




ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบจ./เทศบาล/อบต. ชือ ชือสกุล หมายเหตุ
1 กาญจนบุรี เมือง ทม.กาญจนบุรี นางจันทรแรม พึงไทย
2 กาญจนบุรี เมือง อบจ.กาญจนบุรี นางกรรณาภรณ สุขดี
3 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.เขาสามสิบหาบ น.ส.ใกลรุง พรานเจริญ
4 กาฬสินธ เมือง ทม.กาฬสินธ นางสุมาลี ธารชัย
5 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร น.ส.อภิญญา คงแขม
6 กําแพงเพชร เมือง อบจ.กําแพงเพชร นางรวงทอง หวานชิต
7 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.โคงไผ น.ส.ศิรินทรทิพย พันธุไม
8 กําแพงเพชร เมือง ทม.กําแพงเพชร น.ส.พัชรลักษณ หลวงแสง
9 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองทอง น.ส.จิดาภา ชัยจิตร

10 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ชองลม น.ส.จุฬารัตน ธรรมรักษกุล
11 กําแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองแมแตง น.ส.อัฐภิญญา ลอยเลือน
12 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร น.ส.ทวีนันท อํานวยพันธวิไล
13 จันทบุรี เมือง อบจ.จันทบุรี นางวันดี สําเนียงล้ํา
14 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา นางประยงค อินทรประเสริฐ
15 ฉะเชิงเทรา เมือง อบจ.ฉะเชิงเทรา นางบุษรินทร จินตศักดิ์
16 ชลบุรี เมือง อบต.หนองไมแดง น.ส.ทัศนีย แยมเอม
17 ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม น.ส.กาญจนา รัตตะรมย
18 ชลบุรี ศรีราชา ทต.แหลมฉบัง น.ส.วิไลภรณ บางชุมแพ
19 ชุมพร เมือง อบจ.ชุมพร นางสุวรรณี ธนาศรี
20 ชุมพร เมือง อบจ.ชุมพร น.ส.เพียงรัก ใสสุชล
21 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย น.ส.สุวิมล หินใหญ
22 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย นางอารีรัตน ธรรมสิต
23 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย น.ส.อําไพ ปญญานิติพันธ
24 เชียงราย เมือง อบจ.เชียงราย นางอรุณทิพย พุฒเนียม
25 เชียงใหม เมือง ทน.เชียงใหม นางระพีพรรณ ฉลาดธัญญกิจ
26 เชียงใหม ฝาง ทต.เวียงฝาง นายอมรศักดิ์ ปญญา
27 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ น.ส.อัญชลี สุกใส
28 นครนายก เมือง อบจ.นครนายก นางมาลินี วัชระวรกานต
29 นครปฐม สามพราน อบต.ทาตลาด น.ส.ศศิธร ลอมเจริญสุข
30 นครปฐม สามพราน ทต.ออมใหญ น.ส.พินดา จาตุรแสงไพโรจน
32 นครสวรรค โกรกพระ ทต.โกรกพระ นางณัฐชยา มังมีลน
33 นครสวรรค ตาคลี ทต.ตาคลี น.ส.ทรงสุนีย นิลเทียน
34 นราธิวาส เมือง ทม.นราธิวาส น.ส.วรรณภรณ แซซิ้ม

รายชือผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุนที 2
ระหวางวันที    12- 23 ธันวาคม    2548

ณ อาคารหอพักโซนดี  ม. ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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35 นาน เชียงกลาง ทต.สบกอน นางปาณิศา ดอนกาวิน
36 นาน เมือง อบจ.นาน นางจินสาย ไชยเสน
37 บุรีรัมย หนองกี อบต.ทุงกระเต็น น.ส.สายไหม เข็มธนู
38 บุรีรัมย ละหานทราย อบต.หนองตะครอง นางวิลัยวรรณ เชื้อสีดา
39 บุรีรัมย หนองกี อบต.ทั่งกระตาดพัฒนา น.ส.น้ําฝน สืบเสน
40 บุรีรัมย ประโคนชัย อบต.บังลู น.ส.สิริวรรณ ไตรกังวาล
41 บุรีรัมย เมือง อบต.บัวทอง น.ส.ชวนพิศ คูณกลาง
42 บุรีรัมย เมือง อบจ.บุรีรัมย นางมนัญญา สงนอก
43 บุรีรัมย เมือง อบจ.บุรีรัมย นางชนิกา ทองกระจาย
44 บุรีรัมย เมือง อบจ.บุรีรัมย นางณัฎฐา ทองนํา
45 บุรีรัมย เฉลิมพระเกียรติ อบต.ยายแยมวัฒนา น.ส.คนึงนิตย เทพเทียม
46 ปทุมธานี ลําลูกกา ทม.คูคต นายปฐวี ไตรเดช
47 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี น.ส.สุนทร สุกาวิน
48 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี นางฐานะมาศ พรมมาสุข
49 ปทุมธานี เมือง อบจ.ปทุมธานี น.ส.อุษา นกกระจิบ
50 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.บึงทองหลาง นางสมใจ จันทรไพศรี
51 พิจิตร โพทะเล อบต.เทาเสา นางวัชราพร เต็งริกานนท
52 พัทลุง เมือง อบจ.พัทลุง น.ส.เกศณี บุญรุง
53 พิษณุโลก เมือง ทน.พิษณุโลก น.ส.ขวัญรัตน คุณจันทรโชติ
54 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นางวรรณา จิราพงศ
55 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก นางวรรณา จิราพงศ
56 พิษณุโลก เมือง อบจ.พิษณุโลก น.ส.จํารัส เขาดี
57 เพชรบุรี เมือง ทต.หัวสะพาน น.ส.มัทนา นากเทียน
58 เพชรบูรณ เมือง อบจ.เพชรบูรณ นางสําราญ แตงออน
59 เพชรบูรณ เมือง อบจ.เพชรบูรณ นางนพรัตน คลายทอง
60 เพชรบูรณ เมือง อบจ.เพชรบูรณ นางศิริพร นกแกว
61 เพชรบูรณ เมือง อบจ.เพชรบูรณ นางสมคิด แกวนิมิตร
62 เพชรบูรณ เมือง อบจ.เพชรบูรณ นางชมพูนุช ฝนคําสาย
63 แพร เมือง อบจ.แพร นายสราวุธ สุขทัวญาติ
64 แพร หนองมวงไข ทต.หนองมวงไข นางอรพิน ทรัพยครุฑ
65 แพร สูงเมน ทต.สูงเมน น.ส.จีรพร แจวมาลากุล
66 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง อบต.สิงหนาท น.ส.กิตติยา จันทรเต็มดวง
67 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ทต.ลาดชะโด น.ส.รัชนีวรรณ ปาลพันธุ
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68 ภูเก็ต เมือง อบจ.ภูเก็ต นางนิกรณ สมบูรณ
69 มหาสารคาม กันทรวิชัย อบต.ขามเรียง นางวริศรา บุญศิริธนโชควรกุล
70 มหาสารคาม วาปปทุม ทต.หนองแสง น.ส.สุมามาลย หอมดวง
71 มหาสารคาม เมือง อบจ.มหาสารคาม นางสดศรี รันนันท
72 มหาสารคาม เมือง อบจ.มหาสารคาม นางศิริกมล คอชากุล
73 ยโสธร ทรายมูล อบต.ดูลาด น.ส.ทิพวรรณ คําแกว
74 เลย เมือง อบจ.เลย นางสุณิสา พงศสุนนท
75 ลําพูน เมือง อบจ.ลําพูน นายพิเดช จันทรศิริ
76 ลพบุรี หนองมวง ทต.หนองมวง น.ส.อุษณี อินทผลัญ
77 ลพบุรี เมือง ทต.เขาพระงาม น.ส.ธัญนันท สิริวัฒนไกรกุล
78 สกลนคร วานรนิวาส อบต.ธาตุ น.ส.อัมพวัน มูลเมืองแสน
79 สระแกว เมือง อบจ.สระแกว นางพันทิพพา ศรีตะปญญะ
80 สระบุรี เมือง อบจ.สระบุรี นางรัชนี คงเจริญ
81 สระบุรี เมือง อบจ.สระบุรี นางสุภาภรณ สุขเกษม
82 สุราษฎรธานี เมือง อบจ.สุราษฎรธานี นางอําภา หอมจันทร
83 สุรินทร ทาตูม อบต.หนองบัว น.ส.สุจิตตรา จันดา
84 สุรินทร สังขะ อบต.ทับทัน น.ส.หนึงฤทัย ศิริคํา
85 หนองคาย เมือง อบจ.หนองคาย นางฉันทนา ศรีสุวรรณ
86 อุดรธานี เมือง อบจ.อุดรธานี น.ส.จินตนา พลแพงขวา
87 อุดรธานี เมือง อบจ.อุดรธานี นางมัณฑนา ออนสองชั้น
88 อุดรธานี เมือง อบจ.อุดรธานี น.ส.รัชนีวรรณ เจริญชัย
89 อุตรดิตถ เมือง อบต.ปาเซา น.ส.ศิริวรรณ กันยะจันทร
90 อุตรดิตถ ตรอน ทต.บานแกง น.ส.วิจิตรา จันเสนา
91 อางทอง เมือง อบจ.อางทอง นางนิศารัตน แรกขึ้น
92 อุบลราชธานี วารินชําราบ ทต.หวยขะยุง นางสุภาวดี ทนกลา


