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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นางสาว พัฒนวัลย์ สุวรรณวรชาติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. เพหลา คลองท่อม กระบี่ 06810409

2 นางสาว สุภัควี หวังจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบจ. กาญจนบุรี เมืองฯ กาญจนบุรี 02710101

3 นางสาว รัตนพร ศรัคัทนา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบต. คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 06460709

4 นาง ธนันท์ชล ภานิตย์โรจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ

อบต. คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 06460709

5 นาง คนึงนุช สายพัฒน์ นักวิชาการคลังช านาญการ ทต. จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 05460504

6 นาย นิเวศน์ เชื้อฉุน นายช่างโยธาช านาญงาน อบต. โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 06461802

7 นางสาว อัมพวัน สันเพาะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 06401007

8 นางสาว จุฑามาศ กล้าณรงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 06240701

9 นางสาว อัมพวัน ทิพนันท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 06240701

10 นาย สุรัตน์ ไชยรา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี 06200607

11 นาง สิรสา ทรงสนาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 06200907

12 นางสาว กนกวรรณ สายสนธิ์ คนงาน อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 06200907

13 นาง ชนานันท์ ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ 05361306

14 นาง ดาวเรือง ตันประกาศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ช านาญการ

ทต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 05500502

15 นางสาว อมลวรรณ์ สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. จอหอ เมืองฯ นครราชสีมา 05300107

16 นาง ณัฏฐา อิทธิกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. จอหอ เมืองฯ นครราชสีมา 05300107

17 นางสาว จิตติมา สวัสดิสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช 02800101

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรเทคนิคกำรเขยีนสูตรและกำรใชง้ำน Excel ส ำหรับงำนท้องถ่ิน รุ่นที ่4

รหัสหลักสูตร: 080000000002100004

อบรมระหว่ำงวันที ่17 กรกฎำคม 2565 - 22 กรกฎำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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18 นางสาว เสาวลักษณ์ กุณฑล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช 02800101

19 นาย คมสันต์ สิริทราดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ช านาญงาน

ทม. พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 04120406

20 นางสาว นันท์นภัส ขอสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองฯ ปทุมธานี 02130101

21 นาย ทศพล จินดาพล สถาปนิกช านาญการ อบต. โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 06820403

22 นางสาว อารีย์ นามนวล หัวหน้าฝ่ายงบประมาณเเละ

พัฒนารายได้

อบจ. เพชรบุรี เมืองฯ เพชรบุรี 02760101

23 นาย กิตติศักด์ิ สุนทรวัตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทต. บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 05670703

24 นาย สมชาย หาญรักษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ทต. บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 05670703

25 นางสาว กฤษฎา กอมะณี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ. มหาสารคาม เมืองฯ มหาสารคาม 02440101

26 นางสาว อนงค์นาถ ชูแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. บาโงย รามัน ยะลา 06950612

27 นางสาว กิตติยา ฤทธิศรี ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 06160416

28 นาย สุรเชษฐ มีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน

อบต. หัวล า ท่าหลวง ลพบุรี 06160706

29 นาย นายอภิชาติ ยอดแก้วดี นายช่างโยธาช านาญงาน อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา 06900404

30 นาย สุภัทรชัย จริตงาม นายช่างโยธาช านาญงาน อบต. เกาะสาหร่าย เมืองฯ สตูล 06910111

31 นางสาว ศิรินรัตน์ ค าแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. นาเกลือ พระสมุทร

เจดีย์

สมุทรปราการ 06110503

32 นางสาว รวิภา พันธ์บุญเกิด เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงาน

อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทร

เจดีย์

สมุทรปราการ 06110504

33 นางสาว รติรัตน์ สุภพิสุทธิ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสาคร เมืองฯ สมุทรสาคร 02740101

34 นาง รณัชชา พูลศรี ผู้อ านวยการกองช่าง ทต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี 05190801
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35 นาย วีรยุทธ ผุสดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 06191105

36 นางสาว อมรา แก้วประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ทม. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 04640501

37 นาย ธีรชัย ปฐมพรสุริยะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ

อบจ. สุพรรณบุรี เมืองฯ สุพรรณบุรี 02720101

38 นางสาว กุลณัฐฐา วงศ์จันทร์ต๊ิบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบจ. สุพรรณบุรี เมืองฯ สุพรรณบุรี 02720101

39 นางสาว จันทร์ฉาย กันนุฬา นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ

ทต. ศีขรภูมิ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 05320901

40 นาง เพชราภรณ์ สุระขันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 06321011

41 นาง สุจิตตา กรุณา นักวิชาการเงินและบัญชี

ช านาญการ

อบต. นาค าไฮ เมืองฯ หนองบัวล าภู 06390108

42 จ่าสิบตรี วิสิทธิ์ มุกดาม่วง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ทน. อุดรธานี เมืองฯ อุดรธานี 03410102

43 นาย นครินทร์ บุญชิต ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. บ้านขาว เมืองฯ อุดรธานี 06410117

44 นาย อาวุธ ทองแตม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต. นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 06530710

45 นางสาว สลักจิตร เพชรด า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 06610802

46 นางสาว ปณยา ทูลนอก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 06610802

47 จ่าเอก ถาวร สาระวัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. ธาตุ วารินช าราบ อุบลราชธานี 05341509

48 นางสาว บุษบงก์ พงษ์ค า นักสันทนาการช านาญการ ทต. บ้านด่านโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 05340301

49 นาง สุพินดา แก้วกัญญา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ทต. บ้านด่านโขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 05340301
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