




1 นาย เกรียงศักดิ์ ฝาดสูงเนิน จนท.ปองกันและบรรเทาฯ 2 ทต. คลองไผ สีคิ้ว นครราชสีมา
2 นาง เขตอุดม ธรรมวงศา นักบริหารงานทั่วไป 6 ทน. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
3 น.ส. เบญจมาศ รื่นสวัสดิ์ จพง.ธุรการ 2 อบต. ทาเสา โพทะเล พิจิตร
4 นาง เพชรรัตน รัตนสากล จพง.ธุรการ 5 ทต. บานสวน เมือง สุโขทัย
5 นาง เพ็ญณีย แกวเมฆ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
6 นาย เอกวัฒน บวงประโคน นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. หัวหนอง บานไผ ขอนแกน
7 น.ส. ไพริน จันทรสิงห จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
8 นาย กรันต อริยะสกุลสุข  จบห.ทะเบียนและบัตร 5 ทต. น้ําสวย เมือง เลย
9 นาย กิตติพล บัวทะลา จพง.ธุรการ 5 ทต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
10 นาง กุลจิรา เขตบุญไสย จพง.ทะเบียน 3 ทต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
11 น.ส. ขวัญศิริ แสนจันทร จนท.ธุรการ 1 อบต. คอเหนือ เมือง ยโสธร
12 นาง จันจิรา นิศวอนุตรพันธ จนท.ธุรการ 1 ทต. เจะบิลัง เมือง สตูล
13 นาง จันทรเพ็ญ ชาติกุล นักวิชาการศึกษา 3 ทต. น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
14 นาง จารีรัตน บุญประดิษฐ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
15 น.ส. จารุดา อุนารัตน จนท.สุขาภิบาล 1 อบต. บานเกาะ เมือง นครราชสีมา
16 นาง จินตนา เครือทิวา จพง.ธุรการ 5 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
17 นาย จิรพรรณ แกวจํารัส จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ปยามุมัง ยะหริ่ง ปตตานี
18 น.ส. จิราพร จันทรศรี จนท.ธุรการ 2 ทม. มาบตาพุด เมือง ระยอง
19 น.ส. ชลธิชา โสดวิลัย นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. หวยบอซืน ปากชม เลย
20 น.ส. ชาณิตา มองเระ จพง.ธุรการ 2 อบต. น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
21 นาง ญาณิศา เลิศรุงเรืองชัย จนท.ธุรการ 1 อบต. บานเปา แมแตง เชียงใหม
22 นาง ณัชชา อึงบวรตระกูล จนท.ธุรการ 1 อบจ. นครนายก เมือง นครนายก
23 น.ส. ณัฐฐินันท ลาพัง จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ราชธานี ธวัชบุรี รอยเอ็ด
24 นาง ณัฐพิชา พรมโสภา จนท.ธุรการ 5 อบจ. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
25 นาง ดวงใจ การินทร ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. บางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
26 น.ส. ดารุณี โชคเก้ือ จนท.ธุรการ 2 อบต. พรอน เมือง ยะลา
27 น.ส. ถนอมจิตร พงษสระพัง นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
28 น.ส. ทานตะวัน วรรณโน จนท.การคลัง 1  ทต. บานเหลา เวียงเชียงรุง เชียงราย
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29 น.ส. ทิพยา โพธิ์สะคร นักการ  ทต. นาหวา นาหวา นครพนม
30 นาย ธนภัทร นวลมะ ชางโยธา 1 อบต. ทาแฝก ทาปลา อุตรดิตถ
31 นาง ธนวรรณ ทิพยสุราษฎร จนท.ธุรการ 2 อบต. ทาซัก เมือง นครศรีธรรมราช

32 น.ส. ธารทิพย คําโย ผช.ธุรการ  - อบต. ไตรตรึงษ เมือง กําแพงเพชร
33 น.ส. นนิชา สุขฉัตร นักวิชาการคลัง 3 ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

34 น.ส. นพรัตน ดายังหยุด จพง.ธุรการ 2 อบต. ดอนเตย นาทม นครพนม
35 น.ส. นภา หาญนอก จนท.ธุรการ 1 อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
36 นาง นริศรา สิทธิวงค จพง.ธุรการ 2 อบต. ชีลอง เมือง ชัยภูมิ
37 น.ส. นฤดี ชูกิจ จนท.ธุรการ 1 อบต. วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
38 นาง นฤมล อินทรรังษี จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาสัก เชียงแสน เชียงราย
39 น.ส. นวรัตน อุทานนท จนท.ธุรการ 1 อบจ. เลย เมือง เลย
40 นาง นวลฉวี สาคา จพง.การเงินและบัญชี 4 ทน. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
41 นาง นิดา แสงกมล จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. นาแก นาวัง หนองบัวลําภู
42 น.ส. นิรมล โพชกําเหนิด นายชางโยธา 2 อบต. นาทวี นาทวี สงขลา
43 นาง นุชจรีย บัวจูม นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
44 นาง นุชนารถ กันทะคํา จนท.ธุรการ 1 อบต. ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
45 นาย บุญธรรม ทศพิมพ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

46 น.ส. บุญสิตา บุญนาม จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. ทานา กะปง พังงา
47 น.ส. บุษณี โพธิ์ชื่น ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. ไตรตรึงษ เมือง กําแพงเพชร
48 น.ส. บุษกร กัปโก จพง.ธุรการ 5 ทน. ขอนแกน เมือง ขอนแกน
49 นาง ประทุมวรรณ กําลังเก้ือ จนท.ธุรการ 1 อบต. อางทอง กิ่ง อ.ศรีนครินทร พัทลุง
50 นาง ประภาพร สงวนศักดิ์ จนท.ธุรการ 1 อบต. นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
51 น.ส. ปริณดา พิทักษธานินทร นักวิชาการศึกษา 3 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
52 นาง ปวีณา พิมาน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
53 นาง พนิดา สมหมาย จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
54 นาย พรชัย ธงอาจ นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. หนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
55 น.ส. พรทิพย ชุปวา จนท.ธุรการ 1 อบต. กุดน้ําใส พรมไพร รอยเอ็ด
56 น.ส. พจนีวรรณ ธนะถาวราลักษณ นักวิชาการศึกษา 3 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
57 น.ส. ภัททิยา บําเรงสุข จพง.ธุรการ 3 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
58 นาย ภาสกร กอนเงิน จนท.ธุรการ 1 อบต. ผาสุก กุมภวาป อุดรธานี
59 นาย มานิต ศิริศิลป จนท.ธุรการ 1 อบต. โคกปฆอง เมือง สระแกว
60 นาย มารุต สากลวารี นักวิชาการประชาสัมพันธ 3 ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ
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61 น.ส. รจรินทร มานจังหาร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุ
62 น.ส. รอกีเยาะ แชลี จนท.พัสดุ 1 อบต. ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปตตานี
63 นาง รัชฎารักษ เนตรนันชัย จนท.ธุรการ 1 อบต. ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
64 น.ส. รุงนภา ทองโชติ จนท.ธุรการ  - อบต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
65 นาย วรพล ตั้งสิริพันธกุล จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
66 น.ส. วรรณภา สิติวรรณา จนท.ธุรการ 1 อบต. ตา ขุนตาล เชียงราย
67 น.ส. วรรณา เทพมูล จพง.ธุรการ 2 อบจ. ทาชาง เมือง จันทบุรี
68 นาย วรากุล โกโลทก นิติกร 3 ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ
69 นาย วราฤทธิ์ ฉิมเทียม ผช.ชางไฟฟา - ทต. ทาแพ เมือง นครศรีธรรมราช
70 น.ส. วันดี บูรณะ ปลัด อบต. 2 อบต. ยะลา เมือง ยะลา
71 นาง วัลภา โภคากร จพง.ธุรการ 6 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
72 น.ส. วาสนา มาลาสาย จนท.ธุรการ 2 อบต. โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
73 นาง วิไลรัก สุภารส จนท.ธุรการ 3 อบต. บางแขม เมือง นครปฐม
74 นาง วิลาวรรณ ยิ้มศิลป นักวิชาการศึกษา 5 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
75 นาย ศรายุทธ ไชยตัน จนท.ธุรการ 1 อบต. วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
76 นาง ศศธร พันธุงาม จพง.ธุรการ 6 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
77 นาง ศิรินภา แกวกา จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เตางอย เตางอย สกลนคร
78 นาง สงกราณต ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัสดุ 3 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
79 นาย สด อภัยวงศ นิติกร 5 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
80 นาย สรศักดิ์ ทอนฮามแกว ชางโยธา 1 อบต. โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
81 น.ส. สวางจิตร ต้ังโชติชวง จพง.ธุรการ 2 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
82 นาง สากล กล่ันแกว จนท.บริหารงานชาง 1 อบต. ระเวียง โนนนารายณ สุรินทร
83 นาง สามวิตรี เหล็มเจริญ จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. เปยน สะบายอย สงขลา
84 นาง สาวิตรี ชูชาติ จพง.ธุรการ 2 อบต. บางเสร สัตหีบ ชลบุรี
85 นาง สุกานดา จันทรรักษ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
86 น.ส. สุดารัตน ฤทธิชู ผช.นักพัฒนาชุมชน - ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
87 นาง สุทิพย สืบสายทอง จพง.ธุรการ 2 อบต. บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
88 น.ส. สุพันธ บรรฤทธิ์ จพง.ธุรการ 2 อบต. นาทม นาทม นครพนม
89 น.ส. สุภาวดี สุขศิริ จพง.ธุรการ 3 อบต. บางบุตร บานคาย ระยอง
90 น.ส. สุวรัตน บุญตอ จนท.ธุรการ 1 อบต. แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
91 น.ส. อนุจรา ขวัญดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 6 ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง
92 นาง อพินยา จิตสกุลชัย จพง.ธุรการ 2 ทม. อโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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93 นาง อภิญญา ออนศรี พนักงานประชาสัมพันธ  - ทต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
94 นาย อภิมล กิจประชา จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. กุดธาตุ ก่ิง อ.หนองนาคํา ขอนแกน
95 นาง อมรรัตน ราชประสิทธิ์ จนท.ธุรการ 2 ทต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร
96 น.ส. อรวรรณ คากระโทก จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
97 นาง อรอนงค ศรีบุญเรือง ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
98 น.ส. อรัญญา ขวัญเจริญ จนท.ธุรการ 1 อบต. คําบง บานผือ อุดรธานี
99 น.ส. อราม กงศูนย จนท.พัสดุ 1 อบต. เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค
100 นาง อริสรา ทองเท่ียง จนท.ธุรการ 2 อบต. ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
101 น.ส. อังคณา แสนชมภู จนท.ธุรการ 2 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
102 น.ส. อัจฉรา หมานพัฒน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. มะมวงสองตน เมือง นครศรีธรรมราช
103 น.ส. อัจฉรีย กรธนาเสถียร จนท.ธุรการ - อบต. ทุงทอง ทามวง กาญจนบุรี
104 นาง อัญชลี โสวภาค จนท.ธุรการ 1 อบต. จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
105 นาย อัศวิน อนุพันธ จนท.ธุรการ 1 อบต. ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปตตานี
106 นาง อารีย ธีรจางคพิชัย จนท.ธุรการ 1 อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร
107 นาง อารีย วารุกา จพง.ธุรการ 6 อบต. พรหมณี เมือง นครนายก
108 น.ส. อําพร ขันแกว จนท.ธุรการ 2 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
109 นาง อิงอร พูลเจริญ นักวิชาการคลัง 4 ทม. สระแกว เมือง สระแกว
110 น.ส. อุทุมพร แกวชาติ ผช.จนท.การเงินฯ  - อบต. บานบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาย เกรียงไกร เกศูนย นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี
2 นาย เชษฐา ติชาวัน วิศวกรโยธา 3 อบต. อิสาณ เมือง บุรีรัมย
3 นาย เนตร ตุมมี ปลัด อบต. 6 อบต. โนนจาน กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา
4 นาย เรืองฤทธิ์ ทองศรี ปลัด อบต. 6 อบต. หนองแวง สีชมพู ขอนแกน
5 นาง โสรยา ปอมไชยา จนท.ธุรการ 1 อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
6 น.ส. ไพลิน เทียนขํา จนท.จัดเก็บรายได - อบต. กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
7 นาย กรีฑา จินดาวงศ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
8 น.ส. กฤติยา ปวงมาลัย จนท.ธุรการ 1 อบต. หวยยางขาม จุน พะเยา
9 น.ส. กัลยา เทพจิตร จนท.ธุรการ 1 อบต. สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
10 นาย กิตติพงษ ฝายดี จพง.ธุรการ 2 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
11 น.ส. กุลดา นุชเนตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
12 น.ส. จินตนา คตดี จนท.บันทึกขอมูล 2 ทม. มาบตาพุด เมือง ระยอง
13 น.ส. จิรวดี วระราช จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
14 น.ส. จุฬารัตน กาละสุข จพง.ธุรการ 2 อบต. หวยออ ลอง แพร
15 น.ส. จุฬาลักษณ บุญมีฤทธิ์ จนท.ธุรการ 1 อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม
16 นาย ชาลี จีระวโรภาส จนท.ธุรการ 1 อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม
17 นาย ฐิติรัตน คุณชมภู จพง.ธุรการ 5 ทน. ลําปาง เมือง ลําปาง
18 นาย ณัฐศักดิ์ นุมสาด จนท.ธุรการ 1 อบต. สระกะเทียม เมือง นครปฐม
19 น.ส. ทิพยสุคนธ พุมเมือง จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
20 น.ส. ธนพร ทีกา จพง.ธุรการ 2 อบต. พรหมณี เมือง นครนายก
21 นาย นภัสกร สีเคน ปลัด อบต. 6 อบต. หนองแวง วัฒนานคร สระแกว
22 น.ส. นฤมล กมลรัตน จนท.ธุรการ 1 ทต. ทายดง วังโปง เพชรบูรณ
23 น.ส. นวลใย อสาพรหม จนท.ธุรการ 1 ทต. นาหวา นาหวา นครพนม
24 น.ส. นันทะนา สิงหทอง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. น้ําขุม ศรีนคร สุโขทัย
25 นาย บรรเจิด รอดจบ จนท.ธุรการ 1 อบต. เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
26 น.ส. บุษราวดี หมาดหลี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เปยน สะบายอย สงขลา
27 น.ส. ประไพพิศ รัตนประสบ นักวิชาการคลัง 6 ทน. นครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
28 นาย ประวิทย ฮกทา นักพัฒนาชุมชน 5 ทต. ลําภูรา หวยยอด ตรัง

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
รุนที่ 20 ระหวางวันที่ 18 - 22 ก.ย. 49
วิชาการจัดทําเอกสารขั้นสูง (Document)

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 น.ส. ปลันธร คงจุย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
30 นาง ปุณยนุช ออมเงิน จนท.พัสดุ 1 อบต. ธงชัยเหนือ ปกธงชัย นครราชสีมา
31 นาง ปุญชรัสมิ์ ปภาอนันตวัฒน นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. วิเชตนคร แจหม ลําปาง
32 นาย ผดุงศักดิ์ นัยติบ จพง.ธุรการ 2 อบต. บานแหง งาว ลําปาง
33 น.ส. พรพักตร แหยมมั่น จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
34 น.ส. พรรณงาม หวายเค นักวิชาการศึกษา 3 ทต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
35 น.ส. พรรณราย ยอดยิ่ง จพง.ทะเบียน 3 ทต. บานสวน เมือง สุโขทัย
36 น.ส. พรอมพันธ เธียรทิพยวิบูล จพง.ประชาสัมพันธ 2 อบจ. ตาก เมือง ตาก
37 น.ส. พิกุล ไรหินถวง จพง.สาธารณสุขชุมชน 5 ทต. กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ
38 นาง ภัทราพร ตุนแกว ผช.จนท.บันทึกขอมูล  - ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
39 นาง มณีรัตน นอยโต จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
40 น.ส. มารยาท จันทศร จพง.ธุรการ 2 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
41 น.ส. รัชนี แดงสกุล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ชีลอง เมือง ชัยภูมิ
42 น.ส. รัตนา สุกใส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
43 นาง รุงราวรรณ วรรณาลัย จนท.ธุรการ 1 อบต. กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
44 น.ส. ลัดดาวัลย สุวรรณวงษ จพง.ธุรการ 4 อบต. ไตรตรึงษ เมือง กําแพงเพชร
45 น.ส. วัชรี ขวัญเกิด จนท.พัฒนาชุมชน 1 อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
46 น.ส. วัฒนา จันริวงค ผช.จนท.ธุรการ  - ทต. นาวัว น้ําโสม อุดรธานี
47 น.ส. วิภาดา รัชโพธิ์ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48 นาย ศักดิ์ชาย แสนกิจตะ จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาสะอาด นาดวง เลย
49 ส.อ. สงบ โสภา ปลัด อบต. 6 อบต. บิง โนนสูง นครราชสีมา
50 นาย สมเกียรติ เขื่อนแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. บานมวง เชียงมวน พะเยา
51 น.ส. สมใจ สนธิ ผช.จนท.ธุรการ  - อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
52 น.ส. สิญจนา แกวมหากาฬ จนท.ธุรการ 1 อบต. พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
53 น.ส. สุธาสินี เข็นกลาง นักวิชาการสุขาภิบาล 3 ทต. นาหวา นาหวา นครพนม
54 นาย สุริยา วงศอํามาตย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
55 นาย อดิศักดิ์ คิดโสดา จนท.พัสดุ 1 อบต. บอแกว บานมวง สกลนคร
56 นาง อรชพร อินทรหอม จนท.ธุรการ 3 อบต. อุดมธัญญา ตากฟา นครสวรรค
57 น.ส. อรนุช บุญรักษา นักวิชาการศึกษา 5 ทต. วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
58 น.ส. อรพินท มีมะแม จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ปากพนังฝงตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
59 น.ส. อรุณ เนื่องไชยศ จนท.ธุรการ 1 อบต. โพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
60 นาง อุไล อินทรศวร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาง กรรณิการ อาจไพรินทร จนท.พัสดุ 1 อบต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่
2 น.ส. กฤชตพรรณ เจียมผัน จพง.พัสดุ 2 ทต. บางปู เมือง สมุทรปราการ
3 น.ส. กานตญาดา พุมทิชาโม จนท.พัสดุ 1 อบต. น้ําชุม ศรีนคร สุโขทัย
4 นาง คนิษฐา จันทะวงศ จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
5 น.ส. จันทิรา ไทยสยาม จพง.พัสดุ 2 อบต. ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
6 น.ส. จารุวรรณ เคนพะนาน จนท.พัสดุ 1 อบต. นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
7 น.ส. จําเนียร พันโภคา จพง.พัสดุ 2 อบต. โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
8 น.ส. จิรพรรณ บุษบงก จพง.พัสดุ 2 อบต. กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
9 น.ส. จีระวรรณ โคตะนนท จนท.พัสดุ 1 อบต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
10 นาย เจนวิทย จิณหวราวรรณ จนท.พัสดุ 1 อบต. อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
11 นาง ชญานิน นิกุลรัมย จนท.พัสดุ 1 อบต. ตาเสา หวยราช บุรีรัมย
12 น.ส. ชฎาณัศ บุญสุข จนท.พัสดุ 1 ทต. เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
13 นาย ชนันพัฒน รุงแจง จพง.พัสดุ 2 อบต. บางแขม เมือง นครปฐม
14 น.ส. ชนากานต บุญทาคํา จนท.พัสดุ 1 อบต. แจซอน เมืองปาน ลําปาง
15 น.ส. ชวนพิศ กิจตะไชย จนท.พัสดุ 1 อบต. สังขะ สังขะ สุรินทร
16 นาง ชัดชะฎาพร ธนะปด จนท.พัสดุ 1 อบต. เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร
17 นาง ชุลีพร หลากํ่า จพง.พัสดุ 2 ทต. หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
18 นาย ณัฏฐวัฒน อุมชอุม จนท.พัสดุ 1 อบต. บานพราว นครไทย พิษณุโลก
19 น.ส. ดุษฎี นาน้ําเชี่ยว จนท.พัสดุ - อบต. บางกะพ้ี บานหมี่ ลพบุรี
20 น.ส. ทัศนีย แจมใส จนท.พัสดุ 1 อบต. คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
21 นาย ธนบดินทร สิงหโตทอง จนท.พัสดุ 1 อบต. คําผง ก่ิง อ.โนนนารายณ สุรินทร
22 นาง ธนัชชา สุภารรัตน จนท.พัสดุ 2 อบต. ศรีษะเกษ นานอย นาน
23 น.ส. ธมลวรรณ รักกอน จพง.พัสดุ 1 อบต. น้ําสวย เมือง เลย
24 นาย ธานินทร อามนา จนท.พัสดุ 1 อบต. มวงไข พังโคน สกลนคร
25 น.ส. ธาริณี จุลอุล จพง.พัสดุ 2 อบต. หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
26 นาย นครชัย ฉัตรวิไล จพง.พัสดุ 2 อบต. โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
27 นาง นงคราญ ยอดปญญา จนท.พัสดุ 1 ทต. บานเหลา เวียงเชียงรุง เชียงราย
28 น.ส. นนทกร สาออน จนท.พัสดุ 1 อบต. ชางตะลูด หลมสัก เพชรบูรณ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2549
รุนที่ 20 ระหวางวันที่ 18 - 22 ก.ย. 49
วิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับงานพัสดุ
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29 นาง นภาพร กุวะสาร จพง.พัสดุ 3 อบต. บึงนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุ
30 นาง นฤมล ประเสริฐสุข จพง.พัสดุ 2 อบต. หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
31 น.ส. นารีย แกวยวน ผช.จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. รามแกว หัวไทร นครศรีธรรมราช
32 น.ส. บรรญาลักษณ ปลาเงิน จนท.พัสดุ 1 อบต. หวยหมาย สอง แพร
33 นาย บุรินทร ยะสุพันธ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมศึก แมแจม เชียงใหม
34 นาย ประเวช จันทะธรรม จนท.พัสดุ 1 อบต. พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
35 นาย ประเวทย ถิตยเจิม จนท.ธุรการ 1 อบต. เขาเพ่ิม บานนา นครนายก
36 นาง ประมวล สีหาเนตร จนท.พัสดุ 1 ทต. นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
37 น.ส. ปราณีต เหระวัน จพง.พัสดุ 2 อบต. ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
38 นาง ปรานี นันทบรรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทุงใหญ กันทรลักษ ศรีสะเกษ
39 นาย ปรารภ พลเชียงขวาง จพง.พัสดุ 2 อบต. ดอนนางหงส ธาตุพนม นครพนม
40 นาง ปญชรีย ยุปาระมี จนท.พัสดุ 1 อบต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
41 นาย ปยะ ประยูรหงษ จนท.พัสดุ 1 อบต. บานปรก เมือง สมุทรสงคราม
42 นาง ปยะนุช เนาวแกงใหม จนท.พัสดุ 1 อบต. สังคม สังคม หนองคาย
43 นาย พงศศักดิ์ ขาวเผือก จนท.พัสดุ 1 อบต. มะมุ กระบุรี ระนอง
44 นาง พรพิมล - เวียงคํา จนท.พัสดุ 2 อบต. โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
45 น.ส. พัชรินทร ชารักษ จนท.พัสดุ 1 อบต. ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
46 น.ส. พัทธนันท กรงแกว จพง.พัสดุ 2 อบต. ปากพนังฝงตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
47 น.ส. พิมพพร ล่ิมเรืองธรรม จพง.พัสดุ 3 อบต. แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
48 น.ส. ภัทรนันท บุญแตง จพง.พัสดุ 2 อบต. คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร
49 นาย มนตชัย ชุมชื่น จนท.พัสดุ 1 อบต. ทาง้ิว หวยยอด ตรัง
50 น.ส. มนัสชนก แพชัยภูมิ จพง.พัสดุ 2 ทต. หนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
51 น.ส. มริวรรณ ดากาวงศ จนท.พัสดุ 1 อบต. เตางอย เตางอย สกลนคร
52 นาง มลรักษ สุทธิรักษ จนท.พัสดุ 1 อบต. สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
53 นาย มานะ พุฒรัตนา จนท.พัสดุ 1 อบต. วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทัย
54 น.ส. มาลัย เจริญวัย ผช.จนท.จัดเก็บรายได - ทต. เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
55 น.ส. มาลินี แสนทวีสุข จนท.พัสดุ 1 อบต. โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
56 น.ส. ยมนพภรณ มาตรา จนท.พัสดุ 1 ทต. หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุ
57 น.ส. ยุพิน คงบัวเล็ก จพง.พัสดุ 2 อบต. บานขาว ระโนด สงขลา
58 น.ส. ยุวนิต สุกใส จนท.พัสดุ 2 อบต. กุดน้ําใส พรมไพร รอยเอ็ด
59 น.ส. รัชนี ชุมสนิท จพง.พัสดุ 5 ทต. สะพลี ปะทิว ชุมพร
60 น.ส. รัญชิดา แผลงนอก จนท.พัสดุ 1 อบต. สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
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61 น.ส. รัตนติกาล แปงมา จนท.ธุรการ 2 อบต. ศรีษะเกษ นานอย นาน
62 น.ส. รุงจิตต อีลา หน.สวนการคลัง 5 อบต. รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
63 นาง รุงราตรี อุทธา จนท.พัสดุ 1 ทม. บานไผ บานไผ ขอนแกน
64 น.ส. รุงอรุณ จันทมาตร จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. เขาชนกัน แมวงก นครสวรรค
65 น.ส. ฤทัยรัตน ศรีเจริญ จนท.พัสดุ 1 อบต. คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
66 น.ส. ลัดดาวัลย โพธิ์งาม จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกยาง ประโคนชัย บุรีรัมย
67 น.ส. ลําเนาว พรมดี จนท.พัสดุ 1 อบต. นาแค นายูง อุดรธานี
68 น.ส. วนิดา ขามสาม จนท.พัสดุ 1 อบต. สันทราย เมือง เชียงราย
69 น.ส. วนิดา ขันตรี จพง.พัสดุ 2 อบต. ทาแยก เมือง สระแกว
70 น.ส. วรนุช สุขสําราญ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
71 นาง วรรณา วิบูลยศิลป จพง.พัสดุ 3 อบต. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี
72 น.ส. วรรณิษา บริสุทธิ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
73 น.ส. วรรณี จอมประโคน จนท.พัสดุ 1 อบต. ปาชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย
74 น.ส. วรางคณา บุรีงาม จพง.พัสดุ 3 อบต. เนินหอม เมือง ปราจีนบุรี
75 น.ส. วรินทรดา การุญ จพง.พัสดุ 2 อบต. ฟาหวน คอวัง ยโสธร
76 นาย วัชรินทร พวงทอง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
77 น.ส. วัทนพร คุมวงษ จนท.พัสดุ 1 อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
78 น.ส. วิภาวี วงคแกว จนท.พัสดุ 1 อบต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ
79 น.ส. วิรฉัตร เปลงวรรณ จพง.พัสดุ 2 อบต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
80 นาย ศรีนุชา มาตราช จนท.พัสดุ 1 อบต. บานตาด บานดุง อุดรธานี
81 น.ส. ศศินพร เกตุทอง จพง.พัสดุ 2 อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
82 น.ส. ศิริวรรณ อุปถัมภ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
83 นาง ศุภนันท สังขสาลี จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองบัว ทาตูม สุรินทร
84 นาง สดศรี สมโสภา จพง.พัสดุ 2 อบต. ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
85 น.ส. สายฝน กระดองกลาง จนท.พัสดุ  - อบต. บานเกาะ เมือง นครราชสีมา
86 นาง สิริภัสสร เกียรติยศ จนท.พัสดุ 1 อบต. สะเนียน เมือง นาน
87 น.ส. สุกัญญา สองศรี จนท.พัสดุ 1 อบต. นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน
88 นาง สุนีนาฏ ดลประสบ จนท.พัสดุ 1 อบต. ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน
89 นาง สุภาภรณ หมัดเลขา จพง.พัสดุ 2 อบต. บานโพธิ์ เมือง ตรัง
90 น.ส. หฤทัย นาขนานรัมย จนท.พัสดุ 1 อบต. ดอนดั่ง หนองสองหอง ขอนแกน
91 น.ส. อธิติยา ยะมะหาร จนท.พัสดุ 1 อบต. สะเดา บัวเชด สุรินทร
92 น.ส. อภิญญา สุขสวัสดิ์ จนท.พัสดุ 1 อบต. ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
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93 นาง อรุณี ฉายา จพง.พัสดุ 2 อบต. ทุงเบญจา ทาใหม จันทบุรี
94 นาง ออน หะโท จนท.พัสดุ 1 อบต. โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
95 น.ส. ออยใจ มาลัยพันธุ หน.สวนการคลัง 4 อบต. ทาแยก เมือง สระแกว
96 นาง อําไพ เพ็ชรแอน หน.สวนการคลัง 4 อบต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
97 นาง อําไพ สุวรรณไพรัตน จนท.พัสดุ 1 อบต. ชะอม แกงคอย สระบุรี
98 นาย อุเทน ถาพร จนท.พัสดุ 1 อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม
99 นาง อุทัยวรรณ ภูพานไร จพง.พัสดุ 6 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
100 น.ส. อุนเรือน คําใบ จนท.พัสดุ 1 อบต. นาดวง นาดวง เลย

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ




