


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

1 นาง ชนานนัท์ ประสงค์สุข นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ ทต. หว้ยยาง คอนสาร ชัยภมูิ

2 นางสาว กติติยา ฤทธิศรี ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ

3 นาย นครินทร์ บญุชิต ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. บา้นขาว เมอืงฯ อดุรธานี

4 นางสาว ศิรินรัตน์ ค าแกว้ เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน อบต. นาเกลือ พระสมทุรเจดีย์ สมทุรปราการ

5 นางสาว รวิภา พนัธ์บญุเกดิ เจ้าพนกังานประชาสัมพนัธ์

ปฏบิติังาน

อบต. ในคลองบางปลากด พระสมทุรเจดีย์ สมทุรปราการ

6 นาง สิรสา ทรงสนาน นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ อบต. พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ

7 นางสาว กนกวรรณ สายสนธิ์ คนงาน อบต. พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ

8 นางสาว นนัทน์ภสั ขอสุข นกัจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ อบจ. ปทมุธานี เมอืงฯ ปทมุธานี

9 สิบเอก อนเุดช จันอบ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน อบต. กดุฉิม ธาตุพนม นครพนม

10 นาย ภทัราวุธ ถนอมพทุรา นกัวิชาการตรวจสอบภายใน

ช านาญการ

อบต. โนนค่า สูงเนนิ นครราชสีมา

11 นางสาว พมิพช์นก สิริสุวลักษณ์ นกัวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏบิติัการ

ทม. ต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่

12 นาง นฤมล หาสาสนศ์รี หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี ทต. บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา

13 นาง ชิสา ว่องวชิราพาณิชย์ นกัวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ อบจ. ปทมุธานี เมอืงฯ ปทมุธานี

14 นาย พเิชษฐ พนัธ์ขาว นายช่างไฟฟา้ปฏบิติังาน ทต. แพรกษา เมอืงฯ สมทุรปราการ

15 นางสาว ปณิดา ตรีรมย์ นกัวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏบิติัการ อบจ. ปทมุธานี เมอืงฯ ปทมุธานี

หลักสูตรเทคนิคกำรเขยีนสูตรและกำรใชง้ำน Excel ส ำหรบังำนท้องถ่ิน รุ่นที่ 4

รหัสหลักสูตร: 080000000002100004

บัญชรีำยชือ่ผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รบักำรฝึกอบรม

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

16 นาย ณัฐวุฒิ ระวิวรรณ นกัทรัพยากรบคุคลปฏบิติัการ อบต. วัดหลวง โพนพสัิย หนองคาย

17 นาย ชยพล กาซาว นกัจัดการงานทั่วไปปฏบิติัการ ทต. ยอด สองแคว นา่น

18 นางสาว วรรณวิไล โคตะนนท์ เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน อบต. บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ

19 นาย อดุลย์ศักด์ิ เตียวตระกลู หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมและพฒันา

บคุลากร

อบจ. เชียงราย เมอืงฯ เชียงราย

20 นาย สมพร ไตยวงค์ ศึกษานเิทศกช์ านาญการ อบจ. ชลบรีุ เมอืงฯ ชลบรีุ

21 นาย เด่นนคร ไชยโกฏิ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม

22 นางสาว ณัฏฐ์ชญา แสงอนิทร์ เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน ทม. นางรอง นางรอง บรีุรัมย์

23 นางสาว นชุนาท คชบาง เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน อบต. แมสิ่น ศรีสัชนาลัย สุโขทยั

24 นางสาว สุไรยา เกษมสัน เจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้

ปฏบิติังาน

อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

25 นาง ชาดิกามาศ พาณิชโชติพงศ์ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ อบต. เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา

26 นาย นรวุฒิ แกว้มณี นติิกรช านาญการ ทต. ยุโป เมอืงฯ ยะลา

27 นางสาว กญัจ์นภสั พสิิฐพงศกร นกัวิชาการตรวจสอบภายใน

ช านาญการ

บางละมงุ ชลบรีุ

28 นาย ณัฐวุฒิ พทุซาค า นายช่างโยธาปฏบิติังาน อบต. ทรายขาว วังสะพงุ เลย

29 จ่าสิบเอก นสัินต์ เหมอืนแกว้ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน อบต. หว้ยไร่ เมอืงฯ อ านาจเจริญ

30 นางสาว ช่อลัดดา อตุมา นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ

พเิศษเมอืงพทัยา
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31 นางสาว ลิลิธ ช่างแกว้ เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน อบจ. นครศรีธรรมราช เมอืงฯ นครศรีธรรมราช

32 นาย นรุิตต์ ปนิตา นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. บา้นร้อง งาว ล าปาง

33 นาง สายสุนยี์  ณ รัชกาล เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี

ช านาญงาน

อบต. อนิคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

34 นาง มนฑา พฤกษภกัด์ิ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน อบต. อนิคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

35 นาง คนงึนชุ สายพฒัน์ นกัวิชาการคลังช านาญการ ทต. จุมจัง กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์

36 จ่าเอก ชณัฐธัญนพ พานทองตวงสิน เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน อบต. แมสิ่น ศรีสัชนาลัย สุโขทยั

37 นางสาว ภทัรวดี ฉิมพาลี เจ้าพนกังานธุรการปฏบิติังาน ทต. เหมอืง เมอืงฯ ชลบรีุ

38 นางสาว อนญัญา ภกัดีทมุมา นกัวิชาการคลังช านาญการ อบต. หวัทุ่ง พล ขอนแกน่

39 นาย สุจิตต์ ค าล้วน นกัปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัช านาญการ

อบต. บางโฉลง บางพลี สมทุรปราการ

40 นางสาว ภสัธารีย์ เครือพงษศั์กด์ิ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

ช านาญการ

ทม. บรีุรัมย์ เมอืงฯ บรีุรัมย์

41 ว่าที่ร้อย

ตรีหญิง

หทยัรัตน์ สุขส าราญ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ ทต. คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท

42 นางสาว จุฑามาศ พงษพ์ยัคเลิศ วิศวกรโยธาช านาญการ อบจ. ก าแพงเพชร เมอืงฯ ก าแพงเพชร

43 นางสาว ปทัมาวดี จันทร์เอยีด เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

44 นาง วาสนา แช่มช้อย นกัวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏบิติัการ

อบต. อา่งทอง เมอืงฯ ก าแพงเพชร

45 นาย ชาญชัย สังข์ศิลชัย วิศวกรโยธาช านาญการ ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
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46 นาย ธงชัย มณีรัตนพ์พิฒัน์ สถาปนกิช านาญการ ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา

47 นาง ปญัญาพร จันทร์โพธิ์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อบต. หนองบวัศาลา เมอืงฯ นครราชสีมา

48 นาย ชัยณรงค์ นาคอนิทร์ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ทต. สองพี่นอ้ง ทา่ใหม่ จันทบรีุ

49 นางสาว ตรีรจิตร์ ปั้นทบั ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเกบ็รายได้ ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมทุรปราการ

50 ว่าที่ร้อยตรี ชัยทตั พรประดิษฐ์ เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน อบต. ปากน  าปราณ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธ์


