
1 นาย กฤษณะ อุนแสง นายชางโยธา 2 อบต. สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
2 นาย กฤษณะ สุขกลม ชางโยธา 3 ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
3 นาย กสิณ มีนวล วิศวกรโยธา 4 อบจ. พังงา เมือง พังงา
4 นส. ขนิษฐา อุบลบาน หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. ยางมวง ทามะกา กาญจนบุรี
5 นาง จรรยา พงษพรต หน.สวนโยธา 4 อบต. ตะเคียนเล่ือน เมือง นครสวรรค
6 นาย จิติพงษ หอมอม หน.สวนโยธา 5 อบต. เสมาใหญ บัวใหญ นครราชสีมา
7 นาย จีรพันธ ธรรมาภิมุข นายชางโยธา 2 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
8 นาย เจษฎา ศรลัมพ หน.สวนโยธา 4 อบต. หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค
9 นาย เฉลิมพล ศิริภูมิ วิศวกรโยธา 4 อบจ. ปราจีนบุรี เมือง ปราจีนบุรี
10 นาย ชัยวัฒน จะวิเสน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
11 นาย ชัยวัฒน กล่ินหอม จนท.บริหารงานชาง 2 อบต. วังลึก บานดานลานหอย สุโขทัย
12 นาย ชัยวัฒน ฟกเขียว หน.สวนโยธา 4 อบต. บางสะแก บางคนที สมุทรสาคร
13 นาย ชาญวิทย ชวลิต นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
14 นาย เชิดชัย แจมจํารัส ผอ.สวนควบคุมอาคารฯ 8 ทม. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
15 นาย ซือรี สะแมเซ็ง หน.สวนโยธา 3 อบต. เกะรอ รามัน ยะลา
16 นาย ดอกรัก สมซา หน.สวนโยธา 4 อบต. ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
17 นาย ทรงพร รายขํา วิศวกรโยธา 3 ทต. โกตาบารู รามัน ยะลา
18 นาย ทรงยศ ทัศคร หน.สวนโยธา 4 อบต. หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
19 นาง คุณทิพวัลย กองสุวรรณ ชางโยธา 3 อบต. ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี
20 นาย เทพ จี้คีรี นายชางโยธา 6 อบจ. ตาก เมือง ตาก
21 นาย ธวัชชัย พรหมลา จนท.บริหารงานชาง อบต. แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
22 นาย นพรัตน เสริมเหลว หน.สวนโยธา 5 อบต. โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
23 นาย นรากร บุญอินทร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. วังทอง เมือง กําแพงเพชร
24 นาย นิวัฒน จินาพร หน.สวนโยธา 4 อบต. แพงใหญ ก่ิง อ.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
25 นาย บรรจบ วงคอํามาตร วิศวกรโยธา 6ว อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
26 นาย บรรทด ภาระนนท หน.สวนโยธา 4 อบต. ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
27 นาง บัวลอย โยธะบุรี หน.สวนโยธา 4 อบต. เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
28 นาย บุญสม ใสบริสุทธิ์ นายชางโยธา 6 ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
29 นาย ปฐพล ศรีสวัสดิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
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30 นาย ประชา เวชกามา ชางโยธา 3 ทต. อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
31 นาย ประภัสสร มีควร วิศวกรโยธา 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
32 นาย ประยุทธ ไชโย หน.สวนโยธา 4 อบต. พรสําราญ คูเมือง บุรีรัมย
33 นาย ประเวช พึ่งบุญ หน.สวนโยธา 4 อบต. ปาพลู บานโฮง ลําพูน
34 นาย ประเสริฐ ทองสุกนอบ นายชางโยธา 2 ทต. บัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ
35 นาย ปรีชา แกวใส หัวหนาสวนโยธา 5 อบต. ลานดอกไม เมือง กําแพงเพชร
36 นาย ปอ ใจกลา นายชางโยธา 4 ทต. หนองคลา ทาใหม จันทบุรี
37 นาย ปญญา สังศิริ นายชางโยธา 6 อบจ. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
38 นาง ปานทิพย ลาย้ิม นายชางโยธา 6 อบจ. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
39 นาย ปยะเนตร ปราบพินาศ หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
40 นาย พเน เพ็ญพิบูล หน.สวนโยธา 4 อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
41 นาย พลาพล มวงงาม หน.สวนโยธา 5 อบต. บางพรม บางคนที สมุทรสาคร
42 นาย พันธุพิศุทธิ์ แปนมั่น หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
43 นาย ไพรวัลย ผดุงโกเมตร หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย
44 นาย ไพโรจน สอนแกว นายชางโยธา 2 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
45 นาย ภานุวัฒน พัฒนกุล นายชางโยธา 5 ทต. ทาชาง เมือง จันทบุรี
46 นาย ภูษิต เมฆนิติกุล หน.สวนโยธา 6 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
47 นาง มนตรา หมูโสไทย อบต. กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
48 นาย มนัส มาศิริ นายชางโยธา 6 ทม. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
49 นาย มานพ จิวเดช หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. สระแกว เมือง กําแพงเพชร
50 นาย มานัส วงคปวน ผช.สวนโยธา อบต. ปาพลู บานโฮง ลําพูน
51 นาย มานิต นาคเจือทอง วิศวกรโยธา 4 อบจ. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
52 นาย มิตร สนิทชัย หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองตาด เมือง บุรีรัมย
53 นาย เมธา ทรัพยเฟองฟู หน.สวนโยธา 3 อบต. เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
54 นาย ยุทธพงษ วงคสวัสดิ์ หัวหนาสวนโยธา 3 อบต. พงษ สันติสุข นาน
55 นาย ยุธพร เดชโคบุตร เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 4 อบต. ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย
56 นาย ยุวบูรณ ศักดิ์สม นายชางโยธา 5 ทน. เชียงใหม เมือง เชียงใหม
57 นาง รัตนา พงศสกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. พลับพลา เมือง จันทบุรี
58 นาย เรวัติ ทรงเดช ผช.สวนโยธา ทต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด
59 นส. เลขา ปสเสนะ นายชางโยธา 5 ทต. หนองบัว เมือง จันทบุรี
60 นส. วชิราพรรณ จันทโรกร หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
61 นาย วัชระ บัวชู หน.สวนโยธา 4 อบต. เพ่ิมพูนทรัพย บานนาสาร สุราษฎรธานี
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62 นาย วันชัย จันทรธีรกุล หน.สวนโยธา 4 อบต. บานนา ศรีสําโรง สุโขทัย
63 นาย วิชชุพงศ คุณารักษ หน.สวนโยธา 4 อบต. เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
64 นาย วิชาญ ไชยแสน ชางโยธา 4 อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
65 นาย วิทยา อินาลา หน.สวนโยธา 4 อบต. กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
66 นาย วิมาน ฐานวิเศษ หน.สวนโยธา 5 อบต. ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
67 นาย วิโรจน ยะนันท หน.สวนโยธา 4 อบต. นานอย นานอย นาน
68 นาย วิโรจน จันขันธ หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ดูพงษ สันติสุข นาน
69 นาย วิวัฒน เหลาคันธา หน.สวนโยธา 2 ทต. แวง โพนทอง รอยเอ็ด
70 นาย วีรวุฒิ พงศหริณ วิศวกรโยธา 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
71 นาย วีรศักดิ์ วัฒนะพานิช หน.สวนโยธา 4 อบต. ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
72 นส. เวศนรดา แสงทอง หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
73 นาย ศักดิ์ชัย ซ่ือตรงมั่นคง ชางโยธา 4 อบต. ลมศัก ขุขันธ ศรีสะเกษ
74 นาย ศักดิ์ชาย ภมรวัสุธา นายชางโยธา 2 ทต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
75 นาย ศิริชัย บุญศรี หน.สวนโยธา 4 อบต. พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรธานี
76 นาย ศิริศักดิ์ ทีภูเขียว หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
77 นาย สมปอง เพชรสิงห จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ลําปา เมือง พัทลุง
78 นาย สมพร มิ่งแกว สถาปนิก 4 อบจ. ระนอง เมือง ระนอง
79 นาย สมัคร ราชบัวศรี หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
80 นาย สวัสดิ์ แกวคง หน.สวนโยธา 4 อบต. เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรธานี
81 นาย สหชัช สิทธิสม หัวหนาสวนโยธา อบต. ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี
82 นาง สุกัญญา ตันศิริ นายชางโยธา 6 ทต. พยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
83 นาย สุเทพ แสวงศิลป หน.สวนโยธา 3 อบต. ทัพหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
84 นาย สุนทร ทิพยพันธ หน.สวนโยธา 4 อบต. บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
85 นาย สุรศักดิ์ ทิพยปาละ หน.สวนโยธา 4 อบต. น้ําตก นานอย นาน
86 นาย สุรศักดิ์ ใจวังเย็น หน.สวนโยธา 3 อบต. หงสหิน จุน พะเยา
87 นาย สุวัฒน เล็กศิริลัมย หน.สวนโยธา 5 อบต. เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
88 นาย สุเวิด ชูปาน นายชางโยธา 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
89 นาย อภิสิทธิ์ หลากสุขสม นายชางโยธา 4 ทต. อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี
90 นาย อรุณ ตันธนะวรกุล หัวหนาสวนโยธา 4 อบต. ปาแลวหลวง สันติสุข นาน
91 นาย อาธร สมวงค นักบริหารงานชาง 6 ทต. จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
92 วาท่ี ร.ต. อาภรณ อัมพันธ หน.สวนโยธา 4 อบต. เขาปูน หวยยอด ตรัง
93 นาย อาวุธ ทองพราว หน.สวนโยธา 2 อบต. ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
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94 นาย พิเดช นาคพรม ชางโยธา 5 ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก
95 นาย กฤษดาพร ชูติกุลัง หน.สวนโยธา 5 อบต. คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ
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1 นาง กรกมล คันธพฤกษ หน.สวนการคลัง 3 อบต. ยอดชาด ก่ิง อ.วังยาง นครพนม
2 นส. กรณิศ ใหญโต คนงานท่ัวไป ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
3 นส. กรรณิการ เรืองไทย หน.สวนการคลัง 5 อบต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
4 นส. กาญจนา กล่ินนิ่มนวล จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี
5 นส. กาญจนา หนอทอง จนท.ธุรการ 1 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
6 นส. กุหลาบ แผนเงิน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
7 นาง ไกรสรจันทร ลายเมฆ ทน. อุดรธานี เมือง อุดรธานี
8 นาง คนึง สุงธยารักษ จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
9 นาง จันทิสา แดงโชติ จนท.ธุรการ 5 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
10 นาง ชนิกานต สุวรรณหงษ จพง.การคลัง 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
11 นาย ชัชวาล รวมศิลป ปลัด อบต. 5 อบต. บานกาด แมวาง เชียงใหม
12 นาย ชัยชนะ ธุนะศรีมา นายกอบต. อบต. ภูหอ ภูหลวง เลย
13 นาย ชัยชาญ โนทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร
14 นส. ชาต สุยคง ปลัด อบต. 5 อบต. แคน สนม สุรินทร
15 นาย ณัฐสันต ฟาประทานชัยกุล จพง.สาธารณสุขชุมชน 6 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
16 นาง ดวงพร นิ่มแกว บุคลากร ทม. สตูล เมือง สตูล
17 นส. ตรียา อินลวง จนท.การเงินและบัญชี 4 ทม. แมสอด แมสอด ตาก
18 นาย ถนอม คําปนศรี ปลัด อบต. 5 อบต. แจหม แจหม ลําปาง
19 นส. ธนรัตน รอดหนู จนท.ธุรการ 5 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
20 นส. ธนวรรณ ศรีหมื่นไวย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
21 นาย ธนวัฒน เครือบุดดี จนท.ธุรการ 1 อบต. โคกกู ภูพาน สกลนคร
22 นาย ธีรเดช แดงเดช หน.สวนการคลัง อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี
23 วาท่ี ร.ต. ธีระพงศ ผายผิน นายชางโยธา 6 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
24 นส. นงนุช วงศสุวรรณ จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. สองดาว สองดาว สกลนคร
25 นาย นพพร สุนทรศาทูล จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. สามงาม ดอนตูม นครพนม
26 นาง นริศรา คงมั่น จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. หนองบัว เมือง จันทบุรี
27 นส. นลิน เชื้อวงศสกุล จนท.ธุรการ 1 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
28 นาง นวลละมัย แสงผา หน.สวนการคลัง 4 อบต. โคกกู ภูพาน สกลนคร
29 นาง นอมจิต มีดี จพง.พัสดุ 5 ทต. บานโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2547
รุนที่ 14 ระหวางวันที่ 9 - 13 ส.ค.47

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 นาย นิคม พันธุเจริญ รองปลัดเทศบาล 6 ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
31 นาง นิลุบล วงศคําแดง หน.สวนการคลัง อบต. น้ําแร หางดง เชียงใหม
32 นาย นิวัติ สายแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. บูกิต เจาะไอรอง นราธิวาส
33 นาง นุชชนา จันทรดิษฐ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย
34 นส. บุญรวม สุดสวาท จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
35 นส. บุษยเนตร สุขวิชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36 นาง ปโยรส มงคลดี จนท.ธุรการ อบต. จันทบเพชร บานกรวด บุรีรัมย
37 นาง พรเพ็ญ แตงออน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
38 นาง พวงผกา จันทรศรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. นิคม สตึก บุรีรัมย
39 น.ส. ไพริน มณีวรรณ จนท.ธุรการ อบต. ถํ้าทะลุ บันนังสตา ยะลา
40 นส. ยุพิน เกตุเท่ียง จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. ลานดอกไม เมือง กําแพงเพชร
41 นส. สมคิด สิทธิธรรม ผช.การเงินและบัญชี อบต. หลักหก เมือง ปทุมธานี
42 นส. สุนัน เทียนทอง จนท.ทะเบียน 1 ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
43 นส. สุวรรณรัตน จตุพรวัฒนเจริญ จนท.พัสดุ 1 อบต. ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
44 นส. แสงดาว พุมพวง จนท.ธุรการ 5 ทม. ราชบุรี เมือง ราชบุรี
45 นาง อมรรัตน การะเกตุ จนท.ประชาสัมพันธ 3 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
46 นส. อารยา ตันติชาญชัย จนท.ธุรการ 1 ทต. พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี
47 นาย อํานาจ กลอมจิต ปลัด อบต. 5 อบต. บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
48 นส. อิสรา สนสารี จนท.จัดเก็บรายได อบต. หลุมรัง บอพลอย กาญจนบุรี
49 นาง เอมอร เกตุสอาด นักวิชาการคลัง 4 ทม. ราชบุรี เมือง ราชบุรี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นส. กาญจนา ชาญอนันตวงศา จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อต. ปงกู ประโคนชัย บุรีรัมย
2 นาง กานดา แทนทับ จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
3 นาง คารม อินทรจร จนท.พัสดุ 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
4 นาย จําลอง เพชรคง หน.สวนโยธา อบต. เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
5 นาง จิราภรณ พนาวงศ จพง.ธุรการ 2 อบต. หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี
6 นาย จีรพรรณ ทิพอุทัย จนท.ธุรการ 2 ทต. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
7 นาง ฉวีวรรณ กังประโคน จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย
8 นส. ชฎาธิป นุมประไพ จนท.การเงินและบัญชี อบต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
9 นาง ชอฟา โชคเหมาะ จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
10 นาย ชาญชัย เพ็งพล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
11 นาง ณฐกมล ตานอย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปงหลวง นาหมื่น นาน
12 นาง ณัฐศิกา สาริดี จนท.ธุรการ 1 อบต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
13 นาย ตรีทิพย พูลสุวรรณ หน.สวนโยธา อบต. หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
14 นส. ทัศนี เนาวมุกดา จพง.ธุรการ 4 ทม. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
15 นส. ธนภรณ บํารุง จนท.ธุรการ 2 อบต. สองสลึง แกลง ระยอง
16 นส. ธนัชชา อริยะวงค เจาหนาท่ีพัสดุ 1 อบต. นาทะนุง นาหมื่น นาน
17 นส. นันทธนา นุมประไพ ผช.จนท.ธุรการ อบต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
18 นาง ปโยรส มงคลดี จนท.ธุรการ อบต. จันทบเพชร บานกรวด บุรีรัมย
19 นาง เพ็ญนภา เย่ียมจะบก จนท.การเงินและบัญชี 3 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
20 นาย ภราดร รอดเลี่ยม รองปลัด อบต. 5 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
21 นาง มนัญญา สงนอก นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
22 นาง มารศรี ศิริรัตนพงษ นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
23 นาย ยุคล จันทรขาว หน.ผายอํานวยการ ทม. สตูล เมือง สตูล
24 นาย ยุทธเดช ยังอภัย ปลัด อบต. 5 อบต. ทากําชํา หนองจิก ปตตานี
25 นาง ยุภาภรณ หนูนุม จพง.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
26 นาง รุงกานต พิไสย หน.สวนการคลัง อบต. บานโปง งาว ลําปาง
27 นาง รุงนภา ไลฉิม จพง.ธุรการ 4 ทต. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี
28 นาง รุงรัตน พรมยะดวง จนท.ธุรการ 1 อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
29 นส. วนิดา ดุลนีย จนท.ธุรการ 1 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2547
รุนที่ 14 ระหวางวันที่ 9 - 13 ส.ค.47

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการการจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) & การนําเสนอ (Presentation)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 นาง วัชรี เนตรบุตร จนท.บันทึกขอมูล 1 ทม. สุโขทัยธานี เมือง สุโขทัย
31 นส. วารี จันบุญศรี เจาพนักงานธุรการ 2 อบต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี
32 นาย สมบัติ ใจศิลป จนท.ธุรการ 1 ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
33 นาย สมภพ สุรสกุล เจาหนาท่ีธุรการ 5 ทต. จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
34 นส. สมิตา ใหมชุม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นาทะนุง นาหมื่น นาน
35 นส. สรวีย ถาวรกฤชรัตน จนท.ธุรการ อบต. ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี
36 นส. สุคนธ สาลิกา นักบริหารงานคลัง 6 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
37 นาย สุนทร แทนทับ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
38 นส. สุรัตน ภุมรินทร จนท.ธุรการ อบต. หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี
39 นาง หทัยรัตน จูกระโทก จนท.จัดเก็บรายได อบต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
40 นาง อมรพรรณ รุจิรปญญานนท ชางโยธา 5 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
41 นส. อมรรัตน วะจะนะ จนท.ธุรการ 1 อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
42 นาย อิทธิพจน ผิดาพงศ พัฒนาชุมชน 3 ทต. อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี
43 นาง อุบล วัฒนศักดิ์ภูบาล ปลัด อบต. 5 อบต. บางเขา หนองจิก ปตตานี
44 นาง นิตยา ปธานะนิช จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
45 นาง ยวนใจ เริกวารินทร จพง.การเงินและบัญชี 7 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
46 นาง จรัสทิพย ทอดสนิท จพง.การเงินและบัญชี 8 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด












