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โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเบือ้ งต้น
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลขอนแก่น
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ-สกุล
สานักปลัดเทศบาล
นางนุชนภา ขันธ์เครือ
นางกานต์พิชชา มะนิยม
นายโกวิทย์ กุลวิเศษ
นางรัตนา สุขบัว
นางสาวทิพวรรณ แกล้วกล้าหาญ
นายพิสุทธิ์ สารบรรณ
นางสาวกชพร อนันเต่า
นายณฐกร ขานโฮง
นางตาหนักเพชร ภูมิสวัสดิ์
นางสาวพัทยา สอนประเทศ
นายชัยยา วันชัย
นางสาววารุณี โฮชิน
นางสาวจุฑามาศ ต้นสีนนท์
นางสาวฟาริดา ศรีเรือง
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธงเจิม สุทธิประภา
นางวิภาพร อินทรพาณิช
นางอรัญญา สวัสดิ์ผล
นางสาวกฤษณา ผาดไธสงค์
นางสาวดวงใจ โนนทนวงษ์
นายชายธง สงแดง
นางสาวเพ็ญมณี สุยอย
นางวาสนา ชัยพิมพ์
นางสาวปภาณีย์ นิลน้อย
นางสาวศิรินทรา เนาว์โสภา
สานักการศึกษา
นางนภกช สาคร
นางอรัญญา แสนจาสาร

ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานทะเบียน
ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างทัว่ ไป
พนักงานจ้างทัว่ ไป
พนักงานจ้างทัว่ ไป
พนักงานจ้างทัว่ ไป
พนักงานจ้างทัว่ ไป
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

สานักการคลัง
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพร พรหมชมชา
นางสาวณัฐชา พันนา
นางสาวศิริกาญจน์ เพลาชัย
นางสาวรุ่งฤดี ยอดวัน
นางเสนอ พิพัฒน์ไชยศิริ
นางวราลักษณ์ ศรีโนนชัย
สานักการช่าง
นายอภิสิทธิ์ อินทร์โท่โล่
นายพลพัฒน์ ยะรี
นายไพจิตร ศรีหลง
นายสมศักดิ์ คาบุญเกิด
นางบัวรมณ์ ป้องนาลา
นางพรชนก มงคลสูง
นางสาวจุติพร อุทัยนูน
นางสาวปนัดดา มูลพาดี
นางสาวกัญญา แสนสอาด
นายชวนะนันท์ หงษ์ยนต์
นายธนะชัย หิมะธนะสุวรรณ
นางสาวอรญ์วิล เวียงเพิม่
นางสาวสุนิสา ศรีจรัญ
กองวิชาการและแผนงาน
นางภาวินี กาฬอ่อนศรี
นางวชิราพร สุรศักดิ์นิธิกุล
นางสาวกมลพรรณ ค้อมศิรินทร์
นายกาญจน์ วันนุประธรรม
นางสาวชัชนก สมจิตต์
นางสาวรักชนก อาจคาภา
นายสมรภูมิ พลตรี
นางประภา ราชพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา
นายช่างผังเมือง
นายช่างไฟฟ้า
นักวิชาการสวนสาธารณะ
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ผู้ช่วยนิติกร
ผู้ช่วยนักผังเมือง
ผู้ช่วยสถาปนิก
ผู้ช่วยสถาปนิก
ผู้ช่วยนักผังเมือง
คนงาน
นิติกร
ผู้ช่วยนิติกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ช่วยนักวิชาการระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสวนสาธารณะ

