ 0807.3/ว.............. ลงวนัท่ี ...................................... 

   ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่  โดยสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน ่  จดัให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรทอ้งถินในหลกัสูตร่ ......................................................................................รุนท่ี่ .............. 
ระหวางวนัท่ี ่ ......................................................................................................ณ..........................................................................  
นนั้  

  องคก์ารบริหารสวนจงัหวดั่ / เทศบาล/ องคก์ารบริหารสวนตาํบล่ ............................................. 

ขอสงตวั่  (นาย/ นาง/ นางสาว) ............................................................................ตาํแหนง่ ................................ 
ระดบั ............... เขา้รับการฝึกอบรมและขอรับรองวาเป็นผูด้าํรงตาํแหน่ ่งท่ีระบุไวจ้ริง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป่  

 

             ขอแสดงความนบัถือ 

 

                             (...............................................) 
                          นายก............................................. 

 

 

 
หมายเหตุ  - ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมถือหนังสือส่งตวัมาวันรายงานตวั  
 
 



  
 

การเตรียมตวัเข้ารบัการฝึกอบรม (เฉพาะผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอร์ิ ) 
 

1. การรายงานตวั    ตามวนั  เวลา และสถานทีท่ีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืเรยีกตวั 

2. การเตรียมตวัให้ถือปฏบตัโดยเครงครดัเพ่ืิ ิ ่ อเป็นแนวทางเดียวกนั  ดงัน้ี 
  2.1 ภาพถ่ายเครือ่งแบบหน้าตรงไมส่วมหมวก ขนาด 1 น้ิว 2 รปู 
  2.2 (ชาย) เสือ้เชิต้ขาวแขนสัน้/ยาว กางเกงขายาวสดีาํหรอืกรมทา่ อยา่งน้อย 3 ชดุ 
  2.3 (หญงิ) เสือ้เชิต้สขีาวแขนสัน้/ยาว กระโปรงสดีาํหรอืกรมทา่ อยา่งน้อย 3 ชุด 
  2.4 รองเทา้หนงัหุม้สน้/หุม้ขอ้ สดีาํ 
  2.5 ของใชส้ว่นตวัทีจ่าํเป็น 
  2.6 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่/เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่/ทุกตําแหน่งทีก่าํหนดตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2528 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบบัที ่6) พ.ศ.2548 ลงวนัที ่18 สงิหาคม 2526) ใหแ้ต่งเครือ่งแบบสกีากคีอพบั แขนยาว ในวนัรายงานตวั 
และวนัพธิปิีด 
  ยกเวน้กรณเีป็นลกูจา้ง/พนกังานจา้งชาย/หญงิ ของ อปท. ใหเ้ตรยีมเสือ้สทูสดีาํ ในวนัรายงานตวั 
และวนัพธิปิีด 
 
3. การแตงกายระหวางการฝึกอบรม ่ ่ (ทุกตาํแหนง่ ) 
  ชาย แต่งกายเสือ้เชิต้สขีาวแขนสัน้/ยาว กางเกงสดีาํ หรอืกรมทา่ 
  หญงิ  แต่งกายเสือ้เชิต้สขีาวแขนสัน้/ยาว กระโปรงสดีาํ หรอืกรมทา่ 
 
4. การลงทะเบียน 
  4.1 คา่ลงทะเบยีนทุกหลกัสตูร คนละ 6,500 บาท 
  4.2 เฉพาะหลกัสตูรการแกไ้ขปญหาบนเครือ่ง ั PC เบือ้งตน้ คนละ 7,000 บาท 
  4.3 คา่ลงทะเบยีนรวมคา่อาหารและคา่ทีพ่กัเริม่จากวนัรายงานตวัถงึวนัจบหลกัสตูร 
  4.4 การชาํระคา่ลงทะเบยีนให้โอนเงินคาลงทะเบียนเพื่อเขา้บญัชีสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน ่ ่  
กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน ตามแบบ่ ่ ฟอร์มทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเรยีกตวัน้ี  
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลาํดับ ช่ือ ช่ือสกลุ สังกดั อาํเภอ จังหวดั หมายเหตุ
1 นายอุกฤษฎ์ จนัทรโ์ท ทต.วงัศาลา ท่ามว่ง กาญจนบุรี

2 นายพรชยั ชนิวฒันกาญจน์ ทต.ลกูแก ท่ามะกา กาญจนบุรี

3 นายเอกภพ บุญเพลงิ อบต.คาํบง หว้ยผึง้ กาฬสนิธุ์

4 นายบณัฑติ พุทธโศภษิฐ์ ทต.สลกบาตร ขาณุวรลกัษบุรี กําแพงเพชร

5 นายวาราม พงษ์เสอื ทต.เทพนคร เมอืง กําแพงเพชร

6 นายนิรนัดร์ ชยัศรินิิรนัดร์ อบต.ศลิา เมอืง ขอนแก่น

7 นายศริชิยั อารยะสุขวฒัน์ ทต.หนองโก กระนวน ขอนแก่น

8 นายสยาม บุตรโยจนัโท ทม.ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น

9 นายสมาน ชัน้ชยัภมูิ ทต.ท่าพระ เมอืง ขอนแก่น

10 นายจารุ หงษ์รอ่น ทต.ท่าใหม่ ท่าใหม่ จนัทบุรี

11 นายฉตัรชยั โภคสมบตัิ ทม.จนัทบุรี เมอืง จนัทบุรี

12 นายพงษ์มติร กระทอง ทม.จนัทบุรี เมอืง จนัทบุรี

13 นายอดศิกัดิ ์ ศรฉีนัทะมติร ทต.บางปะกง บางปะกง ฉะเชงิเทรา

14 นายเทพกร สุดยอด ทต.บางละมงุ บางละมงุ ชลบุรี

15 นายชยัวฒัน์ สุเมธอมรรตัน์ เมอืงพทัยา บางละมงุ ชลบุรี

16 นายทตั นาควเิชยีร ทต.หนองไมแ้ดง เมอืง ชลบุรี

17 นายประจวบ ชลวริยิะกุล อบจ.ชลบุรี เมอืง ชลบุรี

18 นายวษิณุ สุตระภกัดิ ์ อบต.สตัหบี สตัหบี ชลบุรี

19 นายสายโชค จา๋พมิาย อบจ.ชยัภมูิ เมอืง ชยัภมูิ

20 นายวทิยากร ใจกลา้ ทต.เวยีงเทงิ เทงิ เชยีงราย

21 น.ส.สุจติรา จงเจรญิ ทน.เชยีงราย เมอืง เชยีงราย

22 นายบณัฑติ ฉตัรเงนิ อบจ.เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่

23 นายกติพิงษ์ ชยัประสาน อบจ.เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่

24 นายอนุสรณ์ ชยัศริิ อบจ.เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่

25 นายประสพชยั แขกออ้ย ทน.เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่

26 นายกฤษณะ สุจารี อบต.ชา้งเผอืก เมอืง เชยีงใหม่

27 นายตะวนั โด่งดงั ทน.เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่

28 นายณฐัพงศ์ ใจเฉพาะ อบจ.เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่

29 นายภารดี กอบกจิ อบต.หนองชา้งแล่น หว้ยยอด ตรงั

30 นายจรสั ดวงแกว้ ทม.ตราด เมอืง ตราด
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31 นายอรรฆรตัน์ อรญัพทิกัษ์ ทม.แมส่อด แมส่อด ตาก

32 นายมโน พรหมดี อบต.โพธติาก์ เมอืง นครพนม

33 นายทวลีาภ ใจชอบงาม ทต.โคกสวาย โนนไทย นครราชสมีา

34 นายเศรษฐสทิธิ ์ พชิยักุล อบต.หนองบวัศาลา เมอืง นครราชสมีา

35 นายธรีะวุฒิ แกว้หดี อบต.ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรธีรรมราช

36 นายนภศูล เบญจมปรญิญากลู ทน.นนทบุรี เมอืง นนทบุรี

37 นายพริชัย์ ศรรีาม ทม.บางศรเีมอืง เมอืง นนทบุรี

38 นายอดศิยั มาศเกษม อบจ.นนทบุรี เมอืง นนทบุรี

39 นายอรรถพร หริญั ทม.นราธวิาส เมอืง นราธวิาส

40 นายธนินพชัร์ ทองธนาวฒัน์ ทต.อสิาณ เมอืง บุรรีมัย์

41 นายสญัญา ไมตรสีวสัดิ ์ อบต.บวัทอง เมอืง บุรรีมัย์

42 นายสรกฤช ทองอารยกุล ทต.กระสงั กระสงั บุรรีมัย์

43 นายทวิา เมีย้นมติร ทต.พนมรุง้ เฉลมิพระเกยีรติ บุรรีมัย์

44 นายคมสนั น้อยแดง ทต.ธญับุรี ธญับุรี ปทุมธานี

45 น.ส.เกศรนิทร์ ยนืเยีย่ม ทม.คคูต ลาํลกูกา ปทุมธานี

46 นายฤทยั ธนศริวิฒันา ทม.ลาํสามแกว้ ลาํลกูกา ปทุมธานี

47 นายธนชยั พลูผล อบต.วงัดาล กบนิทรบุ์รี ปราจนีบุรี

48 นายวชัรพล เบา้เจรญิ ทต.กบนิทร์ กบนิทรบุ์รี ปราจนีบุรี

49 นายปราจนี จนัทรกัษา อบจ.ปราจนีบุรี เมอืง ปราจนีบุรี

50 นายวรนิทร กฤชกาญจนพนัธ์ อบจ.ปราจนีบุรี เมอืง ปราจนีบุรี

51 นายนพฤทธิ ์ สุขสมัพนัธ์ อบต.ท่าตูม ศรมีหาโพธิ ์ ปราจนีบุรี

52 นายนุรอสิลาม ยะปาร์ อบต.บานา เมอืง ปตตานี  ั

53 นายปรชัญา โฉมบุตร อบต.สามเรอืน บางปะอนิ พระนครศรอียุธยา

54 นายสงิหา เมง่พดั ทต.คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียุธยา

55 นายสุวทิย์ เตง็ชู อบจ.พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียุธยา

56 นายอุดมศกัดิ ์ อมัพวนั อบต.บา้นเกาะ พระนครศรอียุธยา พระนครศรอียุธยา

57 นายมนตรี มหาเทยีน ทต.ลาํตาเสา วงัน้อย พระนครศรอียุธยา

58 นายสนัตธิรรม สนีวนสกุลณี ทต.ท่าหลวง ท่าเรอื พระนครศรอียธุยา

59 น.ส.วลัลี นาคประดษิฐ์ ทต.คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียุธยา

60 นายชเนรนิทร์ ใจแกว้ ทต.แมก่า เมอืง พะเยา
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61 นายมานสั ทศิสุกใส อบจ.พะเยา เมอืง พะเยา

62 นายนาวนิ สมฤทธิ ์ อบจ.พะเยา เมอืง พะเยา

63 นายธานินทร์ สกัลอ อบจ.พะเยา เมอืง พะเยา

64 นายกติตพิงษ์ คาํทราย ทต.ปง ปง พะเยา

65 นายวชักร ไขแ่กว้ ทต.ควนขนุน ควนขนุน พทัลุง

66 นายวุฒพิงศ์ นวลสนอง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พทัลุง

67 นายบุญธรรม แกว้จาํรสั อบจ.พทัลุง เมอืง พทัลุง

68 นายวุฒวิงศ์ อนนัตาภรณ์ อบต.วดัจนัทร์ เมอืง พษิณุโลก

69 นายขจรศกัดิ ์ ขลบิศรี ทม.เพชรบุรี เมอืง เพชรบุรี

70 นายสุรพล จาํปางวงศ์ อบจ.เพชรบรูณ์ เมอืง เพชรบรูณ์

71 นายพนธว์ทิย์ ผ่องศรี ทต.รษัฎา เมอืง ภเูกต็

72 นายสมพร อ่อนทอง อบต.กมลา กะทู้ ภเูกต็

73 นายเทพฤทธิ ์ ยกแกว้ อบต.เกาะแกว้ เมอืง ภเูกต็

74 นายสชิล เหมอืนเลื่อน อบต.ฉลอง เมอืง ภเูกต็

75 นายณฐัวุฒิ เทพทอง ทต.ราไวย์ เมอืง ภเูกต็

76 นายเสรี ลายโถ ทต.ขามเรยีง กนัทรวชิยั มหาสารคาม

77 นางชาตกิามาศ พาณชิโชตพิงศ์ อบต.ท่าตูม เมอืง มหาสารคาม

78 นายกฤษณะ อุ่นแสง อบจ.มกุดาหาร เมอืง มกุดาหาร

79 นายศุภศกัดิ ์ เขยีวพุ่ม อบจ.แมฮ่่องสอน เมอืง แมฮ่่องสอน

80 นายเรอืงฤทธิ ์ น่ิมบรบิรูณ์พร อบจ.ยโสธร เมอืง ยโสธร

81 นายคมนตรี จติชยั ทต.หนองพอก หนองพอก รอ้ยเอด็

82 นานชนินทร์ รตันพร ทต.บางริน้ เมอืง ระนอง

83 นายปรมนิทร์ แสงศกัดสิทิธารถ์ ทต.บา้นฉาง บา้นฉาง ระยอง

84 นายมงคล ขนุชุ่ม ทต.ทบัมา เมอืง ระยอง

85 นายกติตพินัธ์ จนัทสี ทต.มะขามคู่ นิคมพฒันา ระยอง

86 น.ส.ชวีรตัน์ แกว้พวงทอง ทต.ท่าวุง้ ท่าวุง้ ลพบุรี

87 นายพงศน์รนิทร์ เป็งอนิตา ทต.น้ําโจ้ แม่ทะ ลาํปาง

88 นายเกรกิ ทวโียค ทต.แจห้่ม แจห้่ม ลาํปาง

89 นายปกติ ศริวิงค์ อบต.พระบาทวงัตวง แมพ่รกิ ลาํปาง

90 นายนที อ่อนน้อม อบจ.ลาํปาง เมอืง ลาํปาง
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91 นายทรงวุฒิ นครงักุล อบจ.ลาํปาง เมอืง ลาํปาง

92 นายวชิา กลบัใจได้ ทต.นาทวี นาทวี สงขลา

93 นายบุญเลศิ สุขวฒันานุกจิ อบต.บางบ่อ บางบ่อ สมทุรปราการ

94 นายณรงคศ์กัดิ ์ อนุชาติ ทต.แหลมฟาผ่า้ พระสมทุรเจดยี์ สมทุรปราการ

95 นายทรงชยั แสงทอง อบต.บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ

96 นายนเรศ ชื่นใจ ทต.บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ

97 นายเชาวว์ชัร์ ทศันภญิโญ อบจ.สมทุรสงคราม เมอืง สมทุรสงคราม

98 นายสทิธโิชติ เชา้วงศพ์าณชิย์ ทน.สมทุรสาคร เมอืง สมทุรสาคร

99 นายพรีวชัร บุญมี อบต.บางน้ําจดื เมอืง สมทุรสาคร

100 นายววิฒัน์ ศรสีมหมาย ทม.อรญัญประเทศ อรญัประเทศ สระแกว้

101 นายพเิชษฐ ภู่พนัธ์ อบต.บา้นปา่ แก่งคอย สระบุรี

102 นายสมภพ ชศูร ทต.วงัมว่ง วงัมว่ง สระบุรี

103 นายอนุชา สงัขวร อบต.เจรญิธรรม วหิารแดง สระบุรี

104 นายปรชีา จาํปาทพิย์ อบต.กุ่มหกั หนองแค สระบุรี

105 นายเอกอาคม ดอนธงขวา ทต.ไผ่ตํ่า หนองแค สระบุรี

106 นายมารตุ ชาวสวน อบจ.สระบุรี เมอืง สระบุรี

107 นายปรญิญา ไชยโสด อบต.ตลิง่ชนั เมอืง สระบุรี

108 นายปรญิญา ขนัไชย อบจ.สงิหบุ์รี เมอืง สงิหบุ์รี

109 นายเฉลมิพงษ์ สละ ทต.ทุ่งเสลีย่ม ทุ่งเสลีย่ม สุโขทยั

110 นายสุวรรณ์ ธรรมขนัคาํ ทต.ศรสีาํโรง ศรสีาํโรง สุโขทยั

111 นายสมพร ทองสุก อบจ.สุพรรณบุรี เมอืง สุพรรณบุรี

112 นายคภสัดี ศรเีปารยะ ทต.หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี

113 นายธเนศร์ เทพแพงตา ทม.ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย

114 นายอาวุธ ดวงเศษวงษ์ ทต.โพธชิยั์ เมอืง หนองคาย

115 นายอภชิยั โยธะวงศ์ ทต.หาดคาํ เมอืง หนองคาย

116 นายสุเจษฎ์ ศรเีทศ ทต.บงึกาฬ บงึกาฬ หนองคาย

117 นายภานุวฒัน์ ศริวิงษ์ อบต.วดัธาตุ เมอืง หนองคาย

118 นายนเรศ กติอิาษา อบต.บา้นเดื่อ เมอืง หนองคาย

119 นายอทิธพิล ภเูงนิ ทต.โนนสงั โนนสงั หนองบวัลาํภู

120 นายปกาศติ ภาคพรหม ทต.นากลาง นากลาง หนองบวัลาํภู



ลาํดับ ช่ือ ช่ือสกลุ สังกดั อาํเภอ จังหวดั หมายเหตุ

        ระหว่างวนัที ่9 - 13 สิงหาคม 2553     

ณ  สถาบันพฒันาบคลากรท้องถิ่น  ตุ .คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  จ.ปทมธานี ุ (อาคารสาโรช)

       รายช่ือผ้เข้ารับการอบรมหลกัสตรคอมพวิเตอร์สําหรับการออกแบบก่อสร้าง ู ู (Autocad for Window) ข้ันพืน้ฐาน ร่นที ่ ุ 17

121 นายสงัวรณ์ บุญสอด ทม.อํานาจเจรญิ เมอืง อํานาจเจรญิ

122 นายสมจติร ฟุงยอดครีี้ ทต.เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจรญิ
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