


1 นาง กมลธร วายรอน จพง.ทะเบียน 4 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
2 น.ส. กมลวรรณ ทองปาน จนท.ธุรการ 1 ทต. จอมพลเจาพระยา ปลวกแดง ระยอง
3 นาย กาญจนา วรรณโอภาส จนท.ธุรการ 1 อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย
4 น.ส. กาญจนา ชาญอนันตวงศา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย
5 นาง ก่ิงแกว ผกามาศ จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. บานเพชร บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ
6 นาง กุลธิดา เลิศประสิทธิ์พันธ ปลัด อบต. 6 อบต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
7 นาย โกมล ไผงาม จนท.ธุรการ 1 อบต. ชองแค ตาคลี นครสวรรค
8 นาง งามตา ทรัพยแตง พง.ผลิตน้ําประปา - อบต. บานยาง เมือง นครปฐม
9 นาง จริญญา ปูยอดเครือ หน.สวนการคลัง 5 อบต. แมพริก แมพริก ลําปาง
10 นาง จรูญ กิตติตระกูล จพง.สุขาภิบาล 4 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
11 ส.ต.ท. จอมมิท ทองขาว บุคลากร 5 ทต. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
12 นาย จักรชัย ใจหนัก จนท.ปองกันฯ 3 ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม
13 น.ส. จิตติมา พิมพพิทยานันท จนท.ธุรการ 1 ทต. บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
14 นาง จินตนา วงคอินคา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย
15 นาย จิรวัฒน ล้ิวหอง จนท.ปองกันฯ 3 ทต. จอมบึง จอมบึง ราชบุรี
16 น.ส. จิระนันท ผอมฉิม จนท.พัสดุ 1 อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
17 น.ส. จุฑาภรณ ศรีชัชวาล นักบริหารงานสาธารณสุข 7 อบต. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
18 นาง จุฑาภัทร ขํามาลัย ปลัด อบต. 6 อบต. บางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม
19 นาย ชัยอาสา ลีลาศุภกิจ จนท.ธุรการ 1 อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม
20 นาย ชาลี อินกลํ่า จนท.ปองกันฯ 1 อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย
21 นาย ไชยยา ขันคํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
22 นาง ฐิติพร เนียมประสูตร จนท.จัดเก็บรายได 4 อบต. ทาขัน เมือง สมุทรสาคร
23 น.ส. ฐิติวรรณ สามารถ จนท.เทศกิจ 1 ทต. อางศิลา เมือง ชลบุรี
24 นาง เดือนเพ็ญ ทองธรรมชาติ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม
25 นาง ทองพิม รัตนอัครแสง จนท.ธุรการ 2 อบต. บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
26 นาง ทิพยเนตร รักษาริกรณ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค
27 นาย ธนกฤต บุตรวงษ และแผน - อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย
28 นาย ธนพัต เก้ือทาน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. โพนจาน โพนสวรรค นครพนม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2
รุนที่ 15 ระหวางวันที่  1 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 นาย ธิตติธร ออนวงษ สัตวแพทย 3 ทต. บานโคก บานโคก อุตรดิตถ
30 นาง นงนุตร จับแสงจันทร จนท.ธุรการ 1 อบต. บานโคน พิชัย อุตรดิตถ
31 น.ส. นริศรา วันละคํา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พังทุย น้ําพอง ขอนแกน
32 นาย ปราโมทย มองเพชร นิติกร 3 อบต. รอนทอง สตึก บุรีรัมย
33 นาย พงศศักดิ์ ศรีจริยา นิติกร 3 ทต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
34 นาง พเยาว จันทะกูล จพง.ธุรการ 5 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
35 นาย พรชัย ประดิษฐคาย จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
36 นาง พรเพ็ญ ธุรกิจ จพง.ธุรการ 5 ทต. ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรธานี
37 น.ส. พิชญาภรณ บาลเย็น ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบุรี
38 น.ส. พิศวาส เก้ือหนองขุน นิติกร 3 อบต. เสม็ด เมือง บุรีรัมย
39 นาง เพ็ญนภา อินทสโร จพง.พัสดุ 5 ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา
40 นาง เพ็ญศรี สุวรรณกุล ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ตรัง มายอ ปตตานี
41 น.ส. ไพมุกข อําทะวงษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เสม็ด เมือง บุรีรัมย
42 นาง ภารดี เทียนธวัช จพง.ทะเบียน 6 ทต. บางเสร สัตหีบ ชลบุรี
43 นาง ภาวิณี แกวเมือง จพง.การคลัง 4 ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม
44 นาย มงคล ภูบุตระ นักวิชาการศึกษา 3 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
45 นาย มนตชัย สุดใจ จพง.สาธารณสุขชุมชน 6 ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
46 น.ส. ยศกมล เรืองสงา จนท.ธุรการ 1 อบต. ดงมะไฟ เมือง สกลนคร
47 นาย ราหุร พินิจมนตรี จนท.ธุรการ 4 อบต. แดงใหญ เมือง ขอนแกน
48 น.ส. เรณู วิญญาสุข จนท.ธุรการ 1 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
49 นาง เรืองรัตน สุขเจริญ จนท.ธุรการ 1 อบต. สิงโตทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
50 นาง วนิดา พรหมเมศร ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ
51 นาย วันชัย พจนะโกสีย ปลัด อบต. 5 อบต. ซับใหญ ก่ิง อ.ซับใหญ ชัยภูมิ
52 นาง วิลาวรรณ ดีเสมอ จนท.การเงินและบัญชี - อบต. หนองโน เมือง สระบุรี
53 นาย วุฒิพงค สมจริง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
54 นาย ศรีประวัติ วิลาศรี นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. โพน คํามวง กาฬสินธุ
55 นาย ศักดิ์ดา เหลาแตว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เทพาลัย คง นครราชสีมา
56 นาย ศักดิ์ตระกูล มูลทองนอย พนักงานท่ัวไป - อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม
57 นาย สมศักดิ์ สิทธิเกรียงไกร หน.ฝายบริหารงานสาธารณสุข 6 ทต. อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี
58 นาย สมาน เตชะพรอมวุฒิ พนักงานขับเครื่องจักรกล - อบต. หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว
59 น.ส. สํารวย แกวลี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. รอนทอง สตึก บุรีรัมย
60 จ.อ. สุทิน ดวงดํา จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



61 นาย สุบรรณ ละใบเด็น จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานควน เมือง สตูล
62 นาง สุมาลี หนวิชิต จพง.การเงินและบัญชี 5 ทม. ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา
63 นาย สุรชัย ขํามาลัย ปลัด อบต. 6 อบต. นางตะเคียน เมือง สมุทสงคราม
64 นาย สุริยะ ศิลปมณี ปลัด อบต. 6 อบต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
65 นาง สุลัดดา กรุณา ผช.จนท.บันทึกขอมูล - อบต. แจระแม เมือง อุบลราชธานี
66 น.ส. เสาวภา ชุมนาเสียว จนท.ธุรการ - อบต. มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
67 น.ส. อนัญชนา พุมหอ จนท.ธุรการ 1 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาย จิรวัฒน ศรสูง หน.สวนโยธา 5 อบต. ทาขาม คายบางระจัน สิงหบุรี
2 นาย จีระ ภาพันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. นาดอกคํา นาดวง เลย
3 นาย ชัยณรงค กกคางพลู ชางโยธา 5 ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
4 นาง ณัฐสิมา ราชชมภู หน.สวนโยธา 5 อบต. เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
5 นาย ทิวากรณ อําลอย หน.สวนโยธา 5 อบต. กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
6 นาย ปยะฤกษ ภาคะเวทย นายชางโยธา 2 อบต. หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว
7 วาที่ ร.ต. ผดุงศักดิ์ เสนา นายชางโยธา 2 อบต. โนนสวรรค ปทุมรัตต รอยเอ็ด
8 นาย พยุงเกียรติ ผกามาศ หน.สวนโยธา 4 อบต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
9 นาย พินิจ สมบัติบูรณ หน.ฝายโยธา 5 อบต. วังกระแจะ เมือง ตราด
10 นาย ไพฑูล มานพพันธ หน.สวนโยธา 5 อบต. ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
11 นาย ไพบูลย อัตถะ นายชางโยธา 5 ทต. ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค
12 นาย วัชระ บัวชู จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. เพ่ิมพูนทรัพย บานนาสาร สุราษฎรธานี
13 นาย ศักดา ตรีทศ นักบริหารงานชาง 7 อบต. ทาจีน เมือง สมุทรสาคร
14 นาย สมเกียรติ เผนโผน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ไผขวาง บานหมอ สระบุรี
15 นาย สมเกียรติ ไชยมงคล นายชางโยธา 5 ทต. บานทราย เชียงคํา พะเยา
16 นาย สมเจตน ชวนานนท จนท.บริหารงานชาง 3 อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม
17 นาง สายสุดา คําเจก นายชางโยธา 6ว อบจ. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
18 นาย สายัณห จันทรเสาร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ควนสุวรรณ บานนาสาร สุราษฎรธานี
19 นาย สุคนธ นรสิงห ชางโยธา 4 ทต. บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
20 นาย สุทธิศักดิ์ กาญจนะกูล หน.สวนโยธา 3 อบต. บานเส้ียว ฟากทา อุตรดิตถ
21 นาย สุพันธทอง กุลดา หน.สวนโยธา 5 อบต. พังทุย น้ําพอง ขอนแกน
22 นาย สุรเชษฐ สุทธรินทร นายชางโยธา 2 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
23 นาย สุระเชษฎ สําราญ หน.สวนโยธา 3 อบต. ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
24 นาย เสกสรรค เหลาบัวดี หน.สวนโยธา 5 อบต. โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
25 นาย อภิเษก พุมอรัญ หน.ชางโยธา 3 อบต. สองคอน ฟากทา อุตรดิตถ
26 น.ส. อรอุษา ประสมสุข ชางโยธา 1 อบต. ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
27 นาย อิทธิกร ชิตวงค ผช.สวนโยธา 5 อบต. พิจิตร นาหมอม สงขลา

อําเภอ จังหวัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2
รุนที่ 15 ระหวางวันที่  1 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนแบบงานกอสราง  (AutoCAD)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท.



1 นาง กรกช ระวังพรมราช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาแยก เมือง สระแกว
2 น.ส. กาญจนา นิลนนท จนท.ธุรการ 1 อบต. แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ
3 นาง เกตุนภา มุกดาสกุลภิบาล นักวิชาการศึกษา 6ว อบต. วิชิต เมือง ภูเก็ต
4 วาที่ ร.ต. จักรวาล พิมลตรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
5 น.ส. จุรี เพชรศรี จนท.ธุรการ 3 อบต. เขารูปชาง เมือง สงขลา
6 นาย ณรงคศักดิ์ แทนบุญ หัวหนาสํานักปลัด 6 อบต. พะยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
7 นาง ดวงรัตน พายัพสถาน เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4 ทต. บานปรางค ปว นาน
8 น.ส. ดารุณี นาคะ จนท.ธุรการ 2 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
9 น.ส. ทัศนีย คําเงิน จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
10 นาง ทิพยรัตน วังสุทะ จนท.ธุรการ 1 อบต. สองคอน ฟากทา อุตรดิตถ
11 นาง ธนพร จันที หน.งานการเงินและบัญชี 4 อบต. มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
12 น.ส. ธนัชพร หาดนิล หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาดอกคํา นาดวง เลย
13 นาย ธรรมศักดิ์ ศรียางนอก จนท.ทะเบียน 3 ทต. บานโตน พระยืน ขอนแกน
14 น.ส. ธัญญกร รัตนพิพัฒน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
15 นาง นวลจันทร หาญยุทธ บุคลากร 5 ทต. บานปรางค ปว นาน
16 นาง นวลศรี โตสุข จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
17 นาง นิตยา ปธานาพาณิช จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
18 นาง นิภา ธรรมวิชชาบูรณ ปลัดเทศบาล 6 ทต. หนองคลา ทาใหม จันทบุรี
19 น.ส. นิภารัตน ดีบุบผา นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แจระแม เมือง อุบลราชธานี
20 นาง นุดารัตน อนุจร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. แงง ปว นาน
21 น.ส. บังอร แผนบุตร นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย
22 นาย ปราการ แกลวทนง ปลัด อบต. 6 อบต. บางเหรียง ทับปุด พังงา
23 น.ส. พรพรรณ เก้ือกูล เจาพนักงานพัสดุ 2 อบต. ตะเคียนทอง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
24 นาง พึงใจ ตุมทาไม จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
25 น.ส. เพ็ญนิภา คงคุณ นักวิชาการคลัง 4 ทต. สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ
26 นาง เพ็ญศิริ สมุทรศร นิติกร 6 อบต. ทาจีน เมือง สมุทรสาคร
27 น.ส. รัชนีวรรณ เจริญชัย นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว อบจ. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
28 น.ส. รัตนาภรณ ผุยดา ผช.จนท.ธุรการ - อบต. สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ
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29 น.ส. ลักขณา วนิชรานันท จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
30 นาง วรรณรุจี ศรีกุศรานุกูล จนท.วิเคราะหนโยบาย 7ว ทม. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
31 น.ส. วรรณี สินทวี จนท.ธุรการ 4 ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
32 นาง ศิริพร คําภิระ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
33 นาย ศิริพล คูณหอม จนท.พัสดุ 1 อบต. กุดไห กุดบาก สกลนคร
34 นาย สวาท โครตบิน นายชางโยธา 6 ทต. นาหวา นาหวา นครพนม
35 นาย สัจจา สีหาราช เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 5 อบต. โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
36 นาย สัญญา ไชยคํามิ่ง เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 1 อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย
37 น.ส. สุพัตรา อาญาเมือง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองแขม โคกสําโรง ลพบุรี
38 นาง สุภิดาว คุณความดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
39 นาย สุรเชษฐ เปาวัลย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
40 นาย อพิชาต สังวิบุตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
41 นาง อรทัย จันทรสวาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาดวง นาดวง เลย
42 น.ส. อรทัย นันตาลิต จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บานโคน พิชัย อุตรดิตถ
43 นาง อรอุมา บุตรวัง บุคลากร 3 ทต. นาคําไฮ เมือง หนองบัวลําภู
44 นาย อาคม อรรคนิตย หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม
45 นาง อานิศราพร ประจิมทิศ จนท.ธุรการ 4 อบจ. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
46 น.ส. อิศริยา มาขุมเหล็ก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เกาะแกว โคกสําโรง ลพบุรี
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