
ล าดบัที่ จังหวดั อ าเภอ ค าน าหน้า หมายเหตุ

1 กระบ่ี เมือง อบจ. กระบ่ี น.ส. อรวรรณ ชูทอง

2 กระบ่ี เมือง อบจ. กระบ่ี นาง อรอุมา มาศโอสถ

3 กาญจนบุรี พนมทวน อบต. ดอนเจดีย์ น.ส. ภาวิณี ค  าภิมาบุตร

4 ก าแพงเพชร ขาณุวรลกัษบุรี อบต. บ่อถ ้า นาย นุกูล จาติเทศะ

5 ขอนแก่น มญัจาคีรี ทต. นาข่า นาง กฤติภร เหล่าอุตร์

6 ขอนแก่น แวงน้อย ทต. กา้นเหลือง นาง สถาพร กิจวรวาณิช

7 ขอนแก่น เปือยน้อย อบต. ขามป้อม น.ส. นนัทนา ลงค า

8 ขอนแก่น พระยนื อบต. พระยนื นาง สุภาวดี ยศกลาง

9 จนัทบุรี ท่าใหม่ ทต. ท่าใหม่ น.ส. วลัลภา พอบุญ

10 ชลบุรี เกาะจนัทร์ ทต. เกาะจนัทร์ นาง ดวงจนัทร์ ศรีทองสุข

11 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต. บา้นเด่ือ นาง ประภยั กุหลาบขาว

12 ชุมพร ทุ่งตะโก ทต. ทุ่งตะใคร้ น.ส. กนกวรรณ ชูดารา

13 เชียงราย พญาเมง็ราย ทต. เมง็ราย นาย ศุภกิจ วฒันา

14 ตรัง เมือง อบจ. ตรัง น.ส. เครือฟ้า บริสุทธ์ิ

15 ตราด เมือง อบต. หนองคนัทรง น.ส. เพญ็นภา วรสิงห์

16 ตราด เกาะชา้ง อบต. เกาะชา้งใต้ น.ส. นิภาพร เอ่ียมสมบติั

17 นครราชสีมา โชคชยั ทต. ท่าเยีย่ม น.ส. ปาหนนั รุ่งสนัเทียะ

18 นครราชสีมา ครบุรี ทต. ครบุรีใต้ น.ส. สาวิตรี สร้างกลาง

19 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. ห้วยยาง น.ส. สุภาพร นามบรรลือ

20 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. ห้วยยาง น.ส. อภิญญา นุเสน

21 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. ห้วยยาง นาง สมสมร วงษจ์นัลา

22 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. ห้วยยาง น.ส. ปาริชาติ จนัปัญญา

23 นนทบุรี บางกรวย ทม. บางกรวย น.ส. มณีกานต์ พดัโบก

24 นนทบุรี เมือง อบจ. นนทบุรี นาง อาภรณ์ มาลา

25 นนทบุรี บางบวัทอง อบต. พิมลราช จ.อ. นิรุต ใจเปรียว

                 รายช่ือผู้ได้รับการคดัเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพวิเตอร์กับโปรแกรมส านักงานขั้นสูง รุ่นที่ 7
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                    ณ ศูนย์ฝึกอบรมคลองหนึง่ ซอยคลองหลวง8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (อาคารสาโรช)

สังกัด ช่ือ-สกุล
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26 นนทบุรี บางบวัทอง อบต. พิมลราช น.ส. ปัณณภรณ์ ชาญสมร

27 นนทบุรี บางบวัทอง อบต. พิมลราช นาย กิตติณัฐ บุษปฤกษ์

28 นนทบุรี บางบวัทอง อบต. พิมลราช น.ส. วรรณา กลมแป้น

29 บุรีรัมย์ ล  าปลายมาศ อบต. ตลาดโพธ์ิ น.ส. สุกญัญา พิกุล

30 พะเยา ปง อบต. ขนุควร น.ส. นุชนาฏ ปูแสง

31 พะเยา แม่ใจ อบต. แม่สุก นาง อรวรรณ เตชะวงค์

32 พงังา ตะกัว่ป่า อบต. คึกคกั นาง ทศันีย์ ชนะพนัธ์

33 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต. ยางสาว นาง วีระนุช ส่องแสง

34 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ อบต. ท่าดว้ง น.ส. ภารดี ทองวร

35 ภูเก็ต กะทู ้ ทม. กะทู้ น.ส. จุฑาทิพย์ กาลสุวรรณ

36 มหาสารคาม เมือง อบต. บวัคอ้ น.ส. สายเพญ็ แกว้ลาย

37 มหาสารคาม เมือง อบต. บวัคอ้ น.ส. สายเพญ็ แกว้ลาย

38 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต. แคน น.ส. สุธญัญารัตน์ ภะคะวา

39 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต. แม่โถ น.ส. สรัญญา พรรจนัทร์

40 ยโสธร ค าเข่ือนแกว้ อบต. นาค า น.ส. สุชาดา จงกลบท

41 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต. บา้นไร่ น.ส. นยันา พุกรอด

42 ราชบุรี ด าเนินสะดวก ทต. บา้นไร่ น.ส. ปัทมา หอมทิพย์

43 ราชบุรี จอมบึง อบต. ปากช่อง น.ส. มะลิวลัย์ ใหมพูล

44 เลย เอราวณั ทต. เอราวณั น.ส. สุรีรัตน์ นนัตระกูล

45 ศรีสะเกษ ขขุนัธ์ อบต. สะเดาใหญ่ นาง กิติยา พงษว์นั

46 ศรีสะเกษ วงัหิน อบต. ดวนใหญ่ น.ส. ธิติมา จ าปาหอม

47 ศรีสะเกษ ขขุนัธ์ อบต. ตะเคียน นาย วิชิต เทศขนัธ์

48 สกลนคร กุดบาก ทต. กุดไห นาย มนสัชยั ศรีมุกดา

49 สกลนคร กุดบาก ทต. กุดไห นาย วิกรม นามเยาว์

50 สกลนคร วาริชภูมิ อบต. วาริชภูมิ นาง อาทิตยา อคันิจ
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51 สกลนคร วาริชภูมิ อบต. วาริชภูมิ น.ส. มณีวรรณ เรียมแสน

52 สกลนคร วาริชภูมิ อบต. วาริชภูมิ จ.อ. อาริยะ ตาลไธสง

53 สงขลา กระแสสินธุ์ ทต. เชิงแส นาง อุไร มากชุมนุม

54 สงขลา ระโนด อบต. ปากแคระ น.ส. รัชฎา แซ่เหยือ่ง

55 สงขลา ระโนด อบต. ปากแคระ น.ส. พรทิพย์ ไชยวงศ์

56 สงขลา นาทวี อบต. สะทอ้น นาง จนัทิรา จนัทฤทธ์ิ

57 สมุทรปราการ บางพลี อบต. หนองปรือ น.ส. วีรากร อมัพร

58 สมุทรปราการ บางพลี อบต. หนองปรือ น.ส. สุทิศา เอ่ียมสะอาด

59 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต. ห้วยบง นาง ดวงใจ สิทธิปัญญา

60 สุโขทยั เมือง อบต. วงัทองแดง นาง จิณณพตั วรรณปะเข

61 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต. ไกรใน น.ส. ธิดา เสารางหอย

62 อ านาจเจริญ หวัตะพาน อบต. เคง็ใหญ่ นาง จิตรทิพย์ บุตรี

63 อุดรธานี หนองแสง ทต. นาดี นาง เยน็ฤดี สิทธิดา

64 อุตรดิตถ์ เมือง อบต. หาดง้ิว นาง ร าไพพรรณ เกตุบ ารุง

65 อุบลราชธานี น ้ายนื ทต. น ้ายนื นาย สุรชาติ สุขนัธ์

66 อุบลราชธานี เหล่าเสือโกก้ อบต. หนองบก น.ส. วนิศา หล่อดี

67 อุบลราชธานี สิรินธร อบต. คนัไร่ น.ส. นิภาพร ระวงัดี

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

69 ชมุพร หลงัสวน อบต. แหลมทราย น.ส. วิลาวณัย์ นวลชาวนา

70 เชยีงราย พาน อบต. ป่าหุง่ น.ส. จรรยารกัษ์ เสธปิา

71 ตรัง เมือง อบต. นาบินหลา น.ส. นวลพรรณ วฒันเสรีชยัสกลุ

72 นครพนม ทา่อเุทน อบต. พระทาย นาง พรทิพย์ สทิธิโส

73 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พิมลราช น.ส. วรรณภา กลมแป้น

74 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พิมลราช น.ส. ใกล้รุ่ง นามพนัธ์

75 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พิมลราช น.ส. เบญจพร มณีเพชร
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76 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พิมลราช น.ส. สายฝน ดาวสอย

77 นนทบรีุ บางบวัทอง อบต. พิมลราช น.ส. สนิุสา คงแย้ม

78 บุรรีมัย์ ประโคนชยั อบต. บงักู นาง ปิยพร พอกกลาง

79 ปัตตานี ยะหร่ิง ทต. ตนัหยง น.ส. ไซตนู มเูลง็

80 ปัตตานี ยะหร่ิง ทต. ตนัหยง น.ส. ซาบีเราะ บาโงแล

81 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต. ดอนหญ้านาง นาย ริม้ ภกูนัยา

82 พะเยา ปง อบต. ปง นาย สมเกยีรติ สุขมา

83 พทัลงุ ควนขนนุ อบต. ชะมวง น.ส. กรรณิการ์ ธรรมเพชร

84 พทัลงุ ควนขนนุ อบต. ชะมวง นาง โสภา ฤทธิช่วย

85 พิจิตร วงัทรายพนู อบต. หนองพระ นาง เสาวลกัษณ์ สงิห์มณี

86 พิษณโุลก บางระก า อบต. นิคมพฒันา น.ส. ธนาภรณ์ อยูแ่ดน

87 พิษณโุลก บางระก า อบต. นิคมพฒันา นาง อนุ ทองเครือ

88 มกุดาหาร ดงหลวง อบต. ดงหลวง น.ส. จรีวรรณ สมพีนัธ์

89 มกุดาหาร หวา้นใหญ่ อบต. บางทรายน้อย นาง มล อนนัต์

90 ยะลา ยะหริง่ ทต. ยะหริง่ นาง นารรีตัน์ ปญัจพรอุดมลาภ

91 ร้อยเอ็ด เสลภมิู อบต. พรสวรรค์ นาย เอกพล ทองน้อย

92 ศรสีะเกษ เมอืง อบต. ตะดอบ น.ส. รตมิาศ์ นนทศลิา

93 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต. บงึมะลู น.ส. ลาวรรณ์ ศรีนวล

94 สกลนคร อากาศอ านวย อบต. นาฮี น.ส. ปิยภทัร อนิธกิาย

95 สงขลา เทพา อบต. ปากบาง นาง อรรตัน์ คนัฉ่อง

96 สมทุรปราการ เมือง ทต. ดา่นส าโรง น.ส. สนีุย์ เปรมอนนัต์

97 สมทุรปราการ บางบอ่ อบต. คลองดา่น นาง ณฐัพร ศกนุะสงิห์

98 สมทุรปราการ เมือง อบต. บางด้วน น.ส. ชนานชุ ชเูชิด

99 สมทุรปราการ เมือง อบต. บางด้วน น.ส. สจิุตรา สง่เสริม

100 สโุขทยั เมือง อบต. ยางซ้าย น.ส. ศริิกลุ ก้อนเกตุ
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101 สรุาษฏร์ธานี กาญจนดษิฐ์ุ ทต. ช้างซ้าย น.ส. ปริฉตัร คงทรัพย์

102 หนองคาย บงึกาฬ อบต. ชยัพร นาง จารุนนัท์ เมืองครุธ

103 อุดรธานี เมอืง ทต. หนองบวั น.ส. สุกญัญา สุทธดิี

104 อุดรธานี เมอืง อบต. กุดสระ นาง ปรยีาพร สุสุวรรณ

105 อทุยัธานี ห้วยคต อบต. สขุฤทยั น.ส. วิชาญ สขุมี

106 อบุลราชธานี นาเยีย อบต. นาดี น.ส. รัตดา โตนนัต์



ล าดบั จังหวดั อ าเภอ หมายเหตุ

1 กระบ่ี เกาะลนัตา อบต. ศาลาดาน น.ส. สุดารัตน์ เส่ียมไหม

2 กระบ่ี เกาะลนัตา อบต. เกาะลนัตาใหญ่ นาย พินยั เอ่ียนเล่ง

3 กาญจนบุรี ท่าม่วง อบต. หนองขาว น.ส. หทยัทิพย์ มณฑาทศัน์

4 กาญจนบุรี บ่อพลอย อบต. บ่อพลอย น.ส. จรัสศรี อมรสิริพงศ์

5 กาฬสินธ์ุ กุฉิมนารายณ์ อบต. กุดหวา้ น.ส. กชกร องัคะแสน

6 กาฬสินธ์ุ นาคู อบต. โนนนาจาน นาย ทวีศกัด์ิ สารปรัง

7 กาฬสินธ์ุ ห้วยผ้ึง ทต. ทต.หนองอีบุตร นาง วรัทยา ทุยบึงฉิม

8 ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต. อบต.แม่ลาด น.ส. นิตยา สีปา

9 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย อบต. อบต.คลองพิไกร นาย วรพรต สิงห์เรือง

10 ก าแพงเพชร เมือง อบต. อบต.ลานดอกไม้ นาง อญัชลี เสียงเพราะดี

11 ขอนแก่น น ้าพอง อบต. อบต.บา้นขาม น.ส. สวรส พานิชย์

12 ขอนแก่น เพียง ทน. ทน.ขอนแก่น น.ส. ศศิธร จนัทร์ตรง

13 ขอนแก่น เมือง ทน. ทน.ขอนแก่น นาย อนุรุท ซาซุม

14 ขอนแก่น เมือง อบจ. อบจ.ขอนแก่น นาง วราภรณ์ นาคอก

15 จนัทบุรี ท่าใหม่ อบต. อบต.คลองขดุ น.ส. ดลพรพรหม รอดเจริญ

16 ชลบุรี สตัหีบ อบต. อบต.สตัหีบ นาง ทิพวรรณ หลวงพนงั

17 ชยัภูมิ ก่ิง อ.ซบัใหญ่ อบต. อบต.ซบัใหญ่ นาย ชยัยนัต์ จนัดิษ

18 ชยัภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. อบต.โนนทอง น.ส. วนัเทียน นนัทะ

19 ชุมพร ปะทิว อบต. อบต.ปากคลอง นาย อาทิตยเทพ นวลเศษ

20 ชุมพร สวี อบต. อบต.ท่าหิน น.ส. ภทัรพร รัตนรัตน์

21 เชียงราย เชียงของ อบต. อบต.ห้วยซอ้ นาย เกรียงศกัด์ิ ปัญญาสุ

22 เชียงราย เชียงแสน ทต. ทต.เวียงเชียงแสน น.ส. รัชดาวลัย์ ญาณะโค

23 เชียงใหม่ เมือง อบจ. อบจ.เชียงใหม่ นาง วราณี ธรรมประทีป

24 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. อบต.กองแขก น.ส. เสาวลกัษณ์ บุญเกิด

25 เชียงใหม่ แม่ริม อบต. อบต.โป่งแยง นาง พนชักร สมแกว้

                     รายช่ือผู้ได้รับการคดัเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างเวบ็ไซต์โปรแกรม Dream Weaver รุ่นที่10
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26 เชียงใหม่ สารภี อบต. อบต.หนองแฝก น.ส. คนึงนิต มะโนปิน

27 ตาก ท่าสองยาง อบต. อบต.แม่ตา้น นาง รติรัตน์ เนกขมัม์

28 ตาก บา้นตาก อบต. อบต.ตากออก น.ส. กญัญาภคั ป้ันเก้ียว

29 นครนายก เมือง อบต. อบต.ท่าทราย นาย ไพศาล คชพนัธ์

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

31 นครปฐม เมือง อบต. อบต.สระกะเทียม นาย ธีรพงศ์ หิรัญยปูกรณ์

32 นครพนม ท่าอุเทน อบต. อบต.ไชยบุรี น.ส. ตรัยภทัร ค าชนะ

33 นครพนม นาหวา้ อบต. อบต.นาคูณใหญ่ นาง ยภุาพนัธ์ เศรษจนัทร์

34 นครพนม เรณูนคร อบต. อบต.เรณูใต้ นาย ศกัดาพร สาวงษ์

35 นครราชสีมา แกง้สนามนาง อบต. อบต.โนนส าราญ นาย ประหยดั โสพุย้

36 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต. อบต.ขามทะเลสอ นาย สุรพนัธ์ การเพียร

37 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อบต. อบต.ท่าชา้ง น.ส. จินตนา เฮงสูงเนิน

38 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต. อบต.ท่าประจะ น.ส. รุ่งลาวรรณ์ สุขแกว้

39 นครศรีธรรมราช ชา้งกลาง อบต. อบต.หลกัชา้ง น.ส. จนัทร์นภา ลกัษณะแมน

40 นครสวรรค์ เกา้เล้ียว อบต. อบต.เขาดิน นาง ทศันีย์ กาวี

41 นครสวรรค์ โกรกพระ อบต. อบต.ดงมะฝ่อ น.ส. ณัฐชยา ศรีเรือง

42 นราธิวาส ระแงะ อบต. อบต.ตนัหยงมสั น.ส. นิรอฮานี นิกูโน

43 นราธิวาส รือเสาะ อบต. อบต.รือเสาะ นาย สุทธิศกัด์ิ บั้นบูรณ์

44 น่าน นาน้อย อบต. อบต.บวัใหญ่ นาย พงษศ์กรณ์ กองสอน

45 น่าน บวั อบต. อบต.สถาน น.ส. พนัธ์ยติ วิฐาน

46 บุรีรัมย์ นางรอง อบต. อบต.หนองโบสถ์ นาย สุวิทย์ วิชาพูล

47 บุรีรัมย์ นางรอง อบต. อบต.ทุ่งแสงทอง น.ส. พนัธ์ทิพย์ ข  าวงศ์

48 ปราจีนบุรี เมือง อบต. อบต.ไมเ้ด็ด น.ส. วนัเพญ็นภา ผาสุก

49 ปราจีนบุรี เมือง อบต. อบต.รอบเมือง นาย กิติศกัด์ิ พรมสวสัด์ิ

50 พระนครศรีอยธุยา ท่าเรือ อบต. อบต.วงัแดง นาง วลัลณา วรนุช
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51 พะเยา ดอกค าใต้ อบต. อบต.ดอกค าใต้ น.ส. รัติกาล มิตรยอง

52 พะเยา ดอกค าใต้ อบต. อบต.หนองหล่ม น.ส. ธิราภรณ์ มัง่มูล

53 พิษณุโลก เมือง อบจ. อบจ.พิษณุโลก น.ส. พชัรินทร์ เลิกนอก

54 พิษณุโลก เมือง อบต. อบต.สมอแข นาย เอกราช พิสิฐพุฒินนัท์

55 พิษณุโลก เมือง อบต. อบต.บา้นป่า นาง พรรัตน์ อ๊อดเอก

56 เพชรบุรี วงัโป่ง อบต. อบต.ทา้ยดง นาย ธนินทร์ จนัทร์ตา

57 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า อบต. อบต.ตาดกลอย นาง มนทิรา แกว้สงค์

58 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย อบต. อบต.นาอุดม นาย ศรศิลป์ บุญจริง

59 แม่ฮ่องสอน ขนุยวม ทต. ทต.ขนุยวม นาย ปฎิพทัธ์ สายประเสริฐ

60 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย อบต. อบต.โค นาย อภิชาติ วงัมูล

61 ยโสธร ค าเข่ือนแกว้ อบต. อบต.ดงแดนใหญ่ น.ส. สุจริต วงคอ์นนัต์

62 ยะลา เบตง อบต. อบต.ยะรม นาง วิภาวี ดารอสิง

63 ยะลา เมือง อบจ. อบจ.ยะลา น.ส. นภาพร กล่อมเกล้ียง

64 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพิมาน ทต. ทต.จตุรพกัตรพิมานนาย ถวิล เมืองนาม

65 ร้อยเอ็ด จตุรพกัตรพิมาน อบต. อบต.เมืองหงส์ น.ส. กนกวรรณ ทินวนั

66 ระนอง เมือง อบต. อบต.บา้งแลง นาง จินตนา ทองเรือง

67 ราชบุรี ด าเนินสะดวก อบต. อบต.ส่ีหม่ืน นาง ฉลวย วงศเ์ป่ียม

68 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต. อบต.สวนผ้ึง น.ส. อุษณีย์ ชมม่ิง

69 ลพบุรี ท่าวุน้ อบต. อบต.บา้นเพิก นาย อดิเรก นิลทิตย์

70 ลพบุรี หนองม่วง ทต. ทต.หนองม่วง น.ส. กมลรัตน์ โพธ์ิทิม

71 ล าปาง งาว อบต. อบต.บา้นร้อง น.ส. รังสินี ศรีแสน

72 ล าพูน ป่าซาง อบต. อบต.น ้าดิบ น.ส. ศิริพร กุนามา

73 เลย เชียงคาน ทต. ทต.เขาแกว้ นาย ทรงเกียรติ สีโต

74 เลย ปากชม อบต. อบต.หาดคมัภีร์ น.ส. รัตนา บิลาธรรม

75 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต. อบต.กระแซง น.ส. สุพรรณี นามโคตร
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76 ศรีสะเกษ ขขุนัธ์ อบต. อบต.ลมศกัด์ิ นาย จรูณ ศิลปักษา

77 สกลนคร พรรณานิคม อบต. อบต.ชา้งม่ิง น.ส. พุทธวดี กุนอก

78 สกลนคร เมือง อบต. อบต.โนนหอม นาย จกัรินทร์ พรหมดิเรก

79 สงขลา คลองหอยโข่ง อบต. อบต.คลองหลา น.ส. จุฑารัตน์ มีบุญ 

80 สงขลา เมือง อบต. อบต.เกาแตว้ น.ส. ศิวณัฐ เพชรขวญั

81 สระแกว้ เมือง อบต. อบต.หนองบอน น.ส. พุทธชาติ พูลทรัพย์

82 สระแกว้ เมือง อบต. อบต.ท่าแยก น.ส. สุกลัยา ค  าหาแกว้

83 สระบุรี พระพุทธบาท ทต. ทต.พุกร่าง นาย ชนภทัร รัตนภูมิ

84 สระบุรี หนองแค อบต. อบต.ไผ่ต  ่า น.ส. เบญจมาศ พุม่มา

85 สิงห์บุรี เมือง อบต. อบต.จกัรสีห์ น.ส. อนุกูล กวา้งขวาง

86 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต. อบต.ทบัยา จ.ส.ท. ชาลี เจริญสุข

87 สุราษฎร์ธานี บา้นนาสาร อบต. อบต.ล าพูน น.ส. ผ่องพิลาส จนัทร์คง

88 หนองคาย ปากคาด อบต. อบต.นากั้ง นาง สมใจ วะบุตร

89 หนองบวัล าภู เมือง อบจ. อบจ.หนองบวัล าภู นาย จนัทศร บุตรแสนลี

90 หนองบวัล าภู ศรีบุญเรือง อบต. อบต.หนันางาม นาย คมสรรค์ พรมไตร

91 อุดรธานี กุมภวาปี อบต. อบต.ท่าล่ี น.ส. วรรณิษา อุ่นกาลี

92 อุดรธานี วงัสามหมอ อบต. อบต.ค าโคกสูง นาย ไพรินทร์ อุปมยั

93 อุตรดิตถ์ ทองแสนขนั อบต. อบต.ป่าคาย นาง รสจิรา นวลใส

94 อุทยัธานี เมือง อบจ. อบจ.อุทยัธานี น.ส. จินตนา ภกัด์ิศิลป์

95 อุทยัธานี ห้วยคต อบต สุขฤทยั น.ส. สิริรัตน์ ศรีแกว้

96 สมุทรปราการ เมือง ทต. ด่านส าโรง นาย ยทุธพงษ์ ชวาลา

97 สุรินทร์ ชุมพลบุรี อบต. หนองเรือ นาง จุฑามาศ พรมงาน

98 ชยัภูมิ เมือง ทต. โคกสูง นาง ชลิดา งาเฉลา

99 ชยัภูมิ ดอนสวรรค์ อบต. ยางหวาย นาง ศุภชัญา ธรรมกุล
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1 กาญจนบุรี บ่อพลอย ทต.บ่อพลอย นางณภทัร มขุจนิดา

2 กาฬสทิธุ์ ยางตลาด อบตงหนองตอกแป้น น.ส.มะลวิลัย์ สุดโทษา

3 กาฬสนิธุ์ ค ามว่ง อบต.ดนิจี่ นายวชิยั การภคั

4 กาฬสนิธุ์ ค ามว่ง อบต.นาบอน น.ส.ณฐักรณ์กุล อ่อนเขยีวกนก

5 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย อบต.วงัควง น.ส.เรวดี สวุรรณประเสรฐิ

6 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย อบต.ถ ้ากระต่ายทอง นางหนึ่งฤทยั โตพทิกัษ์

7 ก าแพงเพชร โกสมัพนีคร อบต.โกสมัพี นายเทพนิมติร คุณุ

8 ก าแพงเพชร เมอืง ทต.คลองแมล่าย น.ส.ทพิวรรณ สุขบุรี

9 ขอนแก่น เวยีงเก่า อบต.เขาน้อย นายอ านาจ พาขนุทด

10 ขอนแก่น น ้าพอง อบต.ทรายมลู นางอรณุี ภูมศิกัดิ ์

11 ขอนแก่น เปือยน้อย อบต.วระแกว้ น.ส.วภิาดา บุตรโพธิ ์

12 ขอนแก่น ซ าสงู อบต.บา้นโนน นางขวญัเรอืน สมสนิท

13 จนัทบุรี เขาคชิฌกฏู อบต.จนัทเขลม น.ส.นาตยา สว่างเตม็

14 ฉะเชงิเทรา บางน ้าเปรีย้ว อบต.โพรงอากาศ นายถวลิ ศรโียธี

15 ชยัภูมิ บา้นเขวา้ ทต.ทุง่ทอง นางนภาพร บุญชู

16 ชยัภูมิ เทพสถติ อบต.นางยางทลกั น.ส.เพญ็ศรี ปะวะภูทะ

17 เชยีงราย เมอืง อบจ.เชยีงราย นางฝนทอง สุรนิต๊ะ

18 เชยีงใหม่ อมก๋อย อบต.มอ่นจอง นายประเสรฐิ กุยรมัย์

19 เชยีงใหม่ เมอืง อบจ.เชยีงใหม่ น.ส.เบญจมาภรณ์ กมิยงค์

20 เชยีงใหม่ เมอืง อบจ.เชยีงใหม่ นางหสัฤมล ธรรมสอน

21 ตาก เมอืง อบต.ป่ามะมว่ง น.ส.แสงศศพิมิพ์ สารอนิจกัร์

22 ตาก วงัเจา้ อบต.ประดาง นางธรณสั วริยิะ

23 ตาก เมอืง อบจ.ตาก นายประภาส ปญัญารนิทร์

24 นครพนม นาแก อบต.บา้นแกง้ นางไพรรนิทร์ โคตรตาแสง

25 นครราชสมีา ปกัธงชยั อบต.ตมู นางกนัหา เวยีงนนท์

รายช่ือผู้เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรคอมพิวเตอรก์ารผลิตส่ือผสม (มลัติมีเดีย) เพ่ือการประชาสมัพนัธแ์ละน าเสนอ (Flash) รุ่นท่ี 1

ระหว่างวนัท่ี  4 - 8 ตลุาคม 2553

ณ ศนูยฝึ์กอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8  ถ.พลหลโยธิน อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธานี (อาคารสาโรช)

ช่ือ-สกลุ
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ช่ือ-สกลุ

26 นครราชสมีา ชมุพวง อบต.สาหรา่ย น.ส.สุนนัทา ทองดี

27 นครราชสมีา สงูเนิน อบต.มะเกลอืเก่า นายศภุวชัญ์ สุเสนา

28 นครราชสมีา พมิาย ทต.รงักาใหญ่ นางอมร ศรเีมอืง

29 นครราชสมีา ล าทะเมนชยั ทต.หนองบวัวง น.ส.นนัทกาญจน์ พมิพาพนัธ์

30 นครศรธีรรมราช เมอืง อบจ.นครศรธีรรมราช นางอสิรยิาภรณ์ สุทธพินัธ์

31 นครศรธีรรมราช เมอืง อบจ.นครศรธีรรมราช น.ส.สริพิร ใจอ่อน

32 นครศรธีรรมราช เมอืง อบจ.นครศรธีรรมราช น.ส.นิลเนตร รตันพนัธุ์

33 นครสวรรค์ เมอืง อบจ.นครสวรรค์ น.ส.สุกญัญา อยู่สงิห์

34 นครสวรรค์ เมอืง อบจ.นครสวรรค์ น.ส.วรรณปทัม์ ประสทิธิโ์ชค

35 นครสวรรค์ ชมุแสง อบต.ทบักฤช นางวริตัน์ สวสัดิส์ุข

36 น่าน บ่อเกลอื อบต.ภูฟ้า นายอดเิรก สุขล าใย

37 น่าน เมอืง อบจ.น่าน น.ส.กรรณกิาร์ ศรตีนไชย

38 บุรรีมัย์ แคนดง อบต.ดงพลอง นางคณศิร มะลวิรรณ์

39 บุรรีมัย์ โนนสุวรรณ อบต.ดงอสีาน นายเทอดเกยีรติ บุญสทิธิ ์

40 บุรรีมัย์ นางรอง อบต.หนองไทร นายสุวฒัน์ ประทุมเงนิ

41 บุรรีมัย์ นางรอง อบต.ล าไทรโยง นายบญัชา มากชมุแสง

42 ปราจนีบุรี กบนิทรบุ์รี อบต.บ่อทอง น.ส.โชตกิา ผ่องสงีาม

43 พระนครศรอียธุยา อุทยั อบต.หนองน ้าสม้ น.ส.ลกัขณา ค าหลง

44 พระนครศรอียธุยา อุทยั อบต.ธนู น.ส.วชัรี สุขนิรนัดร์

45 พษิณุโลก เมอืง อบต.ท่าโพธิ ์ นางสุจนินัท์ กลิน่สุคนธ์

46 พษิณุโลก เมอืง อบต.จอมทอง นายปราโมทย์ เพง็จนัทร์

47 พษิณุโลก เมอืง อบจ.พษิณุโลก น.ส.พชิญ์ชลดิา พพิชัรว์รชยั

48 พษิณุโลก เมอืง อบจ.พษิณุโลก น.ส.ธญัวลัย์ ม ัน่มงคลพชัร์

49 เพชรบุรี บา้นลาด อบต.ถ ้าณรงค์ น.ส.กนกอร กระทุม่แกว้

50 เพชรบุรี เขาน้อย อบต.หนองชมุพล น.ส.ศริาณี พรามศาสตร์
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51 เพชรบูรณ์ วงัโป่ง อบต.วงัหนิ นางศรณัยพ์ร สมโภชน์

52 เพชรบูรณ์ ชนแดน อบต.ดงขยุ น.ส.นิรชัรา จาเลศิ

53 เพชรบูรณ์ วเิชยีรบุรี อบต.สระประดู่ นางรตันนัท์ เรอืงซอ้น

54 แพร่ สอง อบต.หวัเมอืง นางกนัธกิา ไก่แกว้

55 แพร่ ลอง อบต.ตา้ผามอก นายทนงศกัดิ ์ บวัเทพ

56 มหาสารคาม เมอืง อบต.หนองโน่ นางค าพนัธ์ อาจบรรจง

57 แมฮ่อ่งสอน แมล่าน้อย อบต.ท่าผาปุ้ม น.ส.กชนนัท์ สฎาพู

58 ยะลา รามนั อบต.บอืมงั น.ส.ทศันา เทพทอง

59 ยะลา เมอืง อบต.หน้าถ ้า นายขวญัชยั จนัทรเ์ศรษฐี

60 รอ้ยเอด็ โพนทอง อบต.โนนชยัศรี นายอทิธวิฒัน สุรโิย

61 รอ้ยเอด็ โพธิช์ยั อบต.หนองตาไก้ นายดนยั น้อยอามาตย์

62 รอ้ยเอด็ อาจสามารถ อบต.ขีเ้หลก็ นางขนิษฐา กนกหงษ์

63 ระยอง เมอืง ทต.น ้าคอก นางนฤมล แกว้เขยีว

64 ลพบุรี ท่าวุง้ อบต.บา้นเบกิ น.ส.อรวรรณ สารแหง้

65 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ นายสยาม สรอ้ยวงศ์

66 ลพบุรี เมอืง อบต.โคกล าพาน นางอฐติา สุวรรณเจดยี์

67 ล าปาง หา้งฉตัร อบต.เวยีงตาล น.ส.ปรยีาภรณ์ ฤทธิจ์ติเพยีร

68 ล าปาง เถนิ อบต.นาโป่ง น.ส.มลวิรรณ ปาต๊ะวงศ์

69 ล าปาง เมอืง อบต.บุญนาคพฒันา น.ส.ระววีรรณ วุฒไิชยา

70 ล าปาง แมพ่รกิ อบต.แมพ่รกิ น.ส.กาญจนี ศรวีชิยัวงค์

71 เลย เมอืงเลย อบจ.เลย น.ส.ทพิวรรณ์ ศรปีระเสรฐิ

72 เลย เมอืง อบต.กกดู่ น.ส.พรชติา วนัหากจิ

73 เลย ท่าลี่ อบต.โคกใหญ่ นางพรรนิภา แสงสว่าง

74 ศรสีะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.ขนุน น.ส.รชัตญา ศรสีุรกัษ์

75 ศรสีะเกษ น ้าเกลีย้ง อบต.ละเอาะ น.ส.อรอุมา อุราเลศิ
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76 ศรสีะเกษ วงัหนิ อบต.ธาตุ น.ส.เขมรนิทร์ โคตรภกัดี

77 สกลนคร เต่างอน อบต.นาตาล น.ส.ชมพนุูช กุลสอนนาน

78 สงขลา ควนเนียง อบต.รตัภูมิ นางจอมขวญั ทองพลู

79 สมทุรปราการ เมอืง อบจ.สมทุรปราการ น.ส.สริริกัษ์ ถัว่อรญั

80 สระบุรี เมอืง อบต.หนองปลาไหล น.ส.ยวุดี ไพรเขยีว

81 สระบุรี พระพทุธบาท อบต.หนองแก นางชดิชนก โรจนนิติ

82 สระบุรี เมอืง อบต.ตลิง่ชนั นางนรติตา แพทยเ์พยีร

83 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลาหมอ น.ส.ดวงกมล วรรณชยั

84 สงิหบุ์รี ค่ายบางระจนั อบต.คอทราย นายสุพจน์ พุม่เนียม

85 สุรนิทร์ ส าโรงทาบ อบต.หนองไผ่ลอ้ม น.ส.สมยั นรารกัษ์

86 สุรนิทร์ สงัขะ อบต.ทบัทมิ น.ส.ดวงจนัทร์ หอมเนียม

87 สุรนิทร์ ท่าตมู อบต.โพนครก น.ส.จนิตนา โฉมออ้ม

88 สุรนิทร์ รตันบุรี อบต.ทบัใหญ่ นางมลัลกิา ภูมยิาง

89 สุรนิทร์ รตันบุรี อบต.รตันบุรี นายจกัรพงษ์ เพิม่ทอง

90 หนองคาย สงัคม อบต.สงัคม นางรชันี เหลอืสบืชาติ

91 หนองบวัล าภู นากลาง ทต.นากลาง น.ส.ธนารตัน์ ทองดี

92 อุดรธานี ประจกัรศ์ลิปาคม อบต.อุ่มจาน นางศริลิกัษณ์ ชลูขิติ

93 อุดรธานี กู่แกว้ อบต.ดอนสาย น.ส.เรวดี นามจุมจงั

94 อุดรธานี เมอืง อบต.นากวา้ง น.ส.นนัทยิา ค ามงุคุณ

95 อุตรดติถ์ ฟากท่า อบต.สองคอน น.ส.สุพรรษา แกว้กองทรพัย์

96 อุบลราชธานี เมอืง อบต.กระโสม น.ส.ภทัรวดี เงาศรี

97 อุบลราชธานี กุดขา้วปุ้น ทต.กุดขา้วปุ้น ส.อ.ธานินธ์ กาละพนัธ์

98 อุบลราชธานี นาตาล อบต.พงัเคน น.ส.อุไรพร ชะอุ่มพนัธ์

99 อุบลราชธานี เหล่าเสอืโกก้ อบต.แพงใหญ่ นายสุนทร จนัชะนะ

100 อุบลราชธานี ส าโรง อบต.โคกก่อง นางชญาณี ส าราญ
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101 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.วงัขอนขวา้ง นายศราวุธ มสีุวรรณ

102 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.วงัขอนขวา้ง นายณฐพฒัน์ อุย้ลี

103 สุโขทยั กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง นายสมพร แสงแกว้

104 สกลนคร วานรนิวาส ทต.วานรนิวาส นางมลฤดี เภตรา
105 เชยีงราย เมอืง อบต.หว้ยสกั นายสุพจน์ ดษิยะกมล



ล าดับที่ จังหวดั อ าเภอ อปท. หมายเหตุ

1 กระบ่ี เกาะลนัตา อบต.ศาลาด่าน น.ส. วนิดา ตาปราบ

2 กาญจนบรีุ สงัขละบรีุ ทต.วงักะ น.ส. จนัทร์ทร เมืองนา

3 กาญจนบรีุ สงัขละบรีุ ทต.วงักะ นาง กาญจนา รมยช์ารี

4 กาฬสินธุ์ นามน ทต.นามน นาง สุภาภรณ์ สารจนัทร์

5 กาฬสินธุ์ สมเด็จ อบต.แซงบาดาล น.ส. เสาวณี ศรีสองเมือง

6 ขอนแก่น ซ าสูง ทต.ซ าสูง น.ส. ส ารวย  สะตะ

7 ขอนแก่น บา้นแฮด ทต.บา้นแฮด น.ส. ปทมุมา  ภูถมเมฆ

8 ขอนแก่น ภูเวียง อบต.นาหวา้ นาย กิตติทตั จนัทะเริง

9 จนัทบรีุ โป่งน ้าร้อน ทต.โป่งน ้าร้อน น.ส. ญานิศา พทุธิสาย

10 จนัทบรีุ สอยดาว ทต.ทรายขาว นาง วิไลวรรณ สร้อยโสภา

11 จนัทบรีุ สอยดาว ทต.ทรายขาว นาง ประจบ บวัภา

12 ชลบรีุ บางละมุง ทต.หว้ยใหญ่ น.ส. นิตยา พิศุทธ์ิกนกภิญโญ

13 ชลบรีุ บา้นบึง ทต.บา้นบึง นาง สุจิตตา คูสกุลชยันนัท์

14 ชลบรีุ เมือง ทต.หนองไมแ้ดง นาง พรเพญ็ ฤทธ์ิมหนัต์

15 ชลบรีุ เมือง ทต.หนองไมแ้ดง น.ส. สมพกัตร ศรีเคน

16 ชลบรีุ เมือง ทต.หนองไมแ้ดง น.ส. นิโลบล อินทรจนา

17 ชลบรีุ เมือง ทต.หว้ยกะปิ นาง ลดัดาวลัย์ ปรีชาสุขสวสัด์ิ

18 ชลบรีุ เมือง ทต.อ่างศิลา น.ส. ทิวาพร ช่ืนศิริ

19 ชลบรีุ สตัหีบ ทต.บางเสร่ น.ส. พรวจี ทองตุ๋ย

20 ชลบรีุ สตัหีบ ทต.สตัหีบ น.ส. อุบลรัตน์ บญุเจือ

21 ชยัภูมิ เกษตรสมบรูณ์ ทต.บา้นเป้า นาง อรวรรณ ลาภภิญโญ

22 ชยัภูมิ จตุัรัส ทต.จตุัรัส นาง ทิฆมัพร เกิดสิน

23 ชยัภูมิ เมือง ทต.บา้นเพชร น.ส. สุกญัญา เทียบประทมุ

24 ชยัภูมิ หนองบวัแดง ทต.หนองบวัแดง นาง มณีรัตน์ เทียงดา

25 ชยัภูมิ หนองบวัแดง ทต.หนองบวัแดง นาง โสภณ บริบรูณ์
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26 ชยัภูมิ หนองบวัแดง ทต.หนองบวัแดง นาง อ านวย คณาภกัด์ิ

27 เชียงราย เมือง อบต.แม่ยาว น.ส. ณัชชา ชยัวงัเยน็

28 นครพนม เมือง อบต.โพธ์ิตาก นาย ยงยทุธ พทุธา

29 นครพนม เมือง อบต.หนองญาติ นาย วาริน จนัทรเดช

30 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ก าโลน น.ส. อุไรวรรณ ชะวาจิตร

31 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.ทุง่ใส น.ส. อรพร ไชยบริุนทร์

32 นนทบรีุ บางกรวย อบต.มหาสวสัด์ิ น.ส. ศิริพร ผาสุกเขตต์

33 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองหา้ นาง พิมพกา เสาะแสวง

34 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองหา้ น.ส. สุพตัรา เติมดาว

35 ปทมุธานี คลองหลวง อบต.คลองหา้ นาง ชุดาภรณ์ บญุคุม้

36 ปทมุธานี ธญับรีุ ทต.ธญับรีุ น.ส. นกแกว้ ชมประคต

37 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.ระแหง นาง เฉลิม ปัจจุสนนัท์

38 ปทมุธานี ลาดหลุมแกว้ อบต.ระแหง น.ส. กฤษณา เทียนนอ้ย

39 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.นพรัตน์ นาง วนัดี แจ่มดวง

40 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.นพรัตน์ น.ส. อุทมุพร หงนัเป่ือม

41 ปทมุธานี หนองเสือ อบต.นพรัตน์ นาง จิตติมา ทบัทิมไทย

42 ประจวบคีรีขนัธ์ สามร้อยยอด อบต.สามร้อยยอด นาย ศุภวฒัน์ มูลวงษ์

43 ปัตตานี มายอ ทต.มายอ น.ส. ซอบารียะห์ มิดิง

44 ปัตตานี มายอ ทต.มายอ น.ส. สุภา ดอแมง็

45 ปัตตานี มายอ ทต.มายอ น.ส. อามีเน๊าะ เจะมามุ

46 ปัตตานี เมือง ทม.ปัตตานี น.ส. ซลัมา มะมิง

47 ปัตตานี ยะรัง อบต.กอล า น.ส. อานีซะห์ บาเหะ

48 ปัตตานี ยะรัง อบต.ก าล า น.ส. ปาตีเมาะ บือแน

49 ปัตตานี ยะรัง อบต.เขาตูม นาง ฮามีด๊ะ จะปะกียา

50 ปัตตานี ยะรัง อบต.เขาตูม น.ส. อารีซะห์ กาเว
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51 ปัตตานี หนองจิก ทต.บอ่ทอง นาง สงบ เอ่ียมอ าพร

52 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทม.อโยธยา นาง จุไรวรรณ กลัน่รักษา

53 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบจ.พระนครศรีอยธุยา นาย สิทธิพร เกตุชีพ

54 พะเยา เมือง ทต.บา้นต๋อม น.ส. เกศมณี วิชยัโน

55 เพชรบรีุ ชะอ า ทต.นายาง น.ส. บรรจง งามชม

56 เพชรบรีุ ชะอ า ทต.นายาง น.ส. ธญัญารัตน์ อาชาก่ิงแกว้

57 เพชรบรีุ ชะอ า ทต.นายาง น.ส. นนัทวรรณ แกว้กนัดา

58 เพชรบรีุ ชะอ า อบต.สามพระยา น.ส. สมหญิง ลีวนั

59 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทต.แคมป์สน น.ส. รุ่งนภา ปจุฉากรณ์

60 เพชรบรูณ์ เขาคอ้ ทต.แคมป์สน น.ส. รุ่งนภา ปจุฉาการณ์

61 เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ ทต.วิเชียรบรีุ น.ส. อรวรรณ์ ทองศิลป์

62 เพชรบรูณ์ หล่มเก่า อบต.นาซ า นาย พิชิต ขวญัชยันนท์

63 เพชรบรูณ์ หล่มสกั อบต.บา้นหวาย นาย อานนท์ ลา้นภูเขียว

64 มหาสารคาม แกด า อบต.มิตรภาพ นาง พนมพร  มาตรา

65 มหาสารคาม แกด า อบต.มิตรภาพ นาง ธนัธิตา  วงัทอง

66 มหาสารคาม โกสุมพิสยั อบต.เขวาไร่ น.ส. ลกัขณา  ค  าภูมี

67 มหาสารคาม โกสุมพิสยั อบต.เขวาไร่ นาง วาสนา  วรรณเวศ

68 มหาสารคาม โกสุมพิสยั อบต.ดอนกลาง นาง เทียมใจ  ศรีอุดม

69 มหาสารคาม โกสุมพิสยั อบต.ดอนกลาง น.ส. ปรานอม  สุขเพีย

70 มหาสารคาม นาเชือก อบต.นาเชือก นาง บญุศรี  ทองดว้ง

71 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง น.ส. ล าพนู อนัแสน

72 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง นาง เพียงใจ  แคนดา

73 มหาสารคาม พยคัฆภูมิพิสยั อบต.กา้มปู นาง ล าไย  ลีหลา้นอ้ย

74 ยโสธร เลิงนกทา ทต.บุง่คลา้ นาย วีระเชนทร์ ถาวร

75 ร้อยเอ็ด เมือง อบต.เมืองทอง นาย วุฒินนัท์ ภูมิเขต
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76 ระยอง แกลง อบต.พงัราด นาง จามจุรี ชิดเช้ือ

77 ระยอง แกลง อบต.วงัหวา้ นาง อรสา อินทราภรณ์

78 ระยอง แกลง อบต.วงัหวา้ น.ส. กนกพรรณ พานทอง

79 ระยอง เขาชะเมา อบต.หว้ยทบัมอญ น.ส. พชัรี นนัทวิจิตร์

80 ระยอง นิคมพฒันา อบต.พนานิคม น.ส. สุรัชดา รุ่งเกียรติ

81 ระยอง ปลวกแดง อบต.หนองไร่ น.ส. ปรารถนา คชินทร

82 เลย หนองหิน อบต.ปวนพุ น.ส. เอมอร วงษห์มี

83 ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ อบต.โนนส าราญ น.ส. ชนญัชิดาภา นวลศิริ

84 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ อบต.ไพรพฒันา น.ส. พชัราภรณ์ เมืองพิล

85 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หวา้นค า น.ส. มลัลิกา ก่ิงพิลา

86 สตูล มะนงั อบต.ปาลม์พฒันา นาง ณัฐกานต์ เดชณรงค์

87 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทม.เกาะสมุย นาย เฉลิมชยั อินทร์โสม

88 อุตรดิตถ์ ทองแสนขนั อบต.น ้าพ้ี นาย ภิญโญ แกว้อาณา

89 อุบลราชธานี น ้ายนื อบต.โดมประดิษฐ์ น.ส. ฐิตินนัท์ ไชยรัตน์

90 อุบลราชธานี พิบลูมงัสาหาร อบต.กุดชมภู น.ส. ไพรพรรณ สว่างวงษ์


