


1 นาง กรุงทัยศิลป แสนวันดี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บานพระ เมือง ปราจีนบุรี
2 นาย กฤษณบดินท คิดเขม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สะแบง หนองหาน อุดรธานี
3 น.ส. กษมาพร แซอั้ง จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
4 นาย กิตติพงษ ฝายดี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบจ. ยโสธร เมือง ยโสธร
5 น.ส. กุลดา นุชเนตร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
7 นาย ชิตพงษ ยอดหาญ จนท.จัดเก็บรายได - อบต. พระหลวง สูงเมน แพร
8 น.ส. เชาวเรศ เนตรสิงห จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. แมสุก แมใจ พะเยา
9 น.ส. ฌลาณัฏฐ คิดใจเดียว จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
10 น.ส. ญาณี ศิริพานิช หน.สวนการคลัง 3 อบต. หนองบัวตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
11 น.ส. ดรุณี อูเงิน นักวิชาการศึกษา 3 อบต. สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
12 นาย ถาวร ปานะจินาพร ผช.ชางโยธา - อบต. เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
13 น.ส. ธิสิญาภรณ โตอิ่ม จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร 3 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
14 นาย นาสิทธิ์ แกวคํา หน.สวนโยธา 5 อบต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
15 น.ส. นุจนาจ สุทะปญญา หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบุรี
16 น.ส. พิมพลักษณ ชูแกว หน.สวนการคลัง 5 อบต. แกลง เมือง ระยอง
17 นาง ปาณิสรา สะแกว ผช.จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. แก รัตนบุรี สุรินทร
18 นาง ปาริชาติ ใบศักดิ์ นักิชาการจัดเก็บรายได 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
19 นาย วายุ ชวงบัญญัติ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ตะเคียนเล่ือน เมือง นครสวรรค
20 นาง วัจนา กรกชมาศ ผอ.กองคลัง  - ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
21 นาย วิทยา ออชัยภูมิ ปลัด อบต. 6 อบต. ภูแลนคา บานเขวา ชัยภูมิ
22 นาย วีรยุทธ กลิ่นบุบผา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาหลวง เมือง พิจิตร
23 นาย วีระศักดิ์ สุรังกาญจน หน.สวนโยธา 3 อบต. ระบํา ลานสัก อุทัยธานี
24 นาย ศิรสิทธิ์ ปนปน ผช.นักวิชาการศึกษา - อบต. ปอ เวียงแกน เชียงราย
25 นาย สมคิด วังตะทัน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
26 นาย สมบัติ พันธคํา จพง.ธุรการ 3 ทต. บานเหลา ก่ิง อ.เวียงเชียงรุง เชียงราย
27 น.ส. สีรุง จุยมา จพง.การเงินและบัญชี 3 ทม. ตาก เมือง ตาก
28 นาย สุรินทร ฉิมพลี ปลัด อบต. 6 อบต. แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
29 นาย หาญชนะ ไชยเสนา นิติกร 5 ทม. อํานาจเจริญ เมือง อํานาจเจริญ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2
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หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการโปรแกรม Photoshop

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 นาย อิบบราเฮง สาและ นายชางโยธา 6 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 นาย กฤษณะ แสวงศิริผล จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โยธะกา บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
2 วาท่ี ร.ต. เกษม จี้ปุด นายชางโยธา 3 ทต. แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
3 นาย ครรชิต ปุสิงห หน.สวนโยธา 5 อบต. เซเปด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
4 นาย จราวุธ กาญจนการไกร หน.สวนโยธา 4 อบต. บานคา ก่ิง อ.บานคา ราชบุรี
5 นาย ชัชวาล บุญสวัสดิ์ วิศวกรโยธา 3 ทม. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
6 นาย ชัยรัตน ใจกลา ผช.ชางโยธา - อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย
7 นาย ไชยนันท เท่ียงธรรม หน.สวนโยธา 5 อบต. ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบุรี
8 นาย ญาน ขันคํานันตะ นายชางโยธา 5 ทต. หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
9 นาย ณัฐสิทธิ์ อุทธารนิช หน.สวนโยธา 5 อบต. เหลาหลวง เกษตรสมบูรณ รอยเอ็ด
10 นาย เดชา กองแกว ชางโยธา 4 ทต. บานทราย เชียงคํา พะเยา
11 นาย เต็มศักดิ์ รักโอ นายชางโยธา 5 อบต. ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
12 นาย นิรุตต์ิ ขําดี นายชางโยธา 2 อบต. ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
13 นาย ประทีป นวลวิจิตร หน.สวนโยธา 3 อบต. ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14 นาย ประยุทธ พรหมดี จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. โพนทอง บานแพง นครพนม
15 นาย พงษพัฒน โยธา นายชางโยธา 5 ทต. แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
16 นาย พัฒนพงษ ไกยรัตน ผช.ชางโยธา - ทต. สังคม สังคม หนองคาย
17 นาย พิเชษฐ ดาบแกว หน.สวนโยธา 5 อบต. สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบุรี
18 นาย พิรม ชูแจม หน.สวนโยธา 5 อบต. ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
19 นาย ไพสิฐ แจมเหมือน หน.สวนโยธา 5 อบต. หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
20 นาย ยงยุทธ ศรีจันทร จนท.บริหารงานชาง 5 อบต. รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
21 นาย เรืองวิทย หอมวงศ หน.สวนโยธา 5 อบต. บานบัว เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
22 นาย วรเชษฐ มูประสิทธิ์ หน.สวนโยธา 5 อบต. บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
23 นาย วิชัย ตุมทอง ชางโยธา 3 ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
24 นาย วิญู ศรีโยวงศ นายชางโยธา 4 ทต. หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ
25 นาย วิทยา ย่ิงหาญ หน.สวนโยธา 5 อบต. ขอนแตก สังขะ สุรินทร
26 นาย วีรวัฒน ดิษฐแสง ผช.ชางโยธา - อบต. บานยาง เมือง นครปฐม
27 นาย สมมิตร กันทุกข หน.สวนโยธา 5 อบต. แกลง เมือง ระยอง
28 นาย สานิตย สิธิราม หน.สวนโยธา 4 อบต. ปากบาง เทพา สงขลา
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29 นาย สิทธิพงศ ปญญา หน.สวนโยธา 5 อบต. แมสาว แมอาย เชียงใหม
30 นาย สีหราช แสงทอง ผช.ชางโยธา - อบต. หวยบอซือ ปากชม เลย
31 นาย สุทธิ ลําปาง นายชางโยธา 2 อบต. เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
32 นาย สุทธิญา สุราวรรณ หน.สวนโยธา 5 อบต. ทุงไทรทอง ลําทับ กระบี่
33 นาย สุทิน แข็งเขตการณ นายชางโยธา 6 อบต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
34 นาย สุมาน หงษวงศ นายชางโยธา 4 ทต. บานจั่น เมือง อุดรธานี
35 นาย สุรศักดิ์ ทิพยปาละ หน.สวนโยธา 5 อบต. น้ําตก นานอย นาน
36 นาย สุรศักดิ์ สีใส หน.สวนโยธา 5 อบต. หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
37 นาย สุระ สิงหาราโท นายชางโยธา 3 อบต. วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
38 นาย เสกสรร สันติชาติ ชางโยธา 5 ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
39 นาย โสรัตน สารชัยวรกุล หน.สวนโยธา 5 อบต. เชียงของ นานอย นาน
40 นาย อดิศักดิ์ ไพเชฐศักดิ์ นายชางสํารวจ 2 อบจ. กําแพงเพชร เมือง กําแพงเพชร
41 นาย อนันตชัย ขวัญประเสริฐ หน.สวนโยธา 4 อบต. นาตาขวัญ เมือง ระยอง
42 นาย อนุรุศย รุนกลุม ชางโยธา 1 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
43 นาย อิทธิกุล สัพโส หน.สวนโยธา 5 อบต. ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
44 นาย อุทัย กาวิลา นายชางโยธา 4 ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
45 นาย อุทิศ เพ็งคลาย นายชางโยธา 3 ทต. เกาะยาว เกาะยาว พังงา

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



1 น.ส. กมลวรรณ ศรีลอย ลูกจางประจํา - ทต. สามงาม สามงาม พิจิตร
2 วาท่ี ร.ต. กฤษฎีกา ราษฎรวงศศรี ปลัด อบต. 6 ทต. แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
3 น.ส. กัลยา ทานกระโทก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย
4 นาย โกมล บุญศรี นายชางเครื่องกล 5 อบจ. ปตตานี เมือง ปตตานี
5 น.ส. ขวัญเรือน สิทธิพันธ จพง.ธุรการ 5 อบต. บางเมือง เมือง สมุทรปราการ
6 น.ส. จันทร เลิศจันทรางกูล ผอ.กองสาธารณสุข 7 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
7 น.ส. จารุนันท อภิชาตวณิชย นักพัฒนาการทองเท่ียว 5 ทม. จันทบุรี เมือง จันทบุรี
8 นาง จารุวรรณ ก่ิงเพชรเสรีชน จพง.การเงินและบัญชี 4 ทต. ทาวังผา ทาวังผา นาน
9 นาง จินตนา ตาพะขาว จพง.ธุรการ 5 ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
10 น.ส. จีราภรณ หลวงฤทธิ์ จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. อางทอง เมือง กําแพงเพชร
11 นาง ฉวีวรรณ บุญจันทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนทอน เมือง ขอนแกน
12 นาย เฉลิมพล ถ่ินทะเล จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. เกาะยาว เกาะยาว พังงา
13 น.ส. ชุติมา เทียนไชย จนท.ทะเบียน 1 ทต. ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
14 นาย เชิดชาย สุขอนันต นิติกร 3 ทต. ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
15 นาง โชษิตา สุวรรณเกตุ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานคา ก่ิง อ.บานคา ราชบุรี
16 จ.ส.อ ไชยณรงค แสนแทน จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 ทต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
17 นาย ไชยวัฒน  รักษากุล หน.สวนโยธา 5 อบต. ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบุรี
18 น.ส. ดวงสมร จันทรปา จนท.ธุรการ 1 อบต. แมสุก แมใจ พะเยา
19 นาย ธนกฤต สุขบูรณะ ผช.ชางไฟฟา - ทต. สังคม สังคม หนองคาย
20 น.ส. ธัญจิรา แพงสุวรรณ จนท.ธุรการ 2 อบต. วังบอ หนองบัว นครสวรรค
21 น.ส. ธันยวรรณ มาสุข นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
22 น.ส. นงลักษณ  ขาวจุย หน.การคลัง 5 อบต. สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบุรี
23 น.ส. นันทพร แทงทอง ผช.จพง.ธุรการ - อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี
24 นาย นิธิศ พงษมี จนท.จัดเก็บรายได 3 ทต. บางแพ บางแพ ราชบุรี
25 นาง นิรุชา ซาวคําเขตต หน.พัสดุ 6 ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย
26 นาง ประกายรัตน ตันเพชรรัตน หน.งานธุรการ 5 อบต. วิชิต เมือง ภูเก็ต
27 นาย ประทีป เพชรประกอบ หน.สวนโยธา 4 อบต. สะทอน นาทวี สงขลา
28 นาย ประพันธ หวังทวยทิพย ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
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29 นาย ประพันธ จงประเสริฐ นิติกร 3 อบต. นาทราย ล้ี ลําพูน
30 วาท่ี ร.ต. ประไพวรรณ เกตุจอย จพง.พัสดุ 4 ทต. บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
31 นาย ประสิทธิ์ สานคลอง หน.สวนโยธา 5 อบต. นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
32 น.ส. ปราณี แสงทอง หน.สํานักงานปลัดฯ 5 อบต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
33 นาง ปราถนา ภูมิโคกรักษ จพง.พัสดุ 1 อบต. บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ
34 น.ส. ปยภัทร ชมภูนิตย จพง.พัสดุ 2 อบต. ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบุรี
35 น.ส. พรสวรรค สาลีโภชน ลูกจางประจํา - ทต. สามงาม สามงาม พิจิตร
36 นาย พันธศักดิ์ ชุมคธ วิศวกรโยธา 5 ทม. ตรัง กันตัง ตรัง
37 วาท่ี ร.ต. พิศิษฐ เกษแกว นายชางโยธา 6 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
38 น.ส. เพ็ญพักตร คุมภัย ปลัด อบต. - อบต. หวยสัตวใหญ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ
39 นาย ยุทธ ธนเศรษฐ ปลัด อบต. 6 อบต. หัวไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา
40 น.ส. รจนากร วงษชาดี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
41 นาย รังสรรค รัตนพันธ จพง.ทะเบียน 2 ทต. บางกะวะ เมือง จันทบุรี
42 น.ส. รัชดา ละราคี นักวิชาการศึกษา 3 อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
43 นาย ราเชนทร กล่ันเกษตรวิทย จนท.จัดเก็บรายได - อบต. แมเปน ก่ิง อ.แมเปน นครสวรรค
44 นาย เรืองวุฒิ สิงหหลง จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. หวยเก้ิง กุมภวาป อุดรธานี
45 น.ส. ลดาวัลย ชินะชาครีย ผอ.กองคลัง 7 ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย
46 นาง ลักขณา นนทคําจันทร จนท.บริหารงานการเงินฯ 5 อบต. โพนทอง บานแพง นครพนม
47 น.ส. ลักขณา พิลาโฮม หน.สวนการคลัง 5 อบต. หวยยาง เมือง สกลนคร
48 นาย วรัญชัย ฟุงขจร นายชางเขียนแบบ 2 อบจ. นครปฐม เมือง นครปฐม
49 น.ส. วิไล ชลสาคร หน.สวนการคลัง 5 อบต. กระหรอ กิ่ง อ.นบพิตํา นครศรีธรรมราช
50 นาย วีระศักดิ์ โคตรพุย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หวยบอซือ ปากชม เลย
51 นาย ศราพงษ สุขเสริมสราง จนท.ธุรการ 4 ทต. บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
52 นาย ศราวุธ ไชยมณเฑียร บุคลากร 5 ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย
53 นาง ศิริพร ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ 5 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
54 นาย ศิริพัฒนา สุขเสริม นักบริหารงานชาง 6 อบต. กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ
55 นาง สมจิตร นกหงษ นักบริหารงานการคลัง 7 ทต. หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี
56 นาย สมบัติ พิสุทธิ์ชลธี ลูกจางประจํา - อบต. เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
57 นาย สมพล กัลยาสิริ ปลัด อบต. 6 อบต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
58 นาง สายชล เน่ืองจํานงค ผอ.กองคลัง 7 ทม. บานบึง บานบึง ชลบุรี
59 น.ส. สุดารัตน โคกโพธิ์ นักวิชาการสุขาภิบาล 5 ทต. กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี
60 น.ส. สุพรรณี สุขสงา จพง.ธุรการ 3 อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
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61 นาง สุพัตรา เอิบอาบ หน.สวนการคลัง 4 อบต. วังหิน วังโปง เพชรบูรณ
62 น.ส. สุภัคจิรา ศรีจันทร จนท.ธุรการ 1 อบต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด
63 นาง สุภาภรณ พัฒนชวย จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
64 นาง สุมณฑา สังขพิทักษ จนท.ธุรการ 3 อบต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
65 นาย สุริยะ วิริยะยนตรศิลป จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
66 นาง สุวรรณี ธนาศรี นักวิชาการคลัง 5 อบจ. ชุมพร เมือง ชุมพร
67 นาย โสพล นามหาไชย ปลัด อบต. 6 อบต. เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
68 น.ส. โสภี โนราช นักวิชาการจัดเก็บรายได 5 ทต. ทาวังผา ทาวังผา นาน
69 นาย อนันท พิศโชคชัย จนท.ธุรการ 5 ทต. ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย
70 นาง อรทัย บุปผานิโรจน จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม
71 น.ส. ฮาลีมะ บิสนุม จนท.พัสดุ 1 อบต. ยานซ่ือ ควนโดน สตูล
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