
ล าดบั ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด
1 น.ส. วันทนา โวหาร นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองยาง เกาะลันตา กระบี่

2 น.ส. พรรณิกา บุตรสุริย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

3 นาง สุชานันท์ ดีรักษา นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์

4 น.ส. ศุภธิดา พูลผล นักพัฒนาชุมชน ทต. กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น

5 นาย สุริยันต์ สุระมาตย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น

6 นาย พิเชฐ แก่นชา นักพัฒนาชุมชน อบต. เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

7 น.ส. ภูริชญา พิลึก นักพัฒนาชุมชน ทต. บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

8 นาย วรากร วนามหาศาล นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

9 น.ส. ณัฏฐ์พิชา คงสวัสด์ิ นักพัฒนาชุมชน ทต. เกล็ดเเก้ว สัตหีบ ชลบุรี

10 น.ส. ภัทรภร พวยพุง้ นักพัฒนาชุมชน ทต. เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี

11 น.ส. ญาณินี มูลมาก นักพัฒนาชุมชน อบต. เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท

12 น.ส. กรวรรณ ข าสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน อบต. สวนแตง ละแม ชุมพร

13 น.ส. นงนภัส เพ็ชรโสม นักพัฒนาชุมชน ทต. วังตะกอ หลังสวน ชุมพร

14 พ.จ.อ. สิทธิชัย พิมสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน ทต. วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร

15 น.ส. จันทร์จิราภรณ์ สาริวงค์ นักพัฒนาชุมชน ทต. ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย

16 นาง พรเพชร ลือชา นักพัฒนาชุมชน อบต. ปอ เวียงแก่น เชียงราย

17 นาง ขนิษฐา เรืองประไพ นักพัฒนาชุมชน อบต. แม่แวน พร้าว เชียงใหม่

18 น.ส. ปิยะธิดา ชินนาพันธ์ นักพัฒนาชุมชน ทต. นาวง ห้วยยอด ตรัง

19 นาง จุฬาลักษณ์ บุญมีฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ไทรงาม บางเลน นครปฐม

20 นาง ฐิติพร เชื้อโตหลวง นักพัฒนาชุมชน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

21 น.ส. สุภาวดี ทองสว่าง นักพัฒนาชุมชน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

22 นาย ปริชญ์ เมืองพลงาม นักพัฒนาชุมชน อบต. ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม

23 นาย พชร โทพล นักพัฒนาชุมชน ทต. ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม

24 นาง นุจรินทร์ เกิดผล นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา

25 นาง เปรมจิตร จ าเนียรพร นักพัฒนาชุมชน ทต. วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา

26 นาย พงษ์วิษณุ ประยูรพันธ์ นักพัฒนาชุมชน ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

27 จ.ส.ท. วันชนะ เทศข า นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์

28 นาย มกตา ปาแด นักพัฒนาชุมชน อบต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

29 น.ส. วราวรรณ อ่ าสถาน นักพัฒนาชุมชน อบต. ตาลชุม ท่าวังผา น่าน

30 นาง สุมาลี เงินจันต๊ิบ นักพัฒนาชุมชน อบต. น้ าแก่น ภูเพียง น่าน

31 นาย ชัยพร เครืองรัมย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชมุชน รุ่นที ่7

รหัสหลักสูตร 615007 ระหว่างวันที ่5-23 ม.ค. 2558 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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32 นาง ทัศนีพร สุวรรณศร นักพัฒนาชุมชน อบต. ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์

33 นาง ธรรมจารี อัลชิน นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์

34 นาย นพดล ทีเหล็ก นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองหงส์ หนองหงส์ บุรีรัมย์

35 น.ส. สุรภากร อภิรติง นักพัฒนาชุมชน อบต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

36 นาย เกรียงศักด์ิ จักรทอง นักพัฒนาชุมชน อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

37 น.ส. ปาณิสรา สระแก้ว นักพัฒนาชุมชน อบต. ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

38 นาง เกษร พันธ์วิเศษ นักพัฒนาชุมชน ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

39 พ.อ.อ. สุวัฒน์ ประดับวงศ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

40 นาย น้ ามนต์ พ่วงบุตร์ นักพัฒนาชุมชน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

41 น.ส. นิตยา เรืองเทพ นักพัฒนาชุมชน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

42 นาย ชัยสิทธิ์ กอผจญ นักพัฒนาชุมชน อบต. แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

43 นาง เพ็ญประภา ปัตตานี นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม

44 น.ส. มะลิดา บุญทองเถิง นักพัฒนาชุมชน ทต. นาดูน นาดูน มหาสารคาม

45 นาง ศิริลักษณ์ ผจวบโชค นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

46 น.ส. กันต์ฤทัย สามสี นักพัฒนาชุมชน อบต. ไผ่ ทรายมูล ยโสธร

47 น.ส. ณัชสฎา ณ ระนอง นักพัฒนาชุมชน ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

48 นาง นภารัตน์ เร่ิมปลูก นักพัฒนาชุมชน ทต. น้ าคอก เมืองระยอง ระยอง

49 น.ส. ปัทมา วงษ์แววดี นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง

50 ว่าที ่ร.ท. พงศกร พันแสน นักพัฒนาชุมชน อบต. ซับสมบูรณ์ ล าสนธิ ลพบุรี

51 น.ส. พิชาวีร์ รอดอัมพร นักพัฒนาชุมชน ทต. กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี

52 น.ส. สุวจี ชาญวิทย์กรณ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. เกาะแก้ว โคกส าโรง ลพบุรี

53 นาง นันทนา สวัสดิมงคล นักพัฒนาชุมชน อบต. ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

54 น.ส. ปองทิพย์ ใจแก้ว นักพัฒนาชุมชน อบต. ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

55 นาง รุจีพัชร์
เหล็กเพชรพุฒิ
กร นักพัฒนาชุมชน ทต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ

56 น.ส. ณัฐชยา เดชธิสา นักพัฒนาชุมชน ทต. โคกภู ภูพาน สกลนคร

57 น.ส. ภิชญาดา เพ็ชรดี นักพัฒนาชุมชน ทต. คลองแงะ สะเดา สงขลา

58 นาง กมลพร ปาลวิสุทธิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

59 นาย สุนุสรณ์ เทพทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

60 นาย ประวิทย์ พิมพร นักพัฒนาชุมชน อบต. ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์
61 นาง พัชรี แก้วกล้า นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์
62 น.ส. วิไลลักษณ์ บุรมย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
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63 นาย เชษฐ์ คันธภูมิ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองบัว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
64 นาง นราวดี สวรรค์พรม นักพัฒนาชุมชน อบต. เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี
65 น.ส. สุทารัตน์ ข้อยุ้น นักพัฒนาชุมชน ทต. สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
66 นาย นที โทนทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี
67 นาย ยุทธพงษ์ ศรีสรรพ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
68 น.ส. อัจฉรา แก้วเชิด นักพัฒนาชุมชน ทต. ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
69 ส.อ. ไตรภพ พันธ์บุปผา นักพัฒนาชุมชน ทต. สีวิเชียร น้ ายืน อุบลราชธานี
70 น.ส. ปภาภัสสร์ ผิวทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
71 น.ส. ศิริพร ทรัพย์คูณ นักพัฒนาชุมชน อบต. สระสมิง วารินช าราบ อุบลราชธานี
72 น.ส. สมฤดี พูลสุข นักพัฒนาชุมชน อบต. นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
73 นาง เสาวนิตย์ สายหอม นักพัฒนาชุมชน อบต. ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
74 นาย โสภณ ผิวเพชร นักพัฒนาชุมชน อบต. แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเส้ือสูท/แจ๊คเก๊ตสีดํา ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  
                    วันศุกร์ 
                ๔) หญิง แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร – วันศุกร์ 
                ๕) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
      ๒.๒ ชุดออกกําลังกาย 
                ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีดํา หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

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

 การชําระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          สําหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. สําหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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