


 
บัญชีรายช่ือจังหวัดแนบท้าย 

กรณีที่ช าระเงินค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 1 – 3 แล้ว 
 
1. ชลบุร ี
2. นครพนม 
3. นครศรีธรรมราช 
4. ปราจีนบุร ี
5. มหาสารคาม 
6. มุกดาหาร 
7. ระยอง 
8. เลย 
9. สกลนคร 
10. สระบุร ี
11. สุรินทร ์
12. หนองบัวล าภ ู
13. อุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดบัที่ ชื่อผู้สมคัร รุ่นที่ รหัส อปท. อปท. อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

1 น.ส.จุฑารัตน์  ชลวานิช 1 6200304 อบต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี
2 น.ส.จิตรลัดดา  โมกภา 1 6200304 อบต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ ชลบุรี
3 นางสาว ขวัญสุดา พรมอินตา 1 6480510 อบต.โพนแพง อ.ธาตุพนม นครพนม
4 นางสุกัลยา สุริยนต์ 1 6480510 อบต.โพนแพง อ.ธาตุพนม นครพนม
5 นาง ศิริรัตนา พรหมรักษา 1 06480712 อบต. พุม่แก อ.นาแก นครพนม รหสั อปท. ผิด ตรวจสอบเจอ

6 น.ส. สาคร ศรีสุพรรณ์ 1 06480712 อบต. พุม่แก อ.นาแก นครพนม รหสั อปท. ผิด ตรวจสอบเจอ

7 นางวัลละภา ใจเทีย่ง 1 6480711 อบต.พิมาน อ.นาแก นครพนม
8 น.ส.ดาวัลย์ แสนสุภา 1 6480706 อบต.สีชมพู อ.นาแก นครพนม
9 นางกัญญาภรณ์ วงค์ชาชม 1 6480706 อบต.สีชมพู อ.นาแก นครพนม
10 นางวัจรินทร์ วงษา 1 6481101 อบต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
11 นางศรีญยา มณีโชติ 1 6481101 อบต.ดอนเตย อ.นาทม นครพนม
12 นางอรวรรณ ลีเหลา 1 6480405 อบต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง นครพนม
13 นางปฐมาภรณ์ สิงหถิน 1 6480405 อบต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง นครพนม
14 นางกนกลักษณ์ พลสา 1 6480405 อบต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง นครพนม
15 น.ส.สุจิตตรา วังวลหม่อม 1 5481001 เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ นครพนม
16 นางสุภาพร ค าลือ 3 6480303 อบต.ท่าจ าปา อ.ท่าอุเทน นครพนม
17 นางผ่องศรี เบ้าลี 3 6480303 อบต.ท่าจ าปา อ.ท่าอุเทน นครพนม
18 นางบุญพิง  ไชยแก้ว 3 6801405 อบต.ฉลอง อ.สิชล นครศรีธรรมราช
19 นางฉลองรัตน์  นวลศรี 3 6801405 อบต.ฉลอง อ.สิชล นครศรีธรรมราช

รำยชอีผู้ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนโครงกำรอบรมเชงิปฏิบัตกิำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยดว้ยกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติ

รุ่นที ่1 - 3 ทีต่อ้งเขำ้ร่วมกำรอบรมในรุ่นที ่4 ระหว่ำงวันที ่8 - 11 มถุินำยน 2565
ขอ้มลู ณ วันที ่29 เมษำยน 2565 เวลำ 16.00 น.



ล ำดบัที่ ชื่อผู้สมคัร รุ่นที่ รหัส อปท. อปท. อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

20 นางสาวพัชนี  เคนสมศรี 1 6250208 อบต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
21 นางสาวอุบล พูลจวง 1 6250208 อบต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
22 นางสาวกชศร  ภิญญศรี 1 6250209 อบต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
23 นางกัลยา ปาเดช 1 6250215 อบต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
24 นางสาววัลยา แพนแลน 1 6250215 อบต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
25 นางสาวกรรณิการ์ บุตรดีวงษ์ 1 6250306 อบต.บุพราหมณ์ อ.นาดี ปราจีนบุรี
26 นางสาวน  าฝน ก๋งเทเวศน์ 1 6250306 อบต.บุพราหมณ์ อ.นาดี ปราจีนบุรี
27 นางสาวอรภิญญา  กลัดสุข 2 6250602 อบต.บางแตน อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
28 นายธานี  นามวาด 1 6440411 อบต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม
29 น.ส.เบญจวรรณ สิทธิขวา 1 0544031 เทศบาลต าบลโกสุมพสัิย อ.โกสุมพสัิย มหาสารคาม รหสั อปท. ผิด ตรวจสอบเจอ

30 นาง ร่วมสุข  อันทะนิล 1 6440507 อบต.หนองซอน อ.เชียงยืน มหาสารคาม
31 นางคมคาย มะเสนา 2 6440807 อบต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
32 นางอ้อย เดชรัมย์ 2 6440807 อบต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
33 นางทัศนัยน์ ปะกิน าหัง 2 5440701 เทศบาลต าบลนาเชือก อ.นาเชือก มหาสารคาม
34 นางละอองทิพย์ ปริมิพุทธ 2 6440709 อบต.หนองกุง อ.นาเชือก มหาสารคาม
35 นางเพชรไทย โลกานัง 1 6490504 อบต.น  าเทีย่ง อ.ค าชะอี มุกดาหาร
36 นางสาวนันทิยา มั่งค่ัง 1 5210305 เทศบาลต าบลสุนทรภู่ อ.แกลง ระยอง
37 น.ส.จุฑารัตน์ จ าปา 1 6210309 อบต.กระแสบน อ.แกลง ระยอง
38 น.ส.อโนมา เพ็งจันทร์ 1 6210309 อบต.กระแสบน อ.แกลง ระยอง
39 นางสาวนภา โอนอ่อน 1 5210505 เทศบาลต าบลชากบก อ.บ้านค่าย ระยอง
40 นางสาวสุวรรณา อัมฤทธิ์ 1 6210508 อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ระยอง
41 น.ส.สุวันดี สิทธิสุพร 1 5210608 เทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง รหสั อปท. ผิด ตรวจสอบเจอ

42 น.ส.สุทธิชา พรหมเมตตา 1 5210608 เทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง รหสั อปท. ผิด ตรวจสอบเจอ

43 นางสาวอรอุมา ตามชัยภูมิ 1 5210106 เทศบาลต าบลน  าคอก อ.เมืองระยอง ระยอง



ล ำดบัที่ ชื่อผู้สมคัร รุ่นที่ รหัส อปท. อปท. อ ำเภอ จังหวัด หมำยเหตุ

44 น.ส.กรกมล สุนทรประเสริฐ 2 6210115 อบต.ตะพง อ.เมืองระยอง ระยอง
45 นางสุพัตรา นามวงศ์ 1 5420501 เทศบาลต าบลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เลย
46 นางฐิตาภา รัตนธรรม 1 5420501 เทศบาลต าบลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เลย
47 นางสมพร ผลทรัพย์ 1 6420508 อบต.โป่ง อ.ด่านซ้าย เลย
48 นางสุธิมา ศรีบุญ 1 6420508 อบต.โป่ง อ.ด่านซ้าย เลย
49 นางยุพิน โพธิส์มบูรณ์ 1 5420202 เทศบาลต าบลนาดอกค า อ.นาด้วง เลย
50 นางอ้อยใจ โพธิด์อกไม้ 1 5420202 เทศบาลต าบลนาดอกค า อ.นาด้วง เลย
51 นางอรอุมา จันดาหาร 1 6420603 อบต.นามาลา อ.นาแห้ว เลย
52 นางสาว สุพิศ ศรีบุรินทร์ 1 6420705 อบต.สานตม อ.ภูเรือ เลย
53 นางสาว สมฤทัย วิชัย 1 6420705 อบต.สานตม อ.ภูเรือ เลย
54 เปรมฤดี  ฤาชัยสา 1 5471501 เทศบาลต าบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
55 ปทุมทิพย์  สิมสะกะ 1 5471501 เทศบาลต าบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
56 นางนันทนิตย์ จันทะรังษี 1 6471502 อบต.ด่านม่วงค า อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
57 นางมธุรส จันทะลุน 1 6471502 อบต.ด่านม่วงค า อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
58 น.ส.จันทิมาภรณ์ สมค า 1 6471602 อบต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
59 น.ส.รัตนาภรณ์ มีม้วน 1 6471602 อบต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ สกลนคร
60 น.ส.ภิมภา ไชยฮัง 2 6471701 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- สกลนคร

61 น.ส.เกศริน วิชัยยา 2 6471701 -ไม่พบข้อมูล- -ไม่พบข้อมูล- สกลนคร

62 นางน้อยนุช ปานนท์ 1 4190202 เทศบาลเมืองทับกวาง อ.แก่งคอย สระบุรี
63 น.ส.สุรัตนาวดี  อุ่นชะลี 1 6190206 อบต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย สระบุรี
64 น.ส.เบญจมาศ  มิ่งดู 1 6190206 อบต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย สระบุรี
65 ณิชชาวีณ์ วราวัฒน์สมบัติ 1 4190901 เทศบาลเมืองพระพทุธบาท อ.พระพุทธบาท สระบุรี
66 นางสาววิภา  ละอองพราว 1 6191105 อบต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก สระบุรี

รหสั อปท. ผิด ตรวจสอบข้อมูล
ไม่เจอ ใช้รหสัธนาคารหาจังหวดั

ที่ช าระเงิน
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67 นางสาวกฤติมา ศรีมูล 1 6191105 อบต.ล าพญากลาง อ.มวกเหล็ก สระบุรี
68 นางกัลยารัตน์   บุญนาค 1 5190303 เทศบาลต าบลหนองแค อ.หนองแค สระบุรี
69 นางนัจฐิสา  เสง่ียมศรี 1 5190303 เทศบาลต าบลหนองแค อ.หนองแค สระบุรี
70 นางสาวสสมจินตนา  ตรีชิต 2 5190303 เทศบาลต าบลหนองแค อ.หนองแค สระบุรี
71 น.ส.อทิตยา  ศรีเพ๊ชร์ 1 5320603 เทศบาลต าบลโคกตะเคียน อ.กาบเชิง สุรินทร์
72 นางญาดา  จิตต์กลาง 1 5320603 เทศบาลต าบลโคกตะเคียน อ.กาบเชิง สุรินทร์
73 นางสายใจ  ซุยจอหอ 1 6320606 อบต.แนงมุด อ.กาบเชิง สุรินทร์
74 นางโอภัสร์ บุญมั่น 1 6320209 อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์
75 นาง วิภาดา ผิวเหลือง 1 6320710 อบต.แก อ.รัตนบุรี สุรินทร์
76 นาง วนิดา   นาดี 1 6320710 อบต.แก อ.รัตนบุรี สุรินทร์
77 นางรัตาวลี  ภาคตอน 2 6320512 อบต.โคกยาง อ.ปราสาท สุรินทร์
78 นางสาวเนตร  เจาะดี 2 6320512 อบต.โคกยาง อ.ปราสาท สุรินทร์
79 นางสาว ธรรมนูญ ชัยลี 1 6410115 อบต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
80 นางจรัญญา อุดมลาภ 1 6410115 อบต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี อุดรธานี
81 นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์แก้ว 2 6250207 อบต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
82 นางสาวนริศรา ธรรมมา 2 6250207 อบต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
83 นางสาวสุจิตรา แพนลา 2 6250207 อบต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
84 น.ส.อภิชญา กลักย้อม 2 6250703 อบต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
85 นางวาสนา มานะต่อ 2 6250703 อบต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี
86 นางปทิตตา บางแดง 2 6250102 อบต.ดงขี เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
87 นางพรพิศ กุลอ่อน 2 5390501 เทศบาลต าบลบ้านโคก อ.สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
88 น.ส. สินีนาฎ วรรณภักดี 2 6410209 อบต.กุดจับ อ.กุดจับ อุดรธานี
89 น.ส. วิภาวี เยาวะลา 2 6410209 อบต.กุดจับ อ.กุดจับ อุดรธานี
90 นางกาญจนา โคตวิทย์ 3 6411909 อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ อุดรธานี
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91 นางทัศวงศ์ อุปโคตร 3 6411909 อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ อุดรธานี
92 นางสุประวีณ์  สิงห์สาย 3 6340416 อบต.นาค าใหญ่ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี


