


1 นาง กนกลักษณ ศุภรรคฐานันท พนักงานพิมพดีด ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
2 นาง กรรณิการ เมืองเกา จนท.ธุรการ  - อบต. ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี
3 นาย กอบกิจ กายแกว หน.สํานักปลัดฯ อบต. ทายนรสิงห เมือง สมุทรสาคร
4 นาย กัมพล หอมอบ จพง.ธุรการ 5 ทม. พะเยา เมือง พะเยา
5 นาง กาญจณี ยศธํารง จนท.ธุรการ 2 อบต. บางนอน เมือง ระนอง
6 นส. กาญจนา หนอทอง จนท.ธุรการ 1 ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี
7 นาง กานตติมา เกตุเผือก จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบจ. ตาก เมือง ตาก
8 ส.อ. กําแหง กรงกรด ปลัด อบต. 5 อบต. กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
9 นส. เกษมวิธู แกวสะแสน ปลัด อบต. อบต. วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
10 นาง จตุพร แจมใส หน.สวนการคลัง 5 อบต. ศรีณรงค ชุมพลบุรี สุรินทร
11 นส. จรรยา แกนพรหม จพง.พัสดุ 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
12 นาง จรรยาภรณ เกตุสุรินทร หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
13 นาย จริน ทองทิพย จนท.จัดเก็บรายได 5 ทต. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
14 นาย จรินทร จันทรธํารงค นักพัฒนาชุมชน 6 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
15 นส. จริยา ชื่นชมนอย หน.สวนการคลัง 5 อบต. หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี
16 นาย จีรักษ เวียงจันทร จนท.การคลัง 4 ทม. มหาสารคราม เมือง มหาสารคาม
17 นาง จุฑาทิพย เริกชัย หน.สวนการคลัง 4 อบต. บานสิงห นางรอง บุรีรัมย
18 นาง จุฬาลักษณ สืบนุการณ ผอ.กองแผนและงบประม 7 อบจ. สุรินทร เมือง สุรินทร
19 นาย เจตธวิทย จันทวิโรจน หน.สํานักงานปลัด 5 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
20 นาย ชัยยุทธ หวั่นเซง ปลัด อบต. 5 อบต. ตันหยงตาลอ ยะหริ่ง ปตตานี
21 นส. ชิดชนก กวางเส็ง ปลัด อบต. 6 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
22 นาง ชีวนันท วงศสาระ ปลัด อบต. 5 อบต. หมอเมือง แมจริม นาน
23 นาย ณรงคฤทธิ์ คลายทอง จพง.ธุรการ 5 ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ
24 นาย ณัฐวัฒน สัปปพันธ ปลัด อบต. 6 อบต. มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี
25 นาย ณัฐวัฒน วชิรานุรักษ นายก อบต.  - อบต. หนองกราง บอพลอย กาญจนบุรี
26 นาง ดารณี เงยวิจิตร พยาบาลวิชาชีพ 7 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
27 นาง ทัศนา ศรีตระกูล จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. ตาก เมือง ตาก
28 นาย ธนะศักดิ์ ผายวัฒน จนท.บริหารงานทั่วไป 4 อบจ. สุโขทัย เมือง สุโขทัย
29 วา ร.ต.หญิง นภัทนันท ศรีสมพันธุ หน.สวนการคลัง 2 อบต. ทัพหลวง หนองหญาไทร สุพรรณบุรี
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30 นาย นรุตม ภูมาลี จนท.ธุรการ 2 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
31 นาย นัฐวุฒิ ทิพยศรีหา หน.สวนการคลัง 2 อบต. โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
32 นาง นันทนา ผอูนรัตน พนักงานประสานงานชนบท  - อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
33 นาง นิตยา ซองทุมมินทร จนท.การเงินและบัญชี 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
34 นาง นิ่มนวล ปาปะเก หน.สวนการคลัง 4 อบต. หนองโสน นางรอง บุรีรัมย
35 ส.ต.ท.บรรจง ผอนผัน ปลัด อบต. 5 อบต. เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
36 นาย บุญชู ศรีโพธิ์ นายก อบต. อบต. นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
37 นส. บุญฑวรรณ สุขศรีนวล จพง.จัดเก็บรายได 4 อบต. วิชิต เมือง ภูเก็ต
38 นส. บุญเรือน สุขสําราญ จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 4 อบจ. สมุทรสงคราม เมือง สมุทรสงคราม
39 นาย บุรินทร บุรีภักดี ปลัด อบต. 5 อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย
40 นาง บุษกร อติรัตนวงษ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
41 นส. บุหลัน ภูจอมผา ปลัด อบต. 5 อบต. บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
42 นส. เบญจวรรณ ใจรังษี จนท.ธุรการ 1 อบต. เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
43 นาย ประพันธ ปรางสุวรรณ บุคลากร 4 ทต. ตังหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
44 นาย ประหยัด พิกุลทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมือง กําแพงเพชร
45 นาง ปรานี แขนรัมย จนท.พัสดุ 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
46 นาย ปริญญา จริยหัตถะกิจ นายชางโยธา 3 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
47 นาย ปรีชา วิจิตรโสภา ปลัด อบต. 5 อบต. คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
48 นาย ปรีชาวุฒิ โมรา ปลัดเทศบาล 6 ทต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี
49 นส. ปทมาวดี ปานมณี จนท.จัดเก็บรายได 3 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
50 นาง พเยา นินายชอบ หน.สวนการคลัง 4 อบต. หลุมรัง บอพลอย กาญจนบุรี
51 นาง พัชรีพร แขงเสน ลูกจางประจํา  - ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52 นาย พิชิต จินดาพล นายกเทศมนตรี ทต. โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
53 นาย พิพัฒน พุทธษร จพง.ประชาสัมพันธ 5 ทม. พะเยา เมือง พะเยา
54 นาย เพ่ิมศักดิ์ จันทรผลสุข ปลัด อบต. 5 อบต. ลําไทรโยง นางรอง บุรีรัมย
55 นาย ภวัต บุญทิต จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบต. บางกราง เมือง นนทบุรี
56 นาง ภัณฑิรา รักบํารุง ปลัด อบต. 5 อบต. ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
57 นาง ภาณีนุช บุรีภักดี ปลัด อบต. 5 อบต. ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย
58 นาย มงคล ศรีสุภักดิ์ จพง.ธุรการ 6 ทม. มหาสารคราม เมือง มหาสารคาม
59 นาง มณี แสงสอาด จนท.จัดเก็บรายได 4 ทต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี
60 นส. มณี ภูชุม หน.สวนการคลัง 4 อบต. โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย
61 นาง มลฑาทิพย สารีวงค จนท.ธุรการ  - อบต. วังดง เมือง กาญจนบุรี
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62 นาง มาลาศิลป ศิริภูมิ หน.สวนการคลัง 5 อบต. บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
63 นาง ละมัย จันทรเขียว จพง.จัดเก็บรายได 5 ทต. ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง
64 นาง ลําไย แสงสวาง จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. เลย เมือง เลย
65 นาง วรรณา อินทรกลับ จนท.บันทึกขอมูล 2 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
66 นส. วรรณา อันสุริ จนท.ธุรการ 1 อบต. ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
67 นาง วัฒนา นาคบุตร จพง.การเงินและบัญชี 6 ทม. พังงา เมือง พังงา
68 นส. วาสนา แกวกอง จพง.การเงินและบัญชี 6 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
69 นาย วิชัย ดีมา ปลัด อบต. 5 อบต. สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
70 นาย วิเชียร รัตนสุภา ปลัดเทศบาล 5 ทต. นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
71 นาย วิฑูรย แสงผะกาย หน.สวนโยธา 4 อบต. นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
72 นส. วิไลพร จิตไทย หน.สวนการคลัง 4 อบต. หวยสม ภูกระดึง เลย
73 นาย ศราวุธ อัครกุลพิทักษ ปลัด อบต. 5 อบต. นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
74 นาง ศรีเนียร แกวปน พนักงานสถิติ  - ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
75 นาง ศิริพร เพียวพงศ นักบริหารงานคลัง 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
76 นาย สมัคร แกวนิล ปลัด อบต. 5 อบต. ชางใหตก โคกโพธิ์ ปตตานี
77 นส. สุจินดา เสาสูง นักบริหารงานคลัง 6 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
78 นาย สุทธิพงษ จันทรแกว ปลัด อบต. 5 อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
79 นาย สุพจน ชูจิตต นิติกร 6ว อบจ. กระบ่ี เมือง กระบี่
80 นาง สุพัตรา จตุรพิธพรพิเศษ จนท.ธุรการ 1 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
81 นส. สุภาภรณ จันทะมาตย จพง.ธุรการ 5 อบจ. เลย เมือง เลย
82 นาย สุรชัย พัสลังก นายชางเครื่องยนต 6 ทต. กังแอน ปราสาท สุรินทร
83 นาย สุวัฒน อุบลเจริญ หน.สวนโยธา 6 ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ
84 นาย โสภณ กลอมลอย จนท.ปองกันฯ 1 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
85 นส. อมรรัตน กุยกานนท หน.สวนการคลัง 5 อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
86 นาง อมรรัตน อินสอน หน.สวนการคลัง 5 อบต. เอราวัณ เอราวัณ เลย
87 นาง อรทัย อังกุล ปลัดเทศบาล 5 ทต. แวงนาง เมือง มหาสารคาม
88 นาง อรพิน ก่ิงแกว ปลัด อบต. 5 อบต. ศรีณรงค ชุมพลบุรี สุรินทร
89 นาง อรวรรณ สุทธิ พยาบาลวิชาชีพ 7 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
90 นส. อริษา หงษบุญญารักษ จนท.การเงินและบัญชี 4 อบต. บางนอน เมือง ระนอง
91 นาง อารีวรรณ บํารุงล่ิน จพง.พัสดุและทรัพยสิน 4 อบต. วิชิต เมือง ภูเก็ต
92 นาย อํานาจ กุมารติ นักบริหารงานชาง 6 อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ
93 นาย อุทัยวุฒิ สาลี จนท.ธุรการ อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
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1 นส. กรแกว พลไชย จนท.ธุรการ 1 อบต. เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
2 นาย กฤษฎา ธรรมธาดา หน.งานปองกันฯ 4 ทต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
3 นส. ขนิษฐา ฤทธิศาสตร ปลัดเทศบาล 7 ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ
4 นาง จันทนา คงเกตุ ปลัด อบต. 5 อบต. เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
5 นส. จินตศุจี โคงสูงเนิน จนท.ธุรการ 1 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
6 นาง ชนิกา ทองกระจาย นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
7 นาย ดํารงศักดิ์ ทองดี จพง.สุขาภิบาล 5 ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
8 นส. ทิพยอารี บุญประกอบ พนักงานวิทยุ  - ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี
9 นาย ธนพงษ เรืองวิเศษ ปลัด ทต. 6 ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
10 นาง นงคราญ หมื่นโฮง จนท.ธุรการ 1 ทต. สอง สอง แพร
11 นาง นุชชนา จันทรดิษฐ หน.สวนการคลัง 5 อบต. ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย
12 นาง เบ็ญจวรรณ บุตรโส จนท.ธุรการ 1 ทต. พิชัย เมือง ลําปาง
13 นาง ประพิศ สีดํา จนท.ธุรการ 1 อบต. ซับสีทอง เมือง ชัยภูมิ
14 นาง ปวีณา ทมูมาล จนท.ธุรการ 4 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
15 นส. เผอิญ ตันโสภณ หน.ฝ.แผนงานและงบประมาณ 7 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
16 นส. พัชรี ปลีนารัมย จนท.จัดเก็บรายได อบต. ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย
17 นาง พิชานันท ประนันท จพง.ธุรการ 5 อบจ. สกลนคร เมือง สกลนคร
18 นาง เพชรี สุขประโคน จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
19 นาง เพ็ญพรรณ ลํานาญใส จนท.บันทึกขอมูล 1 ทต. จันทนิมิต เมือง จันทบุรี
20 นาง เยาวลักษณ อินหนู จนท.ธุรการ 2 อบต. วังดง เมือง กาญจนบุรี
21 นาย รังสิทธิ์ นิพรรัมย จนท.ธุรการ 3 ทม. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
22 นาง ลําไย แสงสวาง จพง.การเงินและบัญชี 5 อบจ. เลย เมือง เลย
23 นส. วรรณา กับรัมย จพง.ธุรการ 5 อบจ. บุรีรัมย เมือง บุรีรัมย
24 นาง วราภรณ เวฬุธนราชิน ปลัด อบต. 5 อบต. ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
25 นส. วลัยภรณ โกยกุล จพง.จัดเก็บรายได 5 ทม. พังงา เมือง พังงา
26 นส. วิมล ศรานนทวัฒน จนท.บันทึกขอมูล 1 อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
27 ส.ต.อ. วิรัตน อิ่นแกว จนท.บริหารงานทั่วไป 5 อบต. ริม ทาวังผา นาน
28 นาง วิไลลักษณ อภัยพงษ จนท.ธุรการ 2 อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง
29 พ.จ.อ. ศิรพล กูนา บุคลากร 4 ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2547
รุนที่ 16 ระหวางวันที่ 23 - 27 ส.ค.47

หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการการจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) & การนําเสนอ (Presentation)

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด



30 นาย สมควร ธิวงศ ปลัด อบต. 5 อบต. แมอิง ภูกามยาว พะเยา
31 นาง สมศรี แดงฉ่ํา นวช.การเงินและบัญชี 6 อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมือง ประจวบคีรีขันธ
32 นาย สมหวัง สุวงศ นายชางโยธา 6 อบจ. สุรินทร เมือง สุรินทร
33 นาย สะการิยา หวัง จนท.ธุรการ 1 อบต. ชางใหตก โคกโพธิ์ ปตตานี
34 นส. สันทนา วงศอุดมเลิศ จนท.บริหารงาน กง.บช. 5 อบต. โคกมา ประโคนชัย บุรีรัมย
35 นาย สาวิศ เดชรักษา ปลัด อบต. 5 อบต. สีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
36 นส. สุกัญญา สุขการณ รองปลัดเทศบาล 7 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
37 นาย สุทธพงษ อาจวงษา จพง.ธุรการ 4 ทต. แกดํา แกดํา มหาสารคาม
38 นาย สุทธิศักดิ์ แผนสิงห หน.สวนโยธา 3 อบต. หนองกง นางรอง บุรีรัมย
39 นส. สุธิศา ล้ิมกล่ันดี จนท.ธุรการ อบต. หนองกราง บอพลอย กาญจนบุรี
40 นาย สุพรรณ เรืองฤทธิ์ จพง.ธุรการ 5 ทต. สบปราบ สบปราบ ลําปาง
41 นาง สุภาภรณ จันทะมาตย จพง.ธุรการ 5 อบจ. เลย เมือง เลย
42 นาง สุมาลี สมมาลัย จนท.ธุรการ ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม
43 นส. สุรียพร เสนาวงศ จนท.ธุรการ 3 อบต. ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี
44 นาง สุวพิชญ จินดากูล นักบริหารงานสาธารณสุข 6 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
45 นาย สุวรรณ จันปลังสิริกุล นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
46 นส. โสภิดา อินทรสอาด จพง.ธุรการ 4 ทต. เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม
47 นาง หนึ่งฤทัย กากะนิก หน.สวนการคลัง 5 อบต. ลาดหญา เมือง กาญจนบุรี
48 นส. อมรศรี ไชยเลิศ นักวิชาการคลัง 4 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
49 นาย เอกชัย ปกษี ปลัด อบต. 5 อบต. นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย

ระดับ อปท. อําเภอลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง จังหวัด



1 พ.อ.อ. กฤษกร โชคอํานวยพร ปลัด อบต. 6 อบต. ทุงกวาว เมือง แพร
2 นาง กัลยา หนูสาย จนท.ธุรการ 2 อบต. เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี
3 นส. กาญจนา เอ้ือเฟอ จนท.บันทึกขอมูล 4 อบต. ศีรษะจรเขใหญ ก่ิง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
4 นส. จันทรังสี รัตนลัย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อบต. ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
5 นาย จําลอง แกวอําไพ หน.สวนโยธา 4 อบต. หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย
6 นาย ชัยวัฒน จะวิเสน จนท.บริหารงานชาง 4 อบต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
7 นาย ชัยวิทย รักษาพวก นักบริหารงานสาธารณสุข 6 ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ
8 นาง ณัฐฐินันท อนุพันธ จพง.การเงินและบัญชี 3 อบต. ศีรษะจรเขใหญ ก่ิง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
9 นส. ณิชชยา ชมเชย จนท.จัดเก็บรายได 1 อบต. ทาเรือ โคกโพธิ์ ปตตานี
10 นส. ตองใจ สีดามาตย จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
11 วาท่ี ร.ต. ทวีรัชต อรุณเกียรติพงศา ปลัด อบต. อบต. แก รัตนบุรี สุรินทร
12 นส. ธัญชนก ลานะรินทร ชางเขียนแบบ 1 ทต. จันทนิมิต เมือง จันทบุรี
13 นาง ธิดารัตน สายเชื้อ จพง.ธุรการ 4 อบจ. สุรินทร เมือง สุรินทร
14 นาง นวลอนงค นนทูล หน.สวนการคลัง อบต. ศีรษะจรเขใหญ ก่ิง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
15 นาย นําพล มณีกาศ หน.สวนโยธา 3 อบต. ทุงกวาว เมือง แพร
16 นาย ประจวบ ทองเรือง ชางเครื่องกล 5 อบจ. นครนายก เมือง นครนายก
17 นาย ปรีชา คําศรี นายชางเทคนิค 6 อบต. บางกุง หวยยอด ตรัง
18 นาย ปยะ แสนอุม หน.สวนโยธา 5 อบต. แมคํามี เมือง แพร
19 นาง พวงกผกา ศิลาเลิศ จพง.ธุรการ 4 อบจ. สุรินทร เมือง สุรินทร
20 นส. พัชรี ปลีนารัมย จนท.จัดเก็บรายได อบต. ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บุรีรัมย
21 จ.ท. พัฒนา จิตสัมพันธ จพง.ธุรการ 5 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ
22 นาง พาภรณ บูชาทิพย จนท.การเงินและบัญชี อบต. หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
23 นส. พิมพาพร ทิพยประเสริฐสิน จนท.ธุรการ 1 อบต. ทาเรือ โคกโพธิ์ ปตตานี
24 นส. พูนทรัพย จันทรกระจาง จนท.การเงินและบัญชี 4 อบจ. สุพรรณบุรี เมือง สุพรรณบุรี
25 นส. ภัทรมาส ประยูรย้ิม จนท.ธุรการ 2 อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
26 นาย ยงยุทธ หนูทอง จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
27 นาย ยุทธชัย ไพรีรณ วิศวกรโยธา 5 อบจ. นครพนม เมือง นครพนม
28 นส. รัชนี ย้ิมจันทร ปลัด อบต. 5 อบต. สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
29 นาย ราชันย สมศักดิ์ นายชางโยธา 2 ทต. แพรกษา เมือง สมุทรปราการ

อปท. อําเภอ จังหวัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2547

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ

รุนที่ 16 ระหวางวันที่ 23 - 27 ส.ค.47
หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครือขาย (Network) และ Hardware



30 นาย ราวินท อินทรหา นักวิชาการสุขาภิบาล 5 ทต. สองดาว สองดาว สกลนคร
31 นส. รุงนภา ปลัดศรีชวย จนท.ธุรการ อบต. หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
32 นาง เวธกา สมานไทย จนท.บันทึกขอมูล 4 อบจ. สุรินทร เมือง สุรินทร
33 นาย ศักดิ์สิทธ จันทะหงษ จนท.ธุรการ 3 ทต. พนา พนา อํานาจเจริญ
34 จ.ส.อ. สมชาย ปานบุตร ปลัด อบต. 5 อบต. นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทัย
35 นส. สายสุรีย คํานอย จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทต. แมระมาด แมระมาด ตาก
36 นส. สาวิตรี นันเขียว จนท.พัสดุ 1 อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร
37 นาย สิทธิชัย อินทรฤทธิ์ จนท.บริหารงานทะเบียนฯ 3 ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต
38 นาย สุภชัย วงศพิชัย ปลัด อบต. 5 อบต. ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
39 นาย สุวินชาพร ทุมา นายชางโยธา 2 อบต. กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
40 นาย เสวก พลหลา จนท.วิเคราะหนโยบายฯ 3 อบต. สมอโคน บานตาก ตาก
41 นาย อนุสรณ ดวงศรี ปลัด อบต. 4 อบต. โคกภู ภูพาน สกลนคร
42 นาย อัครเดช บํารุงชู จพง.ธุรการ 5 อบจ. ยะลา เมือง ยะลา
43 นส. อุบลทิพย อินทันแกว จนท.ธุรการ 1 อบต. บางโกระ โคกโพธิ์ ปตตานี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระดับ อปท. อําเภอ จังหวัด
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