


1 นาง กนกวรรณ ครุฑนอย หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองหลวงแพง เมือง ฉะเชิงเทรา
2 นาย กมล พลเสน หน.สวนโยธา 4 อบต. ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี
3 นาง กรณิศ พุทธสาร จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. สันทราย แมจัน เชียงราย
4 นาง กรรณิการ อุดมรักษาทรัพย หน.สวนการคลัง 3 อบต. องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี
5 นาย กสิณ มีนวล วิศวกรโยธา 4 อบจ. พังงา เมือง พังงา
6 นาง กานดา แสวงศิริผล จนท.บริหารงานการเงิน 5 อบต. คอลเปรง เมือง ฉะเชิงเทรา
7 นาง กิจจา เพียรดี จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
8 นาง เกวลี ตนเงิน จนท.การเงินและบัญชี - อบต. นาราชควาย เมือง นครพนม
9 น.ส. จณิสตา ณ นคร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
10 นาง จรรยา สุวรรณวัฒน จนท.บริหารงานการเงิน 5 อบต. บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา
11 นาง จันทรจิรา อัครพัฒน จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
12 นาง จํานงค หลํ่าศรี จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
13 น.ส. จิตรรัตน เรืองไพศาล จนท.สันทนาการ 3 ทต. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
14 น.ส. จิรณัท หนุนพลกรัง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พุดซา เมือง นครราชสีมา
15 นาย เฉลิมชาติ เอกา หน.สวนโยธา 5 อบต. หินโคน ลําปลายมาศ บุรีรัมย
16 นาง ชนิดา ชูอนันต หน.สวนโยธา 5 อบต. บานกลาง สูงเมน แพร
17 น.ส. ชนิตา จันทรเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
18 น.ส. ชไมพร อุดมนพวิทยา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
19 นาย ชัยภูมิ แสงสรอย หน.สวนโยธา 5 อบต. สูงเมน สูงเมน แพร
20 นาย ฐิติ จัตุรงค จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ดอนตะหนิน บัวใหญ นครราชสีมา
21 นาย ณัฐฐา จินดาเลิศ หน.สวนโยธา 5 อบต. สระพังลาน อูทอง สุพรรณบุรี
22 นาย ดนัย จันทลักขณา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. กระบ่ีนอย เมือง กระบี่
23 นาง ดวงเดือน รัตนพืช จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. นาโส กุดชุม ยโสธร
24 นาง ทัศนีย ศรีทับไทย จพง.ธุรการ 2 ทต. โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
25 นาง ทิพาพร เกษตรรัตน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ยะลา เมือง ยะลา
26 นาย ทิวา ประสุวรรณ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานแลง เมือง ระยอง
27 นาง ธนวรรณ ไชยคํามิ่ง หน.สวนการคลัง 4 อบต. มหาชัย ปลาปาก นครพนม
28 นาย ธนัญชัย ใจดี หน.สวนโยธา 5 อบต. แสลงพัน ลําปลายมาศ บุรีรัมย
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29 นาย ธีรเดช ศรแกว นายชางโยธา 3 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
30 นาย ธีระพันธ รักกุศล หน.สวนโยธา 5 อบต. เมืองแฝก ลําปลายมาศ บุรีรัมย
31 นาง นงลักษณ สมุทรศรี จนท.พัสดุ 1 ทต. ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
32 น.ส. นภาพร สุขภวงค จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
33 นาง น้ําออย ทองงาม หน.สวนการคลัง 5 อบต. ลิดล เมือง ยะลา
34 นาย นิกูล มุงดี หน.สวนโยธา 5 อบต. ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย
35 นาย นิตย สกุลทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. ลําพะยา เมือง ยะลา
36 นาย นิติกร ทรัพยประดิษฐ นายชางโยธา 2 ทต. ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี
37 น.ส. นิรมล จันดากุล หน.สวนการคลัง 4 อบต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
38 น.ส. บังเอิญ ปาลวัฒน หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองโพ ตาคลี นครสวรรค
39 น.ส. บุษราคัม รัตนา หน.สวนการคลัง 5 อบต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
40 น.ส. ปณิธี เภรีภาส จพง.การจัดเก็บรายได 2 อบต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
41 นาง ประดับ เหลื่อมทองหลาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนกอก เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
42 นาง ประถมรัตน ชัยนุมาศ จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. ปากนคร ปากนคร นครศรีธรรมราช
43 นาง ประภาพร ภูประวิง ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุ
44 นาย ประวิทย บางตํารวจ หน.สวนโยธา 5 อบต. ผไทรินทร ลําปลายมาศ บุรีรัมย
45 นาย ประสิทธิ์ ปมณี จพง.พัสดุ 4 ทต. กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
46 นาง ปราณี ทาดี จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
47 น.ส. ปริศนา สามารถ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
48 น.ส. ปาวีณา ลาแลง ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. คลองทับจันทร อรัญประเทศ สระแกว
49 นาย ปยวัตร ชูเทพ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. อาวนาง เมือง กระบี่
50 น.ส. ปยะ รัตนา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
51 น.ส. ปยะพร  แยมนิยม ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
52 น.ส. ปยาพร สีแตงสุก จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. รั้วใหญ เมือง สุพรรณบุรี
53 นาง ผองพรรณ ภูครองตา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
54 นาย พงศกวี กอมณี จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ
55 น.ส. พรทิพย สุวิทย จพง.ธุรการ 2 ทต. แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
56 นาง พรทิพย พรมแกว จนท.พัสดุ 3 อบต. สําโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย
57 นาง พรอธิษ ฤทธิ์มาก จพง.ธุรการ 5 ทต. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
58 นาง พัชรดา วิทยาลัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
59 น.ส. พิไล จุโด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
60 นาย พิสุทธิ์ วัชรศรีอามร หน.สวนโยธา 5 อบต. มดแดง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
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61 นาย ภาณุวัฒน ประจุดทะเน สถาปนิก 5 ทม. เมืองพล พล ขอนแกน
62 นาย ภานุพันธ บริสุทธิ์ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หนองโดน ลําปลายมาศ บุรีรัมย
63 นาง มลนิภา จันทรัตน ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบุรี
64 น.ส. มาลาตี ย่ีจีน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองกระเบียน บานหมี่ ลพบุรี
65 นาง มาลาพร ศักดา นวช.เงินและบัญชี 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
66 น.ส. มาลาพร เปงคําภา หน.สวนการคลัง 5 อบต. สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
67 นาง ยุพา ขลิบเพ็ง จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
68 นาย รังสรรค รัตนสาคร นายชางโยธา 5 ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี
69 นาง รัตติยา ตาเวียน หน.สวนการคลัง 3 อบต. โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
70 นาง ลักขณา อริยชาติ หน.สวนการคลัง 4 อบต. สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
71 นาง ลัคนา ขันซาย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บางโขมด บานหมอ สระบุรี
72 น.ส. วรรณวิภา ต่ันเลง จพง.สาธารณสุข 3 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
73 น.ส. วรรดี เย็นใจ นักการ - ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
74 นาง วันเพ็ญ หวยกรดวัฒนา จพง.ธุรการ 5 ทต. สามงาม ดอนตูม นครปฐม
75 นาง วาสนา มีโพธิ์กลาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. สําโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย
76 นาย วิชัย บุริกานนท นิติกร 4 ทต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
77 นาง วิภาวดี ชูดวง จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. หนองทะเล เมือง กระบี่
78 นาง วิลัยลักษณ ศิริพันธ หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
79 น.ส. วิลาศลักษณ แสงมณี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
80 นาย ศราวุธ เชื้อหอม จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ทับปริก เมือง กระบี่
81 นาย ศักดา สุรพล หน.สวนโยธา 5 อบต. บานนา แกลง ระยอง
82 น.ส. ศิริพร ดุษฎีพงษ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. อรัญญิก เมือง พิษณุโลก
83 น.ส. ศิโรรัตน บุญปกครอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
84 น.ส. ศุลีพร ทองสุทธิ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
85 นาง สมผิว ศรีเผือก หน.สวนการคลัง 5 อบต. ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
86 นาย สมพงษ จันทรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. บานไร บานไร อุทัยธานี
87 นาง สมศรี บัวทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
88 นาง สายใจ คงสุข จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ทับปริก เมือง กระบี่
89 น.ส. สายฝน กรรณศร จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
90 นาย สําเร็จ แกวภักดี จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ดองกําเม็ด ขุขันธ ศรีสะเกษ
91 น.ส. สิรินยา ศรีพรหมทัต นักวิชาการคลัง 5 ทต. ดงมะไฟ เมือง สกลนคร
92 น.ส. สุดารัตน กันทะวงศ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองเมือง บานหมี่ ลพบุรี
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93 นาง สุธิดา สุขวิสุทธิ์ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
94 นาย สุพจน ขีรัมย หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย
95 น.ส. สุภัทรา กามจํารูญ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี
96 นาง สุภาพร รัตนวิชัย จพง.ธุรการ 5 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
97 นาย สุภาวดี มีศรีแกว ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย
98 นาย สุภี สิงหรัมย หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรีรัมย
99 นาง สุมลฑา สุวรรณวงศ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
100 นาย สุรศักดิ์ สุนทรวิภาต หน.สวนโยธา 5 อบต. บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี
101 นาง แสงเทียน เกิดชื่น จพง.สุขาภิบาล 4 ทต. วังกรด เมือง พิจิตร
102 นาง โสภา ชลารัตน จพง.ธุรการ 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
103 น.ส. อโณทัย ทองสุข จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
104 นาย อธิป สุขสงา ชางโยธา 1 อบต. สํานักขาม สะเดา สงขลา
105 นาย อนุชา ศรีโมรา หน.สวนโยธา 4 อบต. ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี
106 นาง อภินิวรรณ พรมศรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กุดจิก เมือง หนองบัวลําภู
107 น.ส. อรุณี ปล้ืมภิรมย จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
108 นาย อิทธิพล จัตุรโพธิ์ นายชางโยธา 2 อบต. ถํ้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
109 น.ส. เอ ใจแสน ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. สุขเดือนหา ก่ิง อ.เนินขาม ชัยนาท

ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง



1 นาง กรศมน ทุงฝนภูมิ นิติกร 3 อบต. บึงงาม ก่ิง อ.ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
2 น.ส. กาญจนา จันทนะ บุคลากร 4 ทต. นาแก นาแก นครพนม
3 นาย กิตติวัฒน กล่ินสุคนธ จนท.ระบบคอมพิวเตอร 3 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
4 นาย คมเพชร สุปะมา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร
5 นาง จันทรัตน สุทัศนมาลี จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
6 น.ส. จุรีลักษณ ต่ันหุย หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองทราย นาทวี สงขลา
7 น.ส. ชญาณี บุศจําปา ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. บุงมะแลง สวางวีรวงศ อุบลราชธานี
8 น.ส. ชลลดา อุทัยเสวก จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. มะขาม มะขาม จันทบุรี
9 นาย ชัชวาล รวมศิลป ปลัด อบต. 5 อบต. บานกาด แมวาง เชียงใหม
10 นาย ชัยชาญ ทะนานนท หน.สวนโยธา 4 อบต. บานซาน ศรีสําโรง สุโขทัย
11 จ.อ. ณรงคธร สวัสดิ์มี ปลัดเทศบาล 6 ทต. ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี
12 นาย ณรงคศักดิ์ พฤกษา วิศวกรโยธา 3 ทม. เมืองพล พล ขอนแกน
13 น.ส. ดุจสดี บัวแพง จพง.ธุรการ 3 อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
14 นาย ดุสิต ศรีสูงเนิน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
15 จ.ส.อ. ธงชัย มูลศรี ปลัด อบต. 6 อบต. สระ เชียงมวน พะเยา
16 นาย นิทักษ บุญสง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางหิน กะเปอร ระนอง
17 พ.จ.อ. ประพัฒนพงษ พรพิมล ปลัด อบต. 5 อบต. ไผขวาง บานหมอ สระบุรี
18 นาง ประภาศรี มงคลสินธุ หน.สํานักปลัด 5 อบต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี
19 น.ส. ปรารถนา ชนะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ทานา กะปง พังงา
20 นาย พงษกร สุพรรณานนท หน.สวนโยธา 5 อบต. รั้วใหญ เมือง สุพรรณบุรี
21 น.ส. พจนา วรรณเสวี นักบริหารงานนโยบายฯ 6 อบจ. ตาก เมือง ตาก
22 นาง พรกมล พลบุรี นักพัฒนาชุมชน 4 ทต. ดอนโมง หนองเรือ ขอนแกน
23 นาง พรชนก การภักดี ผช.จนท.ธุรการ - อบต. สุขเดือนหา ก่ิง อ.เนินขาม ชัยนาท
24 น.ส. พันธประภา เพชรทอง นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คลองทราย นาทวี สงขลา
25 นาง พิราวรรณ สุทธิยุทธเสนีย จพง.พัสดุ 6 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
26 นาย พีระพล ดอนอินพล ผช.จนท.ธุรการ 5 อบต. น้ําเก๋ียน ภูเพียง นาน
27 นาง เพ็ญพร สายเสมา ผช.จนทธุรการ - อบต. คลองทับจันทร อรัญประเทศ สระแกว
28 พ.อ.อ. มณฑป บุญธรรม ปลัด อบต. 6 อบต. ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2
รุนที่ 19 ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน  พ.ศ. 2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง Web Page เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร (Dream Weaver)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 น.ส. มาริสา สังขแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
30 น.ส. รัตนา รมเย็น จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ทุงระยะ สวี ชุมพร
31 น.ส. วราลักษณ ธงสามสิบเจ็ด จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ปาแมต เมือง แพร
32 ส.อ. วัสดิ์สดี เถาวสอน ปลัด อบต. 6 อบต. กุรุคุ เมือง นครพนม
33 น.ส. วาสนา สนิทโกศัย จนท.ธุรการ 3 อบต. หนองบัวตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
34 นาย วิชาญ สันเรือง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
35 น.ส. วิภา  คากระบือ ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
36 นาง วิลาวัลย โวททวี จนท.ธุรการ 3 อบต. วังกพง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
37 น.ส. วิไลลักษณ เสวก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังไผ เมือง ชุมพร
38 น.ส. วิไลลักษณ กุลนันทนนท นวช.สงเสริมสุขภาพ 3 ทต. โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
39 นาง วิสุทธิ์กาญจน ประภาเจริญย่ิง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โปงผา แมสาย เชียงราย
40 นาย วีรยุทธ สุขเจริญ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หัวฝาย สูงเมน แพร
41 นาย แวฮามะ แวยูนุ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา
42 นาง ศุภาพิชฐ แสนคําวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานหลวง แมอาย เชียงใหม
43 นาย สมเกียรติ คําแสนยศ ปลัด อบต. 6 อบต. ธารทอง พาน เชียงราย
44 น.ส. สายสมร ยาณะปลูก จนท.ระบบคอมพิวเตอร 3 อบจ. ตาก เมือง ตาก
45 นาย สิทธิศักดิ์ มาลีหวล ปลัด อบต. 6 อบต. เทนมีย เมือง สุรินทร
46 น.ส. สิริกร ปญโญทิพย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เนินพระ เมือง ระยอง
47 น.ส. สุภัทตรา สอนบุญมา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ขนวน กิ่ง อ.หนองนาคํา ขอนแกน
48 น.ส. อนุธิดา เผาพันธ ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. วังกพง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
49 น.ส. อาทิญา ชัยทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คลองทราย นาทวี สงขลา
50 น.ส. อารยา เนตรโคกสูง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. เมืองคง คง นครราชสีมา
51 นาย อํานาจ อุตสาหพันธ จนท.ธุรการ 1 อบต. ไกคํา เมือง อํานาจเจริญ

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาย คัชเชล จีนวงค หน.สวนโยธา 5 อบต. บานกาด แมวาง เชียงใหม
2 นาย จักรพงษ วิรัตนเสถียร นายชางเขียนแบบ 2 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
3 นาย จักรี เกียรติขจร ชางโยธา 1 อบต. จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
4 นาย จีรมิตร สถิตยละมุ นายชางโยธา 6 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
5 นาย เฉลิมพล อาชววาณิชกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
6 นาย ชัยวุธ  อุดมรักษาทรัพย ชางโยธา 1 อบต. องคพระ ดานชาง สุพรรณบุรี
7 นาย ชูศักดิ์ ประสาททอง วิศวกรโยธา 3 ทต. นาแก นาแก นครพนม
8 นาย ธราดล แกวโยธา นายชางโยธา 2 อบต. ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
9 นาย นันทวุฒิ เจริญวิริยะภาพ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทุงหวัง เมือง สงขลา
10 นาย ประเสริฐ เสริมสุข หน.สวนโยธา 5 อบต. บานขาว ระโนด สงขลา
11 นาย ปรีชา คงสอน นายชางโยธา 2 อบต. แมเจาอยูหัว เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
12 น.ส. พรนภา ปยะกมลรัตน ผช.นายชางเขียนแบบ - อบต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
13 นาย พันธวัฒน บุญมา นายชางโยธา 3 ทต. แจหม แจหม ลําปาง
14 นาย พิพัฒน ชัยกิจธนาภรณ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท
15 นาย ไพฑูรย ทามี หน.สวนโยธา 4 อบต. เทวราช ไชโย อางทอง
16 นาย ไพรัตน วงษคํา นายชางโยธา 2 อบต. โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
17 นาย มนตรี ไทยถานันท หน.สวนโยธา 5 อบต. เขาขลุง บานโปง ราชบุรี
18 นาย มาโนชญ เพ่ิมทรัพย จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา
19 นาย รังสรรค มั่นเมือง หน.สวนโยธา 5 อบต. ไมงาม เมือง ตาก
20 นาย วิทยากร ชารี ผช.ชางโยธา - อบต. กุดจิก เมือง หนองบัวลําภู
21 นาย วิริยะ สกุลทองดี นายชางโยธา 5 ทต. เทพาลัย คง นครราชสีมา
22 นาย วิโรจน ยะนันท หน.สวนโยธา 5 อบต. นานอย นานอย นาน
23 นาย ศิริพงษ ศรีอําภัย นายชางโยธา 2 อบต. เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
24 นาย ศุภฤกษ แสนบัว หน.สวนโยธา 5 อบต. โพนทอง เมือง ชัยภูมิ
25 นาย สมนึก จันทิมา นายชางโยธา 2 อบต. ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
26 นาย สมบูรณ ณะจันทร นายชางโยธา 5 ทม. สุราษฏรธานี เมือง สุราษฎรธานี
27 ร.ต. เสถียร เขมขัน หน.สวนโยธา 5 อบต. แมคํามี หนองมวงไข แพร
28 นาย อนันต นัยต๊ิบ นายชางโยธา 2 ทต. บานตา ขุนตาล เชียงราย

อปท. อําเภอ จังหวัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2
รุนที่ 19 ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน  พ.ศ. 2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสรางขั้นสูง  (Advance AutoCAD):เขียนแบบ Auto Lisp

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



29 นาย อํานาจ หินชัยภูมิ นายชางโยธา 2 อบต. เซิม โพนพิสัย หนองคาย
30 นาย อภิวิชญ สักการเวช นายชางโยธา 2 ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ


