








ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
1 นส. เกษแกว หมื่นวงศ หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. กระเฌอ เมือง ฉะเชิงเทรา
2 นาย เดชฤทธ์ิ สิมศิริ หัวหนาสํานักปลัด 6 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
3 นส. เดือนฉาย กลางราช เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 อบต. หนองแวง วัฒนานคร สระแกว
4 นาย ไพรัช ดวงแกว ปลัดเทศบาล 4 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
5 นาง ภาวนีิ อนุจารีวัฒ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
6 นาย มณเทียร ศรีทอง ปลัด อบต. 5 อบต. สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

7 นส. มณีวรรณ ชีนาวงษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สีกาย เมือง หนองคาย
8 นาง มาลี พัฒนการคา เจาพนักงานการเงินฯ 4 ทต. ลุกดู ทัพทัน อุทัยธานี
9 นาย เมธานินท นุมนิ่ม ชางไฟฟา 3 ทต. โพธ์ิประทับชาง โพธ์ิประทับชาง พิจิตร
10 นส. รัตติยา กิมฮู บุคลากร 6 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
11 นาง ราตรี เฉลิมวัฒน อบต. งิ้วราย เมือง ลพบุรี
12 นส. ราตรี กอบทองสุข จนท.พัสดุ 1 ทต. หนองบัววง กิ่ง อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
13 นาย ศิริชัย ศักดี หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. งิ้วราย เมือง ลพบุรี
14 นส. วัชรินทร เพียรล้ํา หัวหนากองคลัง ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
15 นาง วิชชุณา สวัสดิ์วงษ หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. บานตอง เซกา หนองคาย
16 นส. ศิริรัตน อินทะมาตย จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
17 นส. สมทรง พิมพา คนงานท่ัวไป อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
18 นาย สมพงษ สิงหนาถ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. โพธ์ิประทับชาง โพธ์ิประทับชาง พิจิตร
19 นาง สุดารัตน นอยหลา หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. เทพนิมิต โปงน้ํารอน จันทบุรี
20 นาง สุนทรี ถ่ัวทอง จพง.ธุรการ 6 ทต. สองพี่นอง สองพี่นอง สุพรรณบุรี
21 นาง สุมณฑา พรมสาร รองปลัดเทศบาล 6 ทต. สบกอน เชียงกลาง นาน
22 นาง สุรียพร บุญสราง หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
23 นาง อรนุช พงษ บุคลากร 6 ทต. สองพี่นอง สองพี่นอง สุพรรณบุรี
24 นาย อรุณ ธนสิทธ์ิสวัสดิ์ นโยบายและแผน 3 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
25 นส. อารมณ ชัยมี หัวหนางานพัสดุ 3 อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2547
รุนท่ี 17  ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณ (Spread Sheet)
อปท.ช่ือ - สกุล



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
26 นส. การะเกด วินัยพานิช หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี
27 นาง เนาวรัตน ธรรมวรางกูร บัญชี 6 ทต. ลําดวน เมือง สระแกว
28 นส. เพ็ญศรี โคตะวินนท จนท.การเงินและบัญชี อบต. ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
29 นาง มาลี บุตรพินธุ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
30 นาง รจนา ละกะเต็ม หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. เชียงกลม ปากชม เลย
31 นส. รวิวรรณ ไชยเมืองเลน หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. หนองปลัง เมือง กําแพงเพชร
32 นาง ระวีวรรณ เชฏฐกุล นักบริหารงานทั่วไป 6 ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม
33 นาง รุงเพชร เรือนทอง หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ
34 นส. วนิดา อุสนีย จนท.ธุรการ 1 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
35 นาง วัชรา ปนขาว จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ
36 นาย วัฒนพงษ สนใจ จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร
37 นาย วินัย ก่ิงโคกกรวด หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. ปากขาวสาร เมือง สระบุรี
38 นาง ศรีวรรณ สุปนนะ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 3 ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพนู
39 นส. ศศิวิมล ศรีคงเพชร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หินโงม เมือง หนองคาย
40 นาง สมใจ สุทธิสิทธ์ิ จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

41 นาง สมสมร เคาเจริญ หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. เกาะแกว โคกสําโรง ลพบุรี
42 นาย สราวุธ ถาพร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานใหม เมือง ปทุมธานี
43 นาย สําราญ สุหลงกูด หัวหนาสวนโยธา 40 อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
44 นส. สุจินดา เสาสูง นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. บรีรัมย เมือง บุรีรัมย
45 นส. สุธณัฐา แสงอุทัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
46 นาง สุมาลี โปฏกรัตน เจาพนักงานธุรการ 6 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
47 นาง สุรีย สําลีออน จพง.ธุรการ 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
48 นาง สุวรรณี แสงพรหม หัวหนาสวนการคลัง 3 อบต. ชากโดน แกลง ระยอง
49 นาย สุฬานุมาศ อนุทรีจันทร หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา
50 นส. อภิญญา อยูเจริญ จพง.ธุรการ 2 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
51 นาง อรอุมา พิศนอก จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
52 นาง อัญชลี ธิกาศ จพง.พัสดุ - ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพนู
53 นส. อาริยา จันทรจวง หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
54 นส. อุบล พรหมดํา หัวหนาสวนการคลัง 2 อบต. ถนน มายอ ปตตานี
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55 นาง ธนภรณ อามาตย หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. ถืมตอง เมืองนาน นาน
56 นาย นิธินันท ขวัญแกว (เจาหนาท่ีบริหารการเงนิ/ 5 อบต. ทานาว ภูเพียง นาน
57 นาย นิพนธ เรืองรอง จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. พรหมสวัสดิ์ พะยุห ศรีสะเกษ
58 นาง นิรมล จําปาหอม เจาพนักงานธุรการ 4 ทต. สังขะ สังขะ สุรินทร
59 นาง ประกาพันธ สุธรรมแปง จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. สังขะ สังขะ สุรินทร
60 นาง รัตติภรณ มหานิล และบัญชี 5 อบต. ฝายแกว ภูเพียง นาน
61 นาง ลังษคณา ศรีสิทธ์ิ จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
62 นส. วลีรัตน ชมภูมิ่ง หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. นาจักร เมืองแพร แพร
63 นาย วัชรินทร ชํานิจ จพง.จัดเก็บรายได 4 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
64 นส. วันทนี จงเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
65 นส. วิดาวรรณ เฮเลย ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. สําเภาลูน บัวเชด สุรินทร
66 นาย วินัย สาวิสิทธ์ิ หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. บานจันทร บานดุง อุดรธานี
67 นาย ศราวุธ กุล เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1 ทต. ปากชม ปากชม เลย
68 นาง ศรีวรรณ เจริญเดช จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
69 นส. ศศิภา ไชยนันท หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
70 นาง ศิริวรรณ เนืองอนันต จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. โพธ์ิศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
71 จ.ส.ต. ศุภกานต จันทรตรี ปลัด อบต. 5 อบต. คีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
72 นาย สมจิต กลับโก จนท.สันทนาการ 3 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
73 นส. สุนทรี จันทรทอง หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. สระโบสถ สระโบสถ ลพบุรี
74 นาง สุพัฒชา มั่นคง จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. เขาขลุง บานโปง ราชบุรี
75 นาง สุภาภรณ โคตรบรรเทา หัวหนาสวนการคลัง อบต. สระใคร สระใคร หนองคาย
76 นาง สุรียพร ทิพยอักษร จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
77 นส. สุวรรณี กฤษฎารักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม
78 นาง หนูเล้ียง บุญยงค จนท.จัดเก็บรายได อบต. นาเลิน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
79 นาง อติพร แนนหนา จนท.การเงินและบัญชี อบต. ทุงขนาน สอยดาว จันทบุรี
80 นาง อรอุรา อิ่มรัตนพันธ จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ดอนกระเบ้ือง บานโปง ราชบุรี
81 นาง อริยา ตรงกรณ หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
82 นส. วรรณ ประดิษฐรา จนท.การเงินและบัญชี อบต. ตะลุง เมือง ลพบุรี
83 นาง อุนเรือน สีหะวงษ หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. บานไร หลมสัก เพชรบูรณ
84 นส. สุวารี เหิมขุนทด จพง.การเงินและบัญชี 6 อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย
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85 นาง ชมภูนุช กอนชัยเสริฐ จพง.ธุรการ 4 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
86 นาย ธีระชัย ดีแสน นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
87 นาง นวลมณี เหลากุนฑา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
88 นาง พรสุดา โคตรชา นักวิชาการพัสดุ 6 ว อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
89 นาย พิชัย พันธุศิริ นิติกร 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
90 นาง พิศมัย อาจพินิจ จพง.ธุรการ 4 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
91 นส. ภัทรสิริ โคบุตรี จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
92 นาง มลิวรรณ สมสาย จพง.การเงินและบัญชี ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
93 นาย ย่ิงยงค ราชวงศ หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. โพธ์ิหมากแขง บึงโขงหลง หนองคาย
94 นาย รถ ศรีสุราช สัตวแพทย 5 ทต. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
95 นาย ราเชนทร สีสุข จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
96 นาง วรรณา มากยก จพง.จัดเก็บรายได 3 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
97 นส. วิลาวรรณ บริบูรณ จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี
98 นาย วิสิทธ์ิ จันทร ชางโยธา 5 ทต. นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
99 นาย วิสูตร เสือเงิน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค
100 นาย แวมามะ แวหะมะ หัวหนาสวนการคลัง อบต. บาราเฮาะ เมือง ปตตานี
101 นาย ศักดิ์ชัย พูลทรัพย จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค
102 นาง ศิริพร ประดาพล จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
103 นาง ศิริวรรณ ตระกูลเสถียร จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ดอนตะหนนิ บัวใหญ นครราชสีมา
104 นาย สมชาย มูลไทย นักบริหารงานชาง 4 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
105 นาง สวาสดิ์ ใจสุวรรณ จนท.ธุรการ อบต. นาเกียน อมกอย เชียงใหม
106 นาย สันติ ศรีสุทัศน หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ
107 นส. สาลี พงศาปาน เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 4 ทต. นาโยงเหนือ โยง ตรัง
108 นาย สุทธี บุญเอก จพง.ปองกันและบรรเทาฯ 5 ทต. วังกรด เมือง พิจิตร
109 นาย สุพรรณ ศรีปตเนตร จนท. บริหารงานชาง 3 อบต. สะเดาใหญ ขุขันธ ศรีสะเกษ
110 นส. สุพัตรา รูปเล็ก พนักงานจัดเก็บรายได - อบต. ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
111 นส. สุภาษิต จําวงศ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน

อปท.ช่ือ - สกุล



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
1 นส. ชไมพร เรืองแกว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กาหลง ควนกาหลง สตูล
2 นาย ณัฐชัย แสวงบุญ ปลัดเทศบาล 6 ทต. มหาพรามหมณ บางบาล พระนครศรีอยุธยา

3 นส. ณัฐนฌา ขุนเพชรแกว และแผน 3 อบต. สระ เชียงมวน พะเยา
4 นส. ดาราพร แกวสุวรรณ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
5 นาย ธนภัทร ไพโรจน ชางโยธา 3 ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร
6 นาง ลักษณ กุลชา เจาหนาท่ีธุรการ 2 อบต. วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
7 นส. นกนอย ชอนแกว เจาหนาท่ีธุรการ 1 ทต. ลาดชะโด ผักไห พระนครศรีอยุธยา

8 นาย นภดล บุระตะ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 2 ทต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
9 นาย นําชัย ปุริโสตะโย เจาพนักงานธุรการ 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
10 นาย บุญธรรม เถาวัลย ขอมูล ทต. ลุกดู ทัพทัน อุทัยธานี
11 นส. บุพชาติ ชางเสวก ปลัดอบต. 5 อบต. ปากจัน่ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

12 นส. บุษกร เอี่ยมเกิด จพง.ธุรการ 3 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
13 นาง เบญจมาศ วงศสถิตจิรกาล บุคลากร 5 ทต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี
14 นาง ประไพ เจริญมาย จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
15 นาง ปรียานันท เกาเอี้ยน นักการฝายการศึกษา ทต. ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
16 นส. ผกามาศ อุนอกพันธุ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 5 อบต. คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

17 นาง พัชราภรณ มาชัยยะ ปลัด อบต. 4 อบต. ไรออย พิชัย อุตรดิตถ
18 นาย พิเชษฐ พุทธา นายชางเคร่ืองกล 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
19 นาง ภาวนีิ อนุจารีวัฒ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
20 นาย ภูษา อริยานุวัฒน จนท.ทะเบียน 4 ทต. หนองกรวด ดานขุนทด นครราชสีมา
21 นาง มาลี วิริยะพงศ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 4 ทต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
22 นาง ยุพา แสงแกว จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ลําภูรา หายยอด ตรัง
23 นาง รจนา ศรีรุวัฒน หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

24 นาง รสสุคนธ กลัดสําเนียง เจาหนาท่ีธุรการ 3 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
25 นาย ฤทธิรงค มวงทิม หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี
26 นส. ลําลอง กาศชัยการ จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. ลุกดู ทัพทัน อุทัยธานี
27 นาง วนารี คุมหุน นักบริหารงานเทศบาล 6 ทต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
28 นาย วรพงษ หงษหนึ่ง ชางโยธา 3 ทต. รองกวาง รองกวาง แพร
29 นส. วรรณพร โถคนิตย เจาพนักงานธุรการ 2 อบต. หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
30 นาง วัชรี ขวัญทองย้ิม เจาพนักงานพัสดุ 4 ทต. ลําภูรา หวยยอด ตรัง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2547
รุนท่ี 18  ระหวางวันท่ี 6 - 10  กันยายน 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office)
ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
31 นาง กรรณิการ สรรเสริญ นักบริหารงานคลัง 4 อบต. ปะอาว เมือง อุบลราชธานี
32 นส. กันยา ดินแดง ปลัด อบต. 6 อบต. ดอนลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา

33 นาย กาน ทิพวรรณ ปลัดเทศบาล 6 ทต. สวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี
34 นส. เกวลี ฤทธิศาสตร เจาพนักงานธุรการ 4 อบต. บางหญาแพรก เมือง สมุทรสาคร
35 นาง ขวัญธิชา พันธษา หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
36 นาง คะนึง สุงธยารักษ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
37 นส. จรรยา ชาญวิชัย หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
38 นส. เจนจิรา บํารุงแควน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
39 นาง เจียรนัยต ริยาพันธ จนท.จัดเก็บรายได อบต. ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช
40 นาย ชัยชาญ ธนทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. นาโพธ์ิ กุสุมาลย สกลนคร
41 นส. ฐิตวันต สุวรรณชัย นายชางโยธา 4 อบต. บางหญาแพรก เมือง สมุทรสาคร
42 นส. ณัฐิยา จันทรนิ่ม นายชางโยธา 3 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
43 นาง เตือนใจ ลนเหลือ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
44 วาท่ี ร.ต. ทรงสวัสดิ์ ไชยเสริฐ นายชางเคร่ืองกล 6 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
45 นส. นันทพร ศิริพันธุ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
46 นาย นิคม จามนัฎ นายชางโยธา 5 อบต. บางหญาแพรก เมือง สมุทรสาคร
47 นาง นิดา จินาวงศ จพง.จัดเก็บรายได 6 ทต. รองกวาง รองกวาง แพร
48 นส. นิตยา รัตนตรัยวงศ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
49 นส. บรรจง แชมประเสริฐ ปลัด อบต. 5 อบต. หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา

50 นาย บาลี โมหะหมัด จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
51 นาย ประสิทธ์ิ หลอมประโคน เจาหนาท่ีธุรการ 4 ทต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
52 นส. วันเพ็ญ เล็กกระจาง เจาหนาท่ีธุรการ 3 อบต. คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

53 นาง สมคิด บัวงาม จนท.ธุรการ 3 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
54 นาย สมทบ ไศลชัย หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. กุดตุม เมือง ชัยภูมิ
55 นส. สุกัญญา สุขสุเกตุ บุคลากร 3 ทต. บางหลวง เมือง ปทุมธานี
56 นส. สุทาวรรณ เก็งสาริกิจ ขอมูล ทต. ลุกดู ทัพทัน อุทัยธานี
57 นาย สุนทร ทองกาสี นายชางเคร่ืองกล 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
58 นาง สุภาพร สุวิมลพันธุ ท่ัวไป 6 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
59 นส. เสาวนีย แซจิว นักบริหารงานทั่วไป 7 อบจ. สงขลา เมือง สงขลา
60 นาย อาฮาหมัด ดือราแม นิติกร 4 อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
61 นาย อุดม พิมพลี เจาพนักงานพัสดุ 2 อบต. หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
62 นาย เอกชัย พัฒฉิม ปลัด อบต. 6 อบต. หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

63 นาย โอฬาร ดีพุฒ นายชางโยธา 4 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
64 นาง กองแกว หลีกลัด นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. เพชรบุรี เมือง เพชรบุรี
65 นาย กําจัด พุทธขาว ปลัดอบต. 5 อบต. ดอนขวาง เมือง อุทัยธานี
66 นาง เกสร ยิมิสุโท หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
67 นส. ขวัญเรือน นํ้าเงิน เจาหนาท่ีธุรการ - อบต. บางกระเจา เมือง สมุทรสาคร
68 นาง เขมวรรณ พิทักษา จพง.ธุรการ 2 อบต. ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
69 นาง จรูญ กิตติตระกูล จพง.สุขาภิบาล 3 ทต. ศรีเชียงใหม ศรีเชียงใหม หนองคาย
70 นาง จันทนา วัณโณ ปลัด อบต. 5 อบต. แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
71 นาง จินดา คําเสม จนท.ธุรการ อบต. แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
72 นาง จิราภรณ จันทรปุม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
73 นาง ปรียา บุตรชา จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. รองกวาง รองกวาง แพร
74 นส. ปลันตรี สมเปง นายชางโยธา 5 ทต. ทาเดื่อ ดอยเตา เชียงใหม
75 นาง พจนีย สุวรรณราช หัวหนาสวนการคลัง 2 อบต. หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
76 นาย พรเทวัญ เทียนแท นายชางโยธา 6 อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
77 นาง พิสมัย พลศรี เจาหนาท่ีธุรการ 3 อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
78 นาง มณฑา บุญเกิด เจาหนาท่ีธุรการ 5 ทม. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
79 นาง รสสุคนธ แกรงประยูร นักการ อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
80 นาย วรวุฒิ พูลออน ปลัดอบต. 5 อบต. นาดวง นาดวง เลย
81 นาย วสันต ดวงศรี ปลัด อบต. 5 อบต. หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ
82 นาย วัชระ ศักดิ์แสง นายชางเคร่ืองกล 6 อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
83 นาย วิวัฒน วีระพันธ นายชางโยธา 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
84 นาย สมพจน หมื่นโอง หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. หวยโรง รองกวาง แพร
85 นาย สวัสดิ์ กันจรัตน ปลัด อบต. 4 อบต. บานจา บางระจนั สิงหบุรี
86 นาย สายัณห หวังวีระ นายก อบต. - อบต. บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา

87 นาย สุชาติ จํารัส จนท.บริหารงานการเงินฯ 3 อบต. นาอนิ พิชัย อุตรดิตถ
88 นส. สุวรรณา ไกรแกว เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบต. กาลูปง รามนั ยะลา
89 นส. อนงคนาถ จูมพระบุตร จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
90 นาย อนันท จันทรดํา นายชางเคร่ืองกล 5 อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
91 นส. อนามิกา บึงน้ําใส เจาหนาท่ีธุรการ - อบต. พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
92 นาง อมรรัตน ราชประสิทธ์ิ จนท.ธุรการ 1 ทต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร
93 นาง อัญชลี บุตรธาจารย เจาหนาท่ีธุรการ อบต. ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
94 นส. อัมพร ภูแกว เจาหนาท่ีธุรการ 2 อบต. พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
95 นาย อํานวย สุวะมาศ นายก อบต. อบต. ไรนอย เมือง อุบลราชธานี
96 นาย โอรส ปะกาถา จพง.การเงินฯ 3 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
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97 นาย อลงกรณ สามนคร ปลัดอบต. 4 อบต. บางตะบูน บานแหลม เพชรบุรี
98 นส. ขนิษฐา ปตถาพงษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ถํ้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
99 นาง คําสอน แปงทรัพย หน.สวนการคลัง 5 อบต. ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ
100 นส. จินตศุจี โคงสูงเนนิ เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
101 นส. จุรี มุขเพ็ชร เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
102 นส. จุไลลักษณ ศรีสิทธ์ิ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แพงใหญ ก่ิง อ.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
103 นส. ชอผกา ศรีภิรมย นวช.สุขาภิบาล 5 ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
104 นาย เดชฤทธ์ิ สิมศิริ หัวหนาสํานักปลัด 6 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
105 นาง ทัศนีย ย่ิงเหมาะ หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
106 นาย เทพฤทธ์ิ ทารัตน พนักงานขับรถดับเพลิง ทต. แมใจ แมใจ พะเยา
107 นาย เทอดศักดิ์ สงวนธรรม จนท.ธุรการ 3 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
108 นาง นลินทิพย ทิพจินดา เจาหนาท่ีธุรการ 2 อบต. หนองละลอก บานคาย ระยอง
109 นส. นันทวัน แจมขาว ปลัด อบต. 5 อบต. ทาชาง เมือง นครนายก
110 นาย นิคม พันธุเจริญ รองปลัดเทศบาล 6 ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
111 นาง นุจรี แตงออน จนท.ธุรการ 2 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
112  นาง นุชจรินทร พิลาวรรณ จพง.ธุรการ 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
113 นาง บังอร ปญจะธา หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. ทาชาง เมือง นครนายก
114 นาง บุญช้ิน ตังชัยภูมิ หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ
115 นส. พนาทิพย นาคาประสิทธ์ิ เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 3 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
116 นาง พรนิภา ควรอาจ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย
117 นาง พิศดู วงษอยู จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง
118 นส. เพ็ญศรี คําฉิม จนท.ธุรการ 3 อบต. ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
119 นส. พิพัฒน อมรพิชิต ปลัดอบต. 5 อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม
120 นาง มณี ชํานาญไพร เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบต. ละหาร ปลวกแดง ระยอง
121 รท. มนตรี จั่นศิริ ปลัด อบต. อบต. ดงละคร เมือง นครนายก
122 นาง มาลาศิลป ศิริภูมิ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
123 นส. ยุพดี กันสุก หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี
124 นส. ยุพา ศิริพัฒนกุล เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 3 อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง
125 นส. ยุภาวดี ศรีชาหลวง จนท.ธุรการ อบต. ปาแฝด พรเจริญ หนองคาย
126 นาง สุนทรีย ศรีวงศชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยบง เมือง ชัยภูมิ
127 นาง สุภารัตน แดงใส หน.สวนการคลัง 5 อบต. โคกสูง เมือง ชัยภูมิ
128 นาง สุริชา เขียวรอง จนท.ธุรการ 4 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
129 นาง เสาวนีย หาญเจริญ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ถํ้าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
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1 นาย กัมปนาท นุมหอม นายชางโยธา 3 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
2 นาย เกรียงศักดิ์ สงฤทธ์ิ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. อางทอง ศรีครินทร พัทลุง
3 นาย จักรี บุญวงษ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สองพี่นอง ทาใหม จันทบุรี
4 นาย จิรวัฒน ศรีสันต หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ไผโทน รองกวาง แพร
5 นาย ฉัตรชัย ภัทรพงศพันธ ชางโยธา 1 ทต. คอกชาง ธารโต ยะลา
6 นาง ชนิกา พุทธโคตร จนท.การเงินและบัญชี - อบต. พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
7 นาย ชาติวันชัย สุขศรี เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 4 อบต. ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
8 นาย ไชยยันต รมซาย นายชางโยธา 5 ทต. ซําสูง ซําสูง ขอนแกน
9 นาย ทรงศักดิ์ พลายเพลิด นายชางโยธา 4 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
10 นาย ธนภูมิ โถสุวรรณ หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
11 นาย ธนวัฒน เทียนประชา เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 4 อบต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
12 นาย ธนัธ ไชยเทพ นายชางโยธา 5 ทม. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม
13 นาย นพพร นิลภู นายชางเขียนแบบ 5 อบจ. สงขลา เมือง สงขลา
14 นาย บุญธรรม ชวนพานิช หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. บานหมอ เมือง เพชรบุรี
15 นาย ประกิต ทองเทศ นายชางโยธา 2 อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
16 นาย ประสิทธ์ิชัย สุขมณี หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. วังเพลิง โคกสําโรง ลพบุรี
17 นาย ประหยัด เรือนปรางค นายชางโยธา 6 อบจ. ลําปาง เมือง ลําปาง
18 นาย พงษพัฒน สุสมบูรณ นายชางโยธา 3 อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี
19 นาย พัฒนชัย สีนอเพีย นายชางโยธา 5 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
20 ว เพ็ญนภา หลาจันทรดา หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
21 นส. ภัทริยา วรมาลี จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
22 ว ลัดดาวัลย ลูกบัว หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
23 นส. วรนุช โคตรมหา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองบัวใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
24 นาย วันยุทธ เหล็กกลา วิศวกร 4 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
25 นาย วันยุทธ เหล็กกลา วิศวกร 4 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
26 นาย วิทยา จําปาแขม นายชางโยธา 6 อบจ. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
27 นาย วินัย ก่ิงโคกกรวด หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. ปากขาวสาร เมือง สระบุรี
28 นาย วีระชัย ศรีวิริยะจันทร วิศวกรโยธา 7 อบจ. สงขลา เมือง สงขลา
29 นาย สมเพชร กะรัตน หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ปากลาง ปว นาน
30 นาย เสรี สีสม จนท.ธุรการ 4 ทต. กองดิน แกลง ระยอง
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31 นาย กฤษดา ศิลประเสริฐ นายชางโยธา 6 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
32 นาย กันภัย รอดเนียม เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 4 อบต. กาหลง ควนกาหลง สตูล
33 นาย เจริญ รัตนมาลัย วิศวกรโยธา 5 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
34 นาย เจษฎา แซอึ้ง หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. หวยน้ําขาว คลองทอม กระบ่ี
35 นาย เฉลิมพล อําพันพิศุทธ์ิ เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 2 อบต. เมืองหงส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
36 นาย ชูศักดิ์ สงเกิด หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. เขาพัง บานตาขนุ สุราษฎรธานี
37 นาย ไชยยันต เสวกพยัคฆ หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. น้ํารอบ ลานสัก อุทัยธานี
38 นาง ปราณี แขนรัมย เจาพนักงานพัสดุ 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
39 นาย มณเฑียร ถาโถม หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. เวียงตา ลอง แพร
40 นาย มานะ ไทยรัตน นายชางโยธา 6 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
41 นาง รัชณี กลับรอด หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. วัดจันทร สทิงพระ สงขลา
42 นาย ละเอียด วิมาละ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. แมสาคร เวียงสา นาน
43 นาย วสันต พโหมศาสตร เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 4 อบต. หนองหนาม เมือง ลําพนู
44 นาย วินัย มั่นใจ ชางโยธา 4 ทต. จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
45 นาย สมพงษ จันทรทรัพย หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. แกงเส้ียน เมือง กาญจนบุรี
46 นาย สมพงษ จันทรทรัพย หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. แกงเส้ียน เมือง กาญจนบุรี
47 นาย สมภาร ทองใบ หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
48 นาย สมศักดิ์ รุงเรือง นายชางโยธา 6 ทต. ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง
49 นาย สัมฤทธ์ิ คุยเจริญ นายชางโยธา 6 อบต. บานใหม เมือง ปทุมธานี
50 นาย อัฐวิศว พิทยาวัฒน หัวหนากองชาง 6 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
51 นาย ดุสิต ชูโตศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
52 นาย ยุวบูรณ ศักดิ์สม นายชางโยธา 5 ทน. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
53 นาย วิวัฒน เหลาคันธาร นายชางโยธา 2 ทต. แวง โพนทอง รอยเอ็ด
54 นาย สมพร มิ่งแกว สถาปนิก 4 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
55 นาย ปฐพล ศรีสวัสดิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
56 นาย วิมาน ฐานวิเศษ หน.สวนโยธา 5 อบต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
57 นาย ศิริศักดิ์ ทีภูเขียว หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
58 นาย ประยูร ขําภูเขียว หน.สวนโยธา 5 อบต. ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
59 นาย พิรุณ คงปราบ หน.สวนโยธา 5 อบต. นาเหลา นาวัง หนองบัวลําภู
60 นาย นิวัฒน จองไชยภูมิ หน.สวนโยธา 5 อบต. เทศคีรี นาวัง หนองบัวลําภู
61 นาย ชาติชาย แกวมาตย หน.สวนโยธา 5 อบต. วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู
62 นาย ธีระพล โนนเปลือย หน.สวนโยธา 5 อบต. วังปลาปอม นาวัง หนองบัวลําภู
63 นาย วรุตม โพธประสิทธ์ิ วิศวกรโยธา 5 อบจ. ราชบุรี เมือง ราชบุรี

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
64 นาย ธรณิศ นกะพันธุ นายชางโยธา 6 อบจ. ราชบุรี เมือง ราชบุรี
65 นาย อลงกรณ พันธุเดชา หน.สวนโยธา 5 อบต. นาขา เมือง อุดรธานี
66 นาย สุวัฒน เล็กศิริรมย หน.สวนโยธา 5 อบต. เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
1 นาย กันตภณ นิยมไทย เจาพนักงานท่ัวไป 4 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
2 นาย กิตติศักดิ์ โลจันติ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 3 ทต. แมใจ แมใจ พะเยา
3 นาย ฉัตรชัย ภัทรพงศพันธ ชางโยธา 1 ทต. คอกชาง ธารโต ยะลา
4 นาย ชาญณรงค ยกฤทธ์ิ หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. เขาพระ เมือง นครนายก
5 นาย ทศพร ธรรมมาลัย จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. บานใหญ เมือง นครนายก
6 นาย พรชัย คําเกิด นักบริหารงานชาง 7 อบจ. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
7 นาง สมหญิง พากเพียร จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. โคกกลอย ตะก่ัวทุง พังงา
8 นาย อุปชฌาย ทวีมนูญ นายชางโยธา 5 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
9 ว ทัศวรรณ นิลบดี หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
10 นส. กัญญรัตน สายแวว จนท.การเงินและบัญชี อบต. หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
11 ว กานดา เพชรวา เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4 อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
12 ว เกศณี บุญรุง นวช.การเงินและบัญชี 4 อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
13 นาย เกษมสันต คงแสนคํา ปลัดเทศบาล 6 ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
14 นาย โกศล วิเซีย ปลัด อบต. 4 อบต. กุดตุม เมือง ชัยภูมิ
15 นาง จันทิมา หลอปรีชากุล บุคลากร 3 ทต. สะบายอย สะบายอย สงขลา
16 นาง จิตตนันท ไมตรีจิตร เจาพนักงานท่ัวไป 5 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
17 นาย จิรายุทธ ยิ้มละมัย ทะเบียนและบัตร 3 ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร
18 นาง จุไรลักษณ เอี่ยมวุฒิ เจาหนาท่ีธุรการ 5 ทต. มหาพราหมณ บางบาล า
19 นาย ฉัตรชัย เพชรวิชิต เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1 ทต. กุดหวา กุฉินารายณ กาฬสินธุ
20 ว ชนาธิป กระทง เจาหนาท่ีพัสดุ 1 อบต. นาไรหลวง สองแคว นาน
21 นส. ชมภูนุช อุตยะราช จนท.พัสดุ 1 อบต. บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
22 นาง ทัศนีย คงประเสริฐ เจาหนาท่ีธุรการ 5 ทม. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
23 นาง นุชนาถ น่ิมดํา เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4 อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
24 นส. เนืองนิตย ตุละ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ถนน มายอ ปตตานี
25 พ.จ.อ. ปรีชา บุษดี นักบริหารงานเทศบาล 6 ทต. กุดหวา กุฉินารายณ กาฬสินธุ
26 นาย ภูษิต เมฆนิติกุล หัวหนาสวนโยธา 6 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
27 นาย มงคล ชุมทอง นักบรหารงานชาง 7 อบจ. สงขลา เมือง สงขลา
28 นาง มุทิตา คลายพงษ จนท.บันทึกขอมูล 4 ทต. สองพี่นอง สองพี่นอง สุพรรณบุรี
29 นส. ระเบียบ ปมวงศ จพง.ธุรการ 2 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
30 นาง รัตละภี นพขํา จพง.ธุรการ 4 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี

ช่ือ - สกุล อปท.

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2547
รุนท่ี 18  ระหวางวันท่ี 6 - 10  กันยายน 2547

หลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) Network + Hardware



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
31 นาง กรรณิกา ปางสิลาศ ปลัด อบต. 5 อบต. ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทร
32 ว ชลธิชา วรจะลัย เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบจ. เมืองนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
33 นาย ตนตะวนั ทองภักดี ปลัด อบต. อบต. บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
34 ว น้ําฝน มณีศรี ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ - อบต. นาพึง นาแหว เลย
35 นาย บุญเรือง ลุนดาพร จพง.ธุรการ 5 ทต. หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุ
36 ว บุษบา ภักดีมี บัญชี อบต. นาดวง นาดวง เลย
37 นาง ละมุล เนื่องสุข บัญชี 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
38 ว ลําจวน นุสรณ จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
39 นาย วรรณพร ภูมิไถล เจาหนาท่ีธุรการ 3 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
40 นส. วรรณิดา ธรรมบุญเปง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
41 นาง ศุภลักษณ จิตราวุช จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
42 นาย สถาพร แพทยกิจ วิศวกรเครื่องกล 6 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
43 นาย สรรเพชญ กุลวิจิตร จนท.บริหารงานทั่วไป 7 อบจ. สงขลา เมือง สงขลา
44 นาย สุรัตนชัย กุล นักบริหารงานชาง 6 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
45 นาง สุวารี ชาวไทย เจาหนาท่ีธุรการ 5 ทม. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
46 นาย หนูรถ ดวงมาลี นโยบายและแผน 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
47 นส. อรทัย จันทรสุริยะ จนท.จัดเก็บรายได 2 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
48 นาง อรอนงค รังวิเศษ หน.งานการเงินและบัญชี 5 ทต. หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม
49 นาย อรุณ ธนสิทธิสวัสดิ์ และแผน 3 ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
50 นาง อารยา เบ็ญจพันธ จพง.พัสดุ 5 ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร

หมายเหตุ  รายงานตัววันแรกของการฝกอบรมระหวางเวลา 08.00 - 10.00 น.

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
1 นาย กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
2 นาย กฤษฎา วงษระวัง หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. เขารวก ลําสนธิ ลพบุรี
3 นาย กฤษดา ศิลประเสริฐ นายชางโยธา 6 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
4 นาย กิตติศักดิ์ สุมานิตย ชางโยธา 4 ทม. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
5 นาย โกมล บุญญพาพงศ หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. หินดาล หวยแถลง นครราชศรีมา
6 นาย คมกฤช แกวเกตุ นายชางโยธา 5 ทม. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
7 นาย จตุพร มนัสศิลา นายชางโยธา 3 ทต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
8 นาย จักริน ทอสุวรรณ นายชางโยธา 5 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
9 นาย เจริญ รัตนมาลัย วิศวกรโยธา 5 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
10 นาย เจษฎา แซอึ้ง หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. หวยน้ําขาว คลองทอม กระบ่ี
11 นาย ชวลิต กลอมจิตต จนท.จัดเก็บรายได 5 ทม. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
12 นาย ชัย ชมเปนสุข นายชางโยธา 6 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
13 นาย ณัฐกิตต์ิ เหลาพรม หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. ปาแฝก พรเจริญ หนองคาย
14 นาย ภาคภูมิ ยอดกิตติ ชางโยธา 1 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
15 นาย เมธา ไชยวงษฝน หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ
16 นาย ยงยุทธ ริมสกุล ชางโยธา 1 อบต. ปายุบใน วังจันทร ระยอง
17 นาย รุงโรจน ชวยชู หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. สะตอน สอยดาว จันทบุรี
18 นาย วัฒนา กวาวสิบสาม หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. นํ้ารัด หนองมวงไข แพร
19 ร.ต. วันชัย ศรีลาศักดิ์ หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร
20 นาย วิชวรรต สายบุงคลา นายชางโยธา 4 ทต. บัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ
21 นาย วีรชน แดนโพธ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. วรนคร ปว นาน
22 นาย สมธยา ตระกูลรัมย นายชางโยธา 2 อบต. สระขวัญ เมือง สระแกว
23 นาย สมปอง พงษภมร หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. โกงธนู เมือง ลพบุรี
24 นาย สราวุธ อภัย นายชางโยธา 4 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
25 ร.ต. เสถียร เขมขน หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. แมคํามี หนองมวงไข แพร
26 นาย อดิศร รัตนาคม หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. วังหวา ตะพานหิน พิจิตร
27 นาย อดุลย มะนี นายชางโยธา 6 ทต. เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี
28 นาย อภิชาต แกวศรี นายชางโยธา 2 อบต. โคกปฆอง เมือง สระแกว
29 นาย อภิเดช อินตะวิชัย นายชางโยธา 5 ทต. ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2547
รุนท่ี 19 ระหวางวันท่ี 13 - 17 กันยายน 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)
ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
30 นาย ณัฐนนท ผัดแสน ชางโยธา 3 ทต. ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย
31 นาย ตรีเพชร ธีรรัตนศิวกุล ปลัด อบต. 5 อบต. โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว
32 นาย ทรงวุฒิ ชมนาวัง หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
33 นาย ทวีศักดิ์ รัตนอักษรศิลป นายชางโยธา 6 ทม. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
34 นาย ธวัชชัย เชียงคํา นายชางโยธา 2 ทต ปากคาด ปากคาด หนองคาย
35 นาย นคร บัวพา เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 2 อบต. หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
36 นาย นรินทร รักฉายา นายชางโยธา 5 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
37 นาย นิรพัฒน เลขพลการ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
38 นาย นิรุจ กุลพิมล หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. หลุมคา แกงครอ ชัยภูมิ
39 นาย นิวัติ จินาพร หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. แพงใหญ ก่ิง อ.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
40 นาย บรรจง อาดํา สถาปนิก 6 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
41 นาย บุญชอบ จรจังหรีด นายชางโยธา 3 ทต. หนองบัววง กิ่ง อ.ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
42 นาย ปฏิวัตร หลักทอง นายชางโยธา 6 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
43 นาย ประชุม โพธ์ิทักษิณ นายชางโยธา 6 อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
44 นาย ประดิษฐ ศรีหนาจ หัวหนาสวนโยธา 2 อบต. นาคําใหญ เข่ืองใน อุบลราชธานี
45 นาย ประมูล แอนุย และกอสราง 6 ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
46 นาย ปราโมทย หัตถบูรณ นายชางโยธา 6 อบจ. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
47 นาย มงคล เรือนแกว หัวกนาสวนโยธา 4 อบต. แมแรง ปาซาง ลําพูน
48 นส. รวีวรรณ ภักดีกลาง หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร
49 นาย ราชัน ทองชมภู นายชางโยธา 2 อบต. บานถอน ทาบอ หนองคาย
50 นาย วันชัย วาทศิลป นายชางโยธา 6 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
51 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ พิทักษ นายชางโยธา 4 ทต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
52 นาย สมเกียรติ สุวรรณ นายชางโยธา 4 ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา
53 นาย สมถวิล นอยวนั นักบริหารงานชาง 6 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
54 นาย สมภพ ถิระโชติ นายชางเขียนแบบ 3 ทน. ยะลา เมือง ยะลา
55 นาย สมหมาย ขอพลูเฉลา นายชางโยธา 6 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
56 นาย สมหวัง มูลโพธ์ิทอง ผูชายชางโยธา อบต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
57 นาย สันทัด บุญมณี หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
58 นาย สิทธิชัย กางโหลน หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ล้ินฟา จตุรฯ รอยเอ็ด
59 นาย สุรศักดิ์ ปองโส ชางโยธา 1 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
60 นาย สุริยา เรืองแหล นายชางโยธา 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
61 นาย เสกสรร ภักดีวานิช หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. กรงปนัง ก่ิง อ.กรงปนัง ยะลา
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62 นาย กฤษดา กายสิทธ์ิ นายชางโยธา 3 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
63 นาย กิตกิพงษ คุณวงค จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สมปอย โนนดินแดง บุรีรัมย
64 นาย กิตติ ทรงพินิจ หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. ทะเลบก ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
65 นาย กิตติพงษ ยุงทอง หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. วังศาล วังโปง เพชรบูรณ
66 นาย เกรีงไกร แกวก่ิง ชางสํารวจ 3 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
67 นาย เกรียงไกร ใจวงศ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
68 นาย ขวัญชัย แสงแกว ชางโยธา 4 อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
69 นาย คํานวณ พรหมบุตร หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. จรัส บัวเชด สุรินทร
70 นาย คํานึง เจริญคุณ นายชางโยธา 3 ทต. ลาดใหญ เมือง ชัยภูมิ
71 นส. จารุภัทร ผลคํา เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 4 อบต. วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

72 นาย จิตติ ศรีสุวรรณ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
73 นาย จิรศักดิ์ อุปจักร ผูชวยชางโยธา อบต. ภูฟา บอเกลือ นาน
74 นาย จิรายุทธ แกวอําไพ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. กานเหลือง นางรอง บุรีรัมย
75 นาย จีรศักดิ์ สาหราย นายชางโยธา 4 ทต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
76 นาย ฉลองชัย ดวงสาย นายชางโยธา 4 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
77 นาย ชาญชัย เพ็งพล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
78 นาย เชาวลิตร ทองรักษ นายชางโยธา 4 ทต. วังไผ เมือง ชุมพร
79 นาย เชาววัชร ทัศนภิญโญ วิศวกรโยธา 3 อบต. เบิกไพร บานโปง ราชบุรี
80 นาย ไชยณรงค ทองหุย ผช.ชางโยธา อบต. เหนือ วังวิเศษ ตรัง
81 นส. ณัฐณิญญา ปรีชาชาญ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. คลองพลู เขคิชฌกูฏ จันทบุรี
82 นาย ณัฐดล สวัสดี วิศวกรโยธา 3 อบจ. เมืองนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
83 นาย ณัฐพร ไชยจักร ชางโยธา 5 ทต. หวยเกิ้ง กุมภวาป อุดรธานี
84 นาย ณัฐวุฒิ หอมหวล นายชางโยธา 2 ทต. เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
85 นาย ทนง จิตตะพันธ นายชางโยธา 4 ทต. โคกกลอย ตะก่ัวทุง พังงา
86 นาย ทองไทย กิตติทองศรี นายชางโยธา 6 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
87 นาย ธวัชชัย แมนปน นายชางโยธา 6 อบจ. ราชบุรี เมือง ราชบุรี
88 นาย ธานี หนูทวน นายชางโยธา 5 ทต. โพธ์ิประทับชาง โพธ์ิประทับชาง พิจิตร
89 นาย เสกสรร คําสุนี หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
90 นาย อนันต ชวงเจริญ นายชางโยธา 3 อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม
91 นาย อาคม ศิลปสิทธ์ิ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. แสนภูดาษ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
92 นาย อาคม ศรสูงเนนิ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ธงชัยเหนือ ปกธงชัย นครราชสีมา
93 นาย เอกราช ยีเส็น วิศวกร 3 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
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94 นาง กัลยารัตน เผนโผน หน.สวนโยธา 4 อบต. บานใหม มหาราช อยุธยา
95 นาย จิติพงษ หอมอม หน.สวนโยธา 5 อบต. เสมาใหญ บัวใหญ นครราชสีมา
96 นาย ณัฐกิตต์ิ เหลาพรม หน.สวนโยธา อบต. ปาแฝก พรเจริญ หนองคาย
97 นาย ธีระ รมพุดตาล นายชางโยธา 5 ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
98 นาย ธีระวัฒน นาคา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หินโงม เมือง หนองคาย
99 นาย ธีระศักดิ์ แสนโสม นายชางโยธา อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
100 นาย นรากร บุญอินทร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. วังทอง เมือง กําแพงเพชร
101 นาย นฤชา แกวสอาด หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. บางแกว บานแหลม เพชรบุรี
102 นาย นันทพล สะมะแอ จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. มาโมง สุคิริน นราธิวาส
103 นาย นิยม โพธิมาศ นายชางโยธา 3 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
104 นาง ประเดิม แตงออน นายชางเคร่ืองกล 5 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
105 นาย ปญญา สรอยสังวาลย หน.สวนโยธา 5 อบต. สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
106 นาย ปยะพงศ มั่นคง หน.สวนโยธา อบต. บานกวาง สูงเมน แพร
107 นาย พรชัย รินทรึก หน.สวนโยธา 5 อบต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
108 นาง ไพรัตน ทัศนศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาตูม เมือง มหาสารคาม
109 นาย มโนรส มีไชยา หน.สวนโยธา 5 อบต. สามขา กุฉินารายณ กาฬสินธุ
110 นาย วันชัย เดชคํา หน.สวนโยธา อบต. รองกาด สูงเมน แพร
111 นาย วิชิต ช่ืนนอก นายชางโยธา 2 อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย
112 นาย สาโรจน ชาวเมืองทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. ไรรถ ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
113 นาย สุนนท หนูแกว นายชางโยธา 3 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
114 นาย สุวรรณ สมจิตร หน.สวนโยธา 5 อบต. เจดีย อูทอง สุพรรณบุรี
115 นาง ขนิษฐา อุบลบาน หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
116 นาย คนึง ดาวดึงษ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. นาอนิ พิชัย อุตรดิตถ
117 นาย จินดา อุทรัง นักบริหารการชาง 6 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
118 นาย เฉลิมชัย แกวกระจาง เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 4 อบต. หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
119 นาย ไชยยันต รมซาย นายชางโยธา 5 ทต. ซําสูง ซําสูง ขอนแกน
120 นาย ซูไฮมี ชุมนุมพันธ นายชางโยธา 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
121 นาย ณัฐวุฒิ มากสุริยวงศ ชางโยธา 3 อบต. เขาพระงาม เมือง ลพบุรี
122 นาง ทิพวัลย กองสุวรรณ ชางโยธา 3 อบต. ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี
123 นาย ธนากร สมสกุล ชางโยธา 1 ทต. บานฉาง บานฉาง ระยอง
124 นาย นิมิต กลางประพันธ นายชางโยธา 6 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
125 นาย ประสพชัย ขุนชิตร นายชางโยธา 2 อบต. ทาดอกคํา บึงโขงหลง หนองคาย
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126 นาย ปรีชา จันพิรักษ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. แกงโดม กิ่ง อ.สวางวีระวงศ อุบลราชธานี
127 นาย พงษพัฒน สุสมบูรณ นายชางโยธา 3 อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี
128 นาย พงษศักดิ์ สุทธิจํานงค นายชางโยธา 6 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
129 นาย พงษศักดิ์ สุทธิดํารงค นายชางโยธา 6 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
130 นาย มณฑล ปตะวงษ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
131 รต. ยศพร เหลาณัฐวุฒิกุล นายชางโยธา 4 ทต. คอกชาง ธารโต ยะลา
132 นาย ยอดเพชร พรหมโชติ หัวหนาชางโยธา 3 อบต. หนองปลัง เมือง กําแพงเพชร
133 นาย วิชิต เพ็ชรดี หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. สระโบสถ สระโบสถ ลพบุรี
134 นาย ศุภิชัย จิตตปราณี นายชางโยธา 2 อบต. วังหวา แกลง ระยอง
135 นาย สถิตย ศรีภุชงค นายชางโยธา 5 ทม. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
136 นาย สมพร อินทรา นายชางโยธา 6 อบจ. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
137 นาย สิทธิชัย พิมจันนา ชางโยธา 1 อบต. นาโพธ์ิ กุสุมาลย สกลนคร
138 นาย สุวัตร โพนชัยยา ชางโยธา 1 อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
139 นาย เสนีย บุญสุข หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. มะมัง ชุมแสง นครสวรรค
140 นาย อดุลย ฤทธิกระจาย นายชางโยธา 4 ทม. ลพบุรี เมือง ลพบุรี
141 นาย อรรถกร เอมอินทร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. โรงชาง พรหมบุรี สิงหบุรี
142 นาย กิตตพัฒน จึงตระกูล หัวหนางานวิศวกรรม 6 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
143 นาย กิติคณา คําบุญมา นายชางโยธา 5 ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน
144 นาย จักรกริช เพ็ญจันทร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หนองบัวใต เมือง ตาก
145 นาย จิตตกร ดานิตย นายชางโยธา 4 ทต. จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
146 นาย เจริญพันธ ควรผล ชางโยธา 4 ทต. บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา

147 นาย เฉลิมพล อาชวาณิชกุล หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. บางพลับ นนทบุรี
148 นาง ชลิดา พิมพสอน เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 5 อบต. ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจตร
149 นาย ชัยยศ มะลินิล นายชางโยธา 6 ทต. บางหลวง บางเลน นครปฐม
150 นาย ณัฐกร วิเศษศิริกุล นายชางโยธา 6 ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
151 นาย ธงชัย กันทะใจ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. สันติสุข ก่ิง อ.ดอยหลอ เชียงใหม
152 นาย ธนพล ศรีใจวงค หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. นาไรหลวง สองแคว นาน
153 นาย ธรรมรักษ เตียบนอย นายชางโยธา 2 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
154 นาย ธวัช วาสิกานนท หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
155 รต. ธีรชน กาญบุตร หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
156 นาย นิธิวัฒน กลาสี ชางโยธา 1 ทต. บางหลวง บางเลน นครปฐม
157 นาย บัณฑิต จิตตรีงาม หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. บางกะจะ เมือง จันทบุรี

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
158 นาย บุญทัน มนภูมา หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
159 ร.ต. พิศิษฐ เกษแกว นายชางโยธา 6 อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
160 นาย พีรพงษ แสนทิพย หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
161 นาย สุนทร จารุธนกุล หีวหนาสวนโยธา 3 อบต. เตราะบอน สายบุรี ปตตานี
162 นาย อาทิตย ต้ังฉัตรชัย จนท. บริหารงานชาง 4 อบต. กระสัง กระสัง บุรีรัมย
163 นาย อํานาจ ปอพันธดุง หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. นาเสียว เมือง ชัยภูมิ

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
1 นาง กฤตธิกานต การกลา จนท.การเงินและบัญชี อบต. ข้ีเหล็ก เมือง อุบลราชธานี
2 นาย กฤษฎี โกบแกว นายชางโยธา 4 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
3 นส. กัลยานี ใจทะนา จพง.ธุรการ 2 ทต. สบกอน เชียงกลาง นาน
4 นาย กิตติ ต้ือปนี นายชางโยธา 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
5 นาง จิตติ ซ่ือตรง จพง.ธุรการ 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
6 นาง จิตติ ซ่ือตรง เจาพนักงานธุรการ 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
7 นาย เจริญ อนิลอนันท ชางเคร่ืองกล 5 อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
8 นาง ชลิญญา ไชยเวศ จพง.พัสดุ 4 ทต. นาขา เมือง อุดรธานี
9 นาย ชํานาญ กาญจนพัฒน หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
10 จ.ส.อ. ชํานาญ มั่นดี จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
11 นาย ชูพงษ สมศักดิ์ ปลัด อบต. 5 อบต. บานฟา บานหลวง นาน
12 นาย โชติมา ภูสกุล ปลัดอบต. 4 อบต. บางครก บานแหลม เพชรบุรี
13 นาง ดวงพร แตพานิช จพง.ธุรการ 2 ทต. ละแม ละแม ชุมพร
14 นาง ธนบดี ดีลวน จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ดงละคร เมือง นครนายก
15 นาง นภาวรรณ สิงหวงศ จนท.ธุรการ 2 เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี
16 นาง นันทา ทองมาก เจาหนาท่ีธุรการ 2 อบต. หนองปลัง เมือง กําแพงเพชร
17 นส. นุชนาฎ พันหลวง เจาหนาท่ีทะเบียน 4 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
18 นาย บดินทร คลอยคลา ปลัดอบต. 5 อบต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
19 จ.อ. ประเทือง กอบกุศล และสิ่งแวดลอม 7 ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
20 นส. ปราณี ดีศิริ จนท.การเงินและบัญชี 3 อบต. บางหญาแพรก เมือง สมุทรสาคร
21 นาย ปรีชา แกวใส หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. ลานดอกไม เมือง กําแพงเพชร
22 นาง เพ็ญศรี จันทรออน นักวิชาการคลัง 5 ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
23 นส. รติกร กสิกิจพาณิชย เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบจ. เมืองนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
24 นส. วารุณี จลสกุล หน.งานจัดเก็บรายได 5 อบต. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
25 นาย วิชิต ดุษฎีวิริยกุล หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. พระลับ เมือง ขอนแกน
26 นาย ศิริชัย มาตรมนตรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ทุงโฮง เมือง แพร
27 นาย สมชาย จินดารัตน นายชางโยธา 6 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
28 นส. สุรียพร สดใส ลูกจางประจํา ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
29 นส. อมรรัตน จันดาหาร จนท.การเงินและบัญชี - อบต. นามาลา นาแหว เลย

หลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operatint System) + Network +Hardware
ช่ือ - สกุล อปท.
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ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
30 นาย นราวิชญ สิขิวัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
31 นาย บุรี จุลนิล นายชางเคร่ืองกล 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
32 นาย พนัส เมืองขํา นายชางเคร่ืองกล 6 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
33 นาย พันวัต อาจสัมพันธกุล ปลัด อบต. อบต. เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
34 จาเอก เพลินจิต ศรีภักดี เจาหนาท่ีเทศกิจ 2 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
35 จ.อ. มนตชัย พัสถาน เจาหนาท่ีทะเบียน 2 ทต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
36 นาย เมธี ชุณหชัย จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
37 นส. เย็นตา กลางหนองแสง เจาหนาท่ีธุรการ 1 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
38 นส. รจรินทร พระศรี จนท.จัดเก็บรายได อบต. คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
39 นาย เรืองวุฒิ สิงหหลง ทะเบียนและบัตร 4 ทต. หวยเกิ้ง กุมภวาป อุดรธานี
40 นาย ลําพูล สถิต หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. นามาลา นาแหว เลย
41 นาย ลํายอง แกวพิภพ จนท.จัดเก็บรายได อบต. บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42 นส. วารุณี สารีเครือ จนท.การเงินและบัญชี อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
43 นาย วิชาญ บุญเรือง นายชางเคร่ืองกล 6 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
44 นาย วินัย ก่ิงโคกกรวด หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. ปากขาวสาร เมือง สระบุรี
45 นาย วิวัฒน วีระพันธ นายชางโยธา 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
46 นส. ไวญากรณ แสงสุโพธ์ิ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
47 นาย สมเกียรต์ิ จันทรพุธ ปลัด อบต. 5 อบต. นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
48 นาย สมมาตร คุมพิทักษ ชางโยธา 4 ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
49 นาย สมศักดิ์ สมฤทธ์ิ ปลัด อบต. 4 อบต. บอเกลือใต บอเกลือ นาน
50 นส. สิริกาญจน ศรีวิรัตน จพง.ธุรการ 4 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
51 นาย สุชาติ พลอาษา จนท.การเงินและบัญชี 5 ทต. หวยเกิ้ง กุมภวาป อุดรธานี
52 นส. สุภาพร ธงสิบสาม ปลัด อบต. 5 อบต. บานหนนุ สอง แพร
53 นาย สุรเดช การะเกด นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
54 นาย อนุรักษ เจกใจ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ยามหัวนา เวียงสา นาน
55 นส. อัญชลี แตงทอง หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
1 นาง กชกานต เรือนทอง จนท.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
2 นาย กฤตยา มรรคนันท

จนท.บรหารงาน
ทะเบียนฯ

4 ทต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
3 นาง มลิวรรณ สมสาย จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
4 นส. ยุภาวดี บุญวิเศษ หัวหนาสวนการคลัง 5 อบจ. ไพศาล ธวัชบุรี รอยเอ็ด
5 นาง เยาวกิจ เนาวลักษณ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
6 นส. ล่ันทม ประจงเก็บ จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. สะแกราบ โคกสําโรง ลพบุรี
7 นาย วานิช สืบสําราญ หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. ดูนอย จตุพักตรพิมาน รอยเอ็ด
8 นาง วาสนา ศรีลาพัฒน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
9 นาย วิชวรรต สายบุงคลา นายชางโยธา 4 ทต. บัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ
10 นาง ศิวพร ทัพถาวร เจาพนักงานธุรการ 5 ทต. นาเผีย นาเผีย อุบลราชธานี
11 นส. ศิวาพร หูไว จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบุรี
12 นาย สมเกียรติ ผองแกว นายชางโยธา 5 ทต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
13 นส. สําเนา นอยตง จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. วังเพลิง โคกสําโรง ลพบุรี
14 นาง สิรินาถ สมทรัพย นักบริหารคลัง 6 ทต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
15 นาง สุกัญญา คณะจิตต หัวหนาสวนการคลัง 3 อบต. เพนียด โคกสําโรง ลพบุรี
16 นาง สุทิน เหลาชะรา หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. ดงสิงห จังหาร รอยเอ็ด
17 นาย สุเทพ ฉุนตู หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. แกงดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
18 นาง สุภาวดี ใจทัศนกุล จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. หวยโปง โคกสําโรง ลพบุรี
19 นส. โสพิศ ชวยชู เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบต. เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
20 นาง อโณทัย เผาพงษ จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. หวยเกิ้ง กุมภวาป อุดรธานี
21 นาง อนงคนาฎ ศรีสันต จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
22 นาย อภิเดช อินตะวิชัย นายชางโยธา 5 ทต. ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย
23 นาง อมรทิพย วนิชกุลพิทักษ พนักงานจัดเก็บรายได - อบต. หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
24 นาง อรพิน หะริตะวรรณ จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. นาโยงเหนือ โยง ตรัง
25 นาย อลงกต วัฒนวิบูลยกิจ หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
26 นส. อัญชลี สุกใส นวช.การเงินและบัญชี 4 ทต. นาโยงเหนือ โยง ตรัง
27 นาย อานนท เอี่ยมตาล หัวหนสวนโยธา 3 อบต. บานปวง ทุงหัวชาง ลําพนู
28 นาง อารีรัตน ศรีสองหอง หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต.  สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม
29 สตท. อินทรีย โกกิลารัตน ปลัด อบต. 5 อบต. โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2547

ช่ือ - สกุล อปท.

รุนท่ี 19 ระหวางวันท่ี 13 - 17 กันยายน 2547
หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณ (Spread Sheet)



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
30 นส. กฤตยา กาโยดม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เชิงชุม พรรณนานิคม สกลนคร
31 นส. กัณฐมาศ สุคุณพันธ หัวหนากองคลัง 6 ทต. ปากคาด ปากคาด หนองคาย
32 นส. กัณฐมาศ สุคุณพันธ หัวหนากองคลัง 6 ทต. ปากคาด ปากคาด หนองคาย
33 นาง กันตณัฐ ปทมโรจน จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. หนองแขม โคกสําโรง ลพบุรี
34 นส. กาญจนา มีแสง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
35 นาง กาบแกว เปยมสกุล นักบริหารงานคลัง 6 ทต. สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
36 นาย กิตติ กัลยาลัง จพง.ธุรการ 5 ทต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
37 นส. เกศรา ชํานาญ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทากําซํา หนองจิก ปตตานี
38 นาง เกษณี เทศวิเชียร การเงินฯ 4 อบต. วังแซม มะขาม จันทบุรี
39 นาย เกียรติศักดิ์ ทาพันธ จนท.บริหารงานการเงินฯ 3 อบต. บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
40 นาย ไกรศักดิ์ วรทัต หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 7 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
41 นาง คณัฐนันท อนันตสินชัย หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
42 นาย คมสัน ยืนยัง หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. สระ เชียงมวน พะเยา
43 นาง เครือฟา จันทิมา จนท.การเงินและบัญชี - อบต. เชียงกลม ปากชม เลย
44 นาง จรรยา เลาอรุณ พนักงานธุรการ - อบต. ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
45 นส. จรูญลักษณ ศรีวิชัย จพง.ธุรการ 2 ทต. สบกอน เชียงกลาง นาน
46 นาย จักรกริช เพ็ญจันทร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หนองบัวใต เมือง ตาก
47 นาย จักรเทพ ดวงตะวงษ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร
48 นาย จักรพันธ รัตนสุนทร หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
49 นาง จันทรฉาย งีสันเทียะ หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
50 นส. จันทรรัฐ สุนทรสุข จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
51 นส. นุจนาจ สุทะปญญา หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
52 นส. พันธุทิพย ศรีสวัสดิ์ ผช.จนท.การเงนิ อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
53 นาง พิสมัย พลศรี จนท.ธุรการ 4 อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
54 นาย วิเชียร บัวผนั จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
55 นส. สองศรี กสิกิจพาณิชย หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
56 นาง อรุณี สุมพิทักษ จนท.พัสดุ 1 อบต. นํ้าเปน ก่ิง อ.เขาชะเมา ระยอง

หมายเหตุ  รายงานตัววันแรกของการฝกอบรมระหวางเวลา 08.00 - 10.00 น.

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
1 นาง ชวนพิศ เกษวิริยะการ พนักงานพิมพดีด - ทต. บานใหม วังเหนือ ลําปาง
2 นส. ชวนพิศ แกวทอง และบัญชี 2 อบต. ปะอาว เมือง อุบลราชธานี
3 นส. ชุลีพร ดีบู นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
4 นาย ธนกร วิลัมโภนี จพง.ธุรการ 5 ทต. วังกรด เมือง พิจิตร
5 นส. นริศรา ตุนแกว หัวหนาสวนการคลัง 3 อบต. แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
6 นาง นฤมิต จันทรสวัสดิ์ จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบต. แพงใหญ ก่ิง อ.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
7 นาย นวภัทร หลาคําภา จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
8 นส. นิรมล วงศกระจาง จนท.พัสดุ 1 อบต. ถนน มายอ ปตตานี
9 นาย บัณฑิต ศิริภักดิ์ นายชางโยธา 5 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
10 นาง บุษยา โอนฉะเอก จพง.ธุรการ 3 อบต. ปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
11 นาย ประมูล แอนุย หัวหนาฝายแบบแผนฯ 6 ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
12 นส. ประสงค จันทรพันธ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
14 นาง ปยาพัชร สิงหลอ หัวหนาสวนการคลัง 3 อบต. สมบูรณ ทุงเสลี่ยม สุโขทัย
15 นาย พงษจรัส คูวิรัตน ปลัดเทศบาล 7 ทต. คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ
16 เอก พสุรัช วัฒนศิริ จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 2 ทต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
17 นาง พัชรี ประสานศักดิ์ เจาหนาท่ีธุรการ 4 ทต. ลาดใหญ เมือง ชัยภูมิ
18 นาย มนตชัย สอนเจริญผล จพง.ธุรการ 3 ทต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
19 นาย มนัส ยสินพร จนท.ธุรการ 4 ทต. บานไผ บานไผ ขอนแกน
20 นส. มะลิวรรณ ผิวเหมาะ จพง.ธุรการ 3 อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
21 นส. ยุภาวดี ศรีชาหลวง จนท.ธุรการ อบต. ปาแฝก พรเจริญ หนองคาย
22 นาย อรุณ ปุมสินเทียะ นายชางเคร่ืองยนต 6 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
23 นส. รุงราตรี บุญเฮี๊ยะ พนักงานบันทึกขอมูล อบต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
24 นส. วรรณภา ทองเพชร หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. นาคําใหญ เข่ืองใน อุบลราชธานี
25 นส. วัชรินทร กิจบํารุง นวช.การเงินและบัญชี 6 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
26 นาง ศศิธร ใจโปรง เจาหนาท่ีธุรการ 2 อบต. แกงเส้ียน เมือง กาญจนบุรี
27 นส. ศันศนีย กิจสดับ หัวหนาสวนการคลัง 2 อบต. บานมาง เชียงมวน พะเยา
28 นส. ศุภลักษณ ทองใบ ปลัด อบต. 5 อบต. โรงชาง พรหมบุรี สิงหบุรี
29 นาง สมิตา วงษใส ปลัดอบต. 6 อบต. หนองหลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
29 นาย สมนึก คงสอาด หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2547
รุนท่ี 20 ระหวางวันท่ี 20 - 24 กันยายน 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office)
ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
30 นาง เกสนีิ ภาคบูรณ เจาหนาท่ีธุรการ 3 อบต. บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

31 นส. ขวัญใจ แกวมูลตรี ปลัด อบต. 5 อบต. หินโงม เมือง หนองคาย
32 นาง จงรักษ พันธุประเสริฐ จพง.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
34 นาง จรรยา สุขเจริญพงษ ผูอํานวยการกองคลัง 7 ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม
35 นาย จักรกริช เพ็ญจันทร จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หนองบัวใต เมือง ตาก
36 อ. จิระพงษ เสารแกว ปลัด อบต. 5 อบต. โนนสมบูรณ นาจะหลวย อุบลราชธานี
37 นาง ชฎากร เสงสุข เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 1 อบต. กาหลง ควนกาหลง สตูล
38 จ.อ. ชัยวัฒน ปนแกว เจาหนาท่ีธุรการ 1 ทต. ทุงโฮง เมือง แพร
39 นาย ชํานาญ ทองคํา หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. พนางตุง ควนตุง พัทลุง
40 นาย เชาวลิตร ระยา หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
41 นาย ณ มน เมฆสคราญ ปลัดเทศบาล 6 ทต. เชียงคํา เชียงคํา พะเยา
42 นาง อนงพร ประยูรเมธา นวช.การเงินและบัญชี 4 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
43 นส. ทิพมาศ เสมานารถ ปลัดอบต. 6 อบต. หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
44 นาง ธราภรณ พฤฒิจิระวงศ จพง.ธุรการ 6 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
45 นส. นฤมล ภูสมนึก ปลดเทศบาล 5 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
46 นาง นุชนาฎ ศรีณาเคนทร เจาพนักงานพัสดุ 2 อบต. กาหลง ควนกาหลง สตูล
47 นาย ยุทธยา เทียนเครือ ชางโยธา 1 อบจ. เมืองนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
48 นส. วรรณเพ็ญ พรหมแกว จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. กาหลง ควนกาหลง สตูล
49 นส. สมใจ บุญมาหลา หัวหนาสวนการคลัง 2 อบต. กุดนํ้าใส จัตุรัส ชัยภูมิ
50 นาย สักกริยา รักหมัด จนท.ธุรการ 1 อบต. ละเอะ กิ่ง อ.กรงปนัง ยะลา
51 นส. สายสุรีย อนเขียว ปลัด อบต. 5 อบต. พระงาม พรหมบุรี สิงหบุรี
52 นาย สายัณห สุรีย นายกเทศมนตรี - ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
53 นาง สุนิสา เกิดมี จนท.บริหารงานการเงินฯ 3 อบต. กาหลง ควนกาหลง สตูล
54 นาง สุพรรณี บัวรอด เจาพนักงานธุรการ 6 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
55 นาง สุมาลี ไชยรินทร จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย
56 นาย สุรเดช การะเกด นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
57 นส. สุวภัทร คงเจริญถ่ิน ลูกจางประจํา - อบต. หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

58 นาง โสภา มหาชีวสกุล จนท.ธุรการ อบต. พระงาม พรหมบุรี สิงหบุรี
59 นาง อักษร เชาวลิต หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช
60 นาย เอกรัฐ แสงทอง หัวหนาสวนการคลัง 3 อบต. หนองแดง แมจริม นาน
61 นาย อาณัติ ใจสุข นายชางเคร่ืองกล 6 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
62 นาง เอมิกา อุชโกศลการ หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. เชียงแรง กิ่ง อ.ภูซาง พะเยา

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
62 นาย ขวัญชัย พวงสรอย ผอ.กองชาง 6 ทต. แวง โพนทอง รอยเอ็ด
63 นาง จิราพร นนทศิลา หัวหนาสวนการคลัง 3 อบต. จานแสนไชย หวยทับทัน ศรีสะเกษ
64 นาง จุฑามาส พิมพศรีจันทร การเงินและบัญชี 1 อบต. ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
65 นส. ชมภูพร ปานาพรม การเงินและบัญชี - อบต. ปะอาว เมือง อุบลราชธานี
66 นาง ชาลีรัตน พูลจวง จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
67 นาย ทวีศักดิ์ ขันธวัช หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
68 นาย ธวัฒชัย แตงเกลี้ยง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
69 นาง ธันยา เกษแกว เจาพนักงานธุรการ 2 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
70 นาง นววรรณ นิตย เจาพนักงานธุรการ 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
71 นาง นันทนา อุทรักษ จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
72 นาง นันทิชา มองเพชร จนท.บริหารงาน 4 อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
73 นาย ประชา ฝอยทอง นายชางโยธา อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
74 นาย ประดิษฐ นนทศิสา ปลัดอบต. 5 อบต. ตาโกน เมืองจันทร ศรีสะเกษ
75 นาย ประเสริฐ จันทรแดง ปลัด อบต. 5 อบต. อางทอง ศรีครินทร พัทลุง
76 นส. ประอรดิษฐ ธํารงราชภัฎ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
77 นาง พัฒนวดี อดทน หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
78 นาง เพชรา มักขุนทด เจาพนักงานธุรการ 6 ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา
79 นส. ยศิรินทร ศรีจันทรทอง ผช.จนท.ธุรการ อบต. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
80 นส. ลดาวัลย ชินะชาครีย หัวหนาฝายคลัง 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
81 นาย วงวัน แถวอุทุม เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบต. บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
82 นาง วลียรัตน เลพล จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. เอราวัณ เอราวัณ เลย
83 นาย วัชรินทร จันทรหอม จพง.พัสดุ 2 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
84  รอ. วันชัย ไวศยดํารง นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
85 นส. วันระพี ศรีวัฒนา เจาหนาท่ีธุรการ 4 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
86 นาย วิชิต ไชยเดช นิติกร 3 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
87 นาย วิรัตน วงษใส ปลัด อบต. 5 อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร
88 นาย วุฒิพงษ เมืองใหญ หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. บางเลน สองพี่นอง สุพรรณบุรี
89 นาย สมมาตร คุมพิทักษ ชางโยธา 4 ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
90 นาย สมศักดิ์ จิตประชา นายชางโยธา 6 ทต. รองกวาง รองกวาง แพร
91 นาง สุปราณี ถูกอยาง พนักงานพิมพดีด ทต. แมใจ แมใจ พะเยา
92 นาย สุริยพงศ

วรยะพงศ
เมธาวี

ปลัดเทศบาล 6 ทต. ชัยวารี โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
93 นาย เสกสรร สีสอาด นโยบายฯ 3 อบต. แมขรี ตะโหมด พัทลุง
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ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
94 นส. ศรอนงค รองาว ลูกจางประจํา อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
95 นส. ศรีรัตน จุลพงศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
96 นส. ศิริ สุนันทา คนงานท่ัวไป อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
97 นาย สงา ศรีสุวรรณ นายชางโยธา 6 อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
98 นาง ศิริพร แจงสนาม หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. เมืองปว เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
99 นาง สําเภา วงบุดดา จนท.การเงินและบัญชี อบต. โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
100 นาย สิทธิพร โพธินาน ปลัดเทศบาล 6 ทต. เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
101 นาย สุพักตร พันธไชย จนท.การเงินและบัญชี 2 ทต. สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
102 นาง เกษณี จันทรหอม จพง.ธุรการ 6 อบจ. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
103 นส. คนึงนิจ โยธา ลูกจางประจํา อบต. บานเหลา แมใจ พะเยา
104 นาย จักรกฤษณ ดวงจันทร เจาหนาท่ีธุรการ ทต. ลุกดู ทัพทัน อุทัยธานี
105 นส. จันทรทิพย ลามิตร เจาพนักงานพัสดุ 5 ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี
106 นาง จํานง ประจุดทะเนย หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย
107 นส. จุฑารัตน ไชยรัตน เจาพนักงานธุรการ 3 ทต. ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
108 นาย เฉลิมศิลป เทพจันทรา ปลัด อบต. 5 อบต. นาเสียว เมือง ชัยภูมิ
109 นาง ไฉไล อุดมสินสิริกุล จพง.ธุรการ 4 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
110 นาง ชอแกว รมสุข เจาหนาท่ีพัสดุ 1 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
111 นาย ชาตรี พรมมา จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 2 ทต. โพธ์ิประทับชาง โพธ์ิประทับชาง พิจิตร
112 พจอ. ชํานาญ จันทสิทธ์ิ จพง.ธุรการ 2 ทต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
113 นส. รัตติยา กิมฮู บุคลากร 6 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
114 นาย ราวิน เวียงแกว จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
115 นาย ฤทธิรงค มวงทิม หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี
116 นาง วรรณา ยิ้มเย้ือน หวหนาสวนการคลัง 5 อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง
117 นส. วรรณิดา แหสมุทร จพง.ธุรการ 3 อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
118 นส. วัชรินทร เพียรลํ้า หัวหนากองคลัง - ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
119 สอ. วิโรจน สักลอ ปลัด อบต. 6 อบต. หงสหิน จุน พะเยา
120 นส. ศศิธร เพ็ชรนอย จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง
121 นส. ศุจิรัตน โสภณ เจาพนักงานธุรการ 2 ทต. แมใจ แมใจ พะเยา
122 นส. โศภิษฐ ต้ังถาวร ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ อบต. บางตะบนู บานแหลม เพชรบุรี
123 นาย สมชัย ยืนย่ัง นายชางเคร่ืองกล 6 อบจ. มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร
124 นาย สัณหชัย ทะปญญา นายชางโยธา ทต. แมใจ แมใจ พะเยา
125 นาย สุทธิพงษ นาคไพจิตร นักบริหารงานชาง 7 ทม. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
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1 นาย จอมพล ฟูมินทร นายชางโยธา 6 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
2 นส. กัณญาภัศ ชะรัดรัมย หน.งานประชาสัมพันธ 3 ทน. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
3 าว จินตนา ใจจะวะนะ เจาหนาท่ีธุรการ 1 อบจ. ลําปาง เมือง ลําปาง
4 นาง ทัศนีย พิมสอน เจาหนาท่ีธุรการ 2 อบจ. ลําปาง เมือง ลําปาง
5 าว นาตยา กระชางศรี เจาหนาท่ีธุรการ 1 ทต. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
6 นาย พงษพัฒน สุสมบูรณ นายชางโยธา 3 อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี
7 นาย พงษศักดิ์ พิศสะอาด ปลัดเทศบาล 6 ทต. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
8 นาย ไพบูลย บุญโยธา นายชางเคร่ืองยนต 5 ทต. ลาดใหญ เมือง ชัยภูมิ
9 นาย ศุภรักษ เส็มหมัด ปลัด อบต. 5 อบต. เกาะนางคํา ปากพยูน พัทลุง
10 นาง สุจิราพร วะนา ปลัด อบต. 4 อบต. เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
11 นาย สุรเดช การะเกด นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
12 นาง อภิญญา มีชัยชนะ นักบริหารงานคลัง 5 ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา
13 นาง กนิษฐา ฤทธิสอน หัวหนาสวนการคลัง - อบต. โปงเปอย บึงกาฬ หนองคาย
14 นาง กมลวรรณ ภูเพชร จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา
15 นาง กฤษณา จันดา จนท.การเงินและบัญชี อบต. เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
16 าว กัญญาณัฐ หาญคําหลา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โปงเปอย บึงกาฬ หนองคาย
17 นาย เกียรติศักดิ์ ทาพันธ การเงินและบัญชี 3 อบต. บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
18 นาง จิราภรณ จันทรปุม จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
19 าว จีรมล พรมโยธา เจาพนักงานธุรการ 4 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
20 าว จีระพรรณ ทิพยอุทัย เจาหนาท่ีธุรการ 2 อบต. วังหวา แกลง ระยอง
21 นาง จุฑามณี สืบเสียง เจาพนักงานธุรการ 2 อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม
22 นส. ณัฐชา มังกรแกว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ภูนํ้าหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
23 าว ทัศนีย แซเฮง นักการ - ทต. มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
24 าว ธนพร บํารุง เจาหนาท่ีธุรการ 2 อบต. สองสลึง แกลง ระยอง
25 าว นิรมล ภูมิสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
26 นส. บุญญิตา อุมบุญ จนท.ธุรการ อบต. เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
27 นาง บุศรินทร คุมกลํ่า เจาพนักงานธุรการ 3 อบต. บางกระเจา เมือง สมุทรสาคร
28 นาง ประภาพิศ ทะอาง ผูชวย จนท.ธุรการ อบต. ภูนํ้าหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
29 นาย ประมูล แอนุย หัวหนาฝายแบบแผนฯ 6 ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป พ.ศ. 2547
รุนท่ี 20 ระหวางวันท่ี 20 - 24 กันยายน 2547

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการจัดพิมพเอกสารและการนําเสนอ (Word Processing & Presentation)
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30 นาง ปรานอม จรกรรณ เจาหนาท่ีธุรการ 4 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
31 นาง พนิตนันท จีสเพ็ญ ปลัด อบต. 4 อบต. มวงคํา สิรินธร อุบลราชธานี
32 นาง พัชรี มั่นสมใจ หัวหนาสวนการคลัง 5 อบต. ภูนํ้าหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ
33 าว พิมพลภัส จํานงคนอก เจาหนาท่ีธุรการ 1 ทต. สิงห แหลมสิงห จันทบุรี
34 นาง เรณู บุตรวงศ จนท.จัดเก็บรายได อบต. เกาะแกว โคกสําโรง ลพบุรี
35 นาย วรวิทย บุญประสพ จนท.บริหารงานการเงินฯ 4 อบจ. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
36 าว วลัยพร อรรถบท เจาหนาท่ีธุรการ 3 ทต. มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา

37 นส. วาสนา สุวรรณรัตน จนท.ธุรการ 1 อบต. ถนน มายอ ปตตานี
38 นาย วิมล วัฒนสมบูรณ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 3 ทต. ปากน้ําประแส แกลง ระยอง
39 นส. ศรัญญา บรมัตถ จนท.ธุรการ 5 ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
40 นาย สมคิด จันทรพิรักษ ปลัด อบต. 4 อบต. วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
41 นาย สมบัติ มุมทอง นิติกร 4 อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
42 นาย สะอาด เทือกขันตี นายชางโยธา 5 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
43 อ. สันติ สวางศรี ปลัดอบต. 5 อบต. สํามะโรง เมือง เพชรบุรี
44 นส. สุดใจ แกวกํายาน จนท.ธุรการ อบต. เกาะแกว โคกสําโรง ลพบุรี
45 นาง สุพรรณี กุลสุวรรณ ปลัด อบต. 4 อบต. โปงเปอย บึงกาฬ หนองคาย
46 าว สุภาภรณ จันทราภิรมณ นายชางโยธา 2 อบต. โปงเปอย บึงกาฬ หนองคาย
47 นาง อรรณศรี ขันธวุฒิ เจาหนาท่ีธุรการ 3 อบต. หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
48 นาง อุสา ธงต๋ัน ปลัด อบต. 4 อบต. บอเหล็กลอง ลอง แพร
49 นาง น้ําเพชร เพชรพลอย เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 4 ทต. บานสวน เมือง ชลบุรี
50 นาย กฤตนัย โชติชวาล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทต. มวงนอย ปาซาง ลําพนู
51 าว โกสุมภ เนียมดี พยาบาลวิชาชีพ 6 อบต. บานใหม เมือง ปทุมธานี
52 นาย บุรี จุลนิล นายชางเคร่ืองกล 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
53 นส. มณีวรรณ ราชวงศ จนท.บันทึกขอมูล อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
1 วาที่ ร.ต. คมศักดิ์ เครือศรี หน.สวนโยธา อบต. โคมประดิษฐ น้ํายืน อุบลราชธานี
2 นาย สถิต รวิยวงศ หน.สวนโยธา อบต. บางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
3 นาย ชัยการ เกตุแกว หน.สวนโยธา อบต. คอนสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี
4 นาง วิภาวรรณ หูกทอง จนท.ธุรการ อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย
5 นาง กิตติยา สมจิต นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ทม. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
6 นาง จริญญา สาสนิท จพง.ธุรการ 6 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
7 นาย อยุธ บางหลวง ผอ.กิจการสภา อบจ. 8 อบจ. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
8 นาย กิตติ ต้ือปนี นายชางโยธา 5 อบจ. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
9 นส. ขวัญเรียม ณะไชย จนท.บริหารงานการเงินฯ 3 อบต. สันทะ นานอย นาน
10 นาย ณัฐชา พลดงนอก นักการ - ทต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
11 นส. ทัศนีย สนองผนั จนท.ธุรการ อบต. ไพศาล ธวัชบุรี รอยเอ็ด
12 นส. เทพนารี นามวงศ จนท.บริหารงานการเงินฯ อบต. ยอด สองแคว นาน
13 นาย ธงชัย แดงดีมาก จนท.ธุรการ 5 ทต. สระโบสถ สระโบสถ ลพบุรี
14 นาง ธนบดี ดีลวน จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ดงละคร เมือง นครนายก
15 นาย นพรัตน เดชพันธ จนท.ธุรการ อบต. บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
16 นาง นฤดี จันทรเกล้ียง จพง.ธุรการ 2 ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร
17 นส. ปรีดาพร จินากวน จพง.ธุรการ 6 ทต. นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
18 าว ปาริชาติ รัตนวิทูรย หัวหนาสวนการคลัง 4 อบต. แมสาคร เวียงสา นาน
19 นาย พงษศักดิ์ พิศสะอาด ปลัดเทศบาล 6 ทต. นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
20 าว พรปวีณ มุลศิริ เจาหนาท่ีธุรการ 1 ทต. รองกวาง รองกวาง แพร
21 นาย พิศาล อุนนวน หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. เกาะแตว เมือง สงขลา
22 นาย ไมตรี ปงสูงเนิน ลูกจางช่ัวคราว - ทต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
23 นส. รัตนาพร หมอมศรี หัวหนาสวนการคลัง อบต. อายนาไลย เวียงสา นาน
24 นาง รินทร ยอดพุทธ จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. หวยราช หวยราช บุรีรัมย
25 นส. เรวดี ทักษิณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร
26 นาง เวียงรวี บุญทูล จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
27 นาง ศรัญญา วิเชียร จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
28 นส. ศศิธร เกิดนวล รองปลัดเทศบาล 7 ทม. ชุมแสง เมือง นครสวรรค
29 นส. ศิริวรรณ ชูวงศ ขอมูล อบต. คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี
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ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
30 นาย สมศักดิ์ พิชิตชัยรุง วิศวกรโยธา 7 อบจ. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
31 นาย สมศักดิ์ สมฤทธ์ิ ปลัด อบต. 4 อบต. บอเกลือใต บอเกลือ นาน
32 าว สุณี แสงอุไร เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4 อบจ. ราชบุรี เมือง ราชบุรี
33 นส. สุวรรณี ปนทอง หัวหนาสวนการคลัง อบต. นิยมชัย สระโบสถ ลพบุรี
34 นาง นฤมล พรดิลกธรรม จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
35 นาย อับดุลฮาลีม สะแมบากอ ปลัด อบต. 5 อบต. ถนน มายอ ปตตานี
36 นส. ขวัญใจ เลียดประถม นักบริหารงานแผนฯ 6 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
37 นส. ขวัญใจ แกวมูลตรี ปลัด อบต. 5 อบต. หินโงม เมือง หนองคาย
38 นาง ชญานันท เต็มศิริมงคล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาไรหลวง สองแคว นาน
39 นาย ชัยพร พิมพพิทักษ บุคลากร 5 ทต. ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย
40 าว ฐิติวรดา วงศชิดวรรณ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
41 นาง ฑีรกานต ยอดสอน เจาหนาท่ีทะเบียน - ทต. รองกวาง รองกวาง แพร
42 าว นันทนิจ สุขลาภ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 3 ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
43 นาง นิยม ย่ีแพร จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
44 นาง พนิดา จันทวงศ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
45 าว พรปวีณ มูลศิริ เจาหนาท่ีธุรการ 1 ทต. รองกวาง รองกวาง แพร
46 นาง พิราวรรณ เสนีย เจาพนักงานพัสดุ 6 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
47 นาง พิลัยวัลย ศิริภักดิ์ เจาหนาท่ีธุรการ 4 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
48 นาง เพชรี สุขประโคน จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
49 าว ไพริน โพหิรัญ เจาหนาท่ีธุรการ - อบต. สําเภาลูน บัวเชด สุรินทร
50 นาง มาลินี สังสีแกว จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
51 นาง รักษณาพา รอสูงเนิน เจาพนักงานธุรการ 5 ทต. หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
52 นาง รัชดาภรณ พิลาไชย จนท.การเงินและบัญชี 5 ทต. หนองแก หนองเรือ ขอนแกน
53 นส. วงศศิริ คํารัญ จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
54 นาง เวียงรวี บุญทูล จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
55 นาย ศิริพัน เจริญศิริ จพง.พัสดุ 2 ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย
56 นาง ศุภากร เอี่ยมสําอางค จนท.ธุรการ 1 อบจ. ลําปาง เมือง ลําปาง
57 นาย สวัสดิ์ กันจรัตน ปลัด อบต. 4 อบต. บานจา บางระจนั สิงหบุรี
58 าว สุกัญญา ประสงคศรี เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 3 อบต. บานใหม เมือง ปทุมธานี
59 นาง สุภาพร มุงการ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หงสหิน จุน พะเยา
60 นาง สุภาภรณ พัฒนชวย เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4 อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
61 นส. สุวลักษณ โคตวงจันทร จพง.ทะเบียน 2 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

ช่ือ - สกุล อปท.



ลําดับท่ี ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัด
62 าว กฤตยา กางรัมย เจาหนาท่ีธุรการ - อบต. วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

63 นาย คงศักดิ์ พันธเพชร ปลัด อบต. 5 อบต. ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
64 นาย คมสันต คํามูลนิธินนท ปลัดอบต. อบต. เมืองเกาพัฒนา ภูเวียง ขอนแกน
65 นส. ฉวีวรรณ สรรเสริฐ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
66 นส. ชูใจ กรกชกร จพง.สุขาภิบาล 6 ทต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
67 นาง โสมาวดี โสมศรีแพง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 2 ทต. ศรีวิไล ศรีวิไล หนองคาย
68 นส. อภิญญา อยูเจริญ จพง.ธุรการ 2 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
69 นาย เอกชัย พัฒฉิม ปลัด อบต. 6 อบต. หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ  รายงานตัววันแรกของการฝกอบรมระหวางเวลา 08.00 - 10.00 น.

ช่ือ - สกุล อปท.




