


1 น.ส. กนกพร นันแกว นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา
2 นาย กฤษณะ จั่นแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. บานโสก หลมสัก เพชรบูรณ
3 น.ส. กฤษณา มาลา จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บานรอง งาว ลําปาง
4 นาง กัณฑิมาศ ไตรทิพย จนท.วิเคราะหนโยบาย ฯ 3 อบต. นางตะเคียน เมือง สมุทรสงคราม
5 น.ส. กัลยา ขัติยะ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
6 นาย เกรียงไกร จันทป นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ง้ิวดอน เมือง สกลนคร
7 นาง ขนิษฐา ฟกขาว หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยหิน หนองหงส บุรีรัมย
8 นาง จงจิตร สมสาย หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยไร หลมสัก เพชรบูรณ
9 นาย จรัล ดวงสา วิศวกรโยธา 5 อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
10 นาง จันทนา วัณโณ ปลัด อบต. 6 อบต. แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
11 น.ส. จินตนา เทียนรัตน นายชางโยธา 6 อบจ. พังงา เมือง พังงา
12 นาย จิรพัฒน นอยเพ็ง บุคลากร 5 ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
13 ส.ต.ต. จิรายุทธ ทาแกว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
14 นาง จุฑาทิพย บูรณชนะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. คลองยา อาวลึก กระบ่ี
15 น.ส. จุฬาลัย มงคลชัยฤกษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. น้ําคอก เมือง ระยอง
16 นาง เฉลิมชัย ขจรพุทธรักษา จนท.ธุรการ 5 อบต. บานกลาง เมือง ปทุมธานี
17 น.ส. ชนิตา จันทรเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินฯ ราชบุรี
18 นาย ชาญชัย เพ็งพล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
19 นาย ชาญชัย สุขมล นักบริหารงานคลัง 5 อบต. ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
20 นาง ฐิติการ สาระคํา หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานวาน ทาบอ หนองคาย
21 น.ส. ณัฐชยา โลพิส ผช.จนท.ธุรการ - ทต. สะพลี ปะทิว ชุมพร
22 วาที่ ร.ต.หญิง ณิชนันทน เขียวสุวรรณ จพง.พัสดุ 2 อบต. ควน ปะนาเระ ปตตานี
23 น.ส. ณิชารีย สุรเกรียงไกร นิติกร 3 อบต. ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
24 น.ส. ดวงพร ยอดรักษ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ปากบาง เทพา สงขลา
25 นาย ทนนท คําใจ หน.สวนการคลัง 5 อบต. อุมเมา ธวัชบุรี รอยเอ็ด
26 นาย ทนาดล ธรรมพิดา หน.สวนโยธา 5 อบต. คอกควาย บานไร อุทัยธานี
27 นาย ทวีลาภ เสนาฤทธิ์ ปลัด อบต. 5 อบต. หวยยาง กระนวน ขอนแกน
28 น.ส. ทักษพร หอมจันทร จพง.ธุรการ 4 ทต. ทาแร เมือง สกลนคร
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29 น.ส. ทักษิณารัฐ เรืองดํา จพง.พัสดุ 2 อบต. ปากพนังฝงตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
30 นาง ทัศนา ศรีตระกูล จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ตาก เมือง ตาก
31 นาง ทัศนี นวลแกว จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. พระยา ตาพระยา สระแกว
32 นาง ทานตะวัน วันเพราพริ้ง จนท.พัสดุ 1 ทต. ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ
33 น.ส. ธนพลอย กุมรัมย พนักงานจางท่ัวไป - อบต. เมืองโพธิ์ หวยราช บุรีรัมย
34 นาง ธิวาพร สงดํา จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
35 น.ส. นงนุช ยมมรรคา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดอนใหญ บางแพ ราชบุรี
36 น.ส. นงพะงา ปวรางกูร เจาพนักงานธุรการ 3 อบต. ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
37 น.ส. นงลักษณ บุญณะอินทร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว
38 นาย นริศร ณ ลําปาง นักพัฒนาชุมชน 3 ทต. สอง สอง แพร
39 นาง นฤมิต จันทรสวัสดิ์ จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. แพงใหญ กิ่ง อ.เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
40 นาง นวลละออง พลธานี จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
41 นาง นันทวัน หุนพวง จนท.บริหารการเงินและบัญชี 5 อบต. จักรสีห เมือง สิงหบุรี
42 นาย ชํานาญ ตนสวรรค นายชางโยธา 5 อบต. พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
43 นาง น้ําฝน ย้ิมเจริญ จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
44 น.ส. นิตติยา ศิริตรัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. แสนภูดาษ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
45 น.ส. นิตติยา สุวรรณ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
46 น.ส. เนาวนิต คําสิทธิ หน.สวนการคลัง 5 อบต. เชียงของ นานอย นาน
47 นาง บัณฑิตา แกววิเศษ จนท.ธุรการ 1 ทต. แมกุ แมสอด ตาก
48 น.ส. บุญตา สุทธิวงษ จพง.ธุรการ 5 อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
49 น.ส. เบญจมาศ เพ็งวิชัย จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เมืองเกาพัฒนา ภูเวียง ขอนแกน
50 นาย ประจักษ ทองชูใจ จนท.ธุรการ 3 อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
51 นาย ประดิษฐ ปดถามัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. หนองคาย เมือง หนองคาย
52 นาง ประไพ เงินแจง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
53 นาย ปรัชญภัทร ดีย่ิง หน.สวนโยธา 5 อบต. แสลงพันธ เมือง สุรินทร
54 นาง ปรานี แสงพันธ ผช.จนท.การเงินและบัญชี - อบต. บานรอง งาว ลําปาง
55 นาย พงศกร หลอศิริ ปลัด อบต. 6 อบต. บอเวฬุ ขลุง จันทบุรี
56 น.ส. พรชนิตว นพมาศ จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี
57 นาย พรนิภา ชอบดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบุรี
58 นาง พรรณี พรหมวิเชียร จพง.การเงินและบัญชี - ทต. นาทวี นาทวี สงขลา
59 น.ส. พรฤดี คงใจ จนท.ธุรการ 1 ทต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี
60 น.ส. พัชรัตน ฤทธิอาภรณกุล จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่
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61 น.ส. พัชริน อินทรบุตร จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองแวง กิ่ง อ.เทพารักษ นครราชสีมา
62 นาย พิเชษฐ กานตานนท หน.สวนโยธา 5 อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
63 น.ส. พิมพลักษณ ชูแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. แกลง เมือง ระยอง
64 นาง ภิญญาภรณ โอชา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เลยวังไสย ภูหลวง เลย
65 น.ส. รัญญา ปองจันทา จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
66 นาง ลักขณา เผือกพิบูลย หน.สวนการคลัง 5 อบต. คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
67 นาย สวัสดิ์ โพธิ์พ่ึง นายชางโยธา 4 อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
68 น.ส. สุมินตรา แง็ดสันเทียะ จพง.การเงินและบัญชี 2 ทต. ทางหลวง เมือง ปทุมธานี
69 นาย เสวียง ศรีกันหา จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 5 ทต. ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
70 น.ส. อังคณา นวลเพ็ง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. ควนโดน ควนโดน สตูล
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1 น.ส. กาญจนา ปราบหงษ ผช.จนท.จัดเก็บรายได - อบต. ทุงแคว หนองมวงไข แพร
2 น.ส. จเร คงเกตุ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
3 น.ส. นฤมล ทรัพยศิริกุล นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต. สะแกซํา เมือง บุรีรัมย
4 นาง ประไพพิศ บุนนาค จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี
5 นาง ปาริชาต ปานเมา จพง.ธุรการ 5 ทต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
6 นาง พิมอนงค พรอํานวยลาภ จพง.ธุรการ 5 ทต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
7 นาง ภัชราพร ธีรธนวัฒน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ธวัชบุรี ธวัชบุรี รอยเอ็ด
8 นาง ภัททิรา บุญสิงห ผช.จนท.ธุรการ - อบต. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
9 นาง ภาสินี บุญสม จนท.การเงินและบัญชี 5 ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม
10 นาง มณี แสงสะอาด จนท.จัดเก็บรายได 5 ทต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี
11 นาย ยุทธการ ตันแดง หน.สวนโยธา 5 อบต. เชียงยืน เมือง อุดรธานี
12 นาง ยุพดี เวียงนนท หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองไผ ธวัชบุรี รอยเอ็ด
13 น.ส. ยุพิน แกวนอย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. บานถํ้า ดอกคําใต พะเยา
14 นาง ยุพิน พ้ืนผา จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
15 น.ส. ราตรี คตดี จนท.ธุรการ 3 อบต. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
16 น.ส. รุงทิพย คําตัน จนท.การเงินและบัญชี 2 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
17 น.ส. เรณู คุมปา จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองสังข อรัญประเทศ สระแกว
18 นาง เรืองศรี โคตรแกว จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
19 นาย ฤทธิชัย เจนจิจะ หน.สวนการคลัง 5 อบต. น้ําตก นานอย นาน
20 น.ส. ลัดดาวัลย สุวรรณวงษ จนท.ธุรการ 3 อบต. ไตรตรึงษ เมือง กําแพงเพชร
21 น.ส. วรรณา ถนอมวงศทัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานโคก หลมสัก เพชรบูรณ
22 น.ส. วลัยลักษณ เทวเดช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สะกอม จะนะ สงขลา
23 นาย วัชรพล โพธิ์ทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บัวสลี แมลาว เชียงราย
24 นาง วันทนา สาทลาลัย หน.สวนการคลัง 6 อบต. บานแลง เมือง ระยอง
25 น.ส. วันเพ็ญ ทองทวี จนท.ธุรการ - อบต. ดอนใหญ บางแพ ราชบุรี
26 น.ส. วาสินี พรอมโกมล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 ทต. อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
27 น.ส. วิจิตรา ศรีพรหม จนท.พัสดุ 1 อบต. แสลงพันธ เมือง สุรินทร
28 น.ส. วิภา สมาธิ ครูผูดูแลเด็ก - อบต. ทุงตอ หวยยอด ตรัง
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29 นาย วิโรจน รัตนาลัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แวง แวง นราธิวาส
30 น.ส. วิลาวัลย นิลวิสุทธิ์ จพง.พัสดุ 2 อบต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี
31 นาง วีระศักดิ์ สวางแสง จนท.พัสดุ 1 อบต. บุง เมือง อํานาจเจริญ
32 นาย วุฒิชัย ผิวดี หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานกลาง อาวลึก กระบ่ี
33 นาย ศุภชัย บุญแนบ ปลัด อบต. 5 อบต. ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34 นาย สทาวีร เสฏฐคณา วิศวกรโยธา 3 ทต. นาหวา นาหวา นครพนม
35 นาย สมยศ เสริมสุขตอ หน.สวนโยธา 4 อบต. บานใหมคลองเคียน บานไร อุทัยธานี
36 นาง สวางจิตต แสนคําลือ จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. ตาก เมือง ตาก
37 น.ส. สายชล พิมสวาง จนท.การเงินและบัญชี 5 อบต. ไผขวาง บานหมอ สระบุรี
38 น.ส. สายฝน มีใจรักษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ปงเตา งาว ลําปาง
39 น.ส. สายพิน เสารยะ จนท.จัดเก็บรายได 1 ทต. วังดิน ล้ี ลําพูน
40 น.ส. สายสุนีย พิมนิสัย นักวิชาการศึกษา 3 อบต. กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
41 น.ส. สิริกร กองพัฒนางกูร ผช.จนท.ธุรการ - อบต. บางริ้น เมือง ระนอง
42 น.ส. สิฬาภรณ จักรบุตร ปลัด อบต. 5 อบต. เสาหิน แมสะเรียง แมฮองสอน

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 นาง สุดารัตน ออนทุม หน.สวนการคลัง 3 อบต. ดอกลํ้า ปทุมรัตต รอยเอ็ด
2 น.ส. สุทิน ปูดํา จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ
3 น.ส. สุนีย เทอดสุทธิรณภูมิ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
4 น.ส. สุปรีดา มาแดง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. บางดวน เมือง สมุทรปราการ
5 นาง สุภัค ทองยอย จนท.ธุรการ 4 อบต. ไรสม เมือง เพชรบุรี
6 นาง สุภาพร ปราบแทน จนท.ทะเบียน 1 ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
7 นาง สุภาพร สวัสดิ์ศรี จนท.จัดเก็บรายได - อบต. บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
8 นาง สุรางค ภาณุสกุล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สะแกซํา เมือง บุรีรัมย
9 น.ส. สุรางคนา จาวิสูตร นักสังคมสงเคราะห 3 อบต. เนินพระ เมือง ระยอง
10 นาง สุวรรณา คําแกว จนท.บริหารการเงินและบัญชี 5 อบต. ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
11 น.ส. สุวรรณี เหิกขุนทด จพง.ธุรการ 5 ทต. ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
12 นาย เสกสรรค ไตรทิพย จนท.วิเคราะหนโยบาย ฯ 3 อบต. บางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม
13 น.ส. แสงเทียน มาฉิม ผช.จนท.บันทึกขอมูล - ทต. แมกุ แมสอด ตาก
14 น.ส. โสมฤดี ราหมาน จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. สุราษฎรธานี เมือง สุราษฎรธานี
15 นาย หทัยเทพ ภูหองเพชร ปลัด อบต. 6 อบต. หนองโน กระนวน ขอนแกน
16 นาง อนงค พรหมสาขา ณ สกลนหน.สวนการคลัง 5 อบต. ตะพง เมือง ระยอง
17 น.ส. อนงนุช ต้ังกิจวิบูลกุล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
18 นาย อนุชิต ครุฑขุนทด นายชางโยธา 3 ทต. หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
19 น.ส. อมรศิริ ปนจั่น ปลัด อบต. 6 อบต. พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
20 นาง อรพิน ตะนัน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สรางคอ ภูพาน สกลนคร
21 น.ส. อริศรา ทรัพยสิน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
22 น.ส. อรุณศรี มากพงษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บางขาม บานหมี่ ลพบุรี
23 นาย อาคม ธนูทอง ปลัด อบต. 6 อบต. โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
24 นาย อาฮาหมัด ดือราแม นิติกร 5 อบต. สะเตงนอก เมือง ยะลา
25 นาย อํานาจ มณีขํา จพง.การเงินและบัญชี 5 อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
26 นาย อิทธิพล เอี่ยมโหมด หน.สวนโยธา 4 อบต. ทาไม ชุมแสง นครสวรรค
27 น.ส. อินทิรา เทศารินทร จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. หนองบัวสิม คําตากลา สกลนคร
28 นาย อิศวรา นิลกําแหง ผช.จนท.ธุรการ - ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย

อําเภอ จังหวัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2
รุนที่ 16 ระหวางวันที่ 8 - 12 สิงหาคม  พ.ศ. 2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท.



29 นาย อุดมพร อักษรเขตต ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ - ทต. สะพลี ปะทิว ชุมพร
30 น.ส. อุรารัตน ทองสัมฤทธิ์ จพง.จัดเก็บรายได 2 ทต. เขาวง บานตาขุน สุราษฎรธานี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ


