


1 นาย กิตติชัย ขันโนนเขวา หน.สวนโยธา 5 อบต. แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
2 นาย ไกรลาศ บัณฑิตศิละศักดิ์ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. แมเปน ก่ิง อ.แมเปน นครสวรรค
3 นาย คทาวุธ เล็กย้ิม นายชางโยธา 5 ทต. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
4 นาย จงกล ทองเทพ หน.สวนโยธา 3 อบต. ซ่ึง เวียงสา นาน
5 นาย จตุรงค พรหมเฆศ หน.สวนโยธา 5 อบต. ซับสมบูรณ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
6 นาง จุฑาวรรณ พรรณพงษศิลป นายชางโยธา 6 ทต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
7 นาย เจษฎา แวมามะ หน.สวนโยธา 5 อบต. บาโระ ยะหา ยะลา
8 นาย ฉลอง บุญแสวง นายชางโยธา 6 ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช
9 นาย เฉลิมวงศ สุทธิเมฆ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรธานี
10 นาย ชนะ จิณารักษ หน.สวนโยธา 5 อบต. ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
11 นาย ญะมาลุดดีน ยามา หน.สวนโยธา 4 อบต. กาลอ รามัน ยะลา
12 นาย ณฤชา จารุรัตนชัย หน.สวนโยธา 5 อบต. กรูด พุนพิน สุราษฎรธานี
13 นาง ณัฐกานต ปญญาฤทธิ์ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
14 นาย นครา ปานเพชร หน.สวนโยธา 5 อบต. นราภิรมย บางเลน นครปฐม
15 นาย นรนิติ แกนพะวา หน.สวนโยธา 4 อบต. เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
16 นาง นเรตร สายปญญา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
17 นาย นิกร คําปน หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองญาติ เมือง นครพนม
18 นาย นิพนธ หริ่งย่ีโถ หน.สวนโยธา 4 อบต. แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
19 นาย นิมะยากี นิฮะ หน.สวนโยธา 4 อบต. ปะกาฮะรัง เมือง ปตตานี
20 นาย บัณฑิต ภิลัยวรรณ หน.สวนโยธา 4 อบต. บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
21 นาย บัณฑิต แกวเรือง หน.สวนโยธา 5 อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
22 นาย บุญยืน รอดเร็น ชางโยธา 3 ทม. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
23 นาย บุญฤทธิ์ ถนอมสวย นายชางโยธา 5 ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
24 นาย บุญเสริม ตออาสา หน.สวนโยธา 5 อบต. สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
25 นาย บุญเหลือ ทองมาก หน.สวนโยธา 5 อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
26 นาย ประโชติ ชุมภู หน.สวนโยธา 4 อบต. ปาตาล ขุนตาล เชียงราย
27 นาย ประทีป กะนะ หน.สวนโยธา 4 อบต. อินทขิล แมแตง เชียงใหม
28 นาย ประยูร บัวบาน หน.สวนโยธา 4 อบต. แดงใหญ บานใหมไชยพจน บุรีรัมย
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29 นาย ประสาท ชราชิต หน.สวนโยธา 5 อบต. เจดียชัย ปว นาน
30 นาย พงษคํา พวงคํา หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาตูม ทาตูม สุรินทร
31 นาย พงษพัฒน โยธา นายชางโยธา 4 ทต. แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
32 นาย พงษศักดิ์ ศิรพัชรากูล หน.สวนโยธา 4 อบต. ทุงกุลา ทาตูม สุรินทร
33 นาย พรชัย พรามณโชติ หน.สวนโยธา 3 อบต. โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี
34 นาย พรอมศักดิ์ ชูกิจ หน.สวนโยธา 4 อบต. ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบุรี
35 นาย พอพันธ แกวตะพาน หน.สวนโยธา 5 อบต. บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา
36 นาย พิชิต หังษา หน.สวนโยธา 5 อบต. ปาแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
37 นาย พิเชษฐ วงศอยู หน.สวนโยธา 3 อบต. ชุมแสง วังจันทร ระยอง
38 นาย พิเชษฐ แวดลอม จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. สายตะกู บานกรวด บุรีรัมย
39 ร.อ. ไพศาล ศรีสิริ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
40 นาย มนตรี อยูยอด นายชางโยธา 2 อบต. หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
41 นาย มนูญ บุญทิก หน.สวนโยธา 4 อบต. ถํ้าทะลุ บันนังสตา ยะลา
42 นาย เมธา ทรัพยเฟองฟู หน.สวนโยธา 4 อบต. เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
43 นาย ยงยุทธ วัฒนกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
44 นาย ยุทธนา นววงศสกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. ประณีต เขาสมิง ตราด
45 นาย ยุทธนา สิงหโต จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
46 นาย รวมพล บุญศักดิ์ นายชางโยธา 2 อบต. เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
47 นาย ราชันย สกุลมา วิศกรโยธา 5 อบต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
48 นาย วรฉัตร ศรีกลับ หน.สวนโยธา 4 อบต. เมืองบัว เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
49 นาย วสันต ประดีรัตน หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองหลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
50 นาย วสันต เจริญวงศพิสิฐ ชางแผนที่ภาษี  - ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
51 นาง วัชนี บุญเกลี้ยง ชางโยธา 3 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
52 นาย วิเชียร ไพรสิงห นายชางโยธา 4 ทต. วังดิน ล้ี ลําพูน
53 นาย วิทูรย แกวหลวง จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ไกคํา เมือง อํานาจเจริญ
54 นาย เอกลักษณ จันทรเสน หน.สวนโยธา 2 อบต. หลุมรัง บอพลอย กาญจนบุรี
55 นาย วีรวุฒิ นันทเมธินทร หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
56 นาย วุฒิชัย ตันเสดี นายชางโยธา 2 อบต. บัวเงิน น้ําพอง ขอนแกน
57 นาย ศตพล ชูพงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี
58 นาย ศักดา ปญญาฤทธิ์ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บอถํ้า ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
59 นาย ศักดา ตรีทศ นักบริหารงานชาง 6 อบต. ทาจีน เมือง สมุทรสาคร
60 นาย ศิระ พวงคํา นายชางโยธา 5 ทม. สุรินทร เมือง สุรินทร
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61 นาย ศิริพงษ มีสุข หน.สวนโยธา 4 อบต. สํานักทอน บานฉาง ระยอง
62 นาย สกานต หนูสอน หน.สวนโยธา 5 อบต. บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
63 นาย สงวน มงชู จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
64 นาย สมคิด แกวคํา หน.สวนโยธา 5 อบต. ทุงรวงทอง จุน พะเยา
65 นาย สมชาย นอยใหญ หน.สวนโยธา 5 อบต. นาทราย เมือง นครพนม
66 นาย สมพร อรัญรุตย นายชางโยธา 6 อบต. พรหมณี เมือง นครนายก
67 นาย สมภพ ใบบัว นายชางโยธา 5 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
68 นาย สายชล พิทักษ ชางโยธา 4 ทต. ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี
69 นาย สุนทร จันทโรภาสกุล นายชางโยธา 5 ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย
70 นาย สุพัฒน แกวชารี ชางโยธา 2 ทต. นาหวาใหญ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ
71 นาย สุเมฆิน บุญชื่น นายชางโยธา 2 อบต. หงสหิน จุน พะเยา
72 นาย สุรชัย บูรณศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย
73 นาย สุวิทย สอดสอง จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ตอหลัง ยะหริ่ง ปตตานี
74 น.ส. สุวิมล ภูมาลา ชางโยธา 3 ทต. บางเตย สามโคก ปทุมธานี
75 นาย หิรัญ ภูสกุล นายชางโยธา 4 อบต. ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี
76 นาย อดิศร ไชยโคตร นายชางโยธา 2 ทต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
77 นาย อนันต ทองตอ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บางไทรปา บางเลน นครปฐม
78 นาย อนุวัต มณี จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. บานโพธิ์ เสนา อยุธยา
79 นาย อรรณพ จันทรักษา ชางผังเมือง 3 ทม. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
80 น.ส. อารยา มหาแสง จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
81 นย อาหะมะ มะยูนุ นายชางโยธา 3 ทต. บางปู ยะหริ่ง ปตตานี
82 ส.อ. อินทัช มีเอี่ยม นายชางโยธา 3 อบต. แกงผักกูด ทาหลวง ลพบุรี
83 นาย อุทัย ชัยกิตติพร หน.สวนโยธา 4 อบต. สามแวง หวยราช บุรีรัมย
84 นาย เอกชัย แดงนิ่ม หน.สวนโยธา 5 อบต. หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ
85 นาย ดํารงค จันทนู หน.สวนโยธา 4 อบต. บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎรธานี
86 นาย วัชรินทร ลวดลายทอง หน.สวนโยธา 4 อบต. เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎรธานี
87 นาย ประชุม หวางสิงห หน.สวนโยธา 5 อบต. บานต้ิว หลมสัก เพชรบูรณ
88 นาย ปติ แกววิเศษ หน.สวนโยธา 4 อบต. ตรวจ กิ่ง อ.ศรีณรงค สุรินทร
89 นาย วชิรพงษ สุขธนี นายชางโยธา 4 ทต. บางบาล บางบาล อยุธยา
90 นาย อรชุน คงสําเร็จ หน.สวนโยธา 4 อบต. ทาเรือ โคกโพธิ์ ปตตานี
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1 น.ส. กมลวรรณ จุตโต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
2 ร.ต. กฤษฎีกา ราษฎรวงศศรี ปลัดเทศบาล 6 ทต. แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
3 นาง กัญญา สิงหนารถ จนท.ธุรการ 3 ทต. โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
4 นาง กัลยารัตน จําปา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บึงสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
5 นาย ขจรเดช ถูระวรณ นักบริหารงานเทศบาล 6 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
6 นาย คมกฤช สําลีปน จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 5 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
7 นาย จุมพิศ คงนอย จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 5 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
8 นาย ชาญชัย จุฑาจันทร หน.สวนโยธา 4 อบต แจนแวน ศรีณรงค สุรินทร
9 นาย เชิญศักดิ์ ดวงไขษร ปลัด อบต. 6 อบต ในเมือง ภูเวียง ขอนแกน
10 นาย เชิดศักดิ์ ฆารสมภพ นักบริหารท่ัวไป 6 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย
11 นาง ฐิติพร เจียมประสูตร จนท.จัดเก็บรายได 4 อบต. ทาจีน เมือง สมุทรสาคร
12 นาย ณภัทร ธนาสิทธ์ิพันธกุล นักบริหาร อบต. 6 อบต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี
13 นาย ณรงค พงษธานี จนท.ธุรการ  - อบต. สายหวยแกว บานหมี่ ลพบุรี
14 นาย ณรงคศักดิ์ เพ็ชรกําจัด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
15 นาย ทองหลอ วิปสสา ปลัด อบต. 6 อบต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
16 นาง ทุม โกกอุน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ
17 นาง ธนาภา หมื่นสุนทร จพง.สาธารณสุขชุมชน 6 ทต. เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
18 นาย ธิติพงศ ธรศรี จนท.งานทะเบียนฯ 4 ทต. โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
19 นาง นงลักษณ พ่ึงเกษม หน.ฝายพัฒนารายได 6 ทต. บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา
20 นาง นฤมล บุญเสริฐ จนท.การเงินและบัญชี 3 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
21 น.ส. นันทนา สุขบงกช จนท.ธุรการ 4 ทต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
22 นาง นุชนาฎ อยูนาน หน.สวนการคลัง 4 อบต. รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร
23 นาย บุญสง เมืองวัน หน.สวนโยธา 4 อบต. นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
24 น.ส. บุษบา ขันทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. บางไทรปา บางเลน นครปฐม
25 นาย ปฎาวุฒิ พันธโพธิทอง พนักงานเทศกิจ  - ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
26 น.ส. ปรินทรตา ยองอรุณ จพง.ทะเบียน 5 ทต. กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
27 นาง ประไพพิศ บุนนาค จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี
28 นาย วีรยุทธ เจริญพันธ นายชางโยธา 2 อบต. ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด

อปท. อําเภอลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548
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จังหวัด



29 ร.ต. ปรีชา อุดมพันธุ ปลัดเทศบาล 6 ทต. คอนสวรรค คอนสวรรค ชัยภูมิ
30 น.ส. พงษลัดดา รองพล หน.สวนการคลัง 3 อบต. ซับใหญ ก่ิง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ
31 นาง พรทิพย แซต๊ัน จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
32 น.ส. พิณรัตน สังคะพัฒน ปลัด อบต. 5 อบต. มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
33 นาง พิสมัย พวงมาลัย จนท.ทะเบียน 1 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
34 นาง พิสมัย ชัฎพลชัย จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
35 นาง เพ็ญศิริ ปติกรกุล จพง.การเงินและบัญชี 6 ทน. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
36 นาย ภานุพงษ สายยศ ลูกจางประจํา  - ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร
37 น.ส. มัทนา บุญมี นักวิชาการสุขาภิบาล 4 ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
38 น.ส. รวีวรรณ ไชยเมืองเลน หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองปลิง เมือง กําแพงเพชร
39 น.ส. รัชนีวรรณ สวางเนตร จนท.ธุรการ 1 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
40 นาง รัตนา แสงมิ่ง จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
41 น.ส. ลดาวัลย ชินะชาครีย หน.ฝายคลัง 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
42 น.ส. วรรณี แซโห จพง.ประชาสัมพันธ 6 ทน. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
43 นาย วิทิศ กองทิพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางโขมด บานหมอ สระบุรี
44 นาย วีระกุล บัวลอย จพง.ประชาสัมพันธ 6 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
45 น.ส. ศศิธร โอชนะกาญจน นิติกร 3 ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
46 น.ส. ศิริวรรณ ปาจรียพงษ ลูกจางประจํา - ทต. บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
47 นาย สกล เกตุสิทธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พลกรัง เมือง นครราชสีมา
48 นาย สกล วรชัย จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบต. เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
49 นาย สมใจ พรหมยานนท หน.สวนการคลัง 5 อบต. โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
50 นาย สมศักดิ์ ชูจิตต นายชางเครื่องกล 6 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร
51 นาย สมัคร ราชบัวศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
52 นาย สัญญา นอกสระ นักวิชาการเกษตร 3 อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
53 นาย สิทธิชัย ทองคํา นิติกร 3 ทต. สนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
54 น.ส. สิริพร ประสิทธ์ิศาสตร จพง.ธุรการ 4 อบต. บางไทรปา บางเลน นครปฐม
55 นาง สุกัญญา สุวพัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
56 พ.จ.ท. สุนันท ทองหงํา ปลัด อบต. 6 อบต. ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
57 นาง สุพัตรา มูฮําหมัด จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
58 น.ส. สุมาลี พิพัฒนสุคนธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
59 นาย สุริยะ นามสูงเนิน ปลัด อบต. 5 อบต. วังหวา ตะพานหิน พิจิตร
60 นาง แสงเงิน สามสี จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร

ตําแหนง ระดับ อปท. จังหวัดอําเภอลําดับท่ี ช่ือ - สกุล



61 นส. เสาววณีย ดีสาระ จนท.พัสดุ 1 อบต. โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค
62 นาย อภิสิทธิ์ วรครบุรี ปลัด อบต. 6 อบต. หนองยายพิมพ นางรอง บุรีรัมย
63 น.ส. อรทัย กอนทอง พยาบาลวิชาชีพ 6 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
64 จ.ส.อ. อรัญ พวงจันทร ปลัดเทศบาล 6 ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
65 น.ส. อัจฉราภรณ ยอดเงิน ลูกจางประจํา - ทต. บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
66 นาย อานนท แกวคําลา จนท.บริหารทะเบียนฯ 3 ทต. รอนทอง บางสะพาน พระนครศรีอยุธยา
67 น.ส. อําภา สิงคะนอง ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ จังหวัดอปท. อําเภอ



1 น.ส. กฤตยา ล่ิมสกุล จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
2 นาย กันตวิชญ สมโภช ปลัด อบต. 6 อบต. เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
3 นาย จํารัส สีทองชื่น นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
4 นาย ณฐพล สุชาติพงษ นิติกร 4 อบต. ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
5 นาย ณรงคศักดิ์ เพ็ชรกําจัด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
6 ส.ต.ท. ตระกูล พ่ึงตน ปลัด อบต. 6 อบต. ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร
7 นาย ถาวร บุญชู นายชางโยธา 6 อบจ. ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
8 นาย ทองสุข สืบสุนทร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
9 นาย ทิวกร เลิศสุภัค จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน
10 นาย ธีระศักดิ์ ไสยวิจิตร ปลัด อบต. 5 อบต. ลําชี ก่ิง อ.ฆองชัย กาฬสินธุ
11 น.ส. ธีราวัฒน จิตรสงา จพง.ธุรการ 4 ทต. ลําดวน เมือง สระแกว
12 น.ส. นภัทร ชอบสวาง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
13 น.ส. นฤมล ปนเพชร จนท.ธุรการ 1 อบต. สวี สวี ชุมพร
14 น.ส. นหกร สัญญาอริยาภรณ ปลัด อบต. 5 อบต. ตะโกทอง กิ่ง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ
15 นาง ประทีป อินทวงศ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
16 นาย ประหยัด เสนา นักบริหารงานชาง 6 อบจ. นครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช

17 นาย พงษพันธ วงศอามาตย ปลัด อบต. 6 อบต. รอบเมือง เมือง รอยเอ็ด
18 น.ส. พเยาว สวางอารมณ จนท.ธุรการ 1 อบต. สระพัฒนา เมือง กําแพงเพชร
19 น.ส. พัชรินทร ฉลอม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นายาง สบปราบ ลําปาง
20 นาย พูลลาภ เฮงพนมทิพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คําพราน วังมวง สระบุรี
21 นาง เพ็ญศิริ สมุทรศร จนท.จัดเก็บรายได 6 อบต. ทาจีน เมือง สมุทรสาคร
22 นาย มณฑล เมืองแกว ปลัด อบต. 5 อบต. เชียงงา บานหมี่ ลพบุรี
23 นาง ยุพิน เทียงอุดม พยาบาลวิชาชีพ 6 ทน. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
24 นาย ราชรถ ทุมทา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค
25 นาง ละออง ทาสีแสง หน.สวนการคลัง 5 อบต. อุมจาน ก่ิง อ.ประจักษฯ อุดรธานี
26 น.ส. ลักขณา วนิชรานันท จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
27 นาย วัฒนา ศรีจุมพล นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. พระลับ เมือง ขอนแกน
28 นาย สนอง พิมพกัน หน.สํานักปลัดเทศบาล 6 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ

อปท. อําเภอ จังหวัด
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หลักสูตรระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน (Introduction ot Network System)
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29 นาย สมบัติ นรวรา หน.ฝายการโยธา 6 ทต. บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
30 นาย สมบูรณ รัตนกุล ปลัด อบต. 4 อบต. ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
31 นาย สมศักดิ์ จันทรแจม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
32 น.ส. สมหมาย ฟกเปยม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมพริก แมพริก ลําปาง
33 นาย สัณทิฎฐ ดวงแพง นายชางไฟฟา 6 ทม. เลย เมือง เลย
34 นาง สุกานดา ศรีสงา จพง.ธุรการ 3 อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
35 นาย สุรเชษฐ สุทธรินทร นายชางโยธา 2 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
36 นาย สุรพงค กลอมขจิต จนท.ประชาสัมพันธ 1 ทต. บางปู ยะหริ่ง ปตตานี
37 นาย เหริยรชัย ปณจีเสดิกุล วิศกรโยธา 4 ทม. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
38 นาง อริสา ขําชัยภูมิ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 5 ทม. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
39 นาย ศักดิ์สิทธิ์ จันทะหงษ จนท.ธุรการ 3 ทต. พนา พนา อํานาจเจริญ
40 นาง อารมณ สุดประโคน หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย

จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล                             ระดับ อปท. อําเภอ
















