


















ล าดบั ช่ือ ช่ือสกุล สังกัด อ าเภอ จังหวดั หมายเหตุ
1 นายอุกฤษฎ์ จนัทรโ์ท ทต.วงัศาลา ท่ามว่ง กาญจนบุรี
2 นายพรชยั ชนิวฒันกาญจน์ ทต.ลูกแก ท่ามะกา กาญจนบุรี
3 นายเอกภพ บุญเพลงิ อบต.ค าบง หว้ยผึ้ง กาฬสนิธุ์
4 นายวาราม พงษ์เสอื ทต.เทพนคร เมอืง ก าแพงเพชร
5 นายนิรนัดร์ ชยัศรินิิรนัดร์ อบต.ศลิา เมอืง ขอนแก่น
6 นายสยาม บุตรโยจนัโท ทม.บา้นไผ่ บา้นไผ่ ขอนแก่น
7 นายสมาน ชัน้ชยัภูมิ ทต.ท่าพระ เมอืง ขอนแก่น
8 นายฉตัรชยั โภคสมบตัิ ทม.จนัทบุรี เมอืง จนัทบุรี
9 นายอดศิกัดิ ์ ศรฉีนัทะมติร ทต.บางปะกง บางปะกง ฉะเชงิเทรา
10 นายเทพกร สุดยอด ทต.บางละมงุ บางละมงุ ชลบุรี
11 นายประจวบ ชลวริยิะกุล อบจ.ชลบุรี เมอืง ชลบุรี
12 นายศกัดิช์ยั ปานกลิน่ ทต.เจา้พระยา อ.สรรพยา ชยันาท
13 นายสายโชค จ๋าพมิาย อบจ.ชยัภูมิ เมอืง ชยัภูมิ
14 นายวทิยากร ใจกลา้ ทต.เวยีงเทงิ เทงิ เชยีงราย
15 น.ส.สุจติรา จงเจรญิ ทน.เชยีงราย เมอืง เชยีงราย
16 นายประสพชยั แขกออ้ย ทน.เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่
17 นายกฤษณะ สุจารี อบต.ชา้งเผอืก เมอืง เชยีงใหม่
18 นายตะวนั โด่งดงั ทน.เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่
19 นายณฐัพงศ์ ใจเฉพาะ อบจ.เชยีงใหม่ เมอืง เชยีงใหม่
20 นายภารดี กอบกจิ อบต.หนองชา้งแล่น หว้ยยอด ตรงั
21 นายจรสั ดวงแกว้ ทม.ตราด เมอืง ตราด
22 นายมโน พรหมดี อบต.โพธิต์าก เมอืง นครพนม
23 นายทวลีาภ ใจชอบงาม ทต.พระทองค า พระทองค า นครราชสมีา
24 นายเศรษฐสทิธิ ์ พชิยักุล อบต.หนองบวัศาลา เมอืง นครราชสมีา
25 นายธรีะวุฒิ แกว้หดี อบต.ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรธีรรมราช
26 นายนภศลู เบญจมปรญิญากลู ทน.นนทบุรี เมอืง นนทบุรี
27 นายอดศิยั มาศเกษม อบจ.นนทบุรี เมอืง นนทบุรี
28 นายอรรถพร หริญั ทม.นราธวิาส เมอืง นราธวิาส
29 นายธนินพชัร์ ทองธนาวฒัน์ ทต.อสิาณ เมอืง บุรรีมัย์
30 นายสญัญา ไมตรสีวสัดิ ์ อบต.บวัทอง เมอืง บุรรีมัย์
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31 นายสรกฤช ทองอารยกุล ทต.กระสงั กระสงั บุรรีมัย์
32 นายทวิา เมีย้นมติร ทต.พนมรุง้ เฉลมิพระเกยีรติ บุรรีมัย์
33 นายทตั นาควเิชยีร ทต.ธญับุรี ธญับุรี ปทุมธานี
34 นายคมสนั น้อยแดง ทต.ธญับุรี ธญับุรี ปทุมธานี
35 น.ส.เกศรนิทร์ ยนืเยีย่ม ทม.คคูต ล าลูกกา ปทุมธานี
36 นายฤทยั ธนศริวิฒันา ทม.ล าสามแกว้ ล าลูกกา ปทุมธานี
37 นายธนชยั พลูผล อบต.วงัดาล กบนิทรบุ์รี ปราจนีบุรี
38 นายวชัรพล เบา้เจรญิ ทต.กบนิทร์ กบนิทรบุ์รี ปราจนีบุรี
39 นายนพฤทธิ ์ สุขสมัพนัธ์ อบต.ท่าตมู ศรมีหาโพธิ ์ ปราจนีบุรี
40 นายนุรอสิลาม ยะปาร์ อบต.บานา เมอืง ปตัตานี  
41 นายปรชัญา โฉมบุตร อบต.สามเรอืน บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

42 นายสงิหา เมง่พดั ทต.คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

43 นายสุวทิย์ เตง็ชู อบจ.พระนครศรอียุธยา พระนครศรอียุธยา พระนครศรอียธุยา

44 นายอุดมศกัดิ ์ อมัพวนั อบต.บา้นเกาะ พระนครศรอียธุยา พระนครศรอียธุยา

45 นายมนตรี มหาเทยีน ทต.ล าตาเสา วงัน้อย พระนครศรอียธุยา

46 นายสนัตธิรรม สนีวนสกุลณี ทต.ท่าหลวง ท่าเรอื พระนครศรอียธุยา

47 น.ส.วลัลี นาคประดษิฐ์ ทต.คลองจกิ บางปะอนิ พระนครศรอียธุยา

48 นายชเนรนิทร์ ใจแกว้ ทต.แมก่า เมอืง พะเยา
49 นายมานสั ทศิสุกใส อบจ.พะเยา เมอืง พะเยา
50 นายนาวนิ สมฤทธิ ์ อบจ.พะเยา เมอืง พะเยา
51 นายธานินทร์ สกัลอ อบจ.พะเยา เมอืง พะเยา
52 นายกติตพิงษ์ ค าทราย ทต.ปง ปง พะเยา
53 นายวชักร ไขแ่กว้ ทต.ควนขนุน ควนขนุน พทัลุง
54 นายวุฒพิงศ์ นวลสนอง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พทัลุง
55 นายบุญธรรม แกว้จ ารสั อบจ.พทัลุง เมอืง พทัลุง
56 นายวุฒวิงศ์ อนนัตาภรณ์ อบต.วดัจนัทร์ เมอืง พษิณุโลก
57 นายขจรศกัดิ ์ ขลบิศรี ทม.เพชรบุรี เมอืง เพชรบุรี
58 นายสุรพล จ าปางวงศ์ อบจ.เพชรบูรณ์ เมอืง เพชรบูรณ์
59 นายพนธ์วทิย์ ผ่องศรี ทต.รษัฎา เมอืง ภูเกต็
60 นายสมพร อ่อนทอง อบต.กมลา กะทู้ ภูเกต็
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61 นายเทพฤทธิ ์ ยกแกว้ อบต.เกาะแกว้ เมอืง ภูเกต็
62 นายสชิล เหมอืนเลือ่น อบต.ฉลอง เมอืง ภูเกต็
63 นายณฐัวุฒิ เทพทอง ทต.ราไวย์ เมอืง ภูเกต็
64 นายเสรี ลายโถ ทต.ขามเรยีง กนัทรวชิยั มหาสารคาม
65 นางชาตกิามาศ พาณชิโชตพิงศ์ อบต.ท่าตมู เมอืง มหาสารคาม
66 นายกฤษณะ อุ่นแสง อบจ.มกุดาหาร เมอืง มกุดาหาร
67 นายศภุศกัดิ ์ เขยีวพุม่ อบจ.แมฮ่อ่งสอน เมอืง แมฮ่อ่งสอน
68 นายเรอืงฤทธิ ์ นิ่มบรบิูรณ์พร อบจ.ยโสธร เมอืง ยโสธร
69 นายคมนตรี จติชยั ทต.บา้นนิเวศน์ ธวชับุรี รอ้ยเอด็
70 นานชนินทร์ รตันพร ทต.บางริน้ เมอืง ระนอง
71 นายปรมนิทร์ แสงศกัดิส์ทิธารถ ทต.บา้นฉาง บา้นฉาง ระยอง
72 นายมงคล ขนุชุ่ม ทต.ทบัมา เมอืง ระยอง
73 นายกติตพินัธ์ จนัทสี ทต.มะขามคู่ นิคมพฒันา ระยอง
74 น.ส.ชวีรตัน์ แกว้พวงทอง ทต.ท่าวุง้ ท่าวุง้ ลพบุรี
75 นายพงศน์รนิทร์ เป็งอนิตา ทต.น ้าโจ้ แมท่ะ ล าปาง
76 นายเกรกิ ทวโียค ทต.แจห้่ม แจห้่ม ล าปาง
77 นายปกติ ศริวิงค์ อบต.พระบาทวงัตวง แมพ่รกิ ล าปาง
78 นายทรงวุฒิ นครงักุล อบจ.ล าปาง เมอืง ล าปาง
79 นายวชิา กลบัใจได้ ทต.นาทวี นาทวี สงขลา
80 นายบุญเลศิ สุขวฒันานุกจิ อบต.บางบ่อ บางบ่อ สมทุรปราการ
81 นายณรงคศ์กัดิ ์ อนุชาติ ทต.แหลมฟ้าผ่า พระสมทุรเจดยี์ สมทุรปราการ
82 นายทรงชยั แสงทอง อบต.บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ
83 นายนเรศ ชืน่ใจ ทต.บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ
84 นายเชาวว์ชัร์ ทศันภญิโญ อบจ.สมทุรสงคราม เมอืง สมทุรสงคราม
85 นายพรีวชัร บุญมี อบต.บางน ้าจดื เมอืง สมทุรสาคร
86 นายววิฒัน์ ศรสีมหมาย ทม.อรญัญประเทศ อรญัประเทศ สระแกว้
87 นายพเิชษฐ ภูพ่นัธ์ อบต.บา้นป่า แก่งคอย สระบุรี
88 นายสมภพ ชศูร ทต.วงัมว่ง วงัมว่ง สระบุรี
89 นายอนุชา สงัขวร อบต.เจรญิธรรม วหิารแดง สระบุรี
90 นายปรชีา จ าปาทพิย์ อบต.กุ่มหกั หนองแค สระบุรี
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91 นายเอกอาคม ดอนธงขวา ทต.ไผ่ต ่า หนองแค สระบุรี
92 นายมารตุ ชาวสวน อบจ.สระบุรี เมอืง สระบุรี
93 นายเฉลมิพงษ์ สละ ทต.ทุง่เสลีย่ม ทุง่เสลีย่ม สุโขทยั
94 นายสุวรรณ์ ธรรมขนัค า ทต.ศรสี าโรง ศรสี าโรง สุโขทยั
95 นายคภสัดี ศรเีปารยะ ทต.หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี
96 นายธเนศร์ เทพแพงตา ทม.ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
97 นายอาวุธ ดวงเศษวงษ์ ทต.โพธิช์ยั เมอืง หนองคาย
98 นายอภชิยั โยธะวงศ์ ทต.หาดค า เมอืง หนองคาย
99 นายภานุวฒัน์ ศริวิงษ์ อบต.วดัธาตุ เมอืง หนองคาย
100 นายนเรศ กติอิาษา อบต.บา้นเดื่อ เมอืง หนองคาย
101 นายอทิธพิล ภูเงนิ ทต.โนนสงั โนนสงั หนองบวัล าภู
102 นายสงัวรณ์ บุญสอด ทม.อ านาจเจรญิ เมอืง อ านาจเจรญิ
103 นายสมจติร ฟุ้งยอดครีี ทต.เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจรญิ



ล าดบั จงัหวดั อ าเภอ สงักดั หมายเหตุ

1 กระบ่ี คลองท่อม อบต.เบหลา นายอดิสรณ์ แกว้ลูก

2 กระบ่ี เมือง ทม.กระบ่ี นายวิเชษฐ มโนศรี

3 กาญจนบุรี เมือง ทม.กาญจนบุรี นายบญัชา ยงัสบาย

4 กาญจนบุรี เมือง อบต.ช่องสะเดา นายนพพร ธนวฒัฑโก

5 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ อบต.ล่ินถ่ิน นายชยัชนะ เชิดฉาย

6 กาํแพงเพชร เมือง อบจ.กาํแพงเพชร นายอดิศกัด์ิ ไพเชฐศกัด์ิ

7 ฃยันาท เมือง ทม.ชยันาท นายสุบรรพต อภิรมยสุ์ขสันต์

8 จนัทบุรี มะขาม ทต.ฉมนั น.ส.สุปราณี บาํรุงบา้น

9 จนัทบุรี โป่งนํ้าร้อน ทต.หนองตาคง น.ส.จนัทิมา กล่ินจนัทร์

10 จนัทบุรี เมือง อบจ.จนัทบุรี นายราชศกัด์ิ ประจงจดั

11 จนัทบุรี เมือง อบจ.จนัทบุรี นายวิชิต สาํโรงทอง

12 ชยันาท เมือง ทม.ชยันาท นายศรุติ จิโนวฒัน์

13 ชยันาท เมือง ทม.ชยันาท นายทศพล กุลหอม

14 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ปากตะโก นายกฤษธิชยั ซงัธาดา

15 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ปากตะโก นายณรงคช์ยั พลสวสัด์ิ

16 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต.ปากตะโก นายจกัรพงศ์ พุ่มคง

17 เชียงใหม่ สันทราย ทต.แม่แฝก นายกรกฎ มะโนแป๊ก

18 ตรัง เมือง อบต.คลองชีลอ้ม นายสัญชิตา ชยัวิเศษ

19 ตรัง เมือง ทต.โคกหล่อ นายวิภาคย์ วงศอิ์นทรัตน์

20 ตรัง เมือง อบต.นาท่ามใต้ นายกิตติพงษ์ สุดดว้งแกว้

21 ตราด เมือง อบต.หว้ยแร้ง นายเอกราช วรสิงห์

22 ตาก พบพระ อบต.พบพระ นายสอน โพเขียว

23 นครพนม เรณูนคร อบต.ท่าลาด นายวฒิุชยั ศรีวิเศษ

24 นครราชสีมา โนนไทย อบต.คา้งพลู นายธีรยทุธ์ โกฎิคยัมูล

25 นครราชสีมา โนนสูง อบต.เมืองปราสาท นายคมศกัด์ิ แกว้บาง

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรการเขียนแบบจ าลองส่ิงปลกูสร้าง 3 มิติ ด้วย Sketchup รุ่นท่ี 1

ระหว่างวนัท่ี    11 - 15 ตลุาคม  2553
ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

ช่ือสกลุ



ล าดบั จงัหวดั อ าเภอ สงักดั หมายเหตุ
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ณ   ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

ช่ือสกลุ

26 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.ท่าไม้ นายธนพฒัน์ โชติภทัรไพบูลย์

27 นครสวรรค์ ชุมแสง อบต.โคกหมอ้ นายชวนนท์ แสงสวา่งวฒันะ

28 นครสวรรค์ ตากฟ้า อบต.พนุกยงู นายอนุกูล มีชยั

29 นราธิวาส แวง้ อบต.กายคูละ นายซูกิปลี เจะแล

30 นราธิวาส ตากใบ อบต.เกาะสะทอ้น นายมะรอฮิม กอแล๊ะ

31 นราธิวาส ตากใบ อบต.บางขนุทอง นายพิพฒัน์ ยอดรักษ์

32 นราธิวาส ระแงะ อบต.เฉลิม นายอนุสรณ์ มาลี

33 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ทต.กรอกสมบรูณ์ นายธวชัชยั ดุลยส์อน

34 ปัตตานี ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธ์ิ นายวายกีู ดอเล๊าะ

35 ปัตตานี ยะหร่ิง อบต.จะรัง นายรีด่าน กาแลมา

36 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.กระแชง นายสุวฒัน์ โฉมแพ

37 พะเยา เมือง อบจ. นายประยทุธ วงคเ์อย้

38 พะเยา เมือง อบจ. นายปรีชา กลมนา

39 พทัลุง เมือง อบต.นาโหนด นายสมศกัด์ิ ชยัแกว้

40 พทัลุง ควนขนุน ทต.พนางตุง นายอานุวฒัน์ วฒันรัตน์

41 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.วงฆอ้ง นายกฤษณะพชัร์ เล่ียมวิลยั

42 เพชรบุรี เมือง อบจ.เพชรบุรี นายธีรพร แฟ้มคลองขอม

43 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.หว้ยไร่ นายพรหมมินทร์ ศรีป้อ

44 แพร่ ลอง อบต.ตา้ผามอก นายพิเชษฐ์ อินทรรุจิกุล

45 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต.นํ้ารัด นายชยัยณัต์ เก๋ียงหนุน

46 แพร่ ร้องกวาง อบต.แม่ยางฮ๋อ นายอมร เหมืองทอง

47 แพร่ เมือง อบต.นาจกัร นายธนฤทธ์ิ ขนัทรง

48 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต.ทุ่งแคว้ นายวีระชาติ ร่มเยน็

49 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต.ตาํหนกัธรรม นายสิทธิชยั เข่ือนแกว้

50 มหาสารคาม แกดาํ อบต.แกดาํ นายนิพนธ์ สุวรรณวงศ์



ล าดบั จงัหวดั อ าเภอ สงักดั หมายเหตุ

รายช่ือผูไ้ด้รบัการคดัเลือกเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรการเขียนแบบจ าลองส่ิงปลกูสร้าง 3 มิติ ด้วย Sketchup รุ่นท่ี 1
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ช่ือสกลุ

51 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.เสือโกก้ นายพฤทธ์ิ ธนสีลงักูร

52 ยะลา กรงปีนงั อบต.กรงปีนงั นายศกัดา โมจสะละ

53 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ อบต.โนนสง่า นายราชยั สังฆวาที

54 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อบต.โพนเมือง นายสมจิตร คมจิตร

55 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชยั อบต.ขามเป้ีย นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์

56 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.นางาม นายประภาส ยศพิทกัษ์

57 ระยอง ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง นายสมชาติ ฤกษดี์

58 ระยอง ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง นายกิตติพงษ์ นาคะเกตุ

59 ระยอง บา้นฉาง อบต.สาํนกัทอ้น นายสิทธิพล พรมจา้ย

60 ลพบุรี โคกสาํโรง อบต.หว้ยโป่ง นายบรรเทิง ภู่พวง

61 ลาํปาง เกาะคา ทต.ลาํปางหลวง นายพิทกัษ์ รัตนา

62 เลย ด่านซ้าย ทต.ศรีสองรัก นายทวี ทองไว

63 ศรีสะเกษ กนัทรารมย์ อบต.ละทาย นายไพศาล เครือบุตร

64 ศรีสะเกษ ขนุหาญ อบต.พราน นางพรสวรรค์ ปัญญาวิชยั

65 สกลนคร สวา่งแดนดิน อบต.คาํสะอาด นายยทุธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม

66 สงขลา ระโนด อบต.ตะเครียะ นายองอาจ แกว้บุญสง

67 สงขลา จะนะ ทต.จะนะ นายชาํนาญ จงกลลาบาน

68 สมุทรสงคราม อมัพวา อบต.สวนหลวง นายเกรียงศกัด์ิ นาคแสง

69 สมุทรสาคร เมือง อบต.ท่าทราย นายประธาน นาคแจ่ม

70 สระบุรี เมือง อบต.หนองปลาไหล นางทชัชภร เท่ียงธรรม

71 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ อบต.ป่าร่อน นายชาญชยั หนูชยัแกว้

72 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ยา่นยาว นายอภิญญา พรมจนัทร์

73 สุรินทร์ เมือง อบต.ตาอ็อง นายปิยวิทย์ อยูปู่น

74 หนองบวัลาํภู เมือง อบต.หนองสวรรค์ นายวลัลภ สร้อยมาลี

75 หนองบวัลาํภู นาวงั อบต.นาเหล่า นายชาตรี ไชยเชษฐ์



ล าดบั จงัหวดั อ าเภอ สงักดั หมายเหตุ
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ช่ือสกลุ

76 อ่างทอง โพธ์ิทอง ทต.ทางพระ นายธีระ วงษน์รินทร์

77 อ่างทอง วิเศษชยัชาญ ทต.สาวร้องไห้ นายนาเรศ แสงชีวงษ์

78 อุดรธานี ประจกัษศิ์ลปาคม อบต.นาม่วง นายศกัรินทร์ วิรุฬปักษี

79 อุตรดิตถ์ พิชยั อบต.ท่ามะเฟือง นายปฎิภาค กอบแกว้



ล าดบั จังหวดั อ าเภอ หมายเหตุ

1 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ทต. หวันาคาํ น.ส. วิภาพร จนัทะสิงห์

2 กาํแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต. ปางตาไว น.ส. สุคนธ์ ขนัแขง็

3 ขอนแก่น ชุมแพ อบต. ชุมแพ นาง ฐิตินนัท์ บุญจนัทร์

4 จนัทบุรี เมือง อบจ. จนัทบุรี น.ส. ฤทยัรัตน์ เณรพงษ์

5 จนัทบุรี เมือง อบจ. จนัทบุรี น.ส. วารุณี นาบุญเรือง

6 ชลบุรี เกาะจนัทร์ ทต. เกาะจนัทร์ นาง ศิริเนตร ซ่ือประสิทธิผล

7 ชลบุรี เกาะสีชงั ทต. เกาะสีชงั น.ส. กาญจนา ฟปิูง

8 ชลบุรี บา้นบึง ทม. บา้นบึง น.ส. อรวรรณ เกษมสู่บุญ

9 ชลบุรี เมือง ทม. ชลบุรี น.ส. จิดาภา ศรีหวาด

10 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต. หนองขาม นาย ณฐัวฒิุ บุญบรรลุ

11 ชยัภูมิ เมือง อบต. บา้นเล่า น.ส. ปัทมา คงไมตรี

12 ชุมพร หลงัสวน อบต. บา้นควน น.ส. ณฏัฐพร ปานพรหมมินทร์

13 เชียงราย ขนุตาล ทต. ป่าตาล นาง จารุณี พลูสวสัด์ิ

14 เชียงใหม่ เมือง อบจ. เชียงใหม่ น.ส. ดารเนตร สิทธิหาญ

15 นครราชสีมา ด่านขนุทด อบต. พนัชนะ น.ส. ชมตะวนั โคกขนุทด

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

17 นครราชสีมา พิมาย อบต. โบสถ์ นาย ศุภสวสัด์ิ อาจหาญ

18 นครราชสีมา สีคิ้ว ทม. สีคิ้ว น.ส. จิรนนัท์ ทราบเมืองปัก

19 นครราชสีมา หว้ยแถลง ทต. หินดาด นาย เจษฏา รุ่งฤดีชยัมงคล

20 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง อบต. นาโพธ์ นาง สุภทัรา ชูทอง

21 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต. ศาลาแดง นาย จกัรเพชร ยอดบุษดี

22 นครสวรรค์ เมือง อบจ. นครสวรรค์ น.ส. สุกญัญา อยูสิ่งห์

23 นครสวรรค์ เมือง อบจ. นครสวรรค์ น.ส. สุกญัญา สระแกว้

24 น่าน ท่าวงัผา อบต. ศรีภูมิ นาง สุกญัญา ตั้งเจียมศรี

25 น่าน ปัว ทต. ปัว นาย กีรติกร เสนรัตน์

รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Indesign รุ่นที่ 1

ช่ือ - สกุลสังกัด

ระหว่างวนัที ่11 - 15 ตุลาคม 2553
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ล าดบั จังหวดั อ าเภอ หมายเหตุ
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26 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต. หูทาํนบ น.ส. ชลาลยั สุขอ่ิม

27 บุรีรัมย์ ปะคาํ อบต. ทาํนบ น.ส. สุนีย์ นาดี

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

29 ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด อบต. ศาลาลยั น.ส. ขนิษฐา วงศส์ังข์

30 ปราจีนบุรี นาดี อบต. แก่งดินสอ นาง ปณิฏฐา พอ่คา้

31 ปราจีนบุรี เมือง อบจ. ปราจีนบุรี นาย พนสั เมืองขาํ

32 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ. พระนครศรีอยธุยา นาง อโณชา คงสุวรรณ

33 พิษณุโลก นครไทย ทต. นครไทย สิบเอก ภานุ ออมสิน

34 พิษณุโลก เมือง อบจ. พิษณุโลก นาย วิทูรย์ เจียนพนัธ์

35 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า อบต. นาซาํ นาง พรรณิกา แยม้สัน

36 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า อบต. นาซาํ น.ส. อมลิน อินไข

37 มุกดาหาร นิคมคาํสร้อย อบต. กกแดง นาย มนตรี โพธ์ิศรี

38 ยะลา เบตง อบต. ตาเนาะแมเราะ น.ส. กุลพิชฌาย ์ นิลธโชติ

39 ยะลา เมืองยะลา อบต. ลาํใหม่ น.ส. นุสรา เจะ๊แต

40 ยะลา รามนั อบต. ท่าธง นาย ซูเพียน สะมะ

41 ยะลา รามนั อบต. ท่าธง นาย อาซิ เด็งราเมง็

42 ระยอง แกลง ทต. เมืองแกลง นาง ชุติกาญจน์ มัง่ค ัง่

43 ราชบุรี วดัเพลง อบต. จอมประทดั น.ส. จนัทร์เพญ็ ทองตระกูล

44 ลพบุรี เมือง อบต. ดอนโพธ์ิ นาย ภทัรวฒิุ พมุมาลี

45 ลาํปาง งาว อบต. บา้นโป่ง น.ส. จรรยา ดวงแกว้

46 ลาํพนู เวียงหนองล่อง ทต. หนองยวง นาง ยคุลธร ผางวารี

47 ศรีสะเกษ นํ้าเกล้ียง อบต. เขิน นาย วรเชฏฐา ทองปาน

48 สมุทรสงคราม เมือง อบต. แหลมใหญ่ น.ส. รัชนีย์ ทองพนัธ์

49 สมุทรสงคราม เมือง ทม. สมุทรสงคราม น.ส. นฤมล สุขแสง

50 สระบุรี พระพทุธบาท ทต. พกุร่าง น.ส. กรรณิการ์ ลกัษณะจินดา



ล าดบั จังหวดั อ าเภอ หมายเหตุ

รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Adobe Indesign รุ่นที่ 1

ช่ือ - สกุลสังกัด

ระหว่างวนัที ่11 - 15 ตุลาคม 2553

ณ   ศูนย์ฝึกอบรมคลองหนึ่ง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย์)

51 สระบุรี เสาไห้ อบต. ม่วงงาม น.ส. อภนัตรี ป่ินแกว้

52 สุราษฎร์ธานี พระแสง อบต. สาคู น.ส. บุปผา ไทยเกิด

53 สุราษฎร์ธานี พนุพิน อบต. บางเดือน นาง รัชดาภรณ์ อินทร์เทพ

54 สุราษฏร์ธานี ท่าชนะ อบต. ประสงค์ น.ส. รจเรศ ปานเน่ือง

55 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต. ไพรขลา นาง ปิยะธิดา ผาเจริญ

56 หนองบวัลาํภู ศรีบุญเรือง ทต. จอมทอง น.ส. สุจารีรัตน์ ป้องคาํ

57 อาํนาจเจริญ หวัตะพาน อบต. จิกดู่ น.ส. กรณพชร แกว้ขวญั

58 อุตรดิตถ์ เมือง อบจ. อุตรดิตถ์ นาย ปรียทศัน์ ศรายทุธ

59 อุตรดิตถ์ เมือง อบจ. อุตรดิตถ์ น.ส. สุพรวลี ปานสมบติั

60 อุบลราชธานี กุดขา้วปุ้ น อบต. แก่งเคง็ นาย ประมูล แสงทอง

61 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต. เกษม น.ส. ศศิธร พลภกัดี

62 อุบลราชธานี วารินชาํราบ ทต. แสนสุข นาง วาสนา แกว้เนตร



ล าดบั จังหวดั อ าเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต.วงัโพธ์ิ นางก่ิงกาญจน์ สังขท์อง

2 กาญจนบุรี เมือง อบต.หนองบวั น.ส.อุสิชา จนัทร์มณี

3 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ อบต.เหล่าใหญ่ นายชาญศิลป์ ญาณกาย

4 กาฬสินธุ์ เมือง อบต.เหนือ นายวิวรรธน์ ตาลประดิษฐ์

5 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต.หนองหิน น.ส.ขวญัเรือน สาศรีเมือง

6 กาฬสินธุ์ หว้ยเมก็ อบต.คาํเหมือดแกว้ น.ส.สุภาภรณ์ หม่ืนพล

7 กาํแพงเพชร ขาณุวรลกัษบุรี อบต.วงัหามแห นางแสงเดือน แสงสวา่ง
8 ขอนแก่น แวงนอ้ย อบต.ทางขวาง น.ส.ภาวนา เสาวิชิต

9 ขอนแก่น สีชมพู อบต.ภูห่าน น.ส.วชิรญาณ์ ภูเชตะวนั

10 จนัทบุรี แก่งหางแมว อบต.พวา นางณฐักฤตา แสงกนั

11 ชลบุรี พนสันิคม อบต.ท่าขา้ม นางณฐัวดี บุตรอุดม

12 ชยัภูมิ แกง้คร้อ อบต.ท่ามะไฟหวาน นางนนัทนา สินแสง

13 ชยัภูมิ จตุัรัส ทต.หนองบวัโคก นางนริศรา ไชยสงคราม

14 ชุมพร ละแม อบต.ทุ่งคาวดั นางพสัวี แตงเลียน

15 เชียงใหม่ จอมทอง อบต.สบเต้ีย นางเครือวลัย์ กนัทะสอน

16 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต.เมืองนะ ส.อ.ทวิช สุขจิต

17 เชียงใหม่ เมือง ทน.เชียงใหม่ นางกญัจพร บุญมา

18 ตรัง นาโยง อบต.นาหม่ืนศรี น.ส.ปราณี ขนุทอง

19 ตาก เมืองตาก อบต.โป่งแดง น.ส.ศรุตา แสนสี

20 ตาก วงัเจา้ อบต.เชียงทอง นางรุ่งฤดี กองบุญ

21 นครปฐม พทุธมณฑล อบต.มหาสวสัด์ิ นางทวินนัท์ กาญจนดิษฐ์

22 นครพนม เมือง ทม.นครพนม น.ส.ผ่องศรี พงสุภา

23 นครพนม เมือง อบต.โพธ์ิตาก น.ส.วาสนา อุปทุม

24 นครราชสีมา คง อบต.หนองมะนาว นางฉายพนัธ์ พนัธ์สวสัด์ิ

25 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.สาหร่าย น.ส.วรรณพา บาลิสี

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืกเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานจัดเกบ็รายได้ รุ่นที่ 1
ระหว่างวนัที่ 11 - 15 ตุลาคม 2553

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย์)



ล าดบั จังหวดั อ าเภอ สังกัด หมายเหตุช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืกเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานจัดเกบ็รายได้ รุ่นที่ 1
ระหว่างวนัที่ 11 - 15 ตุลาคม 2553

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย์)

26 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ด่านคลา้ น.ส.ณธร จนัทร์ด่านกลาง

27 นครศรีธรรมราช จกัราช อบต.คลองเมือง นางนิตยา ทวยไธสง

28 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ อบต.สวนหม่อน น.ส.เรวดี นารีเลิศ

29 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.บา้นเกาะ น.ส.จามรี มูลสังข์

30 นครสวรรค์ หนองบวั อบต.ธารทหาร น.ส.สุวรรณี ทองเถาว์

31 นนทบุรี บางกรวย ทต.ศาลากลาง นางวิราธินี พิพฒัน์บรรณกิจ

32 น่าน ปัว อบต.สถาน นางยพิุน พนัชน

33 บุรีรัมย์ นางรอง อบต.ถนนหกั นางวรรณี ลทัธิ

34 บุรีรัมย์ นาโพธ์ิ อบต.นาโพธ์ิ น.ส.บุญฑริก ลือลํ้า

35 บุรีรัมย์ ประโคนชยั อบต.ประทดับุ นายภูมิรพี แกว้ชยัภูมิ

36 ปราจีนบุรี ประจนัตคาม อบต.บุฝ้าย น.ส.กุหลาบ จนัทร์นนัท์

37 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ์ นางเสาวรส พิทกัษธ์านิน

38 ปัตตานี โคกโพธ์ิ อบต.นาเกตุ นางสุฮยันี กาซอ

39 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.กระแชง นายณภทัร วิวนัชยั

40 พระนครศรีอยธุยา บางปะอิน ทต.เชียงรากนอ้ย น.ส.สุพรรณษา แมลงเม่า

41 พระนครศรีอยธุยา บา้นแพรก อบต.คลองนอ้ย นายบรรจง แกว้ไชย
42 พระนครศรีอยธุยา วงันอ้ย อบต.สนบัทึบ น.ส.นภพร วรนนัทสิ์ทธ์ิ

43 พงังา คุระบุรี อบต.คุระ นายวสุธร ชาํนาญศิลป์

44 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.หอกลอง นายจรัญ กรมเวช

45 พิษณุโลก เมือง อบต.จอมทอง นางแสงเดือน ก่อกิจโรจน์

46 เพชรบุรี เขายอ้ย อบต.หนองชุมพลเหนือ น.ส.รจนา ภู่เอ่ียม

47 เพชรบุรี เขายอ้ย อบต.หนองปลาไหล นางนนัทภรณ์ แสงสุวรรณ

48 เพชรบูรณ์ หล่มสัก สักหลง น.ส.สกุลรัตน์ ดีสะทา้น

49 แพร่ สองพ่ีนอ้ง หวัเมือง นางปณิตา ใจยวน

50 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางท่าแจง้ นางเพลินพิศ มุลติเก



ล าดบั จังหวดั อ าเภอ สังกัด หมายเหตุช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืกเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานจัดเกบ็รายได้ รุ่นที่ 1
ระหว่างวนัที่ 11 - 15 ตุลาคม 2553

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย์)

51 มหาสารคาม เชียงยนื อบต.หนองซอน นางดวงฤทยั ภูแช่มโชติ

52 มหาสารคาม เชียงยนื อบต.หนองซอน น.ส.ยวุดี หีบแกว้

53 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง อบต.เหล่า น.ส.นนัทนา สุรสุข

54 ร้อยเอ็ด ทุ่งเขาหลวง อบต.มะขา้ น.ส.กญัญาพร สตารัตน์

55 ร้อยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ่ นายคุณานนท์ ศรีสุวฒัน์

56 ร้อยเอ็ด โพนทอง อบต.หนองใหญ่ นายอุดมศกัด์ิ ยคุจร

57 ร้อยเอ็ด เมือง อบต.เหนือเมือง น.ส.รัชนี แซ่ลอ้

58 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต.วงัหลวง น.ส.นิภาพร รู้ยนืยง
59 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต.นาเมือง นางกนกวรรณ จงกลรัตน์

60 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อบต.ข้ีเหล็ก นายการุญ จิตไพศาล

61 ระยอง เขาชะเมา อบต.ชาํฆอ้ น.ส.เสริมศรี สาโคตร

62 ระยอง บา้นค่าย อบต.หนองละลอก นางปัณชญา เยือ่ใย

63 ราชบุรี ดาํเนินสะดวก ทต.ศรีดอนไผ่ น.ส.อญัชลี ล้ิมประเสริฐ

64 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต.สวนผ้ึง น.ส.พรศิริ อุดมรัตน์

65 ลพบุรี บา้นหม่ี อบต.ดอนดึง นางศุภลกัษณ์ ป่ีแกว้

66 ลพบุรี หนองม่วง อบต.ชอนสมบูรณ์ นางกชกร รอดแกว้

67 ลพบุรี หนองม่วง ยางโทน น.ส.จุรีพร ทองจนัทร์

68 สกลนคร กุสุมาลย์ อบต.กุสุมาลย์ น.ส.นิตะญา ไชยสี

69 สกลนคร คาํตากลา้ อบต.คาํตากลา้ นางบวัแกว้ บุญไพโรจน์

70 สกลนคร เมือง ทต.ธาตุนาเวง น.ส.เทพพร แสงพรมชารี

71 สกลนคร เมือง ทต.เชียงคร้อ นางกาญจนา กนัทะเสน
72 สงขลา กระแสสินธุ์ อบต.เกาะใหญ่ น.ส.พรชนก สุวรรณศรี

73 สงขลา นาทวี อบต.ทบัชา้ง น.ส.พีระพร ปลอดแก่นทอง

74 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางนํ้าผ้ึง น.ส.มยรุา จิตรีชยั

75 สระแกว้ เขาฉกรรจ์ อบต.เขาฉกรรจ์ น.ส.บงัอร ภูมิไสล



ล าดบั จังหวดั อ าเภอ สังกัด หมายเหตุช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลอืกเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานจัดเกบ็รายได้ รุ่นที่ 1
ระหว่างวนัที่ 11 - 15 ตุลาคม 2553

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง  ซอยคลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี (อาคารคชัมาตย์)

76 สระแกว้ เมือง ทต.ท่าเกษม นางจุฑามาศ ลกัษณะ

77 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต.หว้ยบง น.ส.สุพรรณี เปรียงพรม

78 สระบุรี เสาไห อบต.ม่วงงาม น.ส.รุ้งนภา นนัผาด

79 สระบุรี หนองแค อบต.กุ่มหกั น.ส.ประภาพร บุญเพ่ิม

80 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.กกแรต นายสถิตชยั ยกยิง่

81 สุพรรณบุรี เมือง อบต.ไผ่ขวาง น.ส.นิตยา ประไพสุวรรณ

82 สุพรรณบุรี สองพ่ีนอ้ง อบต.บางพลบั สิบเอกชนธญั วนัจนัทร์

83 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.ระแงง น.ส.ณฐัศรี แกว้หอม

84 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต.กาละแม น.ส.สายรุ้ง กาบแกว้

85 สุรินทร์ สังขะ อบต.บา้นซบ นางสมเกียรติ ชาวนา

86 หนองคาย โพนพิสัย อบต.เหล่าต่างคาํ นางรติยาภรณ์ กิติอาษา

87 หนองคาย สังคม อบต.สังคม น.ส.ละอองดาว คงแกว้

88 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.จาํปี นางวิลาวณัย์ ชยัหาเทพ

89 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.หวัดอน นางปาริชาต จิตทวี

90 อุบลราชธานี เดชอุดม ทม.เดชอุดม น.ส.อมรรัตน์ ชา้งสาร

91 อุบลราชธานี เมือง ทต.อุบล น.ส.วิริยา พลรนนัต์

92 อุบลราชธานี เมือง ทต.ขามใหญ่ นายประมวลศกัด์ิ สายเบาะ

93 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ วาริน น.ส.นิภาพร กงใจ
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