


1 น.ส. กนกวรรณ วงศทิพย จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบต. ปาแมต เมือง แพร
2 นาย กรวุฒิ รุงเชา จนท.วิเคราะหนโนบายฯ 3 อบต. บานปน ลอง แพร
3 นาย กันตภณ นิยมไทย จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
4 นาย เกรียงศักดิ์ เตชะ จนท.พัสดุ 1 อบต. แมกรณ เมือง เชียงราย
5 นาง ขนิษฐา เกิดสมบูรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองแหน กุดชุม ยโสธร
6 นาย เขตโสภณ อุดมศรี หน.ฝายบริหารงานทั่วไป 6 ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
7 น.ส. ครองสิน กุลสุวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
8 น.ส. จตุพร ตันเสา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานกาด แมวาง เชียงใหม
9 น.ส. จริยาภรณ พิมทนต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. จักรสิห เมือง สิงหบุรี
10 นาง จันทรา บุญสิทธิ์ จนท.การคลัง 4 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
11 นาง จิราพร ปนทอง จนท.ธุรการ 2 อบต. เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
12 นาย เจษฎากร สุรมิตร นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
13 น.ส. ชนัญชิตา พิพิธกุล จนท.วิเคราะหนโยบาย 3 อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
14 น.ส. ชมภูนุช อุตยะราช จนท.พัสดุ 1 อบต. น้ําพาง แมจริม นาน
15 นาย ชัดชาย นาคประโคน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองไมงาม บานกรวด บุรีรัมย
16 น.ส. ชุลีพร โพธิ์จา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. น้ําแกน ภูเพียง นาน
17 นาย ไชยชนะ อินทรทัต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
18 นาย ตูแวรอมือลี รายอหะมะ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บาตง รือเสาะ นราธิวาส
19 นาง ถิรนันท สุพรรณคํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ระบํา ลานสัก อุทัยธานี
20 นาย ทองสูนย อันทะปญญา หน.สวนการคลัง 5 อบต. โพธิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
21 น.ส. ทิวาพร ไชยทะ จนท.บริหารงานทั่วไป 6 อบต. เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
22 นาง นงลักษณ โฮมวงศ จพง.พัสดุ 4 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
23 นาง นววรรณ ตั้งสถาพรนิตย จพง.ธุรการ 6 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
24 น.ส. นันทาภิวัฒน เรืองโอชา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
25 น.ส. นุจรี ชอผล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ราไวย เมือง ภูเก็ต
26 น.ส. ปฐม ตรีนุสนธ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เมืองจัง ก่ิง อ.ภูเพียง นาน
27 น.ส. ประภาพรรณ ไกรเทพ หน.สวนการคลัง 4 อบต. บางรัก เมือง ตรัง
28 น.ส. ประภาพันธ ปนชู ปลัด อบต. 6 อบต. ตกพรม ขลุง จันทบุรี
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29 น.ส. พฤษภา สิงหธนะ นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 4 ทต. ทาวังผา ทาวังผา นาน
30 น.ส. พะเยาว ครอบกระโทก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย
31 น.ส. พัชรินทร ศักดิ์บูรณาเพชร นวช.สงเสริมสุขภาพ - ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
32 น.ส. พิไลเลขา ฟูแสง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถ
33 น.ส. เพียงรัก ใสสุชล นักวิชาการคลัง 5 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
34 นาง ภัชรินทร พุมอรัญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานเส้ียว ฟากทา อุตรดิตถ
35 น.ส. ภัทริยา วรมาลี จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
36 น.ส. ภิรวดี โพธิ์วิจิตร จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. นาตาลวง เมือง ตรัง
37 นาย มนตรี พุทธโชติ ปลัด อบต. 6 อบต. จะแหน สะบายอย สงขลา
38 น.ส. มนสิกาน ทองราช ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
39 นาง มิ่งแกว หนอนารถ นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. สะพลี ปะทิว ชุมพร
40 น.ส. ยุภา จันทรโสม หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานชบ สังขะ สุรินทร
41 น.ส. รัชสุดา มาลัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค
42 น.ส. รัญจณา จันละ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
43 น.ส. รุงทิวา ทาจันทิพย จนท.วิเคราะหนโนบายฯ 3 อบต. พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
44 นาง ละมาย ยอดขวัญ จนท.ธุรการ 2 อบต. บานนา จะนะ สงขลา
45 น.ส. ลัดดาวัลย ลูกบัว จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
46 นาง วนิดา ฟาอรุณ นักพัฒนาการทองเท่ียว 6 ทม. เบตง เบตง ยะลา
47 นาง วรรณา ยิ้มแยม จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
48 นาย วัชระ เชิดชน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. นาตาล เตางอย สกลนคร
49 น.ส. วัชราภรณ แสงพันธ จนท.ธุรการ 1 อบต. กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
50 นาง วารุณี เฟองฟู จพง.ธุรการ 2 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
51 น.ส. วิไลพร พัดขุนทด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา
52 นาง วิไลพร วิชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาสวาง เมือง สุรินทร
53 น.ส. ศราวดี ผจงศิลป นิติกร 3 อบต. อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธ
54 นาง ศศิทร ละคํา จนท.บริหารงานการเงินฯ 3 อบต. ยางเปยง อมกอย เชียงใหม
55 น.ส. ศศิวิมล หงษสามสิบเจ็ด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
56 น.ส. ศิริมา เหล็มสา หน.สวนการคลัง 5 อบต. สํานักแตว สะเดา สงขลา
57 น.ส. ศุภรดา พุทธจร จพง.ธุรการ 2 ทม. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
58 นาย สมคิด ศรีปาล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบต. แพรกษา ควนขนุน พัทลุง
59 นาง สมหญิง พากเพียร จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
60 นาย สําราญ เวียงนนท หน.สวนการคลัง 5 อบต. เชียงขวัญ ก่ิง อ.เชียงขวัญ รอยเอ็ด
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61 นาง สิเนหา เสริมศรี ผช.จนท.ธุรการ - อบต. สัตหีบ สัตหีบ ชลบรี
62 น.ส. สุภรรณี บัวพิมพ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
63 นาง สุภวรรณ โนราช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สองดอน ฟากทา อุตรดิตถ
64 นาย เสง่ียม แดนเขต ชางเครื่องกล 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
65 นาย อนุรักษ อุตยานะ จนท.ธุรการ 1 อบต. บางพูด เมือง ปทุมธานี
66 นาย อเนก อุระแสง ปลัด อบต. 6 อบต. หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
67 น.ส. อมรรัตน ทีทองแดง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานเดื่อ เมือง หนองคาย
68 น.ส. อมรลักษณ แตงเจริญ หน.สวนการคลัง 3 อบต. หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
69 นาง อมรา ทองแท จนท.วิคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี
70 น.ส. อวยพร มุงเจริญ ผช.จนท.ธุรการ - อบต. เสาหิน แมสะเรียง แมฮองสอน
71 น.ส. อัมพร ภูมิประเสริฐ นักวิชาการ 3 อบต. คําเตย เมือง นครพนม
72 นาย อานนท ย่ัวสันเทียะ จพง.ธุรการ 4 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
73 นาง อุศณา ปรางศรี จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองฉลอง ขุขันธ ศรีสะเกษ
74 นาย เอกชัย สงนอก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. จอมพลเจาพระยา ปลวกแดง ระยอง

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 นาง กฤตวรรณ สาทอง หน.สวนโยธา 5 อบต. ดู กันทรารมย ศรีสะเกษ
2 นาย กําชัย สูงสงา ผช.จนท.ชางสํารวจ - อบต. หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
3 นาย กิตติพจน  โตพิทักษ หน.สวนโยธา 5 อบต. คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
4 นาย จักรกริสน แซเลา นายชางโยธา 2 อบต. หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
5 นาย จารุ หงษรอน วิศวกรโยธา 3 ทต. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
6 นาย ชยกร แกวผดุง ชางโยธา 1 อบต. บางแกว ละอุน ระนอง
7 นาย ชุมพล เงาสิงห หน.สวนโยธา 5 อบต. นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
8 นาย ไซฟุดดีน ดาราแม นายชางโยธา 2 อบต. สะกอม เทพา สงขลา
9 นาย ณพงษ มงชู หน.สวนโยธา - อบต. ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
10 นาย ณรงค อุปชัย ชางโยธา 1 อบต. นาโส กุดชุม ยโสธร
11 นาย ณรงคศักดิ์ บุตดีวงค นายชางโยธา 2 อบต. กุดจิก เมือง หนองบัวลําภู
12 นาย ทรงชัย ราชภักดี หน.สวนโยธา 5 อบต. โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู
13 นาย ธเนศ นกสิงห หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาชาง เมือง นครนายก
14 นาย ธวัชชัย สกุลแกว นายชางโยธา 2 อบต. หมอเมือง แมจริม นาน
15 นาย ธวัชชัย ดวงทอง ชางโยธา 1 อบต. แพรกษา ควนขนุน พัทลุง
16 นาย นพดล ทุมหอม หน.สวนโยธา 5 อบต. ไผลอม บานแพง นครพนม
17 นาย นราวุธ อาวุธ นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
18 นาย นิรุต พันธโคตร หน.สวนโยธา 4 อบต. บุง เมือง อํานาจเจริญ
19 นาย ประวิทย วิเชียรประภา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
20 นาย ปริญญา สารเสวก จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
21 นาง ปรีดาวรรณ คําดี หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
22 นาย พันธศักดิ์ สิงหชัย หน.สวนโยธา 5 อบต. บึงงาม ก่ิง อ.ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
23 นาย พีรพันธ เขียวเล็ก หน.สวนโยธา 5 อบต. สมปอย โนนดินแดง บุรีรัมย
24 นาย ไพรวัลย ธนูพล หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
25 นาย ภานุวัตร ภูวนารถ นายชางโยธา 2 อบต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
26 นาย ยรรยงค คําเกษม ชางผังเมือง 3 ทต. เทพาลัย คง นครราชสีมา
27 นาย รักสรรค อูบแกว จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. หนองไมงาม บานกรวด บุรีรัมย
28 นาย วรกานต ชาตรีนรานนท วิศวกรโยธา 5 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2
รุนที่ 17 ระหวางวันที่ 15 - 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)
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29 นาย วัชระ จันทรสองดวง หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาลาด เรณูนคร นครพนม
30 นาย วิทยา ศรีสําราญ ชางโยธา 1 อบต. หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
31 นาย วิทยา บุญศิริ หน.สวนโยธา 4 อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
32 นาย ไวย แสงแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
33 น.ส. ศิวรักษ พริ้งกลาง จพง.จัดเก็บรายได 4 ทต. ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
34 นาย สงเสริม ฝนเฟอนหา หน.สวนโยธา 5 อบต. หางดง ฮอด เชียงใหม
35 นาย สมใจ ศรีบุรินทร ผช.ชางโยธา - อบต. เลยวังไลย ภูหลวง เลย
36 น.ส. สมทรง บุญสงค หน.สวนโยธา 5 อบต. กู ปรางคกู ศรีสะเกษ
37 นาย สมประสงค วงศวาโรจน ชางโยธา 1 ทต. พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
38 นาย สมพงษ บัวใหม หน.สวนโยธา 5 อบต. ปลักหนู นาทวี สงขลา
39 นาย สิทธิ์ อรุณพัณธ หน.สวนโยธา 5 อบต. เกียร สุคิริน นราธิวาส
40 นาย สุทธิพงศ เขตตพงษ หน.สวนโยธา 5 อบต. บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
41 นาย สุทธิศักดิ์ กาญจนะกุล หน.สวนโยธา 4 อบต. บานเส้ียว ฟากทา อุตรดิตถ
42 นาย สุริยัน สุขสําราญ นายชางโยธา 2 อบต. ปาแมต เมือง แพร
43 นาย สุวรรณ ซอนกล่ิน หน.สวนโยธา 4 อบต. พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
44 นาย อติเทพ หอมสวัสดิ์ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. บางกะไชย แหลมสิงห จันทบุรี
45 นาย อนันต เหลาลุมพุก ผช.ชางโยธา - อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ
46 นาย อนันต พิมณะวัน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
47 นาย อเนก รุงเปา หน.สวนโยธา 5 อบต. โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย
48 นาย อภิชาติ คําพิทักษ จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. สีพยา ทาใหม จันทบุรี
49 นาย อภิชาติ สุวรรณลักษณ หน.สวนโยธา 5 อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย
50 นาย อภินันท บูชาพันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
51 นาย อภิเษก พุมอรัญ หน.สวนโยธา 3 อบต. สองดอน ฟากทา อุตรดิตถ
52 นาย เอกลักษณ เรืองทอง ผช.ชางโยธา - อบต. หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
53 นาย ฮาเวม ละสูสามา นายชางโยธา 2 อบต. วัด ยะรัง ปตตานี
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1 น.ส. จตุพร จตุกาญจน หน.สวนการคลัง 5 อบต. มะมวงสองตน เมือง นครศรีธรรมราช
2 นาย จุฬา มูลเทพ จนท.ปองกันฯ 1 อบต. มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
3 นาย ฉัตรมงคล ศรีดวงโชติ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย
4 นาย ณฐกร แกนจันทร ผช.จนท.ธุรการ - ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
5 น.ส. ดรุณี อูเงิน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
6 นาย ธานินทร กล่ินขจร จนท.จัดเก็บรายได - อบต. สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
7 น.ส. ธิดารัตน ยศปญญา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. คําเตย เมือง นครพนม
8 นาย นคร กลิ่นสนธิ์ จนท.ธุรการ 5 อบต. ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
9 น.ส. นสิน เชื้อวงศสกุล จนท.ธุรการ 1 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
10 นาย เบญจพล กรองกําธร จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ไรสม เมือง เพชรบุรี
11 นาย ประพนธ จันทรี จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช
12 น.ส. ประยอม หนอแดง จนท.พัสดุ 1 อบต. มาโมง สึคิริน นราธิวาส
13 พ.จ.อ ประเสริฐ คงหาญ จพง.สาธารณสุขชุมชน 2 ทต. พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14 นาย มนตรี วิเศษยิ่ง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองไร ปลวกแดง ระยอง
15 นาย มะยาดี ดอแม ปลัด อบต. 6 อบต. มาโมง สุคิริน นราธิวาส
16 น.ส. รัชดากรณ บุตรวงษ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เลยวังไสย ภูหลง เลย
17 น.ส. รัศมี รุงอราม จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
18 นาย ราม ทองฉิม บุคลากร - ทต. ระโนด ระโนด สงขลา
19 น.ส. สมาพร จันทํา ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. หนองสะโน บุณทริก อุบลราชธานี
20 น.ส. สัจจา บุญคําภา จนท.ธุรการ 1 อบต. ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
21 น.ส. สายใจ ปตะสุทธิ์ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานเดื่อ เมือง หนองคาย
22 น.ส. สุภัตรา ตรีวงษราช นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
23 นาง อรสา เหลาตน จนท.การเงินและบัญชี - อบต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
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หลักสูตรระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน  (Introduction to Network System)
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