
ตามบัญชีแนบทาย



บัญชีแนบท้ายหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3820     ลงวันที่    9    ธันวาคม 2563  
 
เรียน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
1. กาญจนบุรี 
2. กาฬสินธุ์ 
3. กำแพงเพชร 
4. ขอนแก่น 
5. จันทบุรี 
6. ฉะเชิงเทรา 
7. ชลบุร ี
8. ชัยภูม ิ
9. ชุมพร 
10. เชียงราย 
11. ตรัง 
12. ตราด 
13. ตาก 
14. นครปฐม 
15. นครพนม 
16. นครราชสีมา 
17. นครศรีธรรมราช 
18. นครสวรรค ์
19. นนทบุร ี
20. นราธิวาส 
21. น่าน 
22. บุรีรัมย ์
23. ปทุมธานี 
24. ประจวบคีรีขันธ์ 
25. ปราจีนบุร ี
26. ปัตตานี 
27. พระนครศรีอยุธยา 
28. พังงา 
29. พิจิตร 
30. พิษณุโลก 
31. เพชรบูรณ์ 
32. ภูเก็ต 
33. มหาสารคาม 
34. มุกดาหาร 

35. ยะลา 
36. ระนอง 
37. ราชบุร ี
38. ลำปาง 
39. ศรีสะเกษ 
40. สกลนคร 
41. สงขลา 
42. สมุทรปราการ 
43. สมุทรสงคราม 
44. สมุทรสาคร 
45. สระแก้ว 
46. สระบุร ี
47. สุโขทัย 
48. สุราษฎร์ธาน ี
49. สุรินทร ์
50. หนองบัวลำภ ู
51. อ่างทอง 
52. อุดรธานี 
53. อุตรดิตถ ์
54. อุบลราชธาน ี



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ อปท. รำยชือ่ ล ำดับที่ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทร อำหำร เปลี่ยนแปลงผู้เขำ้อบรม

1 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นายธนวฒัน์ ปฐมสีมากุล 1 นักบริหารงานเทศบาล ระดับสูง 0819427454 ทัว่ไป

2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นายเกรียงศักด์ิ ข าทับ 2 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0923985941 ทัว่ไป

3 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นายพิชญะกฤษฎิ ์บ่อกลาง 3 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0989235215 ทัว่ไป

4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นางสาวกนกกาญจน์ ชื่นชม 4 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน 0951959663 ทัว่ไป

5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.กาญจนบุรี นายศุภัช เชาวนเมธากุล 5 นักวชิาการคลังปฏิบัติการ 0929916655 ทัว่ไป

6 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม.ท่าเรือพระแท่น นางสาวณัฐชยา เล้าสวย 6 หัวหน้างานวเิคราะห์นโยบายและแผน 0973564455 ทัว่ไป

7 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม.ท่าเรือพระแท่น นางสาวพัชรีภร โอภากุลวงษ์ 7 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0894129922 ทัว่ไป

8 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม.ท่าเรือพระแท่น นางสาวศศิธร สุนทรศารทูล 8 ครู 0983140566 ทัว่ไป

9 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม.ท่าเรือพระแท่น นางสาวสมใจ หนูโดด 9 ครู 0861649488 ทัว่ไป

10 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.ปากแพรก นางสาวกันยา ศรีเหรา 10 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0952523524 ทัว่ไป

11 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม.ปากแพรก นางปริณดา เจียมเจริญ 11 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0861691478 ทัว่ไป

12 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี นายเถลิงศักด์ิ ดวงจันทร์ 12 หัวหน้าฝ่ายส ารวจออกแบบและผังเมือง 0863919445 ทัว่ไป

13 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ นายจารุวฒัน์ บุญเพิม่ 13 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 0818713344 ทัว่ไป

14 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร นางศุภลักษณ์ นามกุณี 14 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0905592466 ทัว่ไป

15 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบจ.ก าแพงเพชร นางสาววรียา บุษชะบา 15

16 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบจ.ก าแพงเพชร นางสาวอัจฉรา กฐินเทศ 16

17 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบจ.ก าแพงเพชร นางสาวพรทิพย์ ปิกวงศ์ 17 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0621455353 มังสวิรัติ

18 ขอนแก่น กระนวน ทม.กระนวน นางสาวลิขิตา สมบูรณ์ 18 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0834595321 ทัว่ไป นางลัดดา สารสมัคร

19 ขอนแก่น กระนวน ทม.กระนวน นายณัฐพงษ์ แก้วบุญเรือง 19 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0956671327 ทัว่ไป นางสาวสมยงค์ โพธิ์ศรี

20 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทนิมิต นางสาวอภิรดี ใจสุทธิ 20 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0956962959 ทัว่ไป

21 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.จันทนิมิต นางสาวขจีรัตน์ เจตนานุรักษ์ 21 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0885614154 ทัว่ไป

22 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.ท่าช้าง นางสาวเบ็ญจพร ธาราภูมิ 22 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0959791836 ทัว่ไป

23 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม.ท่าช้าง นางสาวณิชาภัทร แข้โส 23 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0865277754 ทัว่ไป

24 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา นางสาววราภรณ์ ยงสวสัด์ิ 24 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0818619978 ทัว่ไป

25 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญสุข 25 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0619422429 ทัว่ไป

26 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา นางสาวกัณฑิมา แสงเนาวรัตน์ 26 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0824623122 ทัว่ไป

27 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทม.ฉะเชิงเทรา นางสุวณีา เอีย่มทองค า 27 ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา 0814963100 ทัว่ไป

28 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา นางสาวทิพวรรณ ประทุมลี 28

29 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบจ.ฉะเชิงเทรา นางสาวธดิา จริตรัมย์ 29

30 ชลบุรี ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง พ.อ.ท. ประกาย ทับศรี 30 นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 0925913998 ทัว่ไป

31 ชลบุรี ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง นางสุวมิล อินทรวงศ์ 31 เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน 0831170876 ทัว่ไป

32 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี นางสาวเตือนใจ วงษ์สา 32 นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 0933252882 ทัว่ไป

33 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.ชลบุรี นางสาวผุสดี มะโนโฮ้ง 33 นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 0846949450 ทัว่ไป

34 ชลบุรี บ้านบึง ทม.บ้านบึง นางนิธนิันท์ ถิรเดชวรธนัย์ 34 ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0874119455 ทัว่ไป

35 ชลบุรี บ้านบึง ทม.บ้านบึง นางสาวบุณยลักษณ์ ววิฒัน์วานิช 35 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0809399615 ทัว่ไป

36 ชลบุรี บ้านบึง ทม.บ้านบึง นางสาวอณูวรรณ ตรีวรรณกุล 36 เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน 0809514559 ทัว่ไป

37 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.บ้านสวน นางสาวเพ็ญประภา ส าเภาแก้ว 37 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0816835813 มังสวิรัติ

38 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม.บ้านสวน นางสาวนุชนาถ ชัยมังคละกุล 38 นักวชิาการคลังปฏิบัติการ 0863823830 ทัว่ไป

39 ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม นางอัญชลี คงทอง 39 หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 0944710701 ทัว่ไป

40 ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม นายอานนท์ ทองดวง 40 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0944710701 ทัว่ไป

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน

กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญตัิวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 ธันวำคม 2563

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ อปท. รำยชือ่ ล ำดับที่ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทร อำหำร เปลี่ยนแปลงผู้เขำ้อบรม

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน

กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญตัิวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 ธันวำคม 2563

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

41 ชลบุรี พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม นางสาวธนภร ลิมป์หฤทัย 41 ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0983696491 ทัว่ไป

42 ชลบุรี สัตหีบ ทม.สัตหีบ นางพรทิพย์ เฟือ่งมีคุณ 42 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0870581474 ทัว่ไป

43 ชลบุรี สัตหีบ ทม.สัตหีบ นางสมนึก บัณฑิตวงศ์ 43 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0834387059 ทัว่ไป

44 ชลบุรี สัตหีบ ทม.สัตหีบ นางปุณณดา พรมดี 44 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0633964236 ทัว่ไป

45 ชลบุรี สัตหีบ ทม.สัตหีบ นางสาวผกาพรรณ ชมภูวงษ์ 45 นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 0917929339 ทัว่ไป

46 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ นายกฤษณา ก าลังศิลป์ 46 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0929142491 ทัว่ไป

47 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ นายพงษ์ปกรณ์ ศรีวงศ์ชัย 47 นักประชาสัมพันธช์ านาญการ 0943515942 ทัว่ไป

48 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ นางสาวสุกัญญา มีสัมพันธ์ 48 เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 0985926926 ทัว่ไป

49 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทม.ชัยภูมิ นางสาวดวงกมล ปาลิวนิช 49 นักวชิาการคลัง 0936687959 ทัว่ไป

50 ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน นางฉลองรัตน์ นาคส่ัว 50 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0987529041 ทัว่ไป

51 ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน นางสาวปาริฉัตร  เล่งระบ า 51 นักพัฒนาชุมชน 0868678705 ทัว่ไป

52 เชียงราย เมืองเชียงราย อบจ.เชียงราย นายเอกสิทธิ ์สวสัด์ินที 52 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0870717785 ทัว่ไป

53 เชียงราย เมืองเชียงราย อบจ.เชียงราย นายศิริพงษ์ เชื้อเมืองพาน 53 นายช่างโยธาช านาญงาน 0918586998 ทัว่ไป

54 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง นางน้ าทิพย์ แสงศรีจันทร์ 54

55 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง นางสาวฉัตติมา ต้ังค า 55

56 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง นางสาวนิศรา ตัณฑเสน 56

57 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง นางสาววนิดา ทะระเกิด 57

58 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง นายชีวานนท์ ชูเมฆา 58

59 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง นายทิวากร กกแก้ว 59

60 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง นายวลัลภ ช่วยบ ารุง 60

61 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง นางสาวสุนิสา น้ าเจ็ด 61 0826396163 ทัว่ไป

62 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง นางจารุวรรณ ศรีขวญัช่วย 62 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0655989195 ทัว่ไป

63 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง นางสาวธญักมล สินสกุล 63 นักวชิาการคลังช านาญการ 0898235466 ทัว่ไป

64 ตรัง กันตัง ทม.กันตัง นางสาวนงลักษณ์ ทองเอม 64 พนักงานจ้าง 0945956858 ทัว่ไป

65 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด นางกัญญรัตน์ รอดพิเศษ 65 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0817819599 ทัว่ไป

66 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด นางสาวอิสรีย์ ใจดี 66 ผู้อ านวยการกองวชิาการ 0926539914 ทัว่ไป

67 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด นางกมนพรรธน์ สีมะเด่ือ 67 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0947828982 ทัว่ไป

68 ตราด เมืองตราด ทม.ตราด นางสาวนิภาพร กล่อมจอหอ 68 นกัวิชาการการเงินและบญัชี ช านาญการ 0817819599 ทัว่ไป

69 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก นายทะนงค์ สุขเกษม 69 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0838627771 ทัว่ไป

70 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก นางอ้อม อ้นศรี 70 พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 0819536764 ทัว่ไป

71 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก นายปรวยี์ ภาคอัมพร 71 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 0906464653 ทัว่ไป

72 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก นางสาวกัญญนัช จ าปาน้อย 72 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 0881513504 ทัว่ไป

73 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม นายเกษม แสงทองดี 73 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0965967836 ทัว่ไป

74 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม นางสาววรดี แรงเพ็ชร 74 หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว 0861781815 ทัว่ไป

75 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม นายนิธคิมน์ ลบแย้ม 75 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 0842115485 ทัว่ไป

76 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม นางสาวกิง่แก้ว เทียนวงค์ 76 นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 0815724015 ทัว่ไป

77 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม นางสาวรัตนา ชาวนาฝ้าย 77 นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 0892390458 ทัว่ไป

78 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน.นครปฐม นายณัฐวฒิุ สุวฒัน์ 78 นักวชิาการคลังปฏิบัติการ 0809278158 ทัว่ไป

79 นครปฐม สามพราน ทม.กระทุม่ล้ม นางสาวสาราณีย์ คงคาน้อย 79 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0813475433 ทัว่ไป

80 นครปฐม สามพราน ทม.กระทุม่ล้ม นางวาริณี รอดบ ารุง 80 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0876669174 ทัว่ไป



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ อปท. รำยชือ่ ล ำดับที่ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทร อำหำร เปลี่ยนแปลงผู้เขำ้อบรม

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน

กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญตัิวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561
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ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

81 นครปฐม เมืองนครปฐม ทม.สามควายเผือก นางสาวรัตนาภรณ์ สายบุญจันทร์ 81 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 0617733054 ทัว่ไป

82 นครพนม เมืองนครพนม ทม.นครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ 82 ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม 0812601253 ทัว่ไป

83 นครราชสีมา บัวใหญ่ ทม.บัวใหญ่ นางสาวจิรฉัตร เจริญบุญ 83 นักวชิาการคลังปฏิบัติการ 0622689732 ทัว่ไป

84 นครราชสีมา ปักธงชัย ทม.เมืองปัก นางธนัญญา ปัญญาปรุ 84 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0854795249 ทัว่ไป

85 นครราชสีมา ปักธงชัย ทม.เมืองปัก นางรสสุคนธ ์ศุภนคร 85 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0614615333 ทัว่ไป

86 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสาวเรวดี มีซ้าย 86 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน 0631904362 ทัว่ไป

87 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นายพิมล พูลพิพัฒน์ 87

88 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสมจิตร ธรรมเศก 88 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 0835473652 ทัว่ไป

89 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางกานดา นาคา 89 นักวชิาการศึกษาช านาญการ 0846258589 ทัว่ไป

90 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสุกันยา บัวเพ็ชร 90 นักวชิาการศึกษาช านาญการ 0892890263 ทัว่ไป

91 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางวาสนา ช่วยชู 91 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน 0859536569 ทัว่ไป

92 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสาวอชิรยา แก้วสามดวง 92 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน 0865946759 ทัว่ไป

93 นครศรีธรรมราช ทุง่สง ทม.ทุง่สง นางมณฑกานต์ ชูเมือง 93

94 นครศรีธรรมราช ทุง่สง ทม.ทุง่สง นางสาวจิตรกานต์ พรหมเพศ 94

95 นครศรีธรรมราช ทุง่สง ทม.ทุง่สง นางสาวนพพร พวงสกุล 95

96 นครศรีธรรมราช ทุง่สง ทม.ทุง่สง นางลัดดาวลัย์ มอบนรินทร์ 96 นักบริหารงานทัว่ไป ระดับต้น 0813986254 ทัว่ไป

97 นครศรีธรรมราช ทุง่สง ทม.ทุง่สง นางสาวธติีมา โภคากรณ์ 97 นักบริหารงานทัว่ไป 081797218 ทัว่ไป

98 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง นางสาวอังสนา พงศ์เกษมพรกุล 98 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 0894948862 ทัว่ไป

99 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง นางสุภาพร โอทอง 99 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 0873807301 ทัว่ไป

100 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง นางอรนิต กาญจนวเิศษ 100 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0887517959 ทัว่ไป

101 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม.ปากพนัง นางสาวยุรี บุญญะบุญญา 101 นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 0869699056 ทัว่ไป

102 นครสวรรค์ ชุมแสง ทม.ชุมแสง นายวนิัย วงศ์ศิลา 102 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0655419152 ทัว่ไป

103 นครสวรรค์ ตาคลี ทม.ตาคลี นางอารีย์ อนรรฆนนท์ 103 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0918391770 ทัว่ไป

104 นครสวรรค์ ตาคลี ทม.ตาคลี นางสาวทรรศนีย์พร ฤทธิเ์รืองเดช 104 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 0844857491 ทัว่ไป

105 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นางสาวสายฝน ถนอมคอด 105 ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม 0894813213 ทัว่ไป

106 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน 106 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0836851987 ทัว่ไป

107 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นางสาวมัณฑณี ดิษฐขัมภะ 107 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ทัว่ไป

108 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด นางสาวรัชนีวรรณ สวา่งเนตร 108 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0894440678 ทัว่ไป

109 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย นางนาฏญา นิลประภา 109 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0877337885 ทัว่ไป

110 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย นางสาวธรรชณก ชั้นพิภพ 110 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0844178883 ทัว่ไป

111 นราธวิาส ตากใบ ทม.ตากใบ นายบุสรอ เจ๊ะแซ 111 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0890785528 ฮาลาล (มุสลิม)

112 น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน นางดลใจ หาญตระกูล 112 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 0882552322 ทัว่ไป

113 น่าน เมืองน่าน ทม.น่าน นางพัชรากร คันธเนตร 113 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0814682656 ทัว่ไป

114 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง นางสุรีพร ชูอิฐจีน 114

115 บุรีรัมย์ นางรอง ทม.นางรอง นางสาวศิริพร รัตนรุ่งโรจน์ 115 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0850979493 ทัว่ไป

116 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นายสมชาย สีวะรมย์ 116 ปลัดเทศบาล 0922460706 ทัว่ไป

117 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางชลิดา กุศลศิลปวฒิุ 117 รองปลัดเทศบาล 0922460705 ทัว่ไป

118 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางจิตติมา พรมเทพ 118 ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 089 806 7955 ทัว่ไป

119 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางดรุณี วชิิต 119 พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ 0897961795 ทัว่ไป

120 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นายศิระ แย้มคง 120 ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ 0836983910 ทัว่ไป



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ อปท. รำยชือ่ ล ำดับที่ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทร อำหำร เปลี่ยนแปลงผู้เขำ้อบรม

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน

กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญตัิวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 ธันวำคม 2563

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

121 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางพิมพร เทียนถาวร 121 พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 0898167254 ทัว่ไป

122 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางสาวกมลวรรณ อินธจิักร์ 122 นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 081 315 3764 ทัว่ไป

123 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางจันทร์เพ็ญ จากหงษา 123 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0869924246 ทัว่ไป

124 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางสาวณัฏฐ์ ทองรอด 124 นักวชิาการคลัง 0875559500 ทัว่ไป

125 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางสาวนันทิกานต์ พวงบุบผา 125 นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 094 338 2937 ทัว่ไป

126 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางสาวนิชภาดา กันทาวงศ์ 126 นักวชิาการศึกษา 0624199974 ทัว่ไป

127 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางสาวแสงเดือน จากหงษา 127 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0877022456 ทัว่ไป

128 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางสาวอาภรณ์ สนแก้ว 128 นักจัดการงานทัว่ไป 0943438841 ทัว่ไป

129 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางสาวจีรภัทร งามประเสริฐ 129 เจ้าพนักงานธรุการ 0849106580 ทัว่ไป

130 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นายอาทิตย์ พรหมฤทธิ์ 130 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 084 914 5588 ทัว่ไป

131 ปทุมธานี ธญับุรี ทน.รังสิต นางสาวณัฎฐพัชร กระพีสั้ตย์ 131 ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา 0892296687 ทัว่ไป

132 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต นางกรณ์ญรัศมิ ์วรรณสังข์ 132 รองปลัดเทศบาล 0898141175 ทัว่ไป

133 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต นางนัยนา ภูสามารถ 133 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0891159155 ทัว่ไป

134 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต นางพรทิพย์ สาระคง 134 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0890133740 ทัว่ไป

135 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต นางสาวจารุณี ทิฑูรย์กุลเศวต 135 นักวชิาการศึกษาช านาญการ 0893883031 ทัว่ไป

136 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต นางสาวฉัตรฤทัย โพธิป์ระสาร 136 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 0819092947 ทัว่ไป

137 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิสั์งข์ 137 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0894508624 ทัว่ไป

138 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต นางสาวจิตรา ศิวรักษ์ 138 พยาบาลวชิาชีพ 0651195579 ทัว่ไป

139 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต นางสาวปุณณภา กันทะเขียว 139 นักวชิาการเงินและบัญชี 0918435536 ทัว่ไป

140 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.คูคต นายธนภัทร บุญเชิด 140 ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0874993603 ทัว่ไป

141 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางกะดี นายเกียรติศักด์ิ ต้ังเจริญถาวร 141 ปลัดเทศบาล 0616524747 ทัว่ไป

142 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางกะดี นายคฑาวธุ วงศ์ละคร 142 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 0830196747 ทัว่ไป

143 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางกะดี นางสาวปัทมา มีทวี 143 นักจัดการงานทัว่ไป 0898971729 ทัว่ไป

144 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางกะดี นางสาวอารีรัตน์ พิสุทธิเ์จริญพงศ์ 144 พยาบาลวชิาชีพ 0891445360 ทัว่ไป

145 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางกะดี นางรุ่งนภา เดชะดี 145 เจ้าพนักงานธรุการ 0898298219 ทัว่ไป

146 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางคูวดั นางสาวนิตยดา เมธวีวิฒัน์ 146

147 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางคูวดั นางสาวพัะชญ ์ปุณณสัมฤทธิ์ 147

148 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางคูวดั นางไสว หิงสันเทียะ 148

149 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางคูวดั นายณัฐทกร พงศ์ศิริไพศาล 149

150 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางคูวดั นายสิทธพิงษ์ ดาสงเคราะห์ 150

151 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.บางคูวดั นายสุพจน์ นาลัย 151

152 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.ปทุมธานี นางสาวสุทธดิา เอีย่มส าอางค์ 152 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0951648515 ทัว่ไป

153 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม.ปทุมธานี นางสาวกณิกนันท์ สุดยินดี 153 นักวชิาการศึกษาช านาญการ 0616781495 ทัว่ไป

154 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย นางสาววชิาดา ใจชู 154 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 0851199155 ทัว่ไป

155 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย นางสุลาวลัย์ สังวาลย์เงิน 155 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0814269537 ทัว่ไป

156 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย นางสาวณัฐคนึง ศรีผ่อง 156 ผู้ช่วยนักวชิาการเงินและบัญชี 0951762722 ทัว่ไป

157 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ลาดสวาย นางหนึง่ฤทัย ผอบทอง 157 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0951762722 ทัว่ไป

158 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ล าสามแก้ว นายสมสกุล ทองนิลพันธ์ 158 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0818156261 ทัว่ไป

159 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ล าสามแก้ว นายพรชัย เขียวอยู่ 159 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 0970018161 ทัว่ไป

160 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวจิตติมา ทัพน้อย 160 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0899877608 ทัว่ไป



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ อปท. รำยชือ่ ล ำดับที่ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทร อำหำร เปลี่ยนแปลงผู้เขำ้อบรม

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน

กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญตัิวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 ธันวำคม 2563

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

161 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม.ปราจีนบุรี นางดรุณี อิศรานุกูล 161 ผู้อ านวยการกองคลัง 0647493656 ทัว่ไป

162 ปัตตานี เมืองปัตตานี อบจ.ปัตตานี นางสาวจินดารัตน์ ไชยศรี 162 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0828264546 ทัว่ไป

163 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยธุยา นางสรินที ทองประเทือง 163 นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 0813512212 ทัว่ไป

164 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา ทน.พระนครศรีอยธุยา นางสาวศิรินธร สกลศิลป์ 164 นักวชิาการคลังช านาญการ 0814868152 ทัว่ไป

165 พระนครศรีอยธุยา เสนา ทม.เสนา นางสาวสุพรรณี โพธิศ์รี 165 รองปลัดเทศบาล 0922581466 ทัว่ไป

166 พังงา ตะกัว่ป่า ทม.ตะกัว่ป่า นายเอกสารินท์ วชัรปิยานันทน์ 166 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะกัว่ป่า 0817199219 ทัว่ไป

167 พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน นางสาวกรองแก้ว แย้มทอง 167 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0966656393 ทัว่ไป

168 พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน นายพงษ์สรรค์ ปูยอดเครือ 168 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 0894614850 ทัว่ไป

169 พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน วา่ที ่ร.อ.พรสถิตย์ บุพศิริ 169 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0968612104 ทัว่ไป

170 พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน นางสาวนีรชา จันทรัมพร 170 หัวหน้าฝ่ายธรุการ 0955267910 ทัว่ไป

171 พิจิตร ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน นายมนัส ฉิมมา 171 เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 0931681217 ทัว่ไป

172 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทม.อรัญญกิ นางสาวเขมนิพพิชฌน์ ธนพณัณท์ 172 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0949498556 ทัว่ไป

173 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทม.อรัญญกิ นางสาวเบญญพร สุวรรณ์แจ่ม 173 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0966689891 ทัว่ไป

174 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร 174 ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 0897179722 ทัว่ไป

175 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ นางสาวธญัญามาส สิริโชคธนากาญจน์ 175 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0945247965 ทัว่ไป

176 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ นายเด่นรัฏฐ์ อินหา 176 นักวชิาการเงินและบัญชี 0966633528 ทัว่ไป

177 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม.เพชรบูรณ์ ว่าที ่ร.ต.หญิง เหมือนนฏัดา ปานม่วง 177 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0829485372 ทัว่ไป

178 เพชรบูรณ์ วเิชียรบุรี ทม.วเิชียรบุรี นางวชัราภรณ์ อินอ่อน 178 เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 0871972949 ทัว่ไป

179 เพชรบูรณ์ วเิชียรบุรี ทม.วเิชียรบุรี นางสาววมิลรัตน์ พรหมชุลี 179 ผู้ช่วยนักวชิาการเงินและบัญชี 0624594693 ทัว่ไป

180 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก นางสาวลดาวลัย์ ยืนนาน 180 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0890790078 ทัว่ไป

181 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต นางสาวพัฒนาวรรณ์ เชาวน์ามล 181

182 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต นางอ าไพ จันทร์เงิน 182

183 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน.ภูเก็ต นางอ าไพ จิรภัทรพิมล 183

184 ภูเก็ต กะทู้ ทม.กะทู้ นางสาวชนากานต์ ศฤงคาร 184 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0816075048 ทัว่ไป

185 ภูเก็ต กะทู้ ทม.กะทู้ นายกิตติพงศ์ ยุพาภรณ์โสภา 185 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0816075048 ทัว่ไป

186 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม นางสาวเกียรติกมล ค าศิริ 186 หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 0918349149 ทัว่ไป

187 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม นางสาวมทินา สารครศรี 187 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและโครงการ 0813929222 ทัว่ไป

188 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม นางสาวชุติมา รักษาพล 188 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0956491495 ทัว่ไป

189 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม.มุกดาหาร นางสาวณัฏฐญาดา พรมไถ่ 189 นักวชิาการสุขาภิบาล 0914672202 ทัว่ไป

190 ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา นางน้อมจิต ละอองดิลก 190 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 0628915916 ทัว่ไป

191 ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา นางสาววนิดา หิรัญพันธุ์ 191 นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 0628915916 ทัว่ไป

192 ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา นายกิตติ ขุนเจริญ 192 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0872943957 ทัว่ไป

193 ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา นางกาญจนา ดิษรานนท์ 193 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน 0815406188 ทัว่ไป

194 ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา นางดารารัตน์ สุวรรณมณี 194 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน 0867464388 ทัว่ไป

195 ยะลา เมืองยะลา ทน.ยะลา นางสาวเปรมกมล เขียนขาบ 195 เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 0950388171 ทัว่ไป

196 ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก นางนุชนาฏ จันทร์ขุน 196 รองปลัดเทศบาล 0836906217 ฮาลาล (มุสลิม)

197 ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก นางนงเยาว ์ไชยมณี 197 หัวหน้าส านักปลัด 0943195809 ทัว่ไป

198 ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก นางสาววาสนา ช าระ 198 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 0873929883 ทัว่ไป

199 ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก นายมุกตาร์ มายิ 199 หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 0878842220 ฮาลาล (มุสลิม)

200 ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก นายสสิกร ยีเส็น 200 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 0819903062 ฮาลาล (มุสลิม)



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ อปท. รำยชือ่ ล ำดับที่ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทร อำหำร เปลี่ยนแปลงผู้เขำ้อบรม

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน

กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญตัิวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 ธันวำคม 2563

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

201 ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก นางไลย์ลา เบ็ญฤทธิ์ 201 นักวชิาการสุขาภิบาลช านาญการ 0957082449 ฮาลาล (มุสลิม)

202 ยะลา เมืองยะลา ทม.สะเตงนอก นางสาวสิริรัตน์ โชติสวสัด์ิ 202 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0844074104 ทัว่ไป

203 ระนอง เมืองระนอง ทม.บางร้ิน นางสาวนงนภัส เถระสุวชิะ 203 ผู้อ านวยการกองคลัง 0918269598 ทัว่ไป

204 ราชบุรี บ้านโป่ง ทม.บ้านโป่ง นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล 204 ปลัดเทศบาล 0812404628 ทัว่ไป

205 ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง นางสาวอุษา สมคิด 205 ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 0643989394 ทัว่ไป

206 ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง นางสาววไิล วงศ์พรม 206 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 0861834562 ทัว่ไป

207 ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง นางกฤตาณัฐ นามะสนธิ 207 นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 0893819874 ทัว่ไป

208 ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง นางพิมล ปิงใจ 208 นักวชิาการคลังช านาญการ 0861175950 ทัว่ไป

209 ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง นางวจิิตรา เตียวตระกูล 209 นักวชิาการคลังช านาญการ 0979821713 ทัว่ไป

210 ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง นางสรัญญา ณะค าสาร 210 นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 0861794963 ทัว่ไป

211 ล าปาง เมืองล าปาง ทน.ล าปาง นางณัฐชา ศรีสุทธะ 211 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 0953297471 ทัว่ไป

212 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม.กันทรลักษ์ นายสมภพ สังข์สุวรรณ 212 ปลัดเทศบาล 0895785757 ทัว่ไป

213 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม.กันทรลักษ์ นางณภัสสรณ์ จันทร์ประทักษ์ 213 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 0645498250 ทัว่ไป

214 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม.กันทรลักษ์ นางสิริกร คมศรี 214 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 0621313453 ทัว่ไป

215 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม.กันทรลักษ์ นายสิริดี พูลสุข 215 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0855959215 ทัว่ไป

216 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม.กันทรลักษ์ นายประวทิย์ ประทุมหวล 216 วศิวกรโยธา 0843925800 ทัว่ไป

217 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร นางศิริกันยา ดอนโคตรจันทร์ 217 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 0895743757 ทัว่ไป

218 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร นางสาวมนต์ธนรัตน์ ศรีวฒัน์ธนวงษ์ 218 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0981046397 ทัว่ไป

219 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร นางสาวขวญัฤดี แก้วค าแจ้ง 219 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0819494243 ทัว่ไป

220 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน.สกลนคร นางสาวละอองดาว ชาแสน 220 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0617962354 ทัว่ไป

221 สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย 221 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0865987245 ทัว่ไป

222 สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา นางสาวขวญัดา ยูโซะ 222 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0850771700 ทัว่ไป

223 สงขลา เมืองสงขลา ทน.สงขลา นายมานพ ชูคง 223 นักวชิาการศึกษาช านาญการ 0869506409 ทัว่ไป

224 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ นางสาวณภัทร วทิยาทันต์ 224 ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 0864912815 ทัว่ไป

225 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ นางสุภารัตน์ กุลโชติ 225 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 0924835156 ทัว่ไป

226 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ นายยุทธศิลป์ พิตรพิบูลย์พันธุ์ 226 หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 0945925449 ทัว่ไป

227 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ นางรพีพรรณ สังคม 227 นักวชิาการคลังช านาญการ 0873955988 ทัว่ไป

228 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ นายกฤษฎา วตัรช่วย 228 นักวชิาการคลังช านาญการ 0971677610 ทัว่ไป

229 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ นางสาวณัฐชยา สุทธรัิตน์ 229 นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 0869587161 ทัว่ไป

230 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ นางสาวสุเมทินี ทองสุข 230 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 0827331590 ทัว่ไป

231 สงขลา หาดใหญ่ ทม.คลองแห นางสาวยศพิมล ชูเกียรติวงศ์กุล 231 ผู้อ านวยการกองการศึกษา

232 สงขลา หาดใหญ่ ทม.คลองแห นางสาวรุ่งทิวา รุ่งรัตน์ 232 นักวชิาการศึกษาช านาญการ นางสาวชุติมา บลิรัตน์

233 สงขลา หาดใหญ่ ทม.ควนลัง นางจันทร์จิรา รัตนพันธุ์ 233 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0898701424 ทัว่ไป

234 สงขลา หาดใหญ่ ทม.ควนลัง นางอรอุมา การะกรณ์ 234 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0910487548 ทัว่ไป

235 สงขลา หาดใหญ่ ทม.ควนลัง นางสาววรัิลพัชร ทองงาม 235 เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 0957939196 ทัว่ไป

236 สงขลา สะเดา ทม.สะเดา นางอารีย์ สุวรรณคีรี 236 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0813280048 ทัว่ไป

237 สงขลา สะเดา ทม.สะเดา นายกิตติภัณฑ์ ร าจวนจร 237 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0988311315 ทัว่ไป

238 สงขลา สะเดา ทม.สะเดา นางสาวสุไรยา ยกศิริ 238 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0886722830 ทัว่ไป

239 สงขลา สะเดา ทม.สะเดา นางสาวกนกวรรณ สังข์สม 239 ผู้ช่วยนักวชิาการคอมพิวเตอร์ 0935759434 ทัว่ไป

240 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง นางสาวสุภรักษ์ จันทร์ศักด์ิศรี 240 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0819317297 ทัว่ไป



ล ำดับที่ จังหวัด อ ำเภอ อปท. รำยชือ่ ล ำดับที่ ต ำแหน่ง เบอรโ์ทร อำหำร เปลี่ยนแปลงผู้เขำ้อบรม

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมสัมมนำกำรจัดท ำงบประมำณเงินอุดหนุน

กรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญตัิวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 14 - 16 ธันวำคม 2563

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

241 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง นางสมรปณต ทองน้อย 241 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0891040937 ทัว่ไป

242 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม.สมุทรสงคราม นางสมใจ พันพัว 242 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 0988892915 ทัว่ไป

243 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร นางวารี นิยมวรรณ์ 243

244 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร นางสาวติรี หนุนภักดี 244 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0817360241 ทัว่ไป

245 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร นางอภิญญาวดี สินทะเกิด 245 นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 0814384378 ทัว่ไป

246 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร นางสาวหทัยรัตน์ สินทะเกิด 246 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชีช านาญงาน 0818429167 ทัว่ไป

247 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร นางสาวสิรินดา สีหอม 247 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0813790419 ทัว่ไป นายสุชาติ แหวนแกว้

248 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร นายทศพล มุง่เขือ่นกลาง 248 นักวชิาการศึกษา 0625438827 ทัว่ไป

249 สมุทรสาคร กระทุม่แบน ทม.คลองมะเด่ือ นายกนก สิงห์ชัย 249 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 0890192968 ทัว่ไป

250 สมุทรสาคร กระทุม่แบน ทม.คลองมะเด่ือ นายอ าพล เงินงาม 250 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0943245539 ทัว่ไป

251 สมุทรสาคร กระทุม่แบน ทม.คลองมะเด่ือ นางสาวสายฝน สอนเพีย 251 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0649926155 ทัว่ไป

252 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร นางสาววภิาดา ฉววีรรณ 252 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0988869242 ทัว่ไป

253 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร นายวรพล ส าราญ 253 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 0899227216 ทัว่ไป

254 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทม.สระแก้ว นางสาววไิลวรรณ วงษ์จันนา 254 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0840166816 ทัว่ไป

255 สระแก้ว อรัญประเทศ ทม.อรัญประเทศ นางสร้อยเพ็ชร สมบูรณ์พงศ์ 255 นักบริหารการศึกษา 0991649891 ทัว่ไป

256 สระแก้ว อรัญประเทศ ทม.อรัญประเทศ นางธนาพร แก้วเมืองกลาง 256 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 0919326365 ทัว่ไป

257 สระแก้ว อรัญประเทศ ทม.อรัญประเทศ นางปรียา จันทร์เมืองหงส์ 257 เจ้าพนักงานธรุการ 0862646825 ทัว่ไป

258 สระบุรี แก่งคอย ทม.แก่งคอย นางสาวขวญัเรือน พูลมี 258 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0822380162 ทัว่ไป

259 สระบุรี แก่งคอย ทม.แก่งคอย นางสาวปทุมมา วงษ์หมืน่ 259 ผู้ช่วยนักวชิาการคอมพิวเตอร์ 0822334300 ทัว่ไป

260 สระบุรี แก่งคอย ทม.ทับกวาง นางสาวฐิตาภรณ์ สวา่งแจ้ง 260 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0836395551 ทัว่ไป

261 สระบุรี แก่งคอย ทม.ทับกวาง นางสุชญา แต่งสุวรรณ 261 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0818512581 ทัว่ไป

262 สระบุรี แก่งคอย ทม.ทับกวาง นางพัชราภรณ์ ด้วงเหม็น 262 ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0922694135 ทัว่ไป

263 สระบุรี แก่งคอย ทม.ทับกวาง นางสาวนรารัตน์ ศกุนตนาค 263 ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0814821949 ทัว่ไป

264 สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี นายวสุธร ธโนทัยวจิิตร 264

265 สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี นางสาวลักษณ์ขจี ผาสุข 265 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0624294978 ทัว่ไป

266 สระบุรี เมืองสระบุรี ทม.สระบุรี นางสาธนี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 266 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0852227006 ทัว่ไป

267 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทม.ศรีสัชนาลัย นายชยุต บัวมัน่ 267 ปลัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 0897076063 ทัว่ไป

268 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทม.ศรีสัชนาลัย นางสาวกชพร พวงแก้ว 268 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0956370088 ทัว่ไป

269 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทม.ศรีสัชนาลัย นางสาวธดิารัตน์ เกิดทอง 269 นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 0643537851 ทัว่ไป

270 สุโขทัย สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก นางสาวจงจิตต์ นกแก้ว 270 หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 0880558459 ทัว่ไป

271 สุโขทัย สวรรคโลก ทม.สวรรคโลก นางสาวสุพิชชา ปัญจาคะ 271 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0992713152 ทัว่ไป

272 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย นางสาวมยุรี ชุ่มเย็น 272 เจ้าพนักงานธรุการ 0979801413 ทัว่ไป

273 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ.สุโขทัย นางสาวพจน์วรีย์ ใหลเจริญ 273 ผู้ช่วยนักวชิาการคอมพิวเตอร์ 0847414484 ทัว่ไป

274 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม.ท่าข้าม นางสาวอาภรณ์ พวงมณี 274 นักวชิาการคลังช านาญการ 0918260644 ทัว่ไป

275 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม.ท่าข้าม นางสาวเพ็ญนภา อมศิริ 275 นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 0878833018 ทัว่ไป

276 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทม.สุรินทร์ นายก่อการ ฝอดสูงเนิน 276 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 0863338001 ทัว่ไป

277 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทม.หนองบัวล าภู นางณภัทร วงษ์อินตา 277 ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน 0883321598 ทัว่ไป

278 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทม.หนองบัวล าภู นางอุทัยวรรณ คงหินต้ัง 278 ผู้อ านวยการกองคลัง 0817684514 ทัว่ไป

279 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทม.หนองบัวล าภู นายศิริพงศ์ พิมพ์วรีกุล 279 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 0805984245 ทัว่ไป

280 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทม.หนองบัวล าภู นางจิราภรณ์ ศิริโยธา 280 นักสันทนาการช านาญการ 0869911187 ทัว่ไป
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ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี

281 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทม.หนองบัวล าภู นางลัดดา ศรีธนปัญญากุล 281 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0879218301 ทัว่ไป

282 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบจ.หนองบัวล าภู นางดวงนภา ยศสงคราม 282 หัวหน้าฝ่ายข้อบัญญติัและงบประมาณ 0818187475 ทัว่ไป

283 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง นายทนงศักด์ิ ศรีวเิชียร 283 ปลัดเทศบาล 0801090799 ทัว่ไป

284 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม.อ่างทอง นางสาวเพ็ญพร ขวญัทอง 284 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0954980654 ทัว่ไป

285 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบจ.อ่างทอง นางสาวพรทิพย์ มีศักด์ิ 285 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0819958149 ทัว่ไป

286 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบจ.อ่างทอง นางสาวนฤมล ชูเอีย่ม 286 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0614255967 ทัว่ไป

287 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบจ.อ่างทอง นางสาววนัดี เลิศเจริญศิลป์ 287 ผู้ช่วยนักวชิาการคอมพิวเตอร์ 0812478564 ทัว่ไป

288 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี นางเสาวลักษณ์ วเิชียรลม 288 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 0866469814 ทัว่ไป

289 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานี นางปวณีา ปัญญาทอง 289 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 0895701711 ทัว่ไป

290 อุดรธานี บ้านดุง ทม.บ้านดุง นางสาวชญาณิศวร์ ศรีหาวงศ์ 290 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0803075650 ทัว่ไป

291 อุดรธานี บ้านดุง ทม.บ้านดุง นายนพวชิญ ์พรมสิทธิ์ 291 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0802419154 ทัว่ไป

292 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางวรารัตน์ แวงโสธรณ์ 292 นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0813200855 ทัว่ไป

293 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี นายนราชิตย์ โคตรโสภา 293 นักวชิาการศึกษาช านาญการ 0813200855 ทัว่ไป

294 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ.อุดรธานี นางสาวล าใย โคตุทา 294 เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 0813200855 ทัว่ไป

295 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบจ.อุตรดิตถ์ นางณัฐชา ตรัสวงค์ 295 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 0846243213 ทัว่ไป

296 อุบลราชธานี เดชอุดม ทม.เดชอุดม นางทิพวนั เกตุสิริ 296 ผู้อ านวยการกองคลัง 0953914641 ทัว่ไป

297 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมังสาหาร นางพูลศรี ศรีเข้ม 297 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 0818789709 ทัว่ไป

298 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมังสาหาร นายวรวฒิุ นนท์ศิริ 298 เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน 0994639568 ทัว่ไป

299 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นางสาวจุฑรัตน์ เฉลิมชัยววิฒัน์ 299

300 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- นายเจนวทิย์ สังขเลขา 300




