
ล าดบั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จงัหวัด รหัส อปท.

1 นาง กนกพร เสยีงล ้า เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 6431503

2 นาง กรกมล พรมทอง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อบุลราชธานี 5342101

3 นาง กญัญรัตน์ นรดษิฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บา้นเรือน ปา่ซาง ล้าพูน 6510608

4 น.ส. กลัญาณี ปาปะ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. พระซอง นาแก นครพนม 5480702

5 น.ส. ขนิษฐา ยิ มกล ้า เจ้าหน้าที ธุรการ อบต. ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 6141103

6 นาย จรุงศกัดิ์ ศรีประทมุ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสนิธุ์ 6460810

7 นาย จักรพรรดิ์ พินาศภัย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740111

8 น.ส. จันทนา รัชนจิตบริสทุธ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองขนาก ทา่เรือ พระนครศรีอยุธยา 6140211

9 นาย จิรพจน์ ชญานิศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบรุี 6200604

10 น.ส. จิรัฐตกิาล กนับวั เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองสรวง วิหารแดง สระบรุี 6190407

11 น.ส. จิราภรณ์ พระวิเศษ เจ้าหน้าที ธุรการ ทต. เมยวดี เมยวดี ร้อยเอด็ 5451502

12 นาย จีระพงษ์ พูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ครุะ ครุะบรุี พังงา 6820602

13 น.ส. จุรีย์ แกว้เลก็ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ห้างสงู หนองใหญ่ ชลบรุี 6200305

14 น.ส. ชฎาพรรณ กจิวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เข็กน้อย เขาคอ้ เพชรบรูณ์ 6671103

15 นาย ชนาญวิทย์ วิชยัดษิฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทม. นาสาร บา้นนาสาร สรุาษฎร์ธานี 4841201

16 น.ส. ฐาณิญา จันธง เจ้าหน้าที ธุรการ อบต. แม่น ้าคู้ ปลวกแดง ระยอง 6210606

17 นาง ฐาปภา แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ชมุพล สทงิพระ สงขลา 6900210

18 นาง ณิชชยา กลิ นเฟื่อง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6600109

19 นาย ธงชยั พลโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ทต. โซ่พิสยั โซ่พิสยั บงึกาฬ 5380301

20 นาง ธนัชพร สาจ้าปา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โพนสงู บา้นดงุ อดุรธานี 6411102

21 นาย ธนาธิป อตุะ๊มา เจ้าหน้าที ธุรการ อบต. ปา่แป๋ แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน 6580406

22 น.ส. ธัญญลกัษณ์ ปดงิอนิทร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330104

23 น.ส. ธัญลกัษณ์ ล้าใย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. วังแดง ตรอน อตุรดติถ์ 6530203

24 น.ส. นงนุช กระจ่างโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ตลาดแค โนนสงู นครราชสมีา 5301001

25 น.ส. นันทนิจ สมประสงค์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. แกง่เสี ยน เมืองกาญจนบรุี กาญจนบรุี 5710104

26 น.ส. นิภาพร ออ่นส้าอางค์ เจ้าพนักงานธุรการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทมุธานี 4130202

27 น.ส. นุชนาถ โสดาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ปะอาว

เมือง

อบุลราชธานี อบุลราชธานี 6340113

28 น.ส. ปภาวรินท์ ภูมิสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ละหาร ปลวกแดง ระยอง 6210607

29 นาย ประจักษ์ ศรีทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณ์ 6670205

30 นาง ปทัมา พืชทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่วะหลวง ทา่สองยาง ตาก 6630504

31 น.ส. ปิน่ธารา สมบรูณ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. อา่วลกึน้อย อา่วลกึ กระบี 6810511

32 น.ส. ปยิะฉตัร บญุสนธิ เจ้าพนักงานธุรการ ทม. สระบรุี เมืองสระบรุี สระบรุี 4190102

33 น.ส. ปยิะภรณ์ มอญชื น เจ้าหน้าที ธุรการ ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 4650122

34 จ.ส.ท. ปญุญพัฒน์ ชมภูประเภท เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โพนทนั ค้าเขื อนแกว้ ยโสธร 6350412

35 จ.อ. ปณุยวีร์ คร่อมกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สารภี หนองบญุมาก นครราชสมีา 6302205

36 นาง พัชริน บญุโชติ เจ้าหน้าที ธุรการ อบต. หนองโสน สามง่าม พิจิตร 6660706

37 จ.ส.อ. พันพนา เหลาสา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทา่อบิญุ หลม่สกั เพชรบรูณ์ 6670305

38 นาง พุทธรักษ์ พิรักษา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทบัสวาย ห้วยแถลง นครราชสมีา 6301610

39 นาย เพชร ค้าเกง่ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330509

40 น.ส. ภัทราภรณ์ มูลเมือง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บา้นจันทน์ บา้นดงุ อดุรธานี 6411108

41 จ.อ. ภูดทิ ภูมิลกัษณ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สะกอม เทพา สงขลา 6900505

42 น.ส. มลฤดี ฉมินิกร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โมถ่าย ไชยา สรุาษฎร์ธานี 6840608

43 นาย ยุธณา พิมพ์ลอย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บา้นท้าเนียบ ครีีรัฐนิคม สรุาษฎร์ธานี 6840803

44 นาง รุง่ฤดี โยชาศรี เจ้าหน้าที ธุรการ อบต. โพนสงู บา้นดงุ อดุรธานี 6411102

45 น.ส. ลลดา จันทร์สมโรง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สระบวั แคนดง บรุีรัมย์ 6312203

46 นาง เลขา จิตรมุง่ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. วัดประดู่ เมืองสรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี 5840103

47 นาง วรรณา การชนะ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740111

48 น.ส. วรุณี เทพรัตน์

ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที 

ธุรการ อบต. เขาโร ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800907

49 จ.ส.อ. วิทยา สมนึกในธรรม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440112

50 น.ส. วิลาวัลย์ แกว้ดก เจ้าหน้าที ธุรการ ทต. แคนดง แคนดง บรุีรัมย์ 5312201

หลักสูตร เจา้หน้าที/่เจา้พนักงานธุรการ รุ่นที ่81

ระหว่างวันที ่10 - 28 พฤศจกิายน 2557 (รหัสหลักสูตร 425081)



ล าดบั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จงัหวัด รหัส อปท.

หลักสูตร เจา้หน้าที/่เจา้พนักงานธุรการ รุ่นที ่81

ระหว่างวันที ่10 - 28 พฤศจกิายน 2557 (รหัสหลักสูตร 425081)

51 น.ส. วิศรุตา จูกลิ น เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 6600209

52 นาย ศราวุฒิ สนุทรสริิโชติ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บา้นโสก คอนสวรรค์ ชยัภูมิ 6360308

53 นาย ศราวุธ นาค้า เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาขาม เรณูนคร นครพนม 6480603

54 น.ส. ศรีวรรณ เอกอุน่ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หลมุข้าว โนนสงู นครราชสมีา 6301010

55 จ.อ. ศริิวัตร จันทมาต เจ้าพนักงานธุรการ ทต. บา้นเตา่ บา้นแทน่ ชยัภูมิ 5361106

56 นาย ศภุวุฒิ อนิธุโสภณ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ล้าคอหงษ์ โนนสงู นครราชสมีา 6301009

57 นาย สถาปนิค พลยางนอก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กระทุม่ราย ประทาย นครราชสมีา 6301310

58 นาย สมพร นาแพง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. พนมรุง้ เฉลมิพระเกยีรติ บรุีรัมย์ 5312301

59 นาย สริิพงษ์ วงคเ์ทพ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 6490404

60 น.ส. สกุญัญา กลานสกลุ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เมืองพาน พาน เชยีงราย 6570507

61 น.ส. สรุภา โพธิ์เจริญ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดา่นศรีสขุ โพธิ์ตาก หนองคาย 6431702

62 นาย สรุศกัดิ์ โตอิ ม เจ้าพนักงานธุรการ ทน. อบุลราชธานี

เมือง

อบุลราชธานี อบุลราชธานี 3340102

63 น.ส. แสงอรุณ แฝงสะโด เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ผาเลอืด ทา่ปลา อตุรดติถ์ 6530308

64 นาย อดศิร หุ่นเลก็ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองม่วง หนองม่วง ลพบรุี 5161101

65 น.ส. อภิญญา จันทร์ชม เจ้าหน้าที ธุรการ ทต. ศรีเชยีงใหม่ ศรีเชยีงใหม่ หนองคาย 5430701

66 ส.อ. อภิรักษ์ เถาว์หมอ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนรัง เขื องใน อบุลราชธานี 6340417

67 น.ส. อรุณรัตน์ ค้ามีภักดี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองผือ จตรุพักตรพิมาน ร้อยเอด็ 5450402

68 พ.อ.อ.หญิง อลศิรา พิลาทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ตาลเลยีน กดุจับ อดุรธานี 6410210

69 น.ส. องัคณา มั นเขตกจิ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ชากบก บา้นคา่ย ระยอง 5210505

70 น.ส. อจัฉราพรรณ ผาสโุพธิ์ เจ้าหน้าที ธุรการ ทต. หนองไผ่ลอ้ม เมืองนครราชสมีา นครราชสมีา 5300103

71 นาย อศัวิน สมิศริิวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เมืองแฝก ล้าปลายมาศ บรุีรัมย์ 6311010

72 น.ส. อทุมุพร ศตะกรูมะ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 6650205

73 น.ส. อบุลรัตน์ ศกัดิธ์รรมศริิ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ตาสทิธิ์ ปลวกแดง ระยอง 6210605

74 น.ส. อไุรวรรณ ไชยมหา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม 6481003

75 ส.อ. เอกวิน นาคนวล เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ทา่ทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5650113



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. และรูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป เพื่อจัดท า
ทะเบียนประวัติ 

๒. การแต่งกาย 
    ๒.๑ ชุดเรียน 
        ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
           2) ส าหรับวันอังคาร-วันศุกร์  แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว ชายกางเกงสีด า 
               หรือสีกรมท่า หญิงกระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า  
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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