
 
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนดุสติ 
ฉบับท่ี 1/2550 

เร่ือง รายชื่อผูท่ีมีสิทธ์ิเขารวมการฝกอบรม “ภาษาองักฤษหลักสูตรระยะสั้น”  
รุนท่ี 1 

 
--------------------------------- 

 
ตามที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจัดทํา

โครงการฝกอบรม “ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น”  โดยโครงการดังกลาวนี้ผูเขาฝกอบรมสามารถ
เบิกคาลงทะเบียนฝกอบรมได   ซ่ึงในขณะนี้ไดดําเนินการรับสมัครบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเขารวมฝกอบรม   “ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น”  ไปแลวนั้น 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ขอประกาศผลรายชื่อผูมี สิทธิ์ เขารับการฝกอบรม 
“ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น  รุนท่ี 1”     ดังรายชื่อที่แนบทายประกาศนี้       ใหผูมีรายช่ือแนบ
ทายประกาศนี้ เข า รับการฝกอบรม         ในรุนท่ี  1  วันท่ี  19 -  23  มีนาคม   พ .ศ .  2550                                
ณ    โรงแรมเดอะเล็คกาซ่ี    ซอยงามวงศวาน 23    ตําบลบางกระสอ   อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี     
ตามกําหนดการซึ่งไดระบุไวอยางละเอียดแลวในเอกสารที่แนบทายมานี้  
  

ประกาศ ณ วนัที่ 15 กุมภาพันธ  พ.ศ.2550  
  

ขอแสดงความนับถือ 

               
                  (ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ) 
           ผูอํานวยการโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาง คนึงนิจ นกหรั่ง ผอ.กองแผนและงบประมาณ อบจ.กระบ่ี เมือง กระบี่ *
2 นางสาว พรรณรายณ ศรีสุข จนท.วิเคราะหฯ อบต.ดินอุดม ลําทับ กระบี่ *
3 นางสาว บังอร เทพกําเนิด นักพัฒนาชุมชน อบต.แหลมสัก อาวลึก กระบี่ *
4 นาง อัฉราภรณ สมขันธุ จพง.ธุรการ อบต.แหลมสัก อาวลึก กระบี่ *
5 นางสาว พจนีย ครุฑวงศ ปลัดอบต. อบต.หนองไผ ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี *
6 จ.อ. ณรงคธร สวัสดิ์มี ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลวังโพธิ์ ไทรโยค กาญจนบุรี *
7 นางสาว นภกร อุมมล นักวิชาการศึกษา อบต.ยางมวง ทามะกา กาณจนบุรี *
8 นาย อาคม ศรีจันทร นักบริหารงาน อบต.โพน คํามวง กาฬสินธุ *
9 นางสาว นงพงา จําเริญสรรพ จนท.วิเคราะหฯ อบจ.กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ *
10 นางสาว สัมฤทธิ์ มะลิลํา สัตวแพทย เทศบาลตําบลคําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ *
11 นางสาว เกษรา พิชัยชวง ปลัด อบต. อบต.ทรายทอง หวยเม็ก กาฬสินธุ *
12 นาง อมร ภูสงา จพง.ธุรการ อบต.ทรายทอง หวยเม็ก กาฬสินธุ *
13 นาย ชาญชัย สีดาแกว นักบริหารงานอบต. อบต.โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุ

14 นาง อุทัยวรรณ ภูพานไร นักบริหารงานคลัง อบต.หัวหิน หวยเม็ก กาฬสินธุ *
15 นาย สนอง บุญสิงห จพง.จัดเก็บรายได อบต.หัวหิน หวยเม็ก กาฬสินธุ *
16 นาย ทิวากรณ พันธธัญกิจ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลคลองแมลาย เมือง กําแพงเพชร *
17 นาย เทวา วงษสงวน ปลัดอบต. อบต.ทรงธรรม เมือง กําแพงเพชร *
18 นางสาว อรทัย สมอุมอาจารย จพง.การเงินและบัญชี อบต.ซับสมบูรณ โคกโพธิ์ชัย ขอนแกน *
19 นาย วัชราวุธ ศรีพวงเพิด หัวหนาสวนโยธา อบต.โนนสมบูรณ บานแฮด ขอนแกน *
20 นาย วิชัย แกวไทย ปลัดอบต. อบต.โนนสมบูรณ บานแฮด ขอนแกน *

รายชื่อผูเขารวมโครงการฝกอบรม  "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น"  รุนที่ 1  วันที่ 19 -23 มีนาคม 2550
หมายเหตุ:   * คือผูสมัครที่ยังไมไดชําระคาลงทะเบียนฝกอบรมภาษาอังกฤษ
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21 จ.อ. สถิตย ศรีเชียงสา ปลัดอบต. อบต.กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน *
22 นาย ปริญญา ทวีพันธ นายชางโยธา เทศบาลตําบลหนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน *
23 นางสาว ชื่นนภา คําแนน นิติกร อบต.คลองประเวศ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา *
24 นาง แสงเดือน วิลัยพันธ ปลัดอบต. อบต.หนองตื่นนก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา *
25 วาท่ีร.ต. สําราญ แสงอินทร ปลัดอบต. อบต.แหลมประดู บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา *
26 นาง พิจิตรา เงินแพทย นักวิชาการสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา *
27 นางสาว มุตตา คงคืน นักวิชาการศึกษา

สํานักการศึกษา ศาลาวา
การเมืองพัทยา

บางละมุง ชลบุรี *
28 นางสาว ดารา ศิลาปาน นิติกร เทศบาลตําบลแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี *
29 นาง ภักวิภา อยูภักดี จพง.ธุรการ อบต.หนองบัวใหญ จตุรัส ชัยภูมิ *
30 นาง อนุชิดา ชาลีรินทร นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ อบต.หนองบัวใหญ จตุรัส ชัยภูมิ *
31 นาง ปยวรรณ ศรีสุวรรณ จนท.วิเคราะหฯ อบต.หินแกว ทาแซะ ชุมพร

32 นางสาว ปยาภรณ อัคนีศร ผช.จนท.ประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลสะพลี ปะทิว ชุมพร *
33 นางสาว อุมาพร ศุภการ จนท.วิเคราะหฯ เทศบาลตําบลสะพลี ปะทิว ชุมพร *
34 นาย อนันต นัยต๊ิบ นายชางโยธา เทศบาลตําบลบานตา ขุนตาล เชียงราย *
35 นาย เอนก รูทํานอง นายชางโยธา เทศบาลตําบลบานตา ขุนตาล เชียงราย *
36 นางสาว ณัฐมาศ ทําการ พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลตําบลบานตา ขุนตาล เชียงราย *
37 นางสาว เปมิกา ศรีสุวรรณ จพง.ธุรการ อบต.เหมืองแกว แมริม เชียงใหม *
38 นาย พิเชษฐ จํานงค บุคลกร อบจ.ตรัง เมือง ตรัง *
39 นาง พิไลพร คงเกิด ปลัดอบต. อบต.หนองปรือ รัษฎา ตรัง *
40 นาย ศักดิ์ชัย เอ่ียมบุญญฤทธิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลน้ําเช่ียว แหลมงอบ ตราด *
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41 นางสาว ชุติกาญจน โคนา
ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ

เทศบาลตําบลน้ําเช่ียว แหลมงอบ ตราด *
42 นางสาว พิมพใจ บุญเลิศ ผช.เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล เทศบาลตําบลน้ําเช่ียว แหลมงอบ ตราด *
43 นาง ปณัสยา อาษา จพง.ธุรการ เทศบาลตําบลแมกุ แมสอด ตาก

44 นาย บุญยืน พานทอง ปลัดอบต. อบต.เขาเพิ่ม บานนา นครนายก *
45 นาย บุญยืน พานทอง ปลัดอบต. อบต.เขาเพิ่ม บานนา นครนายก *
46 นางสาว ประภาภรณ เจนวิจารณ เลขานุการนายก อบต. อบต.พิกุลออก บานนา นครนายก *
47 นาย ธนพนธ พินิจทรัพยสิน หัวหนาสวนการคลัง อบต.ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม

48 นางสาว กิตติยา พุกพล บุคลากร เทศบาลตําบลรางกระทุม บางเลน นครปฐม *
49 นาย เอกพิทักษ ศรีชุม วิศวกรโยธา เทศบาลตําบลรางกระทุม บางเลน นครปฐม *
50 นางสาว จิราภรณ เปลงขํา จนท.สันทนาการ เทศบาลตําบลรางกระทุม บางเลน นครปฐม *
51 นาง บังอร ทีฆะบุตร นักวิชาการศึกษา เทศบาลตําบลธรรมศาลา เมือง นครปฐม *
52 นางสาว นฤมล อาลัย จนท.วิเคราะหฯ เทศบาลตําบลธรรมศาลา เมือง นครปฐม *
53 นาย รักชาติ เนาวรัตน ปลัดอบต. อบต.พนอม ทาอุเทน นครพนม *
54 นาง วรรณิตา ยอดมงคล ปลัดอบต. อบต.กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม *
55 นาง ปรีดาวัลย เชาวเจริญ ปลัดอบต. อบต.คําพี้ นาแก นครพนม *
56 นาง มนัสนันท สดรรัมย จนท.วิเคราะหฯ อบต.ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา *
57 นาง อรอนงค งอกงามดี หน.สวนการคลัง อบต.บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา

58 นาย ธัชชัย โรจนวรางกูร ปลัดอบต. อบต.เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา

59 นาง สุวรรณี อนันธศิริ จพง.ธุรการ อบจ.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา *
60 นาง รังสิยา นุทกิจ นักบริหารทั่วไป อบจ.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา *
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61 นางสาว วิสาขา สิงนวล นักบริหารงานทั่วไป อบจ.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา *
62 นาง คัมภิรัตน แกวสุวรรณะ พยาบาลวิชาชีพ อบจ.นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา *
63 นาย สุพิศ ทรัพยปริญญาพร นายก อบต. อบต.สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา *
64 นาย วัฒนา ออนเกิด หัวหนาสวนโยธา อบต.เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค *
65 นาง อรุณี สุทธิเวช ปลัดอบต. อบต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

66 นางสาว สุวรรณี เหิกขุนทด บุคลากร อบต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

67 นาง พนารัตน บุญชูชวย จนท.บันทึกขอมูล อบต.แวง แวง นราธิวาส *
68 นาง วัชรินทร ทรัพยผดุงโชค จพง.การเงินและบัญชี อบต.บอเกลือ บอเกลือ นาน

69 นางสาว กฤติยาภรณ ตระกูลดี จนท.ธุรการ อบต.ทุงแสงทอง นางรอง บุรีรัมย *
70 นาง ปุณยวีร พลสิงหชาญ รองปลัด อบจ.บุรีรัมย อบจ.บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย *
71 นาง ประทุม วันทนาพิทักษ นักบริหารงานทั่วไป อบจ.บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย *
72 นาง สุภาพร กัลยาพานิช จนท.บริหารงานทั่วไป อบจ.บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย *
73 นาง ใยจิตร ปุอุบล นักวิชาการศึกษา อบต.คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี *
74 นาย สมชาย เอ่ียมเอิบ นักบริหารงานสาธารณสุข อบต.คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี *
75 นาย วิบูลย กระบวนแสง ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี *
76 นางสาว กฤษณา ไพศาลธรรม จนท.ธุรการ อบต.หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี *
77 นาง มนตเทียน สกุลนี จพง.การเงินและบัญชี อบต.หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี *
78 นาง ละออ พุทธนะ จพง.พัสดุ อบต.หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี *
79 นางสาว ดวงพร วรรณเผือก นักวิชาการเงินฯ อบต.ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี *
80 วาท่ีรต. ดนัย ปานอยนนท นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลไรใหม สามรอยยอด ประจวบฯ *
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81 นาง หนึ่งฤทัย สุขจันทร นักวิชาการประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลหนองพลับ หัวหิน ประจวบฯ

82 นาง มะลิด สารภาพ หน.สวนการคลัง อบต.ดงพระราม เมือง ปราจีนบุรี *
83 นาง อินทิรา ไชยรัตนทอง จพง.จัดเก็บรายได อบต.นาเกตุ โคกโพธิ์ ปตตานี *
84 นาง ภัชรวดี ณ สงขลา จพง.ธุรการ อบต.นาเกตุ โคกโพธิ์ ปตตานี *
85 นาย อุสมาน บือราเฮง จนท.วิเคราะหฯ อบต.นาเกตุ โคกโพธิ์ ปตตานี *
86 นางสาว วรรณา อัศวเดชาชาญยุทธ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลพระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีฯ *
87 นางสาว วรรณี รุจิธิ จพง.ธุรการ เทศบาลตําบลพระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีฯ *
88 นางสาว รัชนีย ย่ิงยง บุคลากร อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีฯ พระนครศรีฯ *
89 นางสาว อัมภาวัน ปนอินทร จนท.วิเคราะหฯ อบจ.พะเยา เมือง พะเยา *
90 นางสาว สุรีย ขันก่ิง จนท.วิเคราะหฯ อบจ.พะเยา เมือง พะเยา *
91 นาง สุภาพร แกวใส จนท.ระบบงานคอมฯ อบจ.พะเยา เมือง พะเยา *
92 นาย ถาวร วงศแฝด นายก อบต. อบต.โคกเจริญ ทับปุด พังงา *
93 นาย ศุภรักษ เส็มหมัด ปลัดอบต. อบต.เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง *
94 นางสาว สุชิรา พูลลาภ จพง.สงเสริมการทองเที่ยว เทศบาลเมืองชะอํา ชะอํา เพชรบุรี *
95 นางสาว มนัสพร คําอาง จนท.การเงินฯ อบต.ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ *
96 นางสาว จุรีรัตน อรชุน หน.สวนการคลัง อบต.ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ *
97 นางสาว นงนภัส ไพรศรี จนท.วิเคราะหฯ อบต.ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ *
98 นางสาว ลิตา อุยธีรทัต จพง.ธุรการ อบต.รัษฎา เมือง ภูเก็ต *
99 นาย ณรงค ปตะเวสัง ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม *
100 นาง จารุณี เอ่ียมสะอาด นักบริหารงานคลัง อบต.แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม *
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101 ไมแจง พัชรา นามมุงคูณ นักบริหารงานคลัง อบต.ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม *
102 นาย ศิริชัย ทองบุ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม *
103 นาย ชัชวาลย คําออ นักบริหารงานนโยบายฯ อบจ.ยโสธร เมือง ยโสธร *
104 นาง นิภาพร สะมะแอ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลยะหา ยะหา ยะลา *
105 นาย มุหัมหมัดอามีน แวดือเระ จพง.ธุรการ เทศบาลตําบลยะหา ยะหา ยะลา *
106 นางสาว สกุณา แกนหงษ จนท.ธุรการ อบต.สิงหโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

107 นาง สุภาวดี จันทะเสน หัวหนาสวนการคลัง อบต.นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด *
108 นาย ธีระยุทธ กรรษา ปลัดอบต. อบต.คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด

109 นาง สุรีรัตน จามิกรณ ปลัดอบต. อบต.น้ําจืดนอย กระบุรี ระนอง *
110 นางสาว สุชาดา อดทน จนท.วิเคราะหฯ อบต.น้ําจืดนอย กระบุรี ระนอง *
111 นาง รัตนเกลา โมราศิลป นักวิชาการศึกษา อบต.ชุมแสง วังจันทร ระยอง *
112 นาง นวพร เมืองวงษ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ชุมแสง วังจันทร ระยอง *
113 นาย สุนทร นุมนวล ปลัดอบต. อบต.คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี *
114 นางสาว ดุษฎี มาอยูดี ปลัด อบต. อบต.ดอนกระเบ้ือง โพธาราม ราชบุรี *
115 นางสาว เยาวลักษณ อนันทสุข หัวหนาสวนการคลัง อบต.โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี *
116 นางสาว วรารัตน กลอมกุล นักพัฒนาชุมชน อบต.บางงา ทาวุง ลพบุรี *
117 นาย อัครพล ตอติด จนท.วิเคราะหฯ อบต.แกงผักกูด ทาหลวง ลพบุรี *
118 นาย มณฑล เมืองแกว ปลัดอบต.เชียงงา อบต.เชียงงา บานหมี่ ลพบุรี *
119 วาท่ีรต. ศักดา สบาย ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลแกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี *
120 วาท่ีรต. วชิรพันธ ศรีสุวรรณ ปลัด อบต. อบต.พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี *
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121 นางสาว อัญชลี น้ําดอกไม ผช.จนท.ประชาสัมพันธ อบต.เขาสามยอด เมือง ลพบุรี *
122 ไมแจง สันสนา ฝนเนตร จนท.บันทึกขอมูล อบต.เขาสามยอด เมือง ลพบุรี *
123 ไมแจง จิตติมา พิมพาเรือ จนท.ธุรการ อบต.เขาสามยอด เมือง ลพบุรี *
124 นาย ยงยุทธ สีดา ปลัดอบต. อบต.มหาโพธิ์ สระโบสถ ลพบุรี *
125 นาย สิริ ดวงจันทร ประธานสภาอบต. อบต.มหาโพธิ์ สระโบสถ ลพบุรี *
126 นาย ยุทธ มะลิรส จนท.วิเคราะหฯ อบต.มหาโพธิ์ สระโบสถ ลพบุรี *
127 นาง ศรีจันทรา องอาจ ปลัดอบต. อบต.ทาผา เกาะคา ลําปาง *
128 นางสาว นันทนีย มนะสิการ บุคลากร เทศบาลนครลําปาง เมือง ลําปาง *
129 นางสาว เขมณัฏฐ ไผทวรรณกุล ผช.เจาหนาท่ีทองเที่ยว เทศบาลนครลําปาง เมือง ลําปาง *
130 นางสาว อลิศสา ใจสบาย พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลตําบลบานโฮง บานโฮง ลําพูน *
131 นาง มาลินี ฑีรฆวณิช จนท.บันทึกขอมูล เทศบาลตําบลแมแรง ปาซาง ลําพูน *
132 นาง ชมพูนุท อินอํ่า ปลัดอบต. อบต.ธาตุ เชียงคาน เลย

133 นาย กรกต หุมแพง ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปากชม ปากชม เลย *
134 นางสาว รัชนีกร ชมมณี จพง.พัฒนาชุมชน อบต.นาดินดํา เมือง เลย

135 นาย คณิติน พิมพจันทร จนท.ธุรการ อบต.ละลม ภูสิงห ศรีสะเกษ *
136 นางสาว ดาวพระศุกร สังขสนิท จนท.วิเคราะหฯ อบต.ละลม ภูสิงห ศรีสะเกษ *
137 นางสาว รัชณีย ไพรบึง นักพัฒนาชุมชน อบต.ละลม ภูสิงห ศรีสะเกษ *
138 นาย โสภณ ดวงอินทร จนท.บริหารงานฯ อบต.ละลม ภูสิงห ศรีสะเกษ *
139 นาย บุญเพ็ง ฮังกาสี นักบริหารงาน อบต.กุดบาก กุดบาก สกลนคร

140 นางสาว วาสนา มาตรศรีหา จนท.ตรวจสอบภายใน อบต.กุดบาก กุดบาก สกลนคร



Page 8

ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารวมโครงการฝกอบรม  "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น"  รุนที่ 1  วันที่ 19 -23 มีนาคม 2550
หมายเหตุ:   * คือผูสมัครที่ยังไมไดชําระคาลงทะเบียนฝกอบรมภาษาอังกฤษ

141 นางสาว ธัญสิริ มวงศรี จนท.จัดเก็บรายได อบต.กุดบาก กุดบาก สกลนคร

142 นางสาว นัดณภา ขวงทิพย จนท.ธุรการ อบต.กุดบาก กุดบาก สกลนคร

143 นางสาว พรเพ็ญ เอียดจงดี นักวิชาการศึกษา อบต.เชิงแส กระแสสินธุ สงขลา *
144 นางสาว พงศเพ็ญ จูงศิริ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลพังลา สะเดา สงขลา *
145 นาย ธานินทร อุยยะพัฒน นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตําบลพังลา สะเดา สงขลา *
146 นางสาว พิชามญชุ ทัสนทอง นักวิชาการศึกษา อบต.ปากน้ํา เมือง สตูล *
147 นางสาว ดวงกมล บุญศิริ หัวหนาสวนการคลัง อบต.บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ *
148 นางสาว วรรณิษา บริสุทธิ์ นักวิชาการเงินฯ อบต.บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ *
149 นาย ธนาวุฒิ จันทรวิรัช จนท.วิเคราะหฯ อบต.ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ *
150 นาย สงัด สายลุน รองปลัด อบต. อบต.คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร

151 นาง อภิรดี เกิดศิริ ปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรสาคร เมืองฯ สมุทรสาคร *
152 นางสาว พิชญา ซิ้มเสี่ยง จพง.การเงินและบัญชี อบต.ไทยอุดม คลองหาด สระแกว *
153 นาย อภิชาติ ปนวงศรอด ปลัดอบต. อบต.ไทยอุดม คลองหาด สระแกว *
154 นาง พยอม แดงใส จพง.การเงินและบัญชี อบต.เบญจขร คลองหาด สระแกว *
155 นาย สามารถ สุนทรอินทร ปลัดอบต. อบต.เบญจขร คลองหาด สระแกว *
156 นางสาว รุงตะวัน ดวงลอย ปลัดอบต. อบต.ชองกุม วัฒนานคร สระแกว *
157 นาย วรวัฒน เกตุเพชร ปลัดอบต. อบต.โนนหมากเดง วัฒนานคร สระแกว *
158 นางสาว ศิริวรรณ บุตรพงษ จนท.วิเคราะหฯ อบต.ตาลเดี่ยว แกงคอย สระบุรี *
159 นาง เบญจวรรณ จันทรเพ็ญ จนท.วิเคราะหฯ อบต.สองคอน แกงคอย สระบุรี *
160 นางสาว วราภรณ ดํารงคสกุล ผช.เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล อบต.ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี *
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161 นาย สันติ โกเศยโยธิน นายชางโยธา อบต.ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี *
162 นาง สมสุข ฐานะวร หัวหนาสวนการคลัง อบต.ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี *
163 นาย วีรพล ถนอมพิชัย นายกอบต. อบต.โคกแย หนองแค สระบุรี *
164 นางสาว นภาพร รอดประจญ หัวหนาสวนการคลัง อบต.หนองไขน้ํา หนองแค สระบุรี *
165 นาง อมร จิตตะ จนท.จัดเก็บรายได อบต.หนองไขน้ํา หนองแค สระบุรี *
166 นางสาว พจนารถ เอนนอย นักวิชาการศึกษา อบต.โพธิ์ประจักษ ทาชาง สิงหบุรี *
167 นางสาว ศิริวรรณ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา อบต.บานจา บางระจัน สิงหบุรี *
168 นางสาว นันทพร ศิริพันธุ จพง.ธุรการ กองชาง อบจ.สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี *
169 นางสาว สิริกาญจน ศรีวิรัตน จพง.ธุรการ 5 อบจ.สิงหบุรี เมืองฯ สิงหบุรี *
170 นาย นิเวศ แกวปองปก จพง.พัฒนาชุมชน อบต.โพธิ์ชัย อินทรบุรี สิงหบุรี *
171 นาย จิรภัทร จันทรทับ จพง.พัสดุ อบต.โพธิ์ชัย อินทรบุรี สิงหบุรี *
172 นาย สมชาติ สําลีปน หัวหนาสวนโยธา อบต.เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย *
173 นาย ณรงค ลองกาศ นายก อบต. อบต.เขาแกวศรีสมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย *
174 นาย ฉันทพัฒน ปนเหนงเพ็ชร ปลัดอบต. อบต.นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบุรี *
175 นาย นริศ รอดศิริ ปลัดอบต. อบต.หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี *
176 นาง ณัฐธยาน พัฒนพลวีรกุล ผอ.กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี *
177 นาย ดิเรก ศรีเพียงจันทร จนท.วิเคราะหฯ อบต.ทาระหัด เมืองสุพรรณ สุพรรณบุรี *
178 นาย พิชิต รุงเรืองดวยบุญ นายก อบต. อบต.วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

179 นางสาว ศิริวรรณ วณิขวัฒนวรชัย นักวิชาการศึกษา อบต.บางพลับ สองพี่นอง สุพรรณบุรี *
180 นาย พิษณุพงษ พูลสวัสดิ์ ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลอูทอง อูทอง สุพรรณบุรี *
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ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล ตําแหนง สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารวมโครงการฝกอบรม  "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น"  รุนที่ 1  วันที่ 19 -23 มีนาคม 2550
หมายเหตุ:   * คือผูสมัครที่ยังไมไดชําระคาลงทะเบียนฝกอบรมภาษาอังกฤษ

181 พ.อ.อ. สาธิต พงศพิพัฒนา ปลัดอบต. อบต.ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี *
182 วาท่ีรต. สุรศักดิ์ สิริปานเพชร จนท.ธุรการ อบต.ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี *
183 นางสาว พรทิพย จันทรผอง ผอ.กองวิชาการ เทศบาลตําบลเกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี *
184 นาย อรรถชัย จินดา นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี *
185 นางสาว วารุณี วิเศษ จพง.ธุรการ เทศบาลตําบลเขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี *
186 นางสาว อุรารัตน ทองสัมฤทธิ์ จพง.จัดเก็บรายได อบต.เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี *
187 นางสาว สุภัทรา สุภาพ นักวิชาการประชาสัมพันธ เทศบาลเมืองทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี *
188 นาง อรชร ณ นคร บุคลากร เทศบาลเมืองทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี *
189 นางสาว สุนันทา บัวสารบรรณ นักการ เทศบาลตําบลเขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี *
190 นาง รัตนา สุทธิคีรี จนท.วิเคราะหฯ เทศบาลตําบลบานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี *
191 นาย วัชรินทร ไชยยศ หัวหนากองชาง เทศบาลตําบลบานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี *
192 นาย สิหนาท นิตยรัตน วิศวกร เทศบาลตําบลบานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี *
193 นาย นพดล มีเพียร ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี *
194 นางสาว เนาวรัตน แกวตา ปลัด อบต. อบต.บัวโคก ทาตูม สุรินทร *
195 นาง บุญเทียน โกฏหอม จนท.ธุรการ อบต.บัวโคก ทาตูม สุรินทร *
196 นางสาว อมรรัตน บุตรดี นักวิชาการศึกษา อบต.พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย *
197 นาย บุญรอด เฮาวัล นักวิชาการศึกษา เทศบาลกุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลําภู *
198 นางสาว ชไมพร โพธิ์ชัยศรี ผช.เจาหนาท่ีธุรการ อบต.บานดุง บานดุง อุดรธานี *
199 นางสาว น้ําฝน สันที นักวิชาการศึกษา อบต.บานขาว เมือง อุดรธานี *
200 นาย ชํานาญ เฟอแกว นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลตลุกดู ทับทัน อุทัยธานี *
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201 นางสาว ศุภลักษณ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักพัฒนาชุมชน อบต.ตลุกดู ทับทัน อุทัยธานี *
202 นาย กาน ทิพวรรณ ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลลานสัก ลานสัก อุทัยธานี *
203 นาง นิรมล วงษนุม จพง.การเงินและบัญชี เทศบาลตําบลหนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี *
204 นาย ศักดิ์ชัย วชระพันธ ชางโยธา เทศบาลตําบลหนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี *
205 นาย พิทักษ กสิกิจ จนท.ธุรการ เทศบาลตําบลหนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี *
206 นางสาว พรพิรุณห บัลลังก จนท.ทะเบียน เทศบาลตําบลหนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี *
207 นาย บุญเรือง เตชะวิวัฒนกุล นักบริหารงาน อบต.หวยคต หวยคต อุทัยธานี

208 จาเอก สุรเวช ชาตรี ปลัดอบต. อบต.หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี

209 นาย กองสกล แกวกัญญา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลบานดาน โขงเจียม อุบลราชธานี *
210 นาย มนูญ คูณทวี รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลบานดาน โขงเจียม อุบลราชธานี *



 

                                                      
 

               โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษหลกัสูตรระยะสั้น  
                                       รุนที่ 1   วันที่ 19 -23  มีนาคม 2550 

 
กําหนดการ  
 

• รายงานตัว วันจันทรที่ 19 มีนาคม 2550   เวลา 07.30 – 09.00 น. 
สถานที่ : ณ โรงแรมเดอะเลค็กาซี่  ซ.งามวงศวาน 23   ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ    
โทร. 0-2591-7720-7   

• พิธีเปดการฝกอบรม     เวลา 10.00 – 11.00 น. 
• ระยะเวลาการฝกอบรม     ระหวางวนัจันทรที่ 19 – วันศุกรที่  23 มีนาคม  2550 รวม 5 วัน 
• พิธีปดการฝกอบรมและรับประกาศนียบตัรวันสุดทาย เวลา 9.00 – 12.00 น.   
 

การแตงกาย  
 พิธีเปดและพธีิปด  แตงกายชุดขาราชการ 
 วันอบรม  แตงกายชุดสุภาพ 

 
 

ศูนยประสานงานโครงการฝกอบรม   
ผูประสานงาน      คุณวชิรญา ,   คุณปยนาฏ  และคุณอัจฉรา 

โทร. 02-215-2931-4 , 02-214-6111 -24   
   โทรสาร. 02-215-2937 , 02-612-9545 
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