
- หนา 1 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินจังหวัด/อําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

1 กระบี่ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกระบี่ ทองถ่ินจังหวัดกระบี่

2 สํานักงานทองถ่ินอําเภอคลองทอม

3 สํานักงานทองถ่ินอําเภอลําทับ

4 กาญจนบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี ทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี

5 สํานักงานทองถ่ินอําเภอดานมะขามเต้ีย

6 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทองผาภูมิ

7 สํานักงานทองถ่ินอําเภอไทรโยค

8 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพนมทวน

9 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองกาญจนบุรี

10 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเลาขวัญ

11 สํานักงานทองถ่ินอําเภอศรีสวัสดิ์

12 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสังขละบุรี

13 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองปรือ

14 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหวยกระเจา

15 กาฬสินธุ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ ทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ

16 สํานักงานทองถ่ินอําเภอกมลาไสย

17 สํานักงานทองถ่ินอําเภอฆองชัย

18 สํานักงานทองถ่ินอําเภอดอนจาน

19 กําแพงเพชร สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร ทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร

20 ขอนแกน สํานักงานทองถ่ินจังหวัดขอนแกน ทองถ่ินจังหวัดขอนแกน

บัญชีผูเขารับการอบรมการใชงานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานทองถ่ินจังหวัด และสํานักงานทองถ่ินอําเภอ
ที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รุนที่ 1

รายงานตัววันที่ 23 พฤษภาคม 2547 (เวลา 16.00 - 18.00 น.) อบรมวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2547 (8.30 - 16.00 น.) 
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดรวบรวมรายชื่อทองถ่ินจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ   สงใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 2 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินจังหวัด/อําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

21 จันทบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี ทองถ่ินจังหวัดจันทบุรี

22 ฉะเชิงเทรา สํานักงานทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา ทองถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา

23 ชลบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชลบุรี ทองถ่ินจังหวัดชลบุรี

24 ชัยนาท สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยนาท ทองถ่ินจังหวัดชัยนาท

25 ชัยภูมิ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ ทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ

26 ชุมพร สํานักงานทองถ่ินจังหวัดชุมพร ทองถ่ินจังหวัดชุมพร

27 เชียงราย สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงราย ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย

28 เชียงใหม สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

29 ตรัง สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตรัง ทองถ่ินจังหวัดตรัง

30 ตราด สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตราด ทองถ่ินจังหวัดตราด

31 ตาก สํานักงานทองถ่ินจังหวัดตาก ทองถ่ินจังหวัดตาก

32 นครนายก สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครนายก ทองถ่ินจังหวัดนครนายก

33 นครปฐม สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครปฐม ทองถ่ินจังหวัดนครปฐม

34 นครพนม สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครพนม ทองถ่ินจังหวัดนครพนม

35 นครราชสีมา สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา

36 นครศรีธรรมราช สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช ทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช

37 นครสวรรค สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค ทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค

38 นนทบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี ทองถ่ินจังหวัดนนทบุรี

39 นราธิวาส สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนราธิวาส ทองถ่ินจังหวัดนราธิวาส

40 นาน สํานักงานทองถ่ินจังหวัดนาน ทองถ่ินจังหวัดนาน

41 บุรีรัมย สํานักงานทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย ทองถ่ินจังหวัดบุรีรัมย

42 ปทุมธานี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี ทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี

43 ประจวบคีรีขันธ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ

44 ปราจีนบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปราจีนบุรี ทองถ่ินจังหวัดปราจีนบุรี

ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดรวบรวมรายชื่อทองถ่ินจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ   สงใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547
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ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินจังหวัด/อําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

45 ปตตานี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดปตตานี ทองถ่ินจังหวัดปตตานี

46 พระนครศรีอยุธยา สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

47 พะเยา สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพะเยา ทองถ่ินจังหวัดพะเยา

48 พังงา สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพังงา ทองถ่ินจังหวัดพังงา

49 พัทลุง สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพัทลุง ทองถ่ินจังหวัดพัทลุง

50 พิจิตร สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจิตร ทองถ่ินจังหวัดพิจิตร

51 พิษณุโลก สํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก ทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก

52 เพชรบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี ทองถ่ินจังหวัดเพชรบุรี

53 เพชรบูรณ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ ทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ

54 แพร สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร ทองถ่ินจังหวัดแพร

55 ภูเก็ต สํานักงานทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต ทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต

56 มหาสารคาม สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมหาสารคาม ทองถ่ินจังหวัดมหาสารคาม

57 มุกดาหาร สํานักงานทองถ่ินจังหวัดมุกดาหาร ทองถ่ินจังหวัดมุกดาหาร

58 แมฮองสอน สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน ทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอน

59 ยโสธร สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยโสธร ทองถ่ินจังหวัดยโสธร

60 ยะลา สํานักงานทองถ่ินจังหวัดยะลา ทองถ่ินจังหวัดยะลา

61 รอยเอ็ด สํานักงานทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด ทองถ่ินจังหวัดรอยเอ็ด

62 ระนอง สํานักงานทองถ่ินจังหวัดระนอง ทองถ่ินจังหวัดระนอง

63 ระยอง สํานักงานทองถ่ินจังหวัดระยอง ทองถ่ินจังหวัดระยอง

64 ราชบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดราชบุรี ทองถ่ินจังหวัดราชบุรี

65 ลพบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลพบุรี ทองถ่ินจังหวัดลพบุรี

66 ลําปาง สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําปาง ทองถ่ินจังหวัดลําปาง

67 ลําพูน สํานักงานทองถ่ินจังหวัดลําพูน ทองถ่ินจังหวัดลําพูน

68 เลย สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเลย ทองถ่ินจังหวัดเลย

ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดรวบรวมรายชื่อทองถ่ินจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ   สงใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547
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69 ศรีสะเกษ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ ทองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ

70 สกลนคร สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสกลนคร ทองถ่ินจังหวัดสกลนคร

71 สงขลา สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสงขลา ทองถ่ินจังหวัดสงขลา

72 สตูล สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสตูล ทองถ่ินจังหวัดสตูล

73 สมุทรปราการ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ ทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ

74 สมุทรสงคราม สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม ทองถ่ินจังหวัดสมุทรสงคราม

75 สมุทรสาคร สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร ทองถ่ินจังหวัดสมุทรสาคร

76 สระบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสระบุรี ทองถ่ินจังหวัดสระบุรี

77 สระแกว สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสระแกว ทองถ่ินจังหวัดสระแกว

78 สิงหบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสิงหบุรี ทองถ่ินจังหวัดสิงหบุรี

79 สุโขทัย สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุโขทัย ทองถ่ินจังหวัดสุโขทัย

80 สุพรรณบุรี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี ทองถ่ินจังหวัดสุพรรณบุรี

81 สุราษฎรธานี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี ทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี

82 สุรินทร สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุรินทร ทองถ่ินจังหวัดสุรินทร

83 หนองคาย สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองคาย ทองถ่ินจังหวัดหนองคาย

84 หนองบัวลําภู สํานักงานทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู ทองถ่ินจังหวัดหนองบัวลําภู

85 อางทอง สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอางทอง ทองถ่ินจังหวัดอางทอง

86 อุดรธานี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุดรธานี ทองถ่ินจังหวัดอุดรธานี

87 อุตรดิตถ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ ทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ

88 อุทัยธานี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุทัยธานี ทองถ่ินจังหวัดอุทัยธานี

89 อุบลราชธานี สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี ทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี

90 อํานาจเจริญ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอํานาจเจริญ ทองถ่ินจังหวัดอํานาจเจริญ

ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดรวบรวมรายชื่อทองถ่ินจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ   สงใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 1 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

1 กาฬสินธุ สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาคู

2 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสามชัย

3 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเขาวง

4 สํานักงานทองถ่ินอําเภอนามน

5 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองกาฬสินธุ

6 สํานักงานทองถ่ินอําเภอรองคํา

7 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสหัสขันธ

8 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหวยผ้ึง

9 กําแพงเพชร สํานักงานทองถ่ินอําเภอโกสัมพีนคร

10 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบึงสามัคคี

11 สํานักงานทองถ่ินอําเภอคลองลาน

12 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทรายทองวัฒนา

13 สํานักงานทองถ่ินอําเภอไทรงาม

14 สํานักงานทองถ่ินอําเภอปางศิลาทอง

15 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพรานกระตาย

16 สํานักงานทองถ่ินอําเภอลานกระบือ

17 ขอนแกน สํานักงานทองถ่ินอําเภอโคกโพธิ์ชัย

18 สํานักงานทองถ่ินอําเภอซําสูง

19 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโนนศิลา

20 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเปอยนอย

บัญชีผูเขารับการอบรมการใชงานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานทองถ่ินจังหวัด และสํานักงานทองถ่ินอําเภอ
ที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รุนที่ 2

รายงานตัววันที่ 24 พฤษภาคม 2547 (เวลา 16.00 - 18.00 น.) อบรมวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2547 (8.30 - 16.00 น.) 
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ   สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 2 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

21 ขอนแกน สํานักงานทองถ่ินอําเภอภูผามาน

22 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแวงใหญ

23 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองสองหอง

24 จันทบุรี สํานักงานทองถ่ินอําเภอนายายอาม

25 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโปงน้ํารอน

26 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสอยดาว

27 ฉะเชิงเทรา สํานักงานทองถ่ินอําเภอคลองเขื่อน

28 ชัยนาท สํานักงานทองถ่ินอําเภอเนินขาม

29 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองมะโมง

30 สํานักงานทองถ่ินอําเภอมโนรมย

31 สํานักงานทองถ่ินอําเภอวัดสิงห

32 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสรรคบุรี

33 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสรรพยา

34 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหันคา

35 ชัยภูมิ สํานักงานทองถ่ินอําเภอซับใหญ

36 สํานักงานทองถ่ินอําเภอคอนสวรรค

37 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเนินสงา

38 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานแทน

39 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองบัวแดง

40 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองบัวระเหว

41 ชุมพร สํานักงานทองถ่ินอําเภอละแม

42 เชียงราย สํานักงานทองถ่ินอําเภอดอยหลวง

43 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเวียงเชียงรุง

44 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเชียงแสน

ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ   สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 3 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

45 เชียงราย สํานักงานทองถ่ินอําเภอพญาเม็งราย

46 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพาน

47 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมจัน

48 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมฟาหลวง

49 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมลาว

50 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเวียงแกน

51 เชียงใหม สํานักงานทองถ่ินอําเภอดอยหลอ

52 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมออน

53 สํานักงานทองถ่ินอําเภอไชยปราการ

54 สํานักงานทองถ่ินอําเภอดอยเตา

55 สํานักงานทองถ่ินอําเภอดอยสะเก็ด

56 สํานักงานทองถ่ินอําเภอฝาง

57 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมแจม

58 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมแตง

59 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมวาง

60 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมอาย

61 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเวียงแหง

62 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสะเมิง

63 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหางดง

64 สํานักงานทองถ่ินอําเภออมกอย

65 สํานักงานทองถ่ินอําเภอฮอด

66 ตรัง สํานักงานทองถ่ินอําเภอยานตาขาว

67 ตราด สํานักงานทองถ่ินอําเภอเกาะกูด

68 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบอไร

ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ   สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 4 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

69 ตาก สํานักงานทองถ่ินอําเภอวังเจา

70 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสามเงา

71 นครนายก สํานักงานทองถ่ินอําเภอปากพลี

72 สํานักงานทองถ่ินอําเภอองครักษ

73 นครปฐม สํานักงานทองถ่ินอําเภอกําแพงแสน

74 สํานักงานทองถ่ินอําเภอดอนตูม

75 สํานักงานทองถ่ินอําเภอนครชัยศรี

76 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพุทธมณฑล

77 นครพนม สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาทม

78 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานแพง

79 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเรณูนคร

80 นครราชสีมา สํานักงานทองถ่ินอําเภอบัวลาย

81 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพระทองคํา

82 สํานักงานทองถ่ินอําเภอลําทะเมนชัย

83 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแกงสนามนาง

84 สํานักงานทองถ่ินอําเภอขามทะเลสอ

85 สํานักงานทองถ่ินอําเภอขามสะแกแสง

86 สํานักงานทองถ่ินอําเภอคง

87 สํานักงานทองถ่ินอําเภอจักราช

88 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

89 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโนนแดง

90 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโนนไทย

ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ   สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 1 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

1        นครราชสีมา สํานักงานทองถ่ินอําเภอโนนสูง

2        สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานเหล่ือม

3        สํานักงานทองถ่ินอําเภอสูงเนิน

4        สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองบุนนาก

5        สํานักงานทองถ่ินอําเภอหวยแถลง

6        นครศรีธรรมราช สํานักงานทองถ่ินอําเภอชางกลาง

7        สํานักงานทองถ่ินอําเภอนบพิตํา

8        สํานักงานทองถ่ินอําเภอจุฬาภรณ

9        สํานักงานทองถ่ินอําเภอฉวาง

10      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

11      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเชียรใหญ

12      สํานักงานทองถ่ินอําเภอถํ้าพรรณรา

13      สํานักงานทองถ่ินอําเภอทุงใหญ

14      สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาบอน

15      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางขัน

16      สํานักงานทองถ่ินอําเภอปากพนัง

17      สํานักงานทองถ่ินอําเภอพรหมคีรี

18      สํานักงานทองถ่ินอําเภอพระพรหม

19      สํานักงานทองถ่ินอําเภอพิปูน

20      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

บัญชีผูเขารับการอบรมการใชงานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานทองถ่ินจังหวัด และสํานักงานทองถ่ินอําเภอ
ที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รุนที่ 3

รายงานตัววันที่ 25 พฤษภาคม 2547 (เวลา 16.00 - 18.00 น.) อบรมวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2547 (8.30 - 16.00 น.) 
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 2 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

21      นครศรีธรรมราช สํานักงานทองถ่ินอําเภอรอนพิบูลย

22      สํานักงานทองถ่ินอําเภอลานสกา

23      สํานักงานทองถ่ินอําเภอหัวไทร

24      นครสวรรค สํานักงานทองถ่ินอําเภอชุมตาบง

25      สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมเปน

26      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเกาเล้ียว

27      สํานักงานทองถ่ินอําเภอชุมแสง

28      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบรรพตพิสัย

29      สํานักงานทองถ่ินอําเภอพยุหะคีรี

30      สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองบัว

31      นนทบุรี สํานักงานทองถ่ินอําเภอไทรนอย

32      สํานักงานทองถ่ินอําเภอปากเกร็ด

33      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองนนทบุรี

34      นราธิวาส สํานักงานทองถ่ินอําเภอสุไหง-โกลก

35      นาน สํานักงานทองถ่ินอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

36      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเชียงกลาง

37      สํานักงานทองถ่ินอําเภอทุงชาง

38      สํานักงานทองถ่ินอําเภอนานอย

39      สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาหมื่น

40      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานหลวง

41      สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมจริม

42      บุรีรัมย สํานักงานทองถ่ินอําเภอแคนดง

43      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานดาน

44      สํานักงานทองถ่ินอําเภอคูเมือง

ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 3 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

45      บุรีรัมย สํานักงานทองถ่ินอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

46      สํานักงานทองถ่ินอําเภอนางรอง

47      สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาโพธิ์

48      สํานักงานทองถ่ินอําเภอโนนสุวรรณ

49      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานกรวด

50      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานใหมไชยพจน

51      สํานักงานทองถ่ินอําเภอปะคํา

52      สํานักงานทองถ่ินอําเภอพลับพลาไชย

53      สํานักงานทองถ่ินอําเภอละหานทราย

54      ปทุมธานี สํานักงานทองถ่ินอําเภอคลองหลวง

55      สํานักงานทองถ่ินอําเภอธัญบุรี

56      สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองเสือ

57      ประจวบคีรีขันธ สํานักงานทองถ่ินอําเภอสามรอยยอด

58      สํานักงานทองถ่ินอําเภอกุยบุรี

59      สํานักงานทองถ่ินอําเภอทับสะแก

60      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางสะพาน

61      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางสะพานนอย

62      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ

63      สํานักงานทองถ่ินอําเภอหัวหิน

64      ปราจีนบุรี สํานักงานทองถ่ินอําเภอกบินทรบุรี

65      สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาดี

66      สํานักงานทองถ่ินอําเภอประจันตคาม

67      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองปราจีนบุรี

68      สํานักงานทองถ่ินอําเภอศรีมโหสถ
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69      ปตตานี สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมลาน

70      สํานักงานทองถ่ินอําเภอยะรัง

71      สํานักงานทองถ่ินอําเภอยะหริ่ง

72      สํานักงานทองถ่ินอําเภอสายบุรี

73      สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองจิก

74      พระนครศรีอยุธยา สํานักงานทองถ่ินอําเภอทาเรือ

75      สํานักงานทองถ่ินอําเภอนครหลวง

76      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางซาย

77      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางไทร

78      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางบาล

79      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางปะหัน

80      สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานแพรก

81      สํานักงานทองถ่ินอําเภอมหาราช

82      สํานักงานทองถ่ินอําเภออุทัย

83      พะเยา สํานักงานทองถ่ินอําเภอภูกามยาว

84      สํานักงานทองถ่ินอําเภอภูซาง

85      สํานักงานทองถ่ินอําเภอจุน

86      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเชียงคํา

87      สํานักงานทองถ่ินอําเภอเชียงมวน

88      สํานักงานทองถ่ินอําเภอปง

89      สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมใจ

90      พังงา สํานักงานทองถ่ินอําเภอเกาะยาว

ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 1 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

1 พังงา สํานักงานทองถ่ินอําเภอคุระบุรี

2 พัทลุง สํานักงานทองถ่ินอําเภอศรีนครินทร

3 สํานักงานทองถ่ินอําเภอปาบอน

4 สํานักงานทองถ่ินอําเภอปาพะยอม

5 พิจิตร สํานักงานทองถ่ินอําเภอดงเจริญ

6 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบึงนาราง

7 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทับคลอ

8 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโพทะเล

9 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโพธ์ิประทับชาง

10 สํานักงานทองถ่ินอําเภอวชิรบารมี

11 พิษณุโลก สํานักงานทองถ่ินอําเภอเนินมะปราง

12 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางกระทุม

13 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองพิษณุโลก

14 สํานักงานทองถ่ินอําเภอวังทอง

15 สํานักงานทองถ่ินอําเภอวัดโบสถ

16 เพชรบุรี สํานักงานทองถ่ินอําเภอแกงกระจาน

17 เพชรบูรณ สํานักงานทองถ่ินอําเภอน้ําหนาว

18 สํานักงานทองถ่ินอําเภอวังโปง

19 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหลมเกา

บัญชีผูเขารับการอบรมการใชงานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานทองถ่ินจังหวัด และสํานักงานทองถ่ินอําเภอ
ที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รุนที่ 4

รายงานตัววันที่ 26 พฤษภาคม 2547 (เวลา 16.00 - 18.00 น.) อบรมวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2547 (8.30 - 16.00 น.) 
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
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20 แพร สํานักงานทองถ่ินอําเภอรองกวาง

21 สํานักงานทองถ่ินอําเภอวังชิ้น

22 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสอง

23 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองมวงไข

24 ภูเก็ต สํานักงานทองถ่ินอําเภอกระทู

25 มหาสารคาม สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาดูน

26 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

27 มุกดาหาร สํานักงานทองถ่ินอําเภอดงหลวง

28 สํานักงานทองถ่ินอําเภอดอนตาล

29 สํานักงานทองถ่ินอําเภอนิคมคําสรอย

30 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองสูง

31 แมฮองสอน สํานักงานทองถ่ินอําเภอขุนยวม

32 สํานักงานทองถ่ินอําเภอปางมะผา

33 ยโสธร สํานักงานทองถ่ินอําเภอกุดชุม

34 สํานักงานทองถ่ินอําเภอคอวัง

35 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทรายมูล

36 รอยเอ็ด สํานักงานทองถ่ินอําเภอเชียงขวัญ

37 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทุงเขาหลวง

38 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเกษตรวิสัย

39 สํานักงานทองถ่ินอําเภอจตุรพักตรพิมาน

40 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโพนทราย

41 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองสรวง

42 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสุวรรณภูมิ

43 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเสลภูมิ
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44 รอยเอ็ด สํานักงานทองถ่ินอําเภออาจสามารถ

45 ระนอง สํานักงานทองถ่ินอําเภอกะเปอร

46 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสุขสําราญ

47 สํานักงานทองถ่ินอําเภอละอุน

48 ระยอง สํานักงานทองถ่ินอําเภอเขาชะเมา

49 ราชบุรี สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานคา

50 สํานักงานทองถ่ินอําเภอจอมบึง

51 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางแพ

52 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสวนผ้ึง

53 ลพบุรี สํานักงานทองถ่ินอําเภอโคกเจริญ

54 สํานักงานทองถ่ินอําเภอชัยบาดาล

55 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทาหลวง

56 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานหมี่

57 สํานักงานทองถ่ินอําเภอลําสนธิ

58 ลําปาง สํานักงานทองถ่ินอําเภองาว

59 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเถิน

60 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมทะ

61 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมเมาะ

62 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสบปราบ

63 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหางฉัตร

64 ลําพูน สํานักงานทองถ่ินอําเภอเวียงหนองลอง

65 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทุงหัวชาง

66 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานธิ

67 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานโฮง

ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
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68 ลําพูน สํานักงานทองถ่ินอําเภอปาซาง

69 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแมทา

70 สํานักงานทองถ่ินอําเภอล้ี

71 เลย สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองหิน

72 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเอราวัณ

73 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเชียงคาน

74 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทาล่ี

75 สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาดวง

76 สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาแหว

77 สํานักงานทองถ่ินอําเภอปากชม

78 สํานักงานทองถ่ินอําเภอผาขาว

79 สํานักงานทองถ่ินอําเภอภูกระดึง

80 สํานักงานทองถ่ินอําเภอภูเรือ

81 สํานักงานทองถ่ินอําเภอภูหลวง

82 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองเลย

83 สํานักงานทองถ่ินอําเภอวังสะพุง

84 ศรีสะเกษ สํานักงานทองถ่ินอําเภอกันทรารมย

85 สํานักงานทองถ่ินอําเภอศิลาลาด

86 สํานักงานทองถ่ินอําเภอขุขันธ

87 สํานักงานทองถ่ินอําเภอน้ําเกล้ียง

88 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโนนคูณ

89 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบึงบูรพ

90 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเบญจลักษณ

ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
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ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

1 ศรีสะเกษ สํานักงานทองถ่ินอําเภอภูสิงห

2 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองจันทร

3 สํานักงานทองถ่ินอําเภอยางชุมนอย

4 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหวยทับทัน

5 สกลนคร สํานักงานทองถ่ินอําเภอกุดบาก

6 สํานักงานทองถ่ินอําเภอกุสุมาลย

7 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพรรณานิคม

8 สํานักงานทองถ่ินอําเภอภูพาน

9 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสวางแดนดิน

10 สงขลา สํานักงานทองถ่ินอําเภอคลองหอยโขง

11 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบางกลํ่า

12 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสทิงพระ

13 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสะเดา

14 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสิงหนคร

15 สตูล สํานักงานทองถ่ินอําเภอมะนัง

16 สํานักงานทองถ่ินอําเภอควนโดน

17 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทุงหวา

18 สมุทรปราการ สํานักงานทองถ่ินอําเภอพระสมุทรเจดีย

19 สมุทรสงคราม สํานักงานทองถ่ินอําเภออัมพวา

บัญชีผูเขารับการอบรมการใชงานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานทองถ่ินจังหวัด และสํานักงานทองถ่ินอําเภอ
ที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รุนที่ 5

รายงานตัววันที่ 27 พฤษภาคม 2547 (เวลา 16.00 - 18.00 น.) อบรมวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2547 (8.30 - 16.00 น.) 
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 2 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

20 สมุทรสาคร สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานแพว

21 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองสมุทรสาคร

22 สระแกว สํานักงานทองถ่ินอําเภอเขาฉกรรจ

23 สํานักงานทองถ่ินอําเภอตาพระยา

24 สระบุรี สํานักงานทองถ่ินอําเภอดอนพุด

25 สํานักงานทองถ่ินอําเภอวิหารแดง

26 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองแซง

27 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองโดน

28 สิงหบุรี สํานักงานทองถ่ินอําเภอคายบางระจัน

29 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทาชาง

30 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพรหมบุรี

31 สํานักงานทองถ่ินอําเภออินทรบุรี

32 สุโขทัย สํานักงานทองถ่ินอําเภอกงไกรลาศ

33 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานดานลานหอย

34 สุพรรณบุรี สํานักงานทองถ่ินอําเภอดานชาง

35 สํานักงานทองถ่ินอําเภอศรีประจันต

36 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองหญาไซ

37 สุราษฎรธานี สํานักงานทองถ่ินอําเภอกาญจนดิษฐ

38 สํานักงานทองถ่ินอําเภอวิภาวดี

39 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเกาะสมุย

40 สํานักงานทองถ่ินอําเภอคีรีรัฐนิคม

41 สํานักงานทองถ่ินอําเภอชัยบุรี

42 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทาฉาง

43 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทาชนะ

ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2241-9002 ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2547



- หนา 3 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

44 สุราษฎรธานี สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานตาขุน

45 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานนาเดิม

46 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพระแสง

47 สุรินทร สํานักงานทองถ่ินอําเภอเขวาสินรินทร

48 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโนนนารายณ

49 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพนมดงรัก

50 สํานักงานทองถ่ินอําเภอจอมพระ

51 สํานักงานทองถ่ินอําเภอชุมพลบุรี

52 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทาตูม

53 สํานักงานทองถ่ินอําเภอรัตนบุรี

54 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสนม

55 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสําโรงทาบ

56 หนองคาย สํานักงานทองถ่ินอําเภอเฝาไร

57 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสระใคร

58 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเซกา

59 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโซพิสัย

60 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบึงโขงหลง

61 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบุงคลา

62 สํานักงานทองถ่ินอําเภอพรเจริญ

63 สํานักงานทองถ่ินอําเภอศรีเชียงใหม

64 สํานักงานทองถ่ินอําเภอศรีวิไล

65 หนองบัวลําภู สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาวัง

66 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสุวรรณคูหา

ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
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- หนา 4 จาก 4 -

ลําดับท่ี จังหวัด สํานักงานทองถ่ินอําเภอ ช่ือ - สกุลผูเขารับการอบรม ตําแหนง

67 อางทอง สํานักงานทองถ่ินอําเภอไชโย

68 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโพธ์ิทอง

69 สํานักงานทองถ่ินอําเภอแสวงหา

70 อํานาจเจริญ สํานักงานทองถ่ินอําเภอลืออํานาจ

71 อุดรธานี สํานักงานทองถ่ินอําเภอประจักษศิลปาคม

72 อุตรดิตถ สํานักงานทองถ่ินอําเภอทองแสนขัน

73 สํานักงานทองถ่ินอําเภอน้ําปาด

74 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบานโคก

75 อุทัยธานี สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองขาหยาง

76 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหนองฉาง

77 สํานักงานทองถ่ินอําเภอหวยคต

78 อุบลราชธานี สํานักงานทองถ่ินอําเภอน้ําขุน

79 สํานักงานทองถ่ินอําเภอสวางวีระวงศ

80 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเขื่องใน

81 สํานักงานทองถ่ินอําเภอดอนมดแดง

82 สํานักงานทองถ่ินอําเภอเดชอุดม

83 สํานักงานทองถ่ินอําเภอตาลสุม

84 สํานักงานทองถ่ินอําเภอทุงศรีอุดม

85 สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาตาล

86 สํานักงานทองถ่ินอําเภอนาเยีย

87 สํานักงานทองถ่ินอําเภอน้ํายืน

88 สํานักงานทองถ่ินอําเภอบุณฑริก

89 สํานักงานทองถ่ินอําเภอโพธ์ิไทร

ขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผูแทนสํานักงานทองถ่ินอําเภอ สงใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
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วัน/เวลา 7.00-8.30 8.30-10.00
10.00- 

   
10.15

10.15-11.00 11.00-12.00
12.00- 
     
13.00

13.00-14.00 14.00-15.00
15.00- 

    
15.15

15.15-16.00

วันรายงาน
ตัว

วันที่หนึ่ง ลงทะเบียน แนะนําโครงการ Internet  - ระบบสารสนเทศกรม  - การตรวจรับคอมพิวเตอร  - การตรวจรับคอมพิวเตอร  - ความรูเกี่ยวกับโครงขาย  - ความรูเกี่ยวกับโครงขาย
รับเอกสาร ตําบล และนโยบาย สงเสริมการปกครองทองถิ่น  - การแกไขปญหาที่เกิดจาก  - การแกไขปญหาที่เกิด IP และเครือขายอินเตอรเน็ต IP และเครือขายอินเตอรเน็ต

Internet ตําบล และการเรียกดูขอมูลพื้นฐาน การใชงาน จากการใชงาน ตําบล ตําบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  - การรับประกันและบริการ  - การรับประกันและบริหาร  - เทคนิคการใชงานอินเตอร  - เทคนิคการใชงานอินเตอร

วิทยากร: ผูแทนกรมสงเสริม  - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ หลังการขาย หลังการขาย เน็ตตําบลและการแกไข เน็ตตําบลและการแกไขปญหา
การปกครองทองถิ่น ISP (2) ปญหาเบื้องตน เบื้องตน

 - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ วิทยากร: ผูแทนบริษัท โพเวล (2)
Web Hosting อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร วิทยากร: ผูแทนบริษัท โพเวล วิทยากร: ผูแทนบริษัท ทศท.

จํากัด อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร คอรปอเรชั่น (มหาชน) จํากัด วิทยากร: ผูแทนบริษัท ทศท.
วิทยากร: ผูแทนกรมสงเสริม จํากัด คอรปอเรชั่น (มหาชน) จํากัด
การปกครองทองถิ่น

วันที่สอง -  - การใชงานระบบปฏิบัติการ การใชงาน Internet เบื้องตน การใชงาน E-mail ของกรม ตอบขอซักถาม
(Microsoft Windows) และการสืบคนขอมูล สงเสริมการปกครองทองถิ่น

และการจัดแนบไฟลไปกับ วิทยากร: ผูแทนกรมสงเสริม
วิทยากร: BCC วิทยากร: BCC วิทยากร: BCC E-mail การปกครองทองถิ่น

วิทยากร: BCC

พัก
รับ
ปร
ะท
านอ

าหา
รวา

ง

ลงทะเบียนเขาที่พัก เวลา 16.00-18.00 น. (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

ตารางการฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด และสํานักงานทองถิ่นอําเภอ ที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
จํานวน 5 รุน ระหวางวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

 - การใชโปรแกรมตรวจจับไวรัส, WinZip, Acrobat
Reader, Adware, Spyware
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