
 

    
  

ท่ี มท 0807.3/ว 1530 
  

 
 

 กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่  
 ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กทม. 10300 

          

                    6   สิงหาคม  2553 

เร่ือง     การฝึกอบรมคอมพวิเตอร์หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ประจาํเดือนสิงหาคม ประจาํปี 2553 (เพิมเติม่ ) 

เรียน นายกองคก์รปกครองสวนทอ้งถินทุกแหง ่ ่่ (ตามบญัชีรายช่ือแนบทา้ย) 

สิงท่ีสงมาดว้ย   ่ ่ 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 ) กาหนดฝึกอบรม จาํนวน  ํ 2  หลกัสูตร รวม 2 รุนๆ ละ ่ 5 วนั คาลงทะเบียนคนละ ่ 6,500 บาท  ณ  
สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน คลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง ่ 8  ถนนพหลโยธิน  อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดั
ปทุมธานี  ดงัน้ี 
   ระหว่างวนัที ่ 16  – 20  สิงหาคม  2553 
  1. หลกัสตรคอมพวิเตอร์สําหรับู งานธรการ ร่นที ุ่ ุ 4  (อาคารสาโรช) 
  2. หลกัสตู รการใช้คอมพวิเตอร์กบัโปรแกรมสํานักงานขั้นสง ร่นที ู่ ุ 7 (อาคารคัชมาตย์) 
   

  กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ่ พิจารณาแลว้เห็นวา หลกัสูตรดงักลาวมีความเหมาะสมกบ่ ่ ั
บุคลากรในหนวยงานของทาน เน่ืองจากวามีความเกยวขอ้งกบงานในองค์กรโดยตรง และเล็งเห็นวาจะ่ ่ ่ ี่ ั ่
สามารถพฒันางานขององคก์รปกครองสวนทอ้งถินให้มีประสิทธิภาพและมีความทนัสมยัเพิมมากยิงขึน   ่ ่ ่ ่ ้  
จึงไดค้ดัเลือก...................................(ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ)....................….เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร 
............................................................................................ในรุนท่ี ่ .....................ระหว่างวันที่ 16 – 20  สิงหาคม 2553 
จึงขอความรวมมือแจง้ผูไ้ดรั้บคดัเลือก ดาํเนินการ ดงันี่ ้  
  1.ให้ผูป้ระสงค์ท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรมโอนเงินคาลงทะเบียนตามท่ีกาหนดไวใ้นแตละ่ ํ ่
หลกัสูตร  ตามแบบท่ีสงมาพร้อมนี  ่ ้ โดยสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรงไทย  ุ และสงแบบตอบ่
ยืนยนัการเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรดังกลาวให้สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถินทางไปรษณีย  ์หรือ่ ่
โทรสารหมายเลข  02-5774707-8 , 02-5774575 

 
/2. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม.... 

 
 



  
 

- 2 - 
 

     2. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแตงเคร่ืองแบบสีกากคอพบั แขนยาว ไป่ ี รายงานตวัพร้อมหนังสือ    
สงตวั่  ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน คลองหน่ึง ซอยคลองหลวง ่ 8  ถนนพหลโยธิน อาํเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทุมธานี  ในวนัจันทร์ที ่ 16  สิงหาคม  2553 ระหว่างเวลา 07.30 – 09.00 น.  
  3. การอบรมในครังนี  สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน จะ้ ้ ่ ่่
ใชแ้บบการโอนเงินคาลงทะเบียนท่ีผูส้มคัรใชโ้อนเงินฯ ในครังนี เป็นหลกัฐานการรับเงินคาลงทะเบียนแทน่ ่้ ้
ใบเสร็จรับเงิน ทงันีกรมสงเสริมการปกครองทอ้งถินไดท้าํความตกลงกบกรมบญัชีกลางไวเ้ป็้ ้ ่ ั่ นท่ีเรียบร้อย
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     สงตวับุคลากรทอ้งถินเขา้รับการอบรมหลกัสูตร่ ่ .................................................................................  

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 ............... เขา้รับการฝึกอบรมและขอรับรองวาเป็นผูด้าํรงตาํแหนงท่ีระบุไวจ้ริง่ ่  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาํเนินการตอไป่  

 

             ขอแสดงความนบัถือ 

 

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

 

 

 
หมายเหตุ  - ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมถือหนังสือส่งตวัมาวันรายงานตวั  
 
 



  
 

การเตรียมตวัเข้ารบัการฝึกอบรม (เฉพาะผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอร์ิ ) 
 

1. การรายงานตวั    ตามวนั  เวลา และสถานทีท่ีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืเรยีกตวั 

2. การเตรียมตวัให้ถือปฏบตัโดยเครงครดัเพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนั  ดงัน้ีิ ิ ่  
  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 การชาํระคา่ลงทะเบยีนให้โอนเงินคาลงทะเบียนเพื่อเขา้บญัชีสถาบั่ นพฒันาบุคลากรทอ้งถิน ่  
กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน ตามแบบ่ ่ ฟอร์มทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเรยีกตวัน้ี  
 

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



  

รหสั อบจ./ เทศบาล / อบต.  

รหสัหลกัสูตร รหสัรุน่  

 
ทีว่่างสําหรับตดิสําเนาเอกสารรับชําระเงนิจากธนาคาร                                       

 
 
 
 

                                 ใบแจ้งการชําระเงนิค่าเข้าร่วมอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ช่ือหลกัสูตร :       คอมพวิเตอร์สําหรับงานธรการ  ร่นที ุ่ ุ 4 

รหสัหลกัสูตร – รหสัรุน ่ : (Ref. No.1) 
 

ช่ือ – สกลุผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม................................................................................................................................................. 

ตาํแหนงผูเ้ขา้รับการฝึกอบร่ ม.................................................................................................................................................. 

ช่ือหนวยงาน ่ : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

อาํเภอ : ………………………………………………………………..จงัหวดั     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

แบบฟอร์มการชาํระเงินผานธนาคาร่                                                  สว่ นของธนาคาร
   

วนัท่ี
....................          

Company Code : 9397   สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน  ่ กรมสงเสริมการปกครองทอ้งถิน ่ ่                             สาขา.................                       

ช่ือหลกัสูตร      คอมพวิเตอร์สําหรับงานธรการ  ร่นที ุ่ ุ 4 
รหสัหลกัสูตร – รหสัรุน ่ :  (Ref. No.1)  
 

 

ช่ือ – สกลุผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม................................................................................................................................................ 

ตาํแหนงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม่ ................................................................................................................................................... 

ช่ือหนวยงาน ่ : ………………………………………………………………………………………………………………… 

อาํเภอ : ………………………………………………………………..จงัหวดั             
รหสัหนวยงาน ่ (Ref. No.2) :  
 

จาํนวนเงินคาเขา้รวมอบรม ่ ่ (ตวัเลข)        6,500  บาท  
จาํนวนเงินคาเขา้รวมอบรม ่ ่ (ตวัหนงัสือ)     หกพนัห้าร้อยบาทถ้วน 

- คาธรรมเนี่ ยมการชาํระผานธนาคารกรุงไทย ่ 10 บาท / รายการ   
 
        ลงช่ือ ผูน้าํฝาก............................................ 
        โทรศพัท ์ผูน้าํฝาก....................................... 

รหสัหลกัสูตร รหสัรุน่  

5 1 9 0 0 4 

5 1 9 0 0 4 



  

รหสั อบจ./ เทศบาล / อบต.  

รหสัหลกัสูตร รหสัรุน่  

    
 

ทีว่่างสําหรับตดิสําเนาเอกสารรับชําระเงนิจากธนาคาร                                       

 
 
 

                                 ใบแจ้งการชําระเงนิค่าเข้าร่วมอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ช่ือหลกัสูตร :       การใช้คอมพวิเตอร์กบัโปรแกรมสํานักงานขั้นสง ร่นที ู่ ุ 7 

รหสัหลกัสูตร – รหสัรุน ่ : (Ref. No.1) 
 

ช่ือ – สกลุผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม................................................................................................................................................. 

ตาํแหนงผูเ้ขา้รับการฝึกอบร่ ม.................................................................................................................................................. 

ช่ือหนวยงาน ่ : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

อาํเภอ : ………………………………………………………………..จงัหวดั     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

แบบฟอร์มการชาํระเงินผานธนาคาร่                                                  สว่ นของธนาคาร
   

วนัท่ี
....................          

Company Code : 9397   สถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถิน  ่ กรมสงเสริ่ มการปกครองทอ้งถิน ่                             สาขา.................                       

ช่ือหลกัสูตร      การใช้คอมพวิเตอร์กบัโปรแกรมสํานักงานขั้นสง ร่นที ู่ ุ 7 
รหสัหลกัสูตร – รหสัรุน ่ :  (Ref. No.1)  
 

 

ช่ือ – สกลุผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม................................................................................................................................................ 

ตาํแหนงผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม่ ................................................................................................................................................... 

ช่ือหนวยงาน ่ : ………………………………………………………………………………………………………………… 

อาํเภอ : ………………………………………………………………..จงัหวดั             
รหสัหนวยงาน ่ (Ref. No.2) :  
 

จาํนวนเงินคาเขา้รวมอบรม ่ ่ (ตวัเลข)        6,500   บาท 
จาํนวนเงินคาเขา้รวมอบรม ่ ่ (ตวัหนงัสือ)      หกพนัห้าร้อยบาทถ้วน 
- คาธรรมเนี่ ยมการชาํระผานธนาคารกรุงไทย ่ 10 บาท / รายการ   
 
                   ลงช่ือ ผูน้าํฝาก............................................ 

        โทรศพัท ์ผูน้าํฝาก....................................... 

รหสัหลกัสูตร รหสัรุน่  

5 0 8 0 0 7 

5 0 8 0 0 7 



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ สงักดั หมายเหตุ

1 กระบี่ เมอืง อบจ.กระบี่ น.ส.พชัรา ประเสรฐิเตชาโต

2 กระบี่ อ่าวลกึ ทต.แหลมสกั นางสนีุย์ กองขาวเรยีบ

3 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ อบต.ลิน่ถิน่ น.ส.ภทัรพร ไทรหอมหวล

4 กาญจนบุรี เมอืง ทม.กาญจนบุรี น.ส.วริลัพชัร วงศต์ิง่

5 กาญจนบุรี เมอืง ทม.กาญจนบุรี นางอญัชลี เจีย้มภูเขยีว

6 กาฬสนิธุ์ เมอืง ทต.หนองสอ น.ส.พศิมยั เชาวพ์านิช

7 กาฬสนิธุ์ หนองกุงศรี อบต.ดงมลู น.ส.อภญิญา สทุธา

8 กาํแพงเพชร โกสมัพนีคร อบต.ลานดอกไมต้ก นางอรกช ขาํอนิทร์

9 กาํแพงเพชร ขาณุวรลกัษบุรี ทต.สลกบาตร นางกุลสิรา ผกูพลู

10 กาํแพงเพชร เมอืง อบต.หนองปลงิ นางอุทยัรตัน์ เสรรีตันเสถยีร

11 กาํแพงเพชร เมอืง อบต.หนองปลงิ นางปทมาั เงนิทอง

12 กาํแพงเพชร ลานกระบอื ทต.ช่องลม นายอมรศกัดิ ์ ไกรกจิราษฎร์

13 ขอนแก่น ชุมแพ อบต.ขวัเรยีง น.ส.บุหงา สงดี

14 ขอนแก่น โนนศลิา อบต.เปือยใหญ่ น.ส.ศตกมล พกัวนั

15 ขอนแก่น พล อบต.โนนขา่ นางสรอ้ยเพชร ชาบุญมี

16 ขอนแก่น เมอืง อบต.แดงใหญ่ นางสดุารตัน์ เจรญิสขุ

17 จนัทบุรี นายายอาม อบต.กระเจาะ นางพมิพพิสิทุธิ์ ์ บุญลงิ

18 จนัทบุรี เมอืง ทม.จนัทบุรี นางภารดี เรอืงวลิยั

19 จนัทบุรี เมอืง อบจ.จนัทบุรี น.ส.สรุรีตัน์ วชิยั

20 ฉะเชงิเทรา บางปะกง ทต.ทา่ขา้ม น.ส.มณีรตัน์ นุตน้อย

21 ฉะเชงิเทรา พนมสารคาม ทต.เขาหนิซอ้น น.ส.รชันีวรรณ์ สบืจากปลอ้ง

22 ฉะเชงิเทรา ราชสาสน์ อบต.เมอืงใหม่ น.ส.คนึง บวัเงนิ

23 ชลบุรี พนสันิคม ทต.หมอนนาง น.ส.สหุรา่ยมาศ ลาดปะละ

24 ชลบุรี เมอืง อบจ.ชลบุรี น.ส.รชัดาภรณ์ ทองถนอม

25 ชลบุรี สตัหบี อบต.นาจอมเทยีน น.ส.สกุญัญา โกฎริกัษ์

รายช่ือผู้ได้รบัคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอรส์าํหรบังานธรุการ รนุท่ี ิ ่ 4

ระหวางวนัท่ี ่ 16 - 20 สงหาคม ิ 2553

ช่ือ-สกลุ

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



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ สงักดั หมายเหตุ

รายช่ือผู้ได้รบัคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอรส์าํหรบังานธรุการ รนุท่ี ิ ่ 4

ระหวางวนัท่ี ่ 16 - 20 สงหาคม ิ 2553

ช่ือ-สกลุ

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

26 ชยันาท เมอืง อบต.ตาดทา่เสา น.ส.วลัภา ดวงเทีย่ง

27 ชยัภูมิ แกง้ครอ้ อบต.นาหนองทุม่ นางเชาวณี พริมไกรภกัดิ ์

28 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.หนองขาม นางชลติา วเิชยีร

29 ชยัภูมิ คอนสาร อบต.ดงกลาง นางสพุรรณี ไชยชาติ

30 ชุมพร ทา่แซะ อบต.สองพีน้่อง นางนารรีตัน์ บ่อจนัทร์

31 ชุมพร สวี อบต.ทา่หนิ น.ส.วณีา ภูมสิวุรรณ์

32 เชยีงราย เชยีงแสน อบต.โยนก นายสทิธศิกัดิ ์ เงนิสม

33 เชยีงราย แมส่าย อบต.บา้นดา้ย น.ส.สายสณุี จนัทาพนู

34 เชยีงราย เวยีงปาเปา่ ้ อบต.เวยีงถาทอง นางเกณิกา หมัน่งาบ

35 เชยีงราย เวยีงปาเปา่ ้ อบต.สนัสลี น.ส.ปิยะนาฎ ตัง้วจิติรสกุล

36 เชยีงใหม่ เชยีงดาว อบต.เมอืงงาย น.ส.พวงทอง แสนดวงแกว้

37 เชยีงใหม่ ดอนหล่อ อบต.ดอยหล่อ น.ส.รชัชกร หลา้แดง

38 เชยีงใหม่ ฝาง อบต.แมค่ะ น.ส.ญาณิศา ยาสมทุร

39 เชยีงใหม่ พรา้ว อบต.ปาไหน่ น.ส.อรนุช ตดิไชย

40 ตรงั เมอืง ทต.คลองเตง็ น.ส.กาญจนา ภู่ระยํ้า

41 ตรงั เมอืง ทน.ตรงั นางภุมรา บุญสง่

42 ตรงั รษัฎา อบต.หนองปรอื น.ส.รุง่ฤดี จนัทรป์รดีา

43 ตราด คลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ น.ส.สภุคัจริา ศรจีนัทร์

44 ตราด เมอืง อบต.ตะกาง น.ส.ปนดัดา พลูแสวง

45 ตราด เมอืง อบต.หว้ยแรง้ นางจุฑารตัน์ ประเทพา

46 ตาก พบพระ อบต.ช่องแคบ นางนารรีตัน์ โปธิ

47 ตาก เมอืง อบต.หนองบวัใต้ น.ส.จรีวรรณ เน่ืองวงั

48 ตาก แมส่อด อบต.แมต่าว น.ส.นิรศิรา จนิะเฟือย

49 นครนายก บา้นนา ทต.บา้นนา นางกฤษณา สขุสมทพิย์

50 นครนายก เมอืง อบต.ดอนยอ นางพนารตัน์ จนัทรค์ลอ้ย



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ สงักดั หมายเหตุ

รายช่ือผู้ได้รบัคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอรส์าํหรบังานธรุการ รนุท่ี ิ ่ 4
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ณ   ศนย์ฝึกอบรมคลองหนึ่ง  ซอยคลองหลวง ู 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทมธานี ุ (อาคารสาโรช)

51 นครนายก องครกัษ์ อบต.บางลกูเสอื น.ส.อุบล สาํเรจ็

52 นครปฐม ดอนตมู อบต.บา้นหลวง น.ส.กนกวรรณ ช่องทว้ม

53 นครปฐม บางเสน อบต.บางไทรปา่ น.ส.สวติตา ตุ่นอนิทร์

54 นครพนม ทา่อุเทน อบต.ไชยบุรี นางเบญจพร เบา้ลี

55 นครพนม นาแก อบต.หนองบ่อ น.ส.วชัราพร พลนารี

56 นครพนม บา้นแพง อบต.ไผล่อ้ม นางพรรมัภา ออ้นแกว้

57 นครราชสมีา จอหอ อบต.จอหอ นายปรชีา พรมกระโทก

58 นครราชสมีา เมอืงยาง อบต.กระเบือ้งนอก นางองัศณา จนัทรพ์รม

59 นครราชสมีา วงัน้ําเขยีว ทต.ศาลเจา้พอ่ น.ส.อญัชลี แกว้ดี

60 นครราชสมีา หว้ยแถลง ทต.หนิดาด นายสมานชยั ศรโียวงศ์

61 นครศรธีรรมราช ถํ้าพรรณรา อบต.ดสุติ นางพรทพิย์ ศฤงคาร

62 นครศรธีรรมราช ทา่ศาลา อบต.ทา่ขึน้ นางวนัเพญ็ โปรกัษ์

63 นครศรธีรรมราช ทุง่สง อบต.ชะมาย น.ส.จุฑารตัน์ รกัษ์ศรทีอง

64 นครสวรรค์ ตากฟา้ อบต.สขุสาํราญ นายเอกวทิย์ ศรยีานุวฒัน์

65 นครสวรรค์ ทา่ตะโก อบต.วงัใหญ่ จ.อ.จาํรสั บุญนาค

66 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั อบต.บงึปลาทู นางภญิญดา ตยิานนัท์

67 นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง น.ส.เกสร แจง้จัน่

68 นนทบุรี บางกรวย ทต.ปลายบาง นางถนอมศรี วริยิะบุญญาภวิาทย์

69 นนทบุรี บางใหญ่ อบต.บางใหญ่ น.ส.กนกวรรณ สลางสงิห์

70 นราธวิาส ตากใบ อบต.ศาลาใหม่ นายวนัอดีรีสิ อารง

71 นราธวิาส บาเจาะ ทต.ตน้ไทร น.ส.คอมอืซะห์ มะและ

72 น่าน เชยีงกลาง อบต.เปือ นายณรงคฤ์ทธิ ์ นุปิง

73 น่าน ทุง่ชา้ง อบต.ทุง่ชา้ง นางกฤษฎาภรณ์ ชวาเขต

74 น่าน บ่อเกลอื อบต.บ่อเกลอืใต้ นางวจิติรา รพทีศันพงศ์

75 น่าน แมจ่รมิ ทต.หนองแดง น.ส.ฐติวิลัคุ์ ทาพนัธ์



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ สงักดั หมายเหตุ

รายช่ือผู้ได้รบัคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรคอมพวเตอรส์าํหรบังานธรุการ รนุท่ี ิ ่ 4
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ณ   ศนย์ฝึกอบรมคลองหนึ่ง  ซอยคลองหลวง ู 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทมธานี ุ (อาคารสาโรช)

76 บุรรีมัย์ คเูมอืง อบต.ตมูใหญ่ นางราตรี ปราบหนองบวั

77 บุรรีมัย์ นาโพธิ ์ ทต.นาโพธิ ์ นางประดบัศลิป์ บุปผาทาโน

78 บุรรีมัย์ ลาํปลายมาศ อบต.ผไทรนิทร์ น.ส.วรรวมิล ชาํนาญตา้

79 ปทมุธานี เมอืง อบต.บางขะแยง น.ส.เพญ็ศรี เผอืกนาโพธิ ์

80 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.คขูวาง นางจารวุรรณ นุ่มนาค

81 ประจวบครีขีนัธ์ ทบัสะแก อบต.ทบัสะแก น.ส.ดาวประดบั รงัสกุิล

82 ประจวบครีขีนัธ์ สามรอ้ยยอด อบต.ศาลาลยั นางพรทพิา สงูทรพัยไ์พศาล

83 ปราจนีบุรี บา้นสรา้ง อบต.บางยาง นางสพุศิ เพชรแสน

84 ปราจนีบุรี เมอืง อบต.รอบเมอืง นายอาํพนัธ์ แก่นวชิา

85 ปตตานีั เมอืง อบจ.ปตตานีั น.ส.ชะอาต๊ะ แวทะยี

86 ปตตานีั เมอืง อบจ.ปตตานีั น.ส.ปญณ์นภสัั รุง่เรอืงโรจน์

87 พระนครศรอียุธยา บางปะหนั ทต.บางปะหนั น.ส.สวลี วงษ์เสถยีร

88 พระนครศรอียุธยา บางปะอนิ อบต.บา้นแปง้ น.ส.พชัราภรณ์ ทองแจง้

89 พระนครศรอียุธยา บางปะอนิ อบต.บา้นโพ น.ส.อญัหรนิทร์ จนัทรเ์หลา

90 พะเยา เชยีงคาํ ทต.เชยีงคาํ น.ส.ฟองพกุิล ศรจีนัทร์

91 พะเยา เมอืง อบต.ทา่วงัทอง น.ส.เจนจริา สธุรรมเมง็

92 พงังา ตะกัว่ทุง่ ทต.กระโสม นางนนัธกิานต์ อุดม

93 พงังา ตะกัว่ทุง่ อบต.โคกกลอย น.ส.สริญัญา พรมอนิ

94 พงังา ทบัปกุ ทต.ทบัปดุ นางจริาพร สงวนพนัธ์

95 พทัลุง ควนขนุน อบต.ควนขนุน น.ส.อุไรวรรณ มสุกิสงัข์

96 พทัลุง ตะโหนด อบต.คลองใหญ่ น.ส.นภาภร กลิน่เขยีว

97 พทัลุง ปากพะยนู ทต.ปากพะยนู จ.ส.ต.ประยนู เพช็รรตัน์

98 พจิติร โพทะเล อบต.ทุง่น้อย นางมนนิตา พนัจัน่

99 พจิติร เมอืง อบจ.พจิติร น.ส.ศริบุิษย์ ทองดอนขนัธ์

100 พจิติร สามงาม ทต.เนินปอ น.ส.พมิพพ์ร เฉยเกดิ
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101 พษิณุโลก เนินมะปราง อบต.วงัยาง น.ส.กจิกลัยา สหีะวงษ์

102 พษิณุโลก เมอืง อบต.วงัน้ําคู น.ส.สกุญัยา บุญแท้

103 เพชรบรูณ์ ชนแดน อบต.ดงขยุ น.ส.ภาสนีิ วภิาจกัษณกุล

104 เพชรบรูณ์ เมอืง ทม.เพชรบรูณ์ นางสริสิขุ สมมชียั

105 เพชรบรูณ์ เมอืง อบต.น้ํารอ้น นางมยุรี สงิคราช

106 เพชรบรูณ์ ศรเีทพ อบต.คลองกระจงั น.ส.กญัญาภคั ซอ้นงาม

107 แพร่ เดน่ชยั อบต.หว้ยไร่ นางอพนิญา เขาดี

108 แพร่ สอง ทต.สอง นายกฤษณะ จงสขุสนัตกุิล

109 ภูเกต็ เมอืง อบจ.ภูเกต็ น.ส.ขวญัจติ บวัแกว้

110 ภูเกต็ เมอืง อบจ.ภูเกต็ น.ส.กนกวรรณ กอลาบนัหลง

111 มหาสารคาม ยางสสีรุาช อบต.นาภู นายชยัรตัิ แสงเพช็ร

112 มหาสารคาม ยางสสีรุาช อบต.หนองบวัสนิตุ จ่าเอกราชวตัร พนิิจรมัย์

113 มกุดาหาร นิคมคาํสรอ้ย อบต.นิคมคาํสรอ้ย นางแสงจนัทร์ สงิหอ์่อน

114 แมฮ่อ่งสอน เมอืง อบจ.แมฮ่อ่งสอน นางพรรณฑพิา จนัต๊ะคาํ

115 แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง ทต.แมส่ะเรยีง นางนภสัรพี พรสทิธิ ์

116 ยโสธร เมอืง อบจ.ยโสธร นางวนัทา อาจนาฝาย

117 ยโสธร เลงินกทา อบต.กุดแห่ นายไพรสร สกุุ

118 รอ้ยเอด็ เชยีงขวญั อบต.หมมูน้ นายธงชยั ดมอ่อนนาม

119 รอ้ยเอด็ เชยีงราย อบต.เชยีงขวญั นางนุชนารถ โคตรโยธา

120 รอ้ยเอด็ โพธชิยั์ อบต.อคัคะคาํ นายชยัณรงค์ นนทะจนัทร์

121 ระนอง กะเปอร์ ทต.กะเปอร์ น.ส.เตอืนใจ อุย้ส ัว้

122 ระยอง บา้นฉาง อบต.สาํนกัทอ้น นางศุภสิร เกตุเงนิ

123 ระยอง ปลวกแดง อบต.แมน้ํ่าคู้ นางเพญ็วภิา โล่หส์วุรรณ

124 ระยอง เมอืง อบต.แกลง นายประวรีว์ณัณ์ จติตรง

125 ราชบุรี เมอืง อบต.น้ําพุ น.ส.เฉลมิวดี หลงสมบุญ
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126 ราชบุรี สวนผึง้ ทต.สวนผึง้ น.ส.วรรณา สนิธุไชย

127 ลพบุรี บา้นหมี่ อบต.มหาสอน น.ส.นุชศรา ปฎทินิ

128 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.นิยมชยั น.ส.อารเิคลยี โอลมิเปียกมัส์

129 ลาํปาง เมอืง อบต.บา้นเอือ้ม น.ส.ขนิษฐา อนิทรศกัดิ ์

130 ลาํปาง เมอืง อบต.บา้นเอือ้ม น.ส.ศวิาพร จนัต๊ะวงั

131 ลาํปาง แมท่ะ ทต.ปาตนันาครวั่ นายอนุรกัษ์ แกว้วงษ์

132 ลาํพนู ปาซาง่ อบต.นครเจดยี์ น.ส.สนธยา ปาน้อย

133 ลาํพนู เมอืง อบจ.ลาํพนู น.ส.วลนิทพิย์ สเุทพ

134 เลย ดา่นซา้ย อบต.อปิมุ่ น.ส.ทกัษณิา แสงมณี

135 เลย ผาขาว อบต.ทา่ชา้งคลอ้ง นางมลวิรรณ แกว้บุดดา

136 เลย เมอืง อบต.ศรสีองรกั น.ส.ณฐัชยา ชชัวาลย์

137 ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.สงัเมก็ นางสาวชนนัทภ์รณ์ แววเพช็ร

138 สกลนคร เจรญิศลิป์ อบต.บา้นเหล่า น.ส.วชันี พนัธุโคตร

139 สกลนคร วานรนิวาส อบต.หนองแวง นายประยุทธ กงพาน

140 สงขลา เมอืง อบต.เกาะแตว้ น.ส.ปนตัหา เกือ้สงัข์

141 สงขลา หาดใหญ่ อบต.ฉลุง จ.อ.สมเจตน์ ดชฤทธิ ์

142 สตลู ทุง่หวา้ ทต.ทุง่หวา้ จ.อ.สญัญพงศ์ หว้ยจนัทร์

143 สมทุรปราการ พระประแดง อบต.ทรงคนอง น.ส.พชัรเกษ ตัน้ชุ่นหัน้

144 สมทุรสงคราม บางคนที อบต.จอมปลวก น.ส.อุสชิา จนัทรม์ณี

145 สมทุรสาคร เมอืง อบต.บางน้ําจดื น.ส.อุบล บรสิทุธนิฤดม

146 สระแกว้ วดัน้ําเคน้ อบต.ตาหลงัใน นายศราวฒุิ ชมบุญ

147 สระแกว้ อรญัประเทศ อบต.ทบัพรกิ น.ส.เกศณิี นพบรรจบสขุ

148 สระบุรี หนองแค ทต.หนิกอง น.ส.ศริพิร วงัสรานนท์

149 สระบุรี หนองแค อบต.โคกตมู น.ส.นิตยา บุษปฤกษ์

150 สระบุรี หนองแค อบต.โคกแย้ นางสมุนีา อรรถชยัพานิช
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151 สระบุรี หนองแค อบต.หนองโรง น.ส.สลญัญา สจัจาสทิธิ ์

152 สงิหบุ์รี คา่ยบางระจนั อบต.ทา่ขา้ม น.ส.ทศันีย์ แจง้พลดั

153 สงิหบุ์รี บางระจนั อบต.บา้นจ่า น.ส.ศริวิรรณ ทศันา

154 สงิหบุ์รี เมอืง อบจ.สงิหบุ์รี น.ส.นนัทพร ศริพินัธุ์

155 สโุขทยั เมอืง ทต.เมอืงเก่า นางสพุฒันา จหูวา้

156 สโุขทยั ศรสีชันาลยั อบต.สารจติร น.ส.จรีาภา แผลงศร

157 สโุขทยั ศรสีาํโรง อบต.ราวตน้จนัทร์ นางสวรรญา ผกูอน้

158 สโุขทยั สวรรคโลก อบต.คลองกระจง น.ส.ปราณี สปีา

159 สพุรรณบุรี ศรปีระจนัต์ อบต.วงัน้ําซบั น.ส.จรยิา อ่อนวมิล

160 สรุาษฎรธ์านี บา้นตาขนุ ทต.บา้นเชีย่วหลาน นายสญัญา นามบุตร

161 สรุาษฎรธ์านี พระแสง อบต.ไทรโสภา นางจุฑามาศ เมฆจนัทรฉ์ิม

162 สรุนิทร์ สาํโรงทาบ อบต.เกาะแกว้ นายธรีเดช อนนัตชยักุล

163 หนองคาย บงึกาฬ อบต.ไคสี น.ส.นิศารตัน์ หลา้ดอน

164 หนองคาย บงึโขงหลง ทต.บงึโขงหลง น.ส.วภิารตัน์ ดวงดแีกว้

165 หนองคาย บงึโขงหลง อบต.ดงชงั นางภคัจริา ทองคาํ

166 หนองบวัลาํภู เมอืง ทต.นามะเฟือง น.ส.อาํภาพร อนิทรา

167 หนองบวัลาํภู ศรบุีญเรอืง ทต.โนนสงูเปลอืง นายวรพจน์ สขุสาํราญ

168 อ่างทอง ไชโย อบต.ราชสถติย์ นางชุลกีร คชภูมิ

169 อาํนาจเจรญิ ปทมุราชวงศา อบต.ราํโพน น.ส.อาพร ไดเ้ลศิ

170 อาํนาจเจรญิ เสนางคนิคม อบต.นาเวยีง น.ส.วนชัพร สสีวุะ

171 อุดรธานี ไชยวาน อบต.หนองหลกั น.ส.สธุดิา จนัทรอ์มัพร

172 อุดรธานี เมอืง อบจ.อุดรธานี นางอรค์ อุทยัเรอืง

173 อุดรธานี ศรธีาตุ อบต.ศรธีาตุ นายสรุโิย โสภาคาํ

174 อุตรดติถ์ ตรอน อบต.วงัแดง น.ส.บุญเสรมิ มัน่แยม้

175 อุตรดติถ์ ทา่ปลา ทต.ทา่ปลา นางอรสิรา ใฝจติ่
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176 อุตรดติถ์ น้ําปาด อบต.บา้นฝาย น.ส.สจุติรา ระวงัภยั

177 อุทยัธานี บา้นไร่ อบต.หว้ยแหง้ น.ส.สนีนาถ วสิทิธิ ์

178 อุบลราชธานี นาตาล อบต.นาตาล น.ส.ปรยีานนัท์ แสวงดี

179 อุบลราชธานี มว่งสามสบิ อบต.หนองเหล่า นางยุภาวดี นามขนัธ์

180 อุบลราชธานี เมอืง ทต.อุบล วา่ที ่ร.ต.หญงิจรีนินัท์ เผา่ภูรรีตันญ์
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1 กระบี่ เกาะลนัตา อบต.ศาลาดาน น.ส.สดุารตัน์ เสีย่มไหม

2 กระบี่ เกาะลนัตา อบต.เกาะลนัตาใหญ่ นายพนิยั เอีย่นเล่ง

3 กาญจนบุรี ท่ามว่ง อบต.หนองขาว น.ส.หทยัทพิย์ มณฑาทศัน์

4 กาญจนบุรี บ่อพลอย อบต.บ่อพลอย น.ส.จรสัศรี อมรสริพิงศ์

5 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.หนองโรง น.ส.มลฤดี อําไพ

6 กาญจนบุรี เมอืง อบต.บา้นเก่า นางปณิสรา สวนจติ

7 กาญจนบุรี เมอืง อบต.หนองบวั น.ส.ขนิษฐา รตันมโนรมย์

8 กาญจนบุรี หนองปรอื อบต.สมเดจ็เจรญิ นายเกรยีงไกร อุตสาหะ

9 กาฬสนิธุ์ กุฉมินารายณ์ อบต.กุดหวา้ น.ส.กชกร องัคะแสน

10 กาฬสนิธุ์ นาคู อบต.โนนนาจาน นายทวศีกัดิ ์ สารปรงั

11 กาฬสนิธุ์ เมอืง อบต.เชยีงเครอื น.ส.จงรกั ภูโสภา

12 กาฬสนิธุ์ หว้ยผึง้ อบต.หนองอบีุตร นางวรทัยา ทุยบงึฉมิ

13 กําแพงเพชร คลองขลุง อบต.แมล่าด น.ส.นิตยา สปีา

14 กําแพงเพชร ปางศลิาทอง อบต.หนิดาต นางอมรพรรณ อ่อนตานา

15 กําแพงเพชร พรานกระต่าย อบต.คลองพไิกร นายวรพรต สงิหเ์รอืง

16 กําแพงเพชร เมอืง อบจ.กําแพงเพชร น.ส.บุญธดิา ศรเีดช

17 กําแพงเพชร เมอืง อบต.ลานดอกไม้ นางอญัชลี เสยีงเพราะดี

18 กําแพงเพชร เมอืง อบจ.กําแพงเพชร น.ส.วารนิทร์ เนินพลบั

19 ขอนแก่น น้ําพอง อบต.บา้นขาม น.ส.สวรส พานิชย์

20 ขอนแก่น เพยีง ทน.ขอนแก่น น.ส.ศศธิร จนัทรต์รง

21 ขอนแก่น มญัจาครีี อบต.โพนเพก็ น.ส.ทวิารตัน์ กองละมดุ

22 ขอนแก่น มญัจาครีี อบต.คําแคน นางอรงคก์รณ์ พงษ์พรม

23 ขอนแก่น เมอืง ทน.ขอนแก่น นายอนุรทุ ซาซุม

24 ขอนแก่น เมอืง อบจ.ขอนแก่น นางวราภรณ์ นาคอก

25 จนัทบุรี ขลุง อบต.ตะปอน นางอมรรตัน์ ดนีอก

ช่ือ - สกลุ
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ระหวางวนัท่ี  ่ 16 - 20 สงหาคม ิ 2553

ณ ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อิ .คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย)์



ลาํดบั จงัหวดั อาํเภอ สงักดั หมายเหตุช่ือ - สกลุ
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26 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต.คลองขดุ น.ส.ดลพรพรหม รอดเจรญิ

27 ฉะเชงิเทรา แปลงยาว ทต.แปลงยาว น.ส.ยมนา คงมลู

28 ฉะเชงิเทรา เมอืง อบต.คลองจุกกระเฌอ น.ส.สวุารยี์ แสงไชย

29 ชลบุรี สตัหบี อบต.สตัหบี นางทพิวรรณ หลวงพนงั

30 ชยัภูมิ กิง่ อ.ซบัใหญ่ อบต.ซบัใหญ่ นายชยัยนัต์ จนัดษิ

31 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.โนนทอง น.ส.วนัเทยีน นนัทะ

32 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต.บา้นเดอื นางบําเพญ็ วณิชาชวีะ

33 ชยัภูมิ คอนสวรรค์ อบต.ชอ่งสามหมอ น.ส.ศรจติร ชาํนาญพล

34 ชยัภูมิ ภูเขยีว อบต.บา้นเพชร น.ส.จงรกัษ์ ชาํนาญ

35 ชยัภูมิ เมอืง อบจ.ชยัภูมิ นายพฒุพิงษ์ จําปาทิ

36 ชยัภูมิ เมอืง อบจ.ชยัภูมิ นายสมศกัดิ ์ สมน้อย

37 ชยัภูมิ หนองบวัแดง อบต.หนองแวง นางปิยาพชัร กายแกว้

38 ชยัภูมิ หนองบวัระเหว อบต.วงัตะเฆ่ นายศกัดชิยั์ จติชยั

39 ชมุพร ปะทวิ อบต.ปากคลอง นายอาทติยเทพ นวลเศษ

40 ชมุพร สวี อบต.ท่าหนิ น.ส.ภทัรพร รตันรตัน์

41 เชยีงราย เชยีงของ อบต.หว้ยซอ้ นายเกรยีงศกัดิ ์ ปญญาสุั

42 เชยีงราย เชยีงแสน ทต.เวยีงเชยีงแสน น.ส.รชัดาวลัย์ ญาณะโค

43 เชยีงราย เมอืง อบต.หว้ยชมภู น.ส.พรรณิภา รุง่เรอืง

44 เชยีงราย เมอืง อบต.สนัทราย นายชมุพล กาติบ๊

45 เชยีงราย แมจ่นั ทต.จนัจวา้ นางเกษธนิี กนัแกว้

46 เชยีงราย แมส่รวย ทต.แมส่รวย นางจุฬารตัน์ ณรเกตุ

47 เชยีงใหม่ เมอืง อบจ.เชยีงใหม่ นางวราณี ธรรมประทปี

48 เชยีงใหม่ แมแ่จ่ม อบต.กองแขก น.ส.เสาวลกัษณ์ บุญเกดิ

49 เชยีงใหม่ แมร่มิ อบต.โปงแยง่ นางพนชักร สมแกว้

50 เชยีงใหม่ แมว่าง อบต.ดอนเปา นายเฉลมิชยั แตม้คลาด
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51 เชยีงใหม่ สารภี อบต.หนองแฝก น.ส.คนึงนิต มะโนปิน

52 ตราด เมอืง อบต.ตะกาง น.ส.ชนญัธกาญจน์ แกว้วเิศษ

53 ตาก ท่าสองยาง อบต.แมต่า้น นางรตริตัน์ เนกขมัม์

54 ตาก บา้นตาก อบต.ตากออก น.ส.กญัญาภคั ปนเกีย้วั ้

55 ตาก พบพระ อบต.ชอ่งแคบ นายสยีนต์ ตาคํา

56 ตาก แมร่ะมาด อบต.แมร่ะมาด น.ส.ฐตินินัท์ เพยีงเพญ็

57 นครนายก เมอืง อบต.ท่าทราย นายไพศาล คชพนัธ์

58 นครปฐม บางเลน อบต.บางภาษี น.ส.ณฐมน สระทองอุ่น

59 นครปฐม เมอืง อบต.สระกะเทยีม นายธรีพงศ์ หริญัยปูกรณ์

60 นครพนม ท่าอุเทน อบต.ไชยบุรี น.ส.ตรยัภทัร คําชนะ

61 นครพนม นาแก อบต.พระซอง น.ส.พกัตรว์ภิา ภูมศิรจีนัทร์

62 นครพนม นาแก อบต.คําพี้ นางธดิารตัน์ วงศศ์รชีา

63 นครพนม นาหวา้ อบต.นาคูณใหญ่ นางยภุาพนัธ์ เศรษจนัทร์

64 นครพนม เรณูนคร อบต.เรณูใต้ นายศกัดาพร สาวงษ์

65 นครราชสมีา แกง้สนามนาง อบต.โนนสาํราญ นายประหยดั โสพุย้

66 นครราชสมีา ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ นายสรุพนัธ์ การเพยีร

67 นครราชสมีา เฉลมิพระเกยีรติ อบต.ท่าชา้ง น.ส.จนิตนา เฮงสงูเนิน

68 นครราชสมีา ด่านขนุทด อบต.หนองกรด น.ส.ณะรนิ พงึขนุทด

69 นครราชสมีา ประทาย อบต.วงัไมแ้ดง นายดนยั น้อยอามาตย์

70 นครราชสมีา ประทาย อบต.นางราํ น.ส.วราภรณ์ ชา่งเกรยีน

71 นครราชสมีา ปกธงชยัั ทต.ตะขบ นางขวญัฤทยั ขามจะโปะ

72 นครราชสมีา เมอืง อบต.จอหอ น.ส.จตุพร สายแวว

73 นครราชสมีา วงัน้ําเขยีว อบต.วงัหมี นางสกุญัญา จุย้มลู

74 นครศรธีรรมราช ชะอวด อบต.ท่าประจะ น.ส.รุง่ลาวรรณ์ สขุแกว้

75 นครศรธีรรมราช ชา้งกลาง อบต.หลกัชา้ง น.ส.จนัทรน์ภา ลกัษณะแมน
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76 นครศรธีรรมราช เชยีรใหญ่ อบต.เชยีรใหญ่ นางมาลนิ รกัประทุม

77 นครศรธีรรมราช เมอืง อบจ.นครศรธีรรมราช น.ส.ณฐัยา ถงึพรอ้ม

78 นครศรธีรรมราช เมอืง อบจ.นครศรธีรรมราช น.ส.นรรฆธมนพรรณ จนัธปิะ

79 นครศรธีรรมราช ลานสกา อบต.กําโลน น.ส.พทุธชาติ ศรบีุปผา

80 นครสวรรค์ เกา้เลีย้ว อบต.เขาดนิ นางทศันีย์ กาวี

81 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต.ดงมะฝอ่ น.ส.ณฐัชยา ศรเีรอืง

82 นครสวรรค์ บรรพตพสิยั อบต.อ่างทอง น.ส.มนสัชน เปียมสขุ

83 นราธวิาส ระแงะ อบต.ตนัหยงมสั น.ส.นิรอฮานี นิกูโน

84 นราธวิาส รอืเสาะ อบต.รอืเสาะ นายสทุธศิกัดิ ์ บัน้บูรณ์

85 น่าน นาน้อย อบต.บวัใหญ่ นายพงษ์ศกรณ์ กองสอน

86 น่าน บวั อบต.สถาน น.ส.พนัธย์ติ วฐิาน

87 น่าน สนัตสิชุ อบต.ดู่หงษ์ นางสริกิาญจน์ เขือ่นจนัทร์

88 บุรรีมัย์ แคนดง อบต.แคนดง นางบาล บุญมณี

89 บุรรีมัย์ นางรอง อบต.หนองโบสถ์ นายสวุทิย์ วชิาพลู

90 บุรรีมัย์ นางรอง อบต.ทุ่งแสงทอง น.ส.พนัธท์พิย์ ขาํวงศ์

91 บุรรีมัย์ หนองหงส์ อบต.เสาเดยีว นางอมรรตัน์ เผอืกพนัธ์

92 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.คลองหลวง นายปิตพิงษ์ ชอบทําดี

93 ปราจนีบุรี เมอืง อบต.บา้นพระ น.ส.สารภี แสนบุตร

94 ปราจนีบุรี เมอืง อบต.ไมเ้ดด็ น.ส.วนัเพญ็นภา ผาสกุ

95 ปราจนีบุรี เมอืง อบต.รอบเมอืง นายกติศิกัดิ ์ พรมสวสัดิ ์

96 ปราจนีบุรี ศรมีหาโพธิ อบต.ท่าตูม นางปทุมพร สนุทโร

97 พระนครศรอียธุยา ท่าเรอื อบต.วงัแดง นางวลัลณา วรนุช

98 พระนครศรอียธุยา ท่าเรอื อบต.โพธเิอน์ น.ส.พนิดา สาํเรจ็ทรพัย์

99 พะเยา ดอกคําใต้ อบต.ดอกคําใต้ น.ส.รตักิาล มติรยอง

100 พะเยา ดอกคําใต้ อบต.หนองหล่ม น.ส.ธริาภรณ์ มัง่มลู
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101 พะเยา ดอกคําใต้ ทต.ดอกคําใต้ น.ส.วภิาพรรณ บุญปน๋ั

102 พจิติร วชริบารมี อบต.หนองหลุม น.ส.กมลทพิย์ นิลสารกิา

103 พษิณุโลก บางกระทุ่ม อบต.สนามคลี น.ส.สริอิาภา ยนัตะกนก

104 พษิณุโลก เมอืง อบจ.พษิณุโลก น.ส.พชัรนิทร์ เลกินอก

105 พษิณุโลก เมอืง อบต.สมอแข นายเอกราช พสิฐิพฒุนินัท์

106 พษิณุโลก เมอืง อบต.บา้นปา่ นางพรรตัน์ อ๊อดเอก

107 เพชรบุรี วงัโปง่ อบต.ทา้ยดง นายธนินทร์ จนัทรต์า

108 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า อบต.ตาดกลอย นางมนทริา แกว้สงค์

109 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.หว้ยไร่ น.ส.ทศันีย์ บุญแท่ง

110 เพชรบูรณ์ หล่มสกั อบต.น้ําชนุ นายวสนัต์ ศรจีนัดา

111 แพร่ เด่นชยั อบต.ไทรยอ้ย นางวลยัลกัษณ์ พอจติ

112 แพร่ รอ้งกวาง อบต.น้ําเลา น.ส.มนสันนัท์ ปานอําพนัธ์

113 แพร่ รอ้งกวาง อบต.ไฝโทน่ น.ส.ดาราพร เทพสาธร

114 แพร่ สงูเมน่ ทต.สงูเมน่ น.ส.นงคราญ ขา้มเขา

115 ภูเกต็ เมอืง ทต.รษัฎา น.ส.สนุิสา สงหนู

116 มหาสารคาม กุดรงั อบต.หว้ยเตย นางศริญิญา สใีส

117 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.แคน น.ส.ภทัรวดี อุทยัดา

118 มกุดาหาร นิคมคําสรอ้ย อบต.นาอุดม นายศรศลิป์ บุญจรงิ

119 แมฮ่อ่งสอน ขนุยวม ทต.ขนุยวม นายปฎพิทัธ์ สายประเสรฐิ

120 แมฮ่อ่งสอน แมล่าน้อย อบต.โค นายอภชิาติ วงัมลู

121 แมฮ่อ่งสอน สบเมย อบต.สบเมย น.ส.กลัยา จนัทรค์ํา

122 ยโสธร คําเขือ่นแกว้ อบต.ดงแดนใหญ่ น.ส.สจุรติ วงคอ์นนัต์

123 ยะลา เบตง อบต.ยะรม นางวภิาวี ดารอสงิ

124 ยะลา เมอืง อบจ.ยะลา น.ส.นภาพร กล่อมเกลีย้ง

125 รอ้ยเอด็ จตุรพกัตรพมิาน ทต.จตุรพกัตรพมิาน นายถวลิ เมอืงนาม
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126 รอ้ยเอด็ จตุรพกัตรพมิาน อบต.เมอืงหงส์ น.ส.กนกวรรณ ทนิวนั

127 รอ้ยเอด็ เชยีงขวญั อบต.บา้นเขอืง น.ส.สพุรรณ พดัโสดา

128 รอ้ยเอด็ ธวชับุรี อบต.อุ่มเมา่ นายธนากรณ์ หมัน่การ

129 รอ้ยเอด็ ปทุมรตัต์ อบต.โนนสงา่ น.ส.เกศแกว้ ราชสมบตัิ

130 รอ้ยเอด็ ปทุมรตัต์ อบต.หนองแคน นายอศัวนิ ปะเสระกงั

131 รอ้ยเอด็ เสลภูมิ อบต.นาเมอืง น.ส.จรงุจติ โคตรสงคราม

132 รอ้ยเอด็ เสลภูมิ อบต.วงัหลวง นางสะใบแพร ทศวฒัน์

133 ระนอง เมอืง อบต.บา้งแลง นางจนิตนา ทองเรอืง

134 ราชบุรี ดําเนินสะดวก อบต.สีห่มืน่ นางฉลวย วงศเ์ป่ียม

135 ราชบุรี สวนผึง้ อบต.สวนผึง้ น.ส.อุษณีย์ ชมมิง่

136 ลพบุรี ท่าวุน้ อบต.บา้นเพกิ นายอดเิรก นิลทติย์

137 ลพบุรี หนองมว่ง ทต.หนองมว่ง น.ส.กมลรตัน์ โพธทิมิ์

138 ลําปาง งาว อบต.บา้นรอ้ง น.ส.รงัสนิี ศรแีสน

139 ลําปาง เมอืง อบต.นิคมพฒันา น.ส.ปณตารยี์ั กาบนิ

140 ลําปาง เมอืงปาน อบต.แจซ้อ้น นางบุญฑรกิ กนัธมิา

141 ลําพนู ปาซาง่ อบต.น้ําดบิ น.ส.ศริพิร กุนามา

142 เลย เชยีงคาน ทต.เขาแกว้ นายทรงเกยีรติ สโีต

143 เลย ปากชม อบต.หาดคมัภรี์ น.ส.รตันา บลิาธรรม

144 เลย วงัสะพงุ อบต.ศรสีงคราม น.ส.สมยงค์ บุญหลาย

145 ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.สงัเมก็ นายชานินทร์ วงศแ์กว้

146 ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.กระแซง น.ส.สพุรรณี นามโคตร

147 ศรสีะเกษ ขขุนัธ์ อบต.ลมศกัดิ ์ นายจรณู ศลิปกษาั

148 ศรสีะเกษ โนนคุณ อบต.บก นายพชิยั ศรงีามฉ่ํา

149 ศรสีะเกษ บงึบูลย์ อบต.เปาะ๊ นางอญัชลี วเิศษ

150 ศรสีะเกษ ปรางคก์ู่ อบต.โพธศิรี์ นายชติพล บวัพนัธ์
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151 ศรสีะเกษ ไพรบงึ อบต.ไพรบงึ น.ส.พรวภิา วรรณทวี

152 ศรสีะเกษ ภูสงิห์ อบต.โคกตาล นายเทยีนชยั อสพิงษ์

153 ศรสีะเกษ เมอืง อบต.น้ําคํา นางชาดาพร มพีรอ้ม

154 สกลนคร นิคมน้ําอูน อบต.สวุรรณคาม นายสรุศกัดิ ์ เหลาพรม

155 สกลนคร พรรณานิคม อบต.ชา้งมิง่ น.ส.พทุธวดี กุนอก

156 สกลนคร เมอืง อบต.โนนหอม นายจกัรนิทร์ พรหมดเิรก

157 สกลนคร อากาศอํานวย อบต.โนนแพง น.ส.ชลติา ชนับุรี

158 สงขลา คลองหอยโขง่ อบต.คลองหลา น.ส.จุฑารตัน์ มบีุญ 

159 สงขลา เมอืง อบต.เกาแตว้ น.ส.ศวิณฐั เพชรขวญั

160 สงขลา สทงิพระ อบต.กระดงังา นางสริมิา ประดษิฐข์าํ

161 สงขลา สะบา้น้อย อบต.เปียน นางจริะภา หมืน่อกัษร

162 สงขลา สงิหนคร อบต.ทํานบ น.ส.อารรีตัน์ จนัทรโชติ

163 สมทุรสาคร บา้นแพว้ อบต.หลกัสอง น.ส.อุทุมพร ทองมี

164 สระแกว้ เมอืง อบต.หนองบอน น.ส.พทุธชาติ พลูทรพัย์

165 สระแกว้ เมอืง อบต.ท่าแยก น.ส.สกุลัยา คําหาแกว้

166 สระบุรี พระพทุธบาท ทต.พกุรา่ง นายชนภทัร รตันภูมิ

167 สระบุรี หนองแค อบต.ไผต่ํ่า น.ส.เบญจมาศ พุม่มา

168 สระบุรี หนองแค อบต.หนองนาก นางสภุสัสร แกว้เรอืนจนัทร์

169 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลงิ น.ส.สภุาวดี ศรวีเิศษ

170 สงิหบ์ุรี เมอืง อบต.จกัรสหี์ น.ส.อนุกูล กวา้งขวาง

171 สงิหบ์ุรี อนิทรบ์ุรี อบต.ทบัยา จ.ส.ท.ชาลี เจรญิสขุ

172 สโุขทยั กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก น.ส.อาวภิา ระวงัภยั

173 สโุขทยั ทุ่งเสลยีม อบต.ทุ่งเสลยีม น.ส.พยอม สายนวล

174 สโุขทยั บา้นด่านลานหอย อบต.ตลิง่ชนั น.ส.ธนัยานุช เรอืงมี

175 สโุขทยั ศรนีคร อบต.น้ําขมุ น.ส.นนัทะนา สงิหท์อง
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176 สพุรรณบุรี บางปลามา้ อบต.ตะค่า นางนภสัวรนิ ทองแจ่ม

177 สพุรรณบุรี หนองหญา้ไซ อบต.หนองขาม นางธชิากร เพญ็ศรี

178 สรุาษฎรธ์านี เกาะพะงนั ทต.เกาะพะงนั นายนนัทวฒัน์ สขุถนอม

179 สรุาษฎรธ์านี บา้นนาสาร อบต.ลําพนู น.ส.ผอ่งพลิาส จนัทรค์ง

180 สรุาษฎรธ์านี เมอืง อบจ.สรุาษฎรธ์านี นางจรสัศรี พรหมสวุรรณ์

181 หนองคาย เซกา อบต.ปงไฮ่ นางทศัสร โล่คํา

182 หนองคาย บงึโขงหลง ทต.บงึโขงหลง นายศภุเกยีรติ ทศแกว้

183 หนองคาย ปากคาด อบต.นากัง้ นางสมใจ วะบุตร

184 หนองบวัลําภู เมอืง อบต.นาคําไฮ นางดวงสมร มว่ยคํ้าชู

185 หนองบวัลําภู เมอืง อบจ.หนองบวัลําภู นายจนัทศร บุตรแสนลี

186 หนองบวัลําภู ศรบีุญเรอืง อบต.หนันางาม นายคมสรรค์ พรมไตร

187 อุดรธานี กุมภวาปี อบต.ท่าลี่ น.ส.วรรณิษา อุ่นกาลี

188 อุดรธานี บา้นดุง อบต.โพนสงู นายรุง่นิรนัด์ เมฆเขยีว

189 อุดรธานี บา้นผอื อบต.หายโศก น.ส.นุชนารถ วงษ์แกว้

190 อุดรธานี เพญ็ อบต.เตาไห น.ส.อุไรวรรณ นามแกว้

191 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต.คําโคกสงู นายไพรนิทร์ อุปมยั

192 อุตรดติถ์ ทองแสนขนั อบต.ปาคาย่ นางรสจริา นวลใส

193 อุตรดติถ์ เมอืง อบจ.อุตรดติถ์ น.ส.ชลธชิา ทองนวม

194 อุตรดติถ์ เมอืง ทต.ผาจุก น.ส.ศริอิร หวา่งพนั

195 อุทยัธานี เมอืง อบจ.อุทยัธานี น.ส.จนิตนา ภกัดศิลิป์ ์

196 อุบลราชธานี เขือ่งใน อบต.ท่าไท น.ส.สมุาลี บุญสภุา

197 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ท่าโพธศิรี์ น.ส.ทศันียา สมชาติ

198 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู นางจรรยา อภธิรรมพงศ์

199 อุบลราชธานี วารนิชาํราบ อบต.สระสมงิ น.ส.นราธร สอดศรี

200 อุบลราชธานี สาํโรง อบต.โนนกลาง น.ส.จนิตนา เกตศกัดิ ์
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