


1 นาย กรพจน วรรณทอง ชางโยธา 1 ทต. นาคู นาคู กาฬสินธุ
2 นาย กิตติรักษ อยูบุญมี จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี
3 นาย กิติศักดิ์ สิรัมย จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย
4 นาง เกศินี ปานสมัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. ฆะมัง ชุมแสง นครสวรค
5 นาย คณิตกูล กรจักร นักบริหารงานคลัง 6 ทต. สังคม สังคม หนองคาย
6 นาง จันทรฉาย สุขกมล จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
7 นาง จันทรเพ็ญ พลซา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาทรายขาว เชียงคาน เลย
8 นาง จันทรเพ็ญ ศรีคันธะ นักวิชาการคลัง 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
9 นาง จารุวรรณ กอนคํา จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
10 นาง จิตรานนท ทองเพ็ง ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ทุงไทรทอง ลําทับ กระบี่
11 นาย จิระศักดิ์ วุฒวัณณ หน.สวนโยธา 4 อบต. คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
12 น.ส. จิรารัตน สุทนต ทต. โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร
13 น.ส. ฉันชนก เหมือนนุม ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
14 น.ส. ชฎาธิป นุมประไพ ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
15 นาง ชนิกานต สุวรรณหงษ จพง.การคลัง 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
16 น.ส. ชไมพร เรืองแกว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
17 นาย ณัฐพล เนียมพุมพวง หน.สวนโยธา 5 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
18 นาง ทิพยพาพร สิทธิจันทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. รอบเมือง เมือง รอยเอ็ด
19 นาย ธัญญา ทับทิมศรี ชางโยธา 5 ทต. ลํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง
20 นาง ธันยชนก วรรณพฤกษ ลูกจางประจํา - อบต. เขานอย ลําสนธิ ลพบุรี
21 นาง นงคเยาว บุตรวิไล หน.สวนการคลัง 5 อบต. เชียงคาน เชียงคาน เลย
22 น.ส. นงเยาว จักรกะเสน จพง.การเงินและบัญชี 2 ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย
23 น.ส. นนทชา จันทรเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
24 นาย นภดล อินทรกลํ่า หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย
25 นาง นันทพร สรอยสุวรรณ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
26 น.ส. นิภาพร ทักษิณธานี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ออมกอ บานดุง อุดรธานี
27 น.ส. นิรมล หัตถกิจ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
28 นาย นิวัฒน สุริโยภาส จนท.ปองกันฯ 3 ทต. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
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29 นาง บังอร แสงพรม ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30 น.ส. บัวเรียน งอมสงัด หน.สวนการคลัง 5 อบต. โสน ขุขันธ ศรีสะเกษ
31 นาย ประสิทธิ์ โมหิน หน.สวนโยธา 5 อบต. หินฮาว หลมเกา เพชรบูรณ
32 น.ส. ปวีณา รัตนธรรม จนท.การเงินและบัญชี - อบต. นิคมหวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
33 นาง ปานทิพย สานแกว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี
34 นาง ปยพร โอษฐสัตย จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
35 นาง ปยาภรณ แกวแท จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
36 น.ส. พักตรเพียงเพ็ญ เจริญชัย หน.สวนการคลัง 4 อบต. เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37 นาง พัชรนันท เปงวารินทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ผาอินแปลง เอราวัณ เลย
38 นาง พัชรา สุวรรณ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาโพธิ์ เมือง พิษณุโลก
39 นาย พิเชษฏ ลออวงศไพศาล นายชางโยธา 6 ทต. ปากน้ําชุมพร เมือง ชุมพร
40 นาง พิสมัย พวงมาลัย จนท.ทะเบียน 1 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
41 นาย ภาณุวัฒน แสงกลา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นางาม เรณูนคร นครพนม
42 นาง มณี แสงสอาด จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี
43 นาง มยุเรศ มาชู จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี
44 น.ส. มัลลิกา รั้งกลาง จพง.การเงินและบัญชี - อบต. หนองบัวโคก ลําปลายมาศ บุรีรัมย
45 น.ส. เยาวเรส ศรีโยธา ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. คลองย่ีลอม กันตัง ตรัง
46 นาง รสสุคนธ เจริญไพศาลสัตย จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
47 นาง รอซีดะห ยูโซะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. รูสะมิแล เมือง ปตตานี
48 นาย รังสรรค จินายะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. รองกวาง รองกวาง แพร
49 นาง รัตนา กิจการดํารง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
50 น.ส. รัตนา บุญชวย จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
51 นาง รัตนา มณีจันทร หน.สวนการคลัง 4 อบต. ลําใหม เมือง ยะลา
52 นาง ลดาวรรณ ตรีสุคนธ หน.สวนการคลัง 3 อบต. บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
53 นาง วนิดา ฟาอรุณ จนท.พัฒนาการทองเท่ียว 6 ทม. เบตง เบตง ยะลา
54 นาง วรนุช จันทรผุย จนท.ธุรการ 3 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
55 น.ส. วัชรัตน พอกเพ่ิมดี จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. นิคมปราสาท ปราสาท สุรินทร
56 น.ส. วัลลภา พุทธจันทึก จพง.พัสดุ 5 ทต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
57 นส. วิไลวรรณ นนทบุตร จนท.พัสดุ 1 อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม
58 นาง ศรีสุดา พินิตภุชพงศ จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
59 นาง ศิริพร ไชยแขวง จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
60 นาง ศิริพรรรณ ชางดําริ จนท.ธุรการ 1 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
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61 นาง ศิวพร อนันตศรี จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. พลับพลา เมือง จันทบุรี
62 นาย สมศักดิ์ เหมือนสด นายชางโยธา 4 ทต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
63 น.ส. สมัย ศรีกงพาน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
64 นาย สมาน เขาโคกกรวด จนท.พัสดุ 1 อบต. เมืองลี นาหมื่น นาน
65 นาย สยาม จันทรแปลก หน.สวนโยธา 5 อบต. บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ
66 นาย สันติ ศรีสุทัศน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ
67 นาย สันติพงษ วงศคําจันทร หน.สวนโยธา 5 อบต. มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
68 น.ส. สุชาดา มาลัย จพง.จัดเก็บรายได 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
69 นาย สุธี ดีทองออน วิศวกรเครื่องกล 4 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
70 นส. สุนีย สําลีออน จนท.ธุรการ 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
71 นาง สุปราณี สุขสมบัติ หน.สวนการคลัง 5 อบต. สระกะเทียม เมือง นครปฐม
72 นาง สุพรพรรณ พรหมบุญแกว จพง.ธุรการ 6 ทต. ปากน้ําชุมพร เมือง ชุมพร
73 น.ส. สุภาพร ศรีหนูขํา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
74 นาง สุภาพร ศิริกุล หน.สวนการคลัง 5 อบต. สาบบัณฑิต อุทัย อยุธยา
75 น.ส. สุภาภรณ ศิริมา จนท.พัสดุ 1 อบต. นครชุม เมือง กําแพงเพชร
76 น.ส. สุภามาศ ใจพอ จนท.ธุรการ 1 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
77 นาง สุวรรณา กาญจนา จนท.ธุรการ 1 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
78 นาย สุวิ สนิทพจน วิศวกรโยธา 5 ทต. แมกุ แมสอด ตาก
79 นาย เสนีย บุญสุข หน.สวนโยธา 4 อบต. ฆะมัง ชุมแสง นครสวรค
80 นส. แสงทิพย ยานะโค หน.สวนการคลัง 5 อบต. โปงน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
81 นาย อดิศักดิ์ เพ็ชรศรี หน.สวนโยธา 5 อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง
82 น.ส. อนิศรา ศรีนาราง ผช.การเงินและบัญชี - อบต. บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
83 นาย อนุชา ศรีโมรา หน.สวนโยธา - อบต. ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี
84 นาง อภรรัตน หนูสังข จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
85 นาย อภัย ดําเกล้ียง หน.สวนโยธา - อบต. ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบุรี
86 นส. อรชร รัตนธรรม หน.สวนการคลัง 5 อบต. สันทราย ฝาง เชียงใหม
87 น.ส. อรัญญา อุปศักดิ์ ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. หนองบัว นิคมน้ําอูน สกลนคร
88 น.ส. อาจินต เกิดโหนด นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
89 นาย อาวุธ ทองพราว หน.สวนโยธา 3 อบต. ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา
90 นาง อุมาพร ชาลี จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. ชีน้ําราย อินทรบุรี สิงหบุรี
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1 นาย กฤษณะ จั่นแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. บานโสก หลมสัก เพชรบูรณ
2 นาย ขจรพล มั่งมีสุข หน.สวนโยธา 5 อบต. สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา
3 นาย คมกฤช อินทะปญญา หน.สวนโยธา 4 อบต. ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
4 นาย จตุพร แดงเย็น ผช.หน.สวนโยธา 3 อบต. โคกตูม หนองแค สระบุรี
5 นาย จักรี ดอกมณี วิศวกรโยธา 5 ทต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
6 นาย เฉลิมศักดิ์ สนิทผล หน.สวนโยธา 3 อบต. โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค
7 นาย ไซนูเด็ง มะรอเซะ หน.สวนโยธา 5 อบต. แวง แวง นราธิวาส
8 นาย ฐิติวัฒน นวลละออง นายชางโยธา 4 อบต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต
9 นาย เดนชัย อาจจําปา นายชางโยธา 4 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
10 นาย ทรงเกียรติ กองวี นายชางโยธา 2 อบต. เมืองลี นาหมื่น นาน
11 นาย ทรงฤทธิ์ พรหมแกวตอ หน.สวนโยธา 5 อบต. น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถ
12 นาย ทเวศท อุปนันท หน.สวนโยธา 3 อบต. แมขะนิง เวียงสา นาน
13 นาย ธนโชติ เล็กบรรจง นายชางโยธา 6 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
14 นาย ธวัช เศรษฐภัคดี นายชางโยธา 2 อบต. ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
15 นาย ธีรพงษ อินทพนม ชางโยธา 1 อบต. ทรัพยอนันต ทาแซะ ชุมพร
16 ส.อ. นันทภพ น้ําทิพย นายชางโยธา 3 ทต. อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี
17 นาย บรรจง เปรมจิต นายชางโยธา 6 อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
18 นาย บรรยง ทองเสริม หน.สวนโยธา 5 อบต. กาบิน กุดขาวปุน อุบลราชธานี
19 นาย บุญชวน เพชรหิน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
20 นาย ประวิทย วิเชียรประภา จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ตะเคียนทอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
21 นาย ประเสริฐ ทองสุขนอก นายชางโยธา 3 ทต. บัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ
22 นาย พงศนิรัตน กาหลง นักบริหารชาง 5 อบต. แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
23 นาย พยัญ ศรีประวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. ขามปอม วาปปทุม มหาสารคาม
24 นาย พารินทร ปนทองนอย ชางโยธา 3 ทต. ทาโขลง ทาวุง ลพบุรี
25 นาย พิกุล แสนเมือง หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองสวรรค เมือง หนองบัวลําภู
26 นาย พิเชต ยารัตน จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. ในควน ยานตาขาว ตรัง
27 นาย ไพโรจน ชาลี จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. ชีน้ําราย อินทรบุรี สิงหบุรี
28 นาย ภัทกร วงษนาค หน.สวนโยธา 4 อบต. โคกตูม หนองแค สระบุรี

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548
รุนที่ 19 ระหวางวันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย.  2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



29 นาย มะซาอูดี อาแว นายชางโยธา 2 อบต. เทพา เทพา สงขลา
30 นาย มานิต กุลสุวรรณ หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
31 นาย มารูวัน ดือเระ นายชางโยธา 2 อบต. ปากบาง เทพา สงขลา
32 นาย เมธา ทรัพยเฟองฟู หน.สวนโยธา 4 อบต. เขาดิน บางประกง ฉะเชิงเทรา
33 นาย รังสรรค กมลเพ็ชร นายชางโยธา 5 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
34 นาย รุงโรจน แพงดี ชางโยธา 1 อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
35 นาง ลุรีมาตร ทองขาวเผือก หน.สวนโยธา 5 อบต. มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
36 นาย วราวุฒิ บุญมา ชางโยธา 1 ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่
37 นาย วิทยา พิษสุวรรณ ผช.ชางโยธา - อบต. หนองบัว นิคมน้ําอูน สกลนคร
38 นาย วิทยา กาแกว หน.สวนโยธา 3 อบต. สาคู พระแสง สุราษฎรธานี
39 นาย วีรยุทธ วัชรานนท วิศวกรโยธา 3 อบต. ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
40 นาย ศิวะพงค ชีชาง ชางเขียนแบบ 5 ทม. สันปาตอง กะทู ภูเก็ต
41 นาย ศุภชัย เท่ียงประสงค ผช.ชางโยธา - อบต. กาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
42 นาย ศุภชัย จันทรสะคู หน.สวนโยธา 5 อบต. บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
43 นาย ศุภชัย จินตภูมิ นายชางโยธา 6 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
44 นาย ศุภณัฐ คลายลังกา ชางโยธา 1 อบต. โรงชาง ปาแดด เชียงราย
45 จ.ส.ต. ศุภศักดิ์ รักหอม หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี
46 นาย สงา แกวดวงดี นักบริหารชาง 6 ทต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ
47 นาย สถิตย ประเทศ นายชางโยธา 6 ทต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
48 นาย สมจิตร ไชยกําบัง นายชางโยธา 4 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
49 นาย สมชาย สุขประเสริฐ หน.สวนโยธา 5 อบต. นาเกาะ หลมเกา เพชรบูรณ
50 นาย สมพงศ ดีสุข นายชางโยธา 5 ทต. วังเจา วังเจา ตาก
51 นาย สมพงษ ขันเชียง หน.สวนโยธา 5 อบต. นาทะนุง นาหมื่น นาน
52 นาย สมพงษ อินทโกษี หน.สวนโยธา 2 อบต. มะกรูด โคกโพธิ์ ปตตานี
53 นาย สมพร ชิตเดช นายชางโยธา 6 อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
54 นาย สมพร กาสา นายชางโยธา 2 อบต. แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
55 นาย สอาด กันทะเตียน หน.สวนโยธา 5 อบต. จอมสวรรค แมจัน เชียงราย
56 นาย สัญชิต ชัยวิเศษ ผช.นายชางโยธา - อบต. คลองย่ีลอม กันตัง ตรัง
57 นาย สามารถ ทิพยมณเฑียร นายชางโยธา 4 ทต. สะบายอย สะบายอย สงขลา
58 นาย สิทธิชัย พิพัฒนชัยปกรณ นายชางโยธา 2 อบต. บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
59 นาย สุดใจ วงศลาย ชางโยธา 1 อบต. สุวรรณคาม นิคมนําอูน สกลนคร
60 นาย สุธี สงวนดี ชางไฟฟา 1 อบต. ใหม โนนสูง นครราชสีมา

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



61 นาย สุบรรณ พรมพิมล หน.สวนโยธา 5 อบต. ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
62 นาย สุรพจน เอมอยู หน.สวนโยธา 5 อบต. เชียงทอง วังเจา ตาก
63 นาย อตินันท ณ วันจันทร นายชางโยธา 6 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
64 นาย อนันต ล่ิมสุวรรณ หน.สวนโยธา 4 อบต. คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
65 นาย อนุชิต ชูคันหอม หน.สวนโยธา 5 อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
66 นาย อรัญญรัตน โพธิ์ทอง นายชางโยธา 6 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
67 นาย อังกูร โพธา หน.สวนโยธา 5 อบต. ศรีษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
68 นาย อิสสระ สุขพรหม นายชางโยธา 6 ทต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาง กัญชลี ดีรักษา ปลัดเทศบาล 6 ทต. หนองจอก ทายาง เพชรบุรี
2 นาย เจริญ สัจจานิจการ หน.สวนการคลัง 4 อบต. พระธาตุ เชียงกลาง นาน
3 นาย ฉัตรพล พิลาทา ผช.จนท.ธุรการ - ทต. ทาแร เมือง สกลนคร
4 นาย ณรงค ธงศิลา นายชางโยธา 6 อบจ. ชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ
5 น.ส. ดารณี คุมประคอง นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
6 นาย ธวัช รักสกุล จนท.บันทึกขอมูล 3 อบจ. สตูล เมือง สตูล
7 นาง นงคราญ หมื่นโฮง จนท.ธุรการ 1 ทต. สอง สอง แพร
8 น.ส. นงลักษณ เรืองไทย จพง.การเงินและบัญชี 6ว อบจ. นนทบุรี เมือง นนทบุรี
9 นาย นภดล มวลมูลตรี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
10 นาง นาตยา แสวงผล จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
11 นาง ประเนียม ชํานาญกิจ จนท.ธุรการ - อบต. นิคมหวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
12 น.ส. พงษนิภา อุปพงษ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โคกกอง เมือง สกลนคร
13 น.ส. พรนรินทร ล้ิมกลาง ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. ใหม โนนสูง นครราชสีมา
14 นาง พรสุดา โคตรชา นักวิชาการพัสดุ 6 อบจ. หนองบัวลําภู เมือง หนองบัวลําภู
15 นาง เพชรชมภู ปรัตยา บุคลากร 5 ทต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี
16 นาย ไพบูลย ราชคม ผช.จพง.การเงินและบัญชี - อบต. เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
17 น.ส. รชิกา สองเมือง ผช.จนท.ธุรการ - อบต. คลองย่ีลอม กันตัง ตรัง
18 นาง รัชนี ตุลารักษ จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
19 นาง ลัดดา จันทรทิพยมณี จนท.ธุรการ 1 อบต. ดอนทอง เมือง พิษณุโลก
20 นาย วณาวุฒิ ดวงหอม จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
21 นาง วิภาพร อบเชย หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองปากโลง เมือง นครปฐม
22 น.ส. ศุภาวรรณ ปนแกว จพง.ธุรการ 3 อบจ. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
23 นาง สุดาวรรณ คงอยู จนท.ธุรการ 3 อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24 นาย สุนันท อาจญาทา จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
25 นาง สุนิสา เกิดมี หน.สวนการคลัง 3 อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
26 นาย สุพจน หัสติ จพง.ทะเบียน 2 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
27 นาย สุรพงษ ถนอมวงศ จนท.ทะเบียน 4 เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี
28 นาย สุรินทร ทาน้ําต้ืน จนท.ธุรการ 3 อบต. ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม

อปท. อําเภอ จังหวัด
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หลักสูตรระบบเครือขายคอมพิวเตอรขั้นพ้ืนฐาน (Introduction to Network System)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



29 พ.จ.อ. ไสว สัชชานนท จนท.ปองกันฯ 2 ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร
30 นาย อาทิตย มหานิล ปลัด อบต. 5 อบต. โรงชาง ปาแดด เชียงราย
31 นาง อารมณ จากมาพลับ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานยาง เมือง นครปฐม

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ




