


1 น.ส. กรณิการ แกวกรรณ ผช.จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ปาซาง ดอกคําใต พะเยา
2 นาย กัน กาดนอก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังจั่น โคกสําโรง ลพบุรี
3 นาย กิติศักดิ์ โคนถอน จนท.ทะเบียน 3 ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย
4 นาง จริยา ศรีษะโคตร จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย
5 นาง จิรพร คงสมโอษฐ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
6 น.ส. จิรายุ ทัพขวา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย
7 นาง ฉันทนา ศรีสุวรรณ นวช.การเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย
8 นาย ชัยชนะ สงคดํา ชางไฟฟา - อบต. ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
9 นาย ณัฎฐพล ปนแกว จนท.ทะเบียน 1 ทต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
10 นาย ณัฐพงษ ฮดมาลี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองบัวเหนือ เมือง ตาก
11 นาง ดารุณี อัศเวก จพง.ธุรการ 3 อบจ. สระแกว เมือง สระแกว
12 นาย ทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังหวา แกลง ระยอง
13 น.ส. ธนกมล แสงมฤค จนท.ธุรการ - อบต. นาดี เมือง อุดรธานี
14 นาย ธนภัทร นิลไชย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร
15 นาย นพดล พลอยโพธิ์ ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
16 นาย นภดล หมื่นรอด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. แมขรี ตะโหมด พัทลุง
17 น.ส. นวลอนงค ปองเสงี่ยม จพง.จัดเก็บรายได 4 อบต. คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี
18 น.ส. นันทนา พูลเผา จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี
19 นาย นิติภัทร สวนเพลง นิติกร 3 อบต. สระกระเทียม เมือง นครปฐม
20 นาย นิพล ยานาค จพง.พัสดุ 6 ทต. ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ
21 น.ส. นิรันดร พองพลา บุคลากร 5 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย
22 นาย บันเทิง สิงหสถิตย นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. เพชรบูรณ เมือง เพชรบูรณ
23 นาย ปรีชา จินดาวรรณ นักพัฒนาชุมชน 5 ทน. อยุธยา เมือง อยุธยา
24 น.ส. ปานทิพย นนทเกศเกยูร หน.สํานักปลัด - ทม. ชุมพร เมือง ชุมพร
25 นาย ปยะรัฐ พฤกษากร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังกพง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
26 นาย พณสณฑ เกรียงไกรนาคา หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองจระเข หนองแค สระบุรี
27 จ.ส.ต.พรชัย อิ่นต๋ิบ ปลัด อบต. 5 อบต. ออย ปง พะเยา
28 น.ส. พรทิพย นาคนาโส จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังหิน เมือง ตาก
29 นาง พิมพนารา อวนทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองกะทาว นครไท พิษณุโลก
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30 นาย ไพบูลย พิลาธรรม ชางเขียนแบบ 1 อบต. พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
31 นาย รังสรรค จินายะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. รองกวาง รองกวาง แพร
32 น.ส. รัมภา ศรีผาน ผช.นักพัฒนาชุมชน  - ทต. โคกตูม เมือง ลพบุรี
33 นาง ราตรี ประทาน นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34 พ.จ.อ. เรืองชัย รุงศิริ ปลัด อบต. 6 อบต. ทาเกษม เมือง สระแกว
35 นาย วชิรา อบมา จนท.ธุรการ 1 อบต. บานรอง งาว ลําปาง
36 นาย วรเดช ทิพยแดง หน.สํานักปลัด 3 อบต. รองกวาง รองกวาง แพร
37 น.ส. วัชรีย เขมะวนิช ปลัด อบต. 6 อบต. พนมวังก ควนขนุน พัทลุง
38 น.ส. วาสนา สูนสิทธิ์ นักวิชาการสุขาภิบาล 5 ทต. อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี
39 นาง วิลาวัณย ตรีสินธุ จนท.ธุรการ 4 อบต. คานหาม อุทัย อยุธยา
40 นาย วิสิษฐ สาธารณ จนท.พัสดุ 3 อบต. หัวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
41 นาย วีระ กล่ินหอม จนท.จัดเก็บรายได - อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
42 นาย วีระพันธ จันโทรัตน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ไมงาม เมือง ตาก
43 น.ส. ศรีรัตน แคทอง จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี
44 นาย ศักดิ์ดา คงจุม ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
45 นาย ศิริชัย มาตรมนตรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เหมืองหมอ เมือง แพร
46 น.ส. สกุลรัตน สันยาวอ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
47 นาย สนอง บุญเพ่ิม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ไพบูลย ก่ิง อ.น้ําขุน อุบลราชธานี
48 นาย สนั่น นามเสนา จพง.พัสดุ 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
49 นาง สมทรง ประยูรวงศ ปลัด อบต. 6 อบต. ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
50 นาง สมพิศ ทองดารา จพง.พัสดุ 5 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
51 น.ส. สมแสน ชางไมงาม บุคลากร 3 ทต. หนองบัว เมือง กาญจนบุรี
52 นาย สราวุทธิ์ แสงสุวรรณ จพง.ธุรการ 2 ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู
53 นาย สิทธิชัย คําหอม นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
54 นาย สุชาติ ไชยขาว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
55 น.ส. สุธาวรรณ จันบุผา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เทพนคร เมือง กําแพงเพชร
56 จ.อ. สุพัฒน สีราบัว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
57 น.ส. สุภาพร เมฆเสน นักวิชาการพัสดุ 7 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
58 น.ส. สุภาภรณ หะยีสันต์ิ จนท.ธุรการ 1 อบต. สะบา เทพา สงขลา
59 นาย สุริยันต สุนารี จพง.ธุรการ 6 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
60 นาง เสาวณีย ไชยนิตย จนท.ธุรการ 3 อบต. เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
61 นาง โสภาภรณ ณ นคร จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ทายเมือง ทายเมือง พังงา
62 น.ส. โสมฤดี รังหมาย จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
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63 น.ส. หทัยนุช สุขพรอม จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. ทาโขลง ทาวุง ลพบุรี
64 น.ส. อชิรญา ไขรัศมี จนท.ปฎิบัติงานท่ัวไป 3 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
65 นาย อดิศักดิ์ ขําสาย จนท.ปองกันฯ 4 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
66 นาย อภิเษก แสงปาริชาติ ปลัด อบต. 6 อบต. สระกะเทียม เมือง นครปฐม
67 น.ส. อรัญญา คงเมือง จพง.ธุรการ 2 ทต. นาดูน นาดูน มหาสารคาม
68 นาง อรุณี คําหอม นักบริหารงาน อบต. 6 อบต. ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
69 นาย อัครินทร บุญรอด จนท.ธุรการ 1 อบต. ทมอ ปราสาท สุรินทร
70 น.ส. อัจฉรา สํารวยผล นิติกร 5 อบต. คานหาม อุทัย อยุธยา
71 นาง อิสฎาภรณ คุมแถว หน.งานนโยบายฯ 6 ทต. บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
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1 นาย กมล บุมี นายชางโยธา 3 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
2 น.ส. กรีเพชร สายแสง ชางโยธา 1 อบต. สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
3 นาย กฤษณธร อัครบุตร นายชางโยธา 2 อบต. หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
4 นาย กฤษณะ เอี่ยมสุภา ชางโยธา 1 อบต อุดมธัญญา ตากฟา นครสวรรค
5 นาย กฤษดา กายสิทธิ์ นายชางโยธา 4 ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง
6 นาย กามเทพ กานิล หน.สวนโยธา 4 อบต. เรณู เรณูนคร นครพนม
7 นาย กิตติศักดิ์ แพรวพรายรัตน หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
8 นาย กิติพงษ ชัยประสาน วิศวกรโยธา 3 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
9 นาย เกริกศักดิ์ ชมพูภาน หน.สวนโยธา 6 อบต. บึงพระ เมือง พิษณุโลก
10 นาย โกศล รุงวรา นายชางโยธา - ทต. พลับพลานารายณ เมือง จันทบุรี
11 นาย ขวัญชัย ศรีคํา นายชางโยธา 5 ทต. เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน
12 นาย ครรชิต ปุสิงห หน.สวนโยธา 5 อบต. เซเปด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
13 นาย คัธธา ตางมงคล หน.สวนโยธา 4 อบต บัวคอ เมือง มหาสารคาม
14 นาย จรัญ โสภณ นายชางโยธา 6 อบจ. ตราด เมือง ตราด
15 นาย จรุงศักดิ์ บางทราย นายชางโยธา 5 ทต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
16 นาย เฉลิมชัย ขุนทอง นายชางโยธา 4 ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
17 นาย ชโลธร เฉยสะอาด หน.สวนโยธา 3 อบต. ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
18 นาย โชค เสารพูล หน.สวนโยธา 4 อบต. ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
19 นาย ณัฐพล แพทยศาสตร ชางโยธา 1 ทต. พลับพลานารายณ เมือง จันทบุรี
20 นาย ดํารง ไวธัญกิจ หน.สวนโยธา 5 อบต. บางงา ทาวุง ลพบุรี
21 นาย ดิเรก เหลืองตระกูล นักบริหารงานชาง 6 อบจ. สิงหบุรี เมือง สิงหบุรี
22 นาย ทวิช การะกํา หน.สวนโยธา 4 อบต. เกาะยาวใหญ เกาะยาว พังงา
23 นาย ทองมา พาเจริญ นายชางโยธา 6 ทม. สุรินทร เมือง สุรินทร
24 นาย ธนพงษ แซเฮง หน.สวนโยธา 4 อบต. บานา เมือง ปตตานี
25 นาย ธนากร ธีรวิโรจน หน.สวนโยธา 5 อบต. ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย
26 นาย ธเนตร จิรสุภากุล หน.สวนโยธา 4 อบต. ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค
27 นาย ธาดา จําปาแขม นายชางโยธา 2 อบต. ทาแยก เมือง สระแกว
28 นาย ธานินทร คฤหานนท วิศวกรโยธา 6ว อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
29 นาย ธํารง จอมบัญชา ชางโยธา 5 อบต. สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี
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ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสรางข้ันสูง (Advance AutoCAD):เขียนแบบ Auto Lisp
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30 นาย ธิสิทธิ์ มิตรสุภาพ นักบริหารงานชาง 6 ทต. ดงมะไฟ เมือง สกลนคร
31 นาย นนทสิทธิ์ ศิริมนตรี นายชางโยธา 2 ทต. บานโตนด คีรีมาศ สุโขทัย
32 นาย นิพล แถวสามารถ ชางโยธา 1 อบต. ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
33 น.ส. นิภา วงศแสง นายชางโยธา 2 อบต. เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34 นาย นิวัช สรอยมาลี หน.สวนโยธา 3 อบต. โบสถ พิมาย นครราชสีมา
35 นาย บัญชา อามาตย นายชางโยธา 2 อบต. เมืองหมี เมือง หนองคาย
36 นาย บุญเทียน จันสุข นักบริหารงานชาง 6 ทต. กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ
37 นาย บุญเหลือ ทองมาก หน.สวนโยธา 5 อบต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
38 นาย ปฏิภาณ ปานไว นายชางโยธา 2 อบต. ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
39 น.ส. ปณิกา พายุบุตร หน.สวนโยธา 4 อบต คลองทะเบียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
40 นาย ประพันธ เฟองฟู หน.สวนโยธา 5 อบต. บานยาง เมือง นครปฐม
41 นาย ประพันธ มีแตม นายชางเขียนแบบ 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
42 นาย ประยูร ฉ่ํานอย นายชางโยธา 6 อบจ. นครสวรรค เมือง นครสวรรค
43 นาย ประเสริฐ เงาทอง หน.สวนโยธา 4 อบต. กระเทียม สังขะ สุรินทร
44 นาย ปรีชา กองพิลา นายชางโยธา 2 อบต. โคกกอง บึงกาฬ หนองคาย
45 นาย ปยะณัฐ ทรงพระ พนักงานจาง - ทม. สุรินทร เมือง สุรินทร
46 นาย พานิช กระทอง นายชางโยธา 7ว ทม. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
47 นาย พิเชษฐ  กานตานนท หน.สวนโยธา 4 อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
48 นาย พิเดช นาคพรม นายชางโยธา 4 ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก
49 นาย พิทยา อามาตยเสนา วิศวกรโยธา 5 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
50 นาย พีรพงษ ธิโกศรี หน.สวนโยธา 3 อบต. หวยหินลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
51 นาย ไพฑูรย ไทยสุนทร นายชางโยธา 2 อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
52 นาย ไพโรจน ศรแกว นายชางโยธา 2 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
53 วาท่ี ร.อ. ไพศาล ศรีศิริ หน.สวนโยธา 5 อบต. เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
54 นาย ภิญโญ โสภนางกูล หน.สวนโยธา 3 อบต. สระกระเทียม เมือง นครปฐม
55 นาย มนูญ ทินนึง นายชางโยธา 5 อบจ. เลย เมือง เลย
56 นาย รัตนชัย สหวรรกช นายชางโยธา 6 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
57 นาย ลิมพล อาชววาณิชกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี
58 นาย วรพจน เดชะ หน.สวนโยธา 5 อบต. แมกรณ เมือง เชียงราย
59 นาย วัชเรศ สังขแปน ชางผังเมือง 1 ทต. บางศรีเมือง เมือง นนทบุรี
60 นาย วิน นาคทรงแกว นายชางโยธา 2 อบต. บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี
61 นาย วิโรจน สรรพกิจบํารุง นายชางโยธา 4 ทต. บานจั่น เมือง อุดรธานี
62 นาย เวชยันต อารีเอื้อ หน.สวนโยธา 3 อบต. เมืองหุน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

ระดับตําแหนง อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล



63 นาย ศรัณยู จันทรเกษร หน.สวนโยธา 5 อบต. สมอแข เมือง พิษณุโลก
64 นาย ศักดิ์อดุลย คาเจริญ หน.สวนโยธา 4 อบต. แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
65 นาย สมชาย คงทอง ชางโยธา 1 อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา
66 นาย สมเดช ทองทุม วิศวกรโยธา 3 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร
67 นาย สมบูรณ ศรีบุรินณ ชางเครื่องกล 5 อบจ. เลย เมือง เลย
68 นาย สมพร มิ่งแกว สถาปนิก 4 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
69 นาย สมโภชน แพทยพิทักษ นายชางโยธา 5 อบจ. ตราด เมือง ตราด
70 นาย สมศักดิ์ จันทรพยา นายชางเขียนแบบ 2 อบต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมือง กําแพงเพชร
71 นาย สราวุธ วัฒนพลอย จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
72 นาย สะอาด จันทรกล่ิน หน.สวนโยธา 4 อบต. ตลุก สรรพยา ชัยนาท
73 นาย สัจจา สีหาราช หน.สวนโยธา 5 อบต. โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
74 นาย สาธิต อําพันทอง หน.สวนโยธา 5 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
75 นาย สายัณห กองสุวรรณ จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. พรอน ตากใบ นราธิวาส
76 นาย สํารวย แมนปน หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาแยก เมือง สระแกว
77 นาย สุกิจ ปนตาสุข ชางโยธา 1 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
78 นาย สุชิน ผิวแดง วิศวกรโยธา 5 ทต. ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ
79 นาย สุประวีณ กอธัญญาวัฒน ชางโยธา - ทต. พิมาย พิมาย นครราชสีมา
80 นาย สุพสิษฐ อุทัยรัตน สถาปนิก 3 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
81 นาย สุเมธา ยังแสนภู ชางโยธา 1 อบต. ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
82 นาย สุรินทร ดวงมณี หน.สวนโยธา 5 อบต. บางขอน พุนพิน สุราษฎรธานี
83 นาย สุริยา ภูจีวร นายชางโยธา 4 ทต. บางหลวง บางหลวง กาฬสินธุ
84 นาย อนุวัฒน ชุมแสน หน.สวนโยธา 4 อบต. บานรอง งาว ลําปาง
85 นาย อนุสรณ บุญเรือง หน.สวนโยธา 4 อบต. โคกกอ เมือง มหาสารคาม
86 นาย อภิญา กานํา นายชางโยธา 2 อบต. ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
87 นาย อัฐวิศว พิทยาวัฒน นักบริหารงานชาง 6 ทต. ปากกระแส แกลง ระยอง
88 นาย อารักษ ธนะขวาง ชางโยธา 1 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
89 นาย อุดม คําบุญ นายชางโยธา 5 ทต. ปาย ปาย แมฮองสอน
90 นาย อุเทน สิงหแกววงศ นายชางโยธา 2 ทต. ปากอดํา แมลาว เชียงราย

ตําแหนง ระดับ อําเภอ จังหวัดอปท.ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล



1 นส. กาญจนา หนอทอง จนท.บห. 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
2 นาย จักรกฤษ เมธเมธี ปลัดเทศบาล 6 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
3 นาง จิรนันท สอนสุภาพ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย
4 นาย จิรวัฒน งามการ จนท.ปองกัน 3 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
5 น.ส. จุฬาลักษณ ปะทะตา จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
6 นาย ถวิล เมืองนาม ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. หัวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
7 นาย ทนงศักดิ์ พลอาษา ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร
8 นาง ทองทราย หมายหมั้น จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
9 นาย ทองพูน หวานอารมณ จนท.ธุรการ 1 อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
10 น.ส. ทับทิม ครุฑจู จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
11 นาย ธัญพิสิษฐ เทียงปา ปลัดเทศบาลตําบล 6 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
12 นาง ธัญลักษณ งามการ จนท.ทะเบียน 3 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
13 ส.ต.ท. นิคม วงศเพ็ญ ปลัด อบต. 6 อบต. ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี
14 นาย นิรันดร ชัยศิรินิรันดร นายชางโยธา 3 อบต. ศิลา เมือง ขอนแกน
15 จ.อ. ปริญญา นกสุนทร ปลัด อบต. 6 อบต. ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี
16 น.ส. ปรินดา เถลิงรัมย จนท.ธุรการ 3 อบต. เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี
17 นาย ผดุง  เพ็ชรภา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
18 นาง พัชรี บุญมาทอง จพง.ธุรการ 2 ทต. แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
19 นาง ภควรรณ ศรีปล่ัง นักวิชาการศึกษา 6 อบต. บางคูวัด เมือง ปทุมธานี
20 น.ส. มลถิน รอดตุม ครูดูแลเด็กอนุบาลฯ - อบต. ชะอม แกงคอย สระบุรี
21 น.ส. มานิสา บุญหลา จนท.ธุรการ 1 ทต. เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย
22 นาย เมธา เอกดํารงกิจ ปลัด อบต. 6 อบต. ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
23 นส. เยาวรัตน ผานสําแดง หน.สวนการคลัง 5 อบต. เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
24 นาง เยาวลักษณ สังขศิริ พยาบาลวิชาชีพ 6 ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา
25 นาง รัชฎาภรณ ชินพา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
26 น.ส. เลอลักษณ  คงสิทธิ์ ผช.เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล - ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี
27 นาง วัฒนา ขวัญแกว ปลัด อบต. 6 อบต. อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
28 นาง วิลัย ชุนชํานาญ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548
รุนท่ี 15 ระหวางวันท่ี 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2548

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการโปรแกรมอรรถประโยชน (Utilities)



29 น.ส. ศรีไพ รอดภัย ผช.จพง.ธุรการ - อบต. หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
30 นาง ศิริวรรณ ศรีหะ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย
31 นาง สมจิตร เมณกูล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร
32 นาย สมศักดิ์ สุมเพ็ชร นวช. พัฒนาการทองเที่ยว 3 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
33 นาง สรีสุดา บุญรอด จพง.พัสดุ 5 อบจ. พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
34 นาย สัญญา ถ่ินขาม ปลัด อบต. 5 อบต. กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
35 น.ส. สายหยุด พลแกว จนท.ธุรการ 2 อบต. ชะอม แกงคอย สระบุรี
36 น.ส. สุจารี แสนคํา จนท.บันทึกขอมูล 3 อบต. บางเลน บางใหญ นนทบุรี
37 นาง สุมาลี ประสพหมู จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน
38 นาย อภิชาต เฟองฟู จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
39 น.ส. อารียวรรณ ศรีปยะรัต จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด


