
1 นาง กรรณิการ ประมูลจักโก จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
2 น.ส. กัณฐาภรณ ปรีดี ผช.จนท.ธุการ  - อบต. หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
3 น.ส กาญจนา ดิษจังหรีด หน.สวนการคลัง 5 อบต. สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
4 น.ส. กาญจนา คําปน จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. พิสัย เมือง ลําปาง
5 น.ส. กานดา ธงหา จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทากอ แมสรวย เชียงราย
6 นาย กําธร ทองสีขาว จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. สะกอม เทพา สงขลา
7 นาง กิตติกา ภมรสูตร จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. นาหวา นาหวา นครพนม
8 นาง กุลนันท นิลฉ่ํา หน.สวนการคลัง 4 อบต. ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี
9 น.ส. กุหลาบ นาคะภากร จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
10 นาย เกรียงศักดิ์ ทับกฤช จนท.ทะเบียน 3 ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค
11 นาย ไกรวัลย เฮงพนมทิพย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทม. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
12 นาง เครือวัลย นาคทอง จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท
13 นาง จงถนอม อินบํารุง จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. เทพสถิต เทพสถิต ชัยภูมิ
14 นาง จรรยา เกตขาว จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
15 น.ส. จรีพร ขุนอุดม จนท.พัสดุ 1 อบต. หนองกวั่ง บานมวง สกลนคร
16 น.ส. จันทรัสม บุญสะอาด จนท.บริหารงาน กง.บช. 4 อบต. ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
17 นาง จันทิมา สุมานิตย จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. โคกสลุด ทาวุง ลพบุรี
18 น.ส. จันทิมา ยอดตลาด หน.สวนการคลัง 5 อบต. สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี
19 น.ส. จารุวดี การะเกต จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทร
20 นาง จารุวรรณ อยูนิ่ม หน.สวนการคลัง 5 อบต. นายม เมือง เพชรบูรณ
21 นาย จําการ เพชรยังคง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
22 นาง จิราพร เส็นบัตร จพง.ธุรการ 5 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
23 นาง จุฑาทิพย งาทิพย หน.สวนการคลัง 4 อบต. หวยหลัว บานมวง สกลนคร
24 นาง จุฑารัตน ธรรมสัตย จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. พิจิตร เมือง พิจิตร
25 นาย เจะสุกรี เจะมะ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. บาโระ ยะหา ยะลา
26 น.ส. ฉลองขวัญ  อัสสาวะ จนท.การเงินและบัญชี 1 ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
27 น.ส. ฉัตรชุดา สุทธิพงศ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. นาเกตุ โคกโพธิ์ ปตตานี
28 น.ส. ฉัตรพิมล พอสม จพง.พัสดุ 4 ทต. แมหลาย เมือง แพร
29 น.ส. ชนกนาฎ นวลศรีฉาย จพง.พัสดุ 2 ทต. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี
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30 น.ส. ชรินทร เพชรเกิด หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานโตก เมือง เพชรบูรณ
31 น.ส. ชลธิรา  นองสินธ หน.สวนการคลัง 5 อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ
32 นาย ชัชวาล สิงหแกว จนท.ระบบคอมพิวเตอร 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
33 นาย ชาญชัย สุขโข นายชางโยธา 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
34 น.ส. ชามีฮะ อูเซ็ง หน.สวนการคลัง 5 อบต. เตราะบอน สายบุรี ปตตานี
35 น.ส. ชื่นธิวา อุปการ จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี
36 นาง ชุตินันท สุธรรม จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. อากาศอํานวย อากาศอํานวย สกลนคร
37 นาย เชาวลิต สุกาวิระ หน.สวนโยธา 4 อบต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมือง กําแพงเพชร
38 นาง ญาณี พายุพล หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ
39 น.ส. ณ วันเพ็ญ หมายสี หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานนา ก่ิง อ.ศรีนครินทร พัทลุง
40 นาง ณัฐกมล ศรีวัง จนท.ธุรการ 4 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
41 น.ส. ดรรชนี นิลภาทย จนท.บริหารงาน กง.บช. 3 อบต. ไรชี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
42 นาง ดวงแกว ออนคลาย จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. ชัยนาท เมือง ชัยนาท
43 น.ส. ดวงแข เทอดศักดิ์ศรี จพง.การเงินและบัญชี 5 ทต. หนองบัว เมือง กาญจนบุรี
44 น.ส. ดวงฤดี ขอเหนี่ยวกลาง จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. เมืองพลับพลา หวยแกลง นครราชสีมา
45 น.ส. ตติยา ศรีเหรา หน.สวนการคลัง 5 อบต. กระจัน อูทอง สุพรรณบุรี
46 นาง เตือนใจ ชมทอง จนท.บริหารงาน กง.บช. 4 อบต. หนองหญา สากเหล็ก พิจิตร
47 น.ส. ทรงสอางค  ทองใบ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
48 นาง ทัศนา เอื้ออวยชัย หน.สวนการคลัง 5 อบต. พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
49 น.ส. ทิชากร บุญปน จนท.พัสดุ 1 อบต. ยางซาย โพธิ์ทอง อางทอง
50 น.ส. ทิพอาภรณ ศรีวิเศษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานผือ จอมพระ สุรินทร
51 น.ส. เทพสรินทร เบ้ียจรัส หน.สวนการคลัง 5 อบต. รองกาศ สูงเมน แพร
52 นาย ธัญญะ กาญจนสิงห นิติกร 5 ทต. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
53 นาง ธัญสิริ แปมจํานัก จนท.การเงินและบัญชี 4 ทต. นาดูน นาดูน มหาสารคาม
54 น.ส. นงคนุช เยิมสูงเนิน หน.สวนการคลัง 5 อบต. สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
55 นาง นภกร  อุมมล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม
56 นาง นัยนา จันทรโต จพง.ธุรการ 4 ทม. แมสอด แมสอด ตาก
57 นาง นารี บูรทิศ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศาลาลําดวน เมือง สระแกว
58 น.ส. นิตย เรืองสุวรรณ จนท.การเงินและบัญชี 1 อบต. ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
59 นาง นิตยา โพธิสวาง หน.สวนการคลัง 5 อบต. ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
60 นาง นิตยา เสรีผล หน.สวนการคลัง 5 อบต. น้ํารอน เมือง เพชรบูรณ
61 นาง นิตยา ตานอย หน.สวนการคลัง 4 อบต. ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
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62 นาง นิธินาถ สุดบอนิจ จนท.การเงินและบัญชี  - อบต. ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด
63 นาง นิภาพร กมลพัฒนะ จนท.จัดเก็บรายได - อบต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี
64 นาง นิลเนตร เจริญศรี จพง.การเงินและบัญชี 6 ทต. ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร
65 นาง นิโลบล ญาณสมบัติ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
66 นาง เนตรทราย อุตสาหการ หน.สวนการคลัง 5 อบต. โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน
67 นาง บรรจกร คําต๋ัน หน.สวนการคลัง 5 อบต. พระธาตขิงแกง จุน พะเยา
68 พ.จ.อ. บุญเลิศ พฤจมากรณ บุคลากร 5 ทต. โคกตูม เมือง ลพบุรี
69 น.ส. บุญศรี สุดถนอม ผช.จนท.จัดเก็บรายได  - อบต. กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
70 นาง บุษบง รมไทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
71 น.ส. เบญจภรณ ผาสุข ปลัด อบต. 6 อบต. โพนคอ เมือง ศรีสะเกษ
72 น.ส. ปณิชา สุดทัศสิน คนงานท่ัวไป - อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
73 นาง ประถมรัตน ชัยนุมาศ จนท.การเงินและบัญชี 3 ทต. บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
74 นาย ประสิทธิชัย ไวยรัตน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. บางตลาด คลองเขื่อง ฉะเชิงเทรา
75 นส. ปาริชาติ ภคกุล จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. ทาใคร ก่ิง อ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี
76 นาง ปาริชาติ ใบศักดิ์ นวช.จัดเก็บรายได 5 ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
77 น.ส. ปาริชาติ จงเสมอสิทธิ์ จพง.การเงินและบัญชี 4 อบต. หวยกะป เมือง ชลบุรี
78 นาย พูลลาภ เฮงพนมทิพย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. คําพราน วังมวง สระบุรี
79 น.ส. วรรณวิภา  ต่ันเลง จพง.สาธารณสุขชุมชน 3 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
80 น.ส วลาวัลย แพทยไชโย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. กกสะทอน ดานซาย เลย
81 น.ส. ศิริรัตน สันธิ จพง.การคลัง 5 ทน. เชียงราย เมือง เชียงราย
82 นาง สมจิตร สมันกสิวิทย จพง.สุขาภิบาล 5 ทต. ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
83 นาย สมพร ธนาชน นิติกร 3 อบต. เสาธง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช
84 นาง สันทนีย วงคแกววัน หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย
85 น.ส. สายรุง วังคําแหง หน.สวนการคลัง 5 อบต. สะแบง หนองหาน อุดรธานี
86 นส. สิริพร พุมประยูร นวช.การเงินและบัญชี 7ว ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
87 น.ส. สุกัญญา พงษไพร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
88 นาย สุรพันธ เหลืองออน หน.สวนโยธา 5 อบต. วังหวา แกลง ระยอง
89 น.ส. ศิริลักษณ สนธิ หน.สวนการคลัง 5 ทม. เชียงราย เมือง เชียงราย
90 น.ส. ปานทิพย นนทเกตเกยูร ทม. ชุมพร เมือง ชุมพร
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1 นาย กมลพันธ บรรณราช จพง.ธุรการ 6 ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
2 นาง กษมาพร กรกฎ จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. สระบุรี เมือง สระบุรี
3 นาย กาน ทิพวรรณ ปลัดเทศบาล 6 ทต. สวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี
4 น.ส. จุติพร พิทักษ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
5 นาย เจนวาที เพชรรักษ ปลัด อบต. 6 อบต. โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
6 นาย ชัยศักดิ์ แสวงผล นักบริหารงานชาง 6 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
7 น.ส. ชาลี แสงแกว จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. แมหวาด ธารโต ยะลา
8 นาง ฐิติรัตน บูรณวนิช จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี
9 นาย ณัฐพงศ อสิพงษ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
10 นาย ณัฐพล สรอยสุวรรณ ปลัด อบต. 6 อบต. ชัยนารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี
11 นาย ดนัย อินลา จนท.ธุรการ 1 อบต. ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี
12 นาง ดารุณี พูนเขตต จนท.ทะเบียนทรัพยสิน - ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
13 นาย ตะวัน อดกล้ัน จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 ทต. บุณฑริก บุญฑริก อุบลราชธานี
14 นาง เตือนใจ ทองเหลือง จนท.บันทึกขอมูล 5 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
15 น.ส. ทัศนีย เบาทองหลอ นักวิชาการศึกษา 3 อบต. ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
16 นาย ธนาศาล บุญศิริ บุคลากร 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
17 นาย ธีระชัย พรรณราย หน.สวนโยธา 5 อบต. บานใหม ระโนด สงขลา
18 นาง นภกร อุมมล นักวิชาการศึกษา 3 อบต. โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม
19 น.ส. นภสร หงษสิงห จนท.พัสดุ 1 ทต. หวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
20 นาง นาถฤดี เจริญฤทธิ์ จพง.สงเสริมการทองเท่ียว 5 อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
21 นาย นิมิต แสงประเสริฐ หน.สวนโยธา 5 อบต. เขาชายธง ตากฟา นครสวรรค
22 น.ส. บุพปทม โยสะอาด จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
23 นาย ประดิษฐ เทศเลิศ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
24 นาย ประเสริฐ สีบุญมา บุคลากร 3 ทต. หนองสอ เมือง กาฬสินธุ
25 น.ส. ปาณิสรา วงพงศธร จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
26 นาย พงศักดิ์ สมสมัยพงศกุล ปลัด อบต. 5 อบต. โพนทอง กิ่ง อ.โพธิ์ตาก หนองคาย
27 นาย พรเทพ คําสูง จนท.ธุรการ 1 อบต. พุคําจาน พระพุทธบาท สระบุรี
28 นาย พัฒนพงศ อ.สุวรรณ นิติกร 3 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
29 นาย พัฒนา จันทวัติ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. มหาสารคาม เมือง มหาสารคาม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548
รุนที่ 13 ระหวางวันที่ 14 - 18 ก.พ. 2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง (Web Page) เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร (Dream Weaver)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 น.ส. ไพลิน เทียนขํา ลูกจางประจํา - อบต. กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
31 น.ส. ฟอรีดา พัวพันธ จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต. คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
32 นส. ภัชราภรณ วงศตฤทธิ์ จนท.พัสดุ 1 อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค
33 น.ส. ภัทนาวดี ศรีสวัสดิ์ จพง.ธุรการ 2 อบต. คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
34 นาย ภูริพงษ รัตนานิคม นายชางโยธา 5 อบจ. เลย เมือง เลย
35 จ.อ. ยุทธพงษ พวงทอง จนท.ธุรการ 3 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
36 น.ส. ยุพา พงษภมร จนท.ธุรการ 1 อบต. หนองหญาไทร สากเหล็ก พิจิตร
37 นาง ยุพา บุญมาศรี ผช.จนท.ธุรการ - อบต. ขี้เหล็ก เมือง อุบลราชธานี
38 น.ส. รสสุคนธ แจงจิตร จนท.ธุรการ 1 อบต. บานใหม เมือง พระนครศรีอยุธยา
39 นาง รอยพิมพ หมอปา หน.สวนการคลัง 4 อบต. แมขะนิง เวียงสา นาน
40 นาย รักชาติ อุนเจริญ หน.สวนการโยธา 5 อบต. รอบเมือง เมือง รอยเอ็ด
41 น.ส. รัตนาภรณ รัตนบุรี หน.สวนการคลัง 3 อบต. บานใหม ระโนด สงขลา
42 นาง ลลิตภัทร แกวทาสี จพง.ธุรการ 4 ทต. บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
43 นส. วงเดือน หยวกเดช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทัย
44 นาง วนาลัย กองอุดม จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45 นาย วัชระ พัฒนประเสริฐ บุคลากร 3 อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
46 น.ส. วัชรียา ทองทวี จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. กระแสบน แกลง ระยอง
47 นาง วิรานุรัช บุญทวมมี จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
48 นาย วิษณุ ศิริสวัสดิ์ จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
49 นาย โวหาร ยะสารวรรณ นักพัฒนาชุมชน 3 อบต. บางดวน เมือง สมุทรปราการ
50 นาง ศมนวรรณ เนียมกําเนิด จพง.สาธารณสุขชุมชน 6 ทต. หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
51 นาง ศรัญญา บุญปาน จนท.การเงินและบัญชี 4 ทม. ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
52 น.ส. ศศิธร โคตรตา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
53 ส..ต.ท. สมบัติ อนะวัชกุล ปลัด อบต. 6 อบต. ยางซาย เมือง สุโขทัย
54 นาย สมพร ปนตาแกว จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทากอ แมสรวย เชียงราย
55 จ.อ. สายันต โชคดีทวีทรัพย จนท.ธุรการ 3 ทต. หวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ
56 น.ส. สิริพรรณ กลวยน้ํา ผช.จนท.ธุรการ - อบต. กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
57 นาย สุชิน โพธิ์ทอง จนท.ธุรการ 1 อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
58 นาย สุพักตร พันธไชย จนท.พัสดุ 3 ทม. สรวง เมือง รอยเอ็ด
59 นาย สุรวุฒิ ปองวัฒนากูล ปลัด อบต. 6 อบต. นิคม สตึก บุรึรัมย
60 วาที่ ร.ต. สุรสิทธ์ิ ศิริ ปลัด อบต. 6 อบต. สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ
61 น.ส. สุรีรัตน จรรยารักษ บุคลากร 4 ทม. แมสอด แมสอด ตาก
62 นาย เสารคํา ใจทําดี ปลัด อบต. 6 อบต. ปากแคว เมือง สุโขทัย

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ



63 น.ส. อัจฉรา นาคทน นักวิชาการคลัง 5 ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
64 นาง อัมพร ประสงคผล หัวหนากลุมศึกษา 6 ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร
65 น.ส. อุไลวรรณ ศรีอัคราช จพง.การเงินและบัญชี 3 ทต. ภูเรือ ภูเรือ เลย

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



1 นาย กัน กาดนอก จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. วังจั่น โคกสําโรง ลพบุรี
2 น.ส. กามีลา เจะอีซอ จนท.พัสดุ 1 อบต. บาโระ ยะหา ยะลา
3 จ.อ. จรัญ ขจรอนันต จนท.การปองกันฯ 3 ทต. สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
4 นาย จักรา ศิริพร จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
5 น.ส. จิดาภัส นวลมณี ปลัด อบต. 6 อบต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี
6 นาย ฉัตรชัย อภิรัตนานุสรณ จพง.พัสดุ 4 ทต. หนองจิก หนองจิก ปตตานี
7 วาท่ี ร.ต. ชัยยุทธ ปนสันเทียะ ปลัด อบต. 5 อบต. หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
8 น.ส. ทัดหทัย สุขกลัด จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
9 นาย ธนภัทร นิลไชย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร
10 นาย ธัญพิสิษฐ เทียงปา ปลัด อบต. 6 ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
11 น.ส. ธิดา แสงสุข จนท.ธุรการ 1 อบต. ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
12 น.ส. นภาภร สมอาสา จพง.ทะเบียน 4 ทต. โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
13 น.ส. นฤมล ภูสมนึก ปลัดเทศบาล 6 ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ
14 น.ส. นวลมณี แกวกอง จพง.พัสดุ 2 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
15 นาง นาวี อยูเอี่ยม จนท.ธุรการ 5 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
16 นาย นิคม วงศเพ็ญ ปลัด อบต. 6 อบต. ไพบูลย ก่ิง อ.น้ําขุน อุบลราชธานี
17 นาย นิรันดร คํามูลนา จนท.ธุรการ 1 อบต. คลองขวาง ไทรนอย นนทบุรี
18 น.ส. นุสราภรณ เกิดคง บุคลากร 3 ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
19 น.ส. ประยูร สุขเถ่ือน จพง.การคลัง 3 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
20 น.ส. ปุณณิศา เวชจันทร จนท.ธุรการ 3 ทต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร
21 จ.อ. พงษพิทักษ ดีแปน จพง.ปองกันฯ 2 ทต. โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
22 จ.อ. พจน เพ็งเล็งดี จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 4 ทต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
23 นส. พจนา บุญเทียม จพง.ธุรการ 2 อบต. ทาใคร ก่ิง อ.เขาคิชกูฎ จันทบุรี
24 นาง พวงผกา  จันทรศรี หน.สวนการคลัง 5 อบต. นิคม สตึก บุรึรัมย
25 นาง พิศเสนห ทะสุนทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุ
26 นาย พิศาล อุนนวน หน.สวนโยธา 5 อบต. เกาะแตว เมือง สงขลา
27 น.ส. แพรวพรรณ ปุนครื้น จนท.ธุรการ 3 อบต. บานบอ เมือง สมุทรสาคร
28 นาง ภัคจิรา อุดทาเศษ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
29 วาท่ี ร.ต. มาโนชน จันทรเกตุ ปลัด อบต. 6 อบต. บัวคอ เมือง มหาสารคาม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2548
รุนท่ี 13 ระหวางวันท่ี 14 - 18 ก.พ. 2548

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 น.ส. ลัดดา หลักอากาศ จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. ลําพูน เมือง ลําพูน
31 นาง ลํายอง นิติวุฒิวรรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อบจ. ชลบุรี เมือง ชลบุรี
32 น.ส. วรรณภา  หลาหิบ จพง.ธุรการ 2 ทต. พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
33 น.ส. วลัยลักษณ เทวเดช จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สะกอม จะนะ สงขลา
34 น.ส. วันดี ทองอราม จพง.จัดเก็บรายได 3 ทต. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
35 น.ส. ศรีเพ็ญ คงจินดา บุคลากร 3 ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
36 นาย สมเกียรติ รักพงษ หน.สวนโยธา 4 อบต. บางระกํา โพธิ์ทอง อางทอง
37 นาง สมพิศ มีมงคล พยาบาลวิชาชีพ 5 ทม. เบตง เบตง ยะลา
38 นาง สสิยาภรณ ประทุมนันท จนท.บริหารงานทั่วไป 3 อบจ. กาญจนบุรี เมือง กาญจนบุรี
39 นาง สายสุดา คําวงดี จพง.ธุรการ 3 ทต. ภูเรือ ภูเรือ เลย
40 ส.อ. สุกิจ ปทมะรีย ปลัด อบต. 6 อบต. โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร
41 น.ส. สุดา ดําวงดี จพง.ธุรการ 3 ทต. ภูเรือ ภูเรือ เลย
42 นาง สุภณาฎ ธนาวรรัตน หน.ฝายสาธารณสุขฯ 6 ทต. หัวกุญแจ บานบึง ชลบุรี
43 นาย สุรศิษฏ ศรีเพียรจันทร นักบริหารการศึกษา 6 ทน. สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร
44 นาง สุริยาพร เพชรรุงนภา หน.ฝายคลัง 6 ทต. เมืองเกา เมือง สุโขทัย
45 นาย อนันต บุญจันทร หน.สวนโยธา 5 อบต. บัวเงิน น้ําพอง ขอนแกน
46 นาง อรวรรณ พานทองคํา หน.สวนการคลัง 5 อบต. ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ
47 นาง อรวรรณ รัตนเวลุน จพง.ธุรการ 5 ทต. โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
48 น.ส. อัจฉรา โชคดี จพง.ธุรการ 5 ทม. กระบ่ี เมือง กระบี่
49 นาย อับดุลกอเดร อาแวกะจิ จพง.ทะเบียน 4 ทต. หนองจิก หนองจิก ปตตานี
50 นาย อัษฎางค เจะอาลี หน.สวนการคลัง 5 อบต. ปลองหอย กะพอ ปตตานี
51 นาง อารยา แกวประพล จพง.ธุรการ 3 ทต. บางหลวง เมือง ปทุมธานี
52 นาย อุทัย สุวรรณลี นิติกร 3 อบจ. นราธิวาส เมือง นราธิวาส
53 นาง อุมาพร ระหารนอก จพง.จัดเก็บรายได 2 อบต. คลองขวาง ไทรนอย นนทบุรี

อปท. อําเภอ จังหวัดลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ




