
นาม ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด
1 น.ส. ฐิติวัลค์ุ ภูสุ่วรรณ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 นาย กฤษฎา กาละพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
3 น.ส. กุสุมาลย์ มหาแสน นักบริหารงานทั่วไป ทต. ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
4 นาย คฑาวุธ พันธ์ไสว นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
5 นาง จันทร์เพ็ญ อรัญถิตย์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
6 นาย ธนธรณ์ ภูสุดสูง นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
7 นาง นวพร ภูจ านงค์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์
8 นาง ยุวรรณดา ค าจุมจัง นักบริหารงานทั่วไป ทต. ห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์
9 นาง วลัยลักษณ์ สาริกะภูติ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธุ์
10 นาย วีระชัย พละสรรค์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์
11 นาง สมสมัย พิลาแดง นักบริหารงานทั่วไป อบต. ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์
12 น.ส. แสนรักษ์ แสงนาโก นักบริหารงานทั่วไป ทต. ห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์
13 นาง อัจฉรา ราศรี นักบริหารงานทั่วไป ทต. ห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์
14 นาง ชรัฬดา ปานปรีชา นักบริหารงานทั่วไป ทต. นิคมทุง่โพธิท์ะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
15 นาย ชัยณรงค์ พุทธรักษา นักบริหารงานทั่วไป ทต. นิคมทุง่โพธิท์ะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
16 น.ส. พัชรี ดีสุขแสง นักบริหารงานทั่วไป ทต. ปากดง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
17 นาง วัลย์เพ็ญ อินโพธิ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
18 น.ส. กฤติกานต์ กันยาประสิทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น
19 น.ส. จินตนา ใหญ่นามจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
20

พ.จ.ท.
หญิง นิตยา แจ้งไพร นักบริหารงานทั่วไป อบต. โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น

21 น.ส. ภาวิณี วงษ์ค าหาร นักบริหารงานทั่วไป อบต. หินต้ัง บ้านไผ่ ขอนแก่น
22 นาง สุพิชญาณ์ จงเทพ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
23 นาง สุภา จันลาลี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
24 นาง สุภาพร ภูเงิน นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
25 นาง ดวงจินดา พิกุลหอม นักบริหารงานทั่วไป ทต. เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
26 นาง นงค์ เศรษฐวิวัฒนกุล นักบริหารงานทั่วไป ทต. บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
27 นาย นพพร บุตดีวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
28 นาย สุทัศน์ สุริวงศ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
29 นาย กันตพัฒน์ พัชรปพัฒน์พล นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
30 น.ส. ศศิรินทร์ โทนทอง นักบริหารงานทั่วไป อบต. หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่44
ระหว่างวันที ่5 - 30 มกราคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่44
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31 น.ส. ณิชาภัทร พลยิ่ง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
32 นาง กาญจนา พิพุฒ นักบริหารงานทั่วไป ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
33 น.ส. จิตติมา ตีระพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
34 น.ส. จินตนา สวงโท นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
35 นาย วิญญู ช่างไสว นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
36 นาย สุดจิตต์ รักงาม นักบริหารงานทั่วไป ทต. ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
37 นาย อนนท์ ดาโม้ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หัวทะเล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
38 นาย นายพิมาน วรรณโชติ นักบริหารงานทั่วไป อบต. แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
39 ส.ท. รัฐศาสตร์ สีอินทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
40 จ.ส.ต. ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
41 น.ส. นภสุพร ทองหล่อ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
42 น.ส. พัทย์ชรินทร์ พรหมเสน นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
43 น.ส. ภัคจิรพัชร อัฑฒเศรษฐ์กุล นักบริหารงานทั่วไป อบต. แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
44 นาง มาณิศา สมชื่อ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
45 นาง ศรัญญา กันยาเลิศ นักบริหารงานทั่วไป อบต. สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
46 น.ส. อรพา จักร์แก้ว นักบริหารงานทั่วไป อบต. สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
47 น.ส. ฐิติวัลค์ุ สุพรรณไพ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บางภาษี บางเลน นครปฐม
48 น.ส. สิริมา คุ้มสืบสาย นักบริหารงานทั่วไป อบต. ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม
49 น.ส. เสาวคนธ์ นาคนาเกร็ด นักบริหารงานทั่วไป ทต. บางกระทึก สามพราน นครปฐม
50 นาง ณัชชา วงษ์จ าปา นักบริหารงานทั่วไป อบต. ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม
51 น.ส. ณัฐกมล ดวนลี นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองย่างชิ้น เรณูนคร นครพนม
52 นาง นงณภัทร แสงระวี นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม
53 น.ส. นันทนา คะสุดใจ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านเสียว นาหว้า นครพนม
54 นาง รักษ์คณา อ่อนสุด นักบริหารงานทั่วไป อบต. นาทม นาทม นครพนม
55 จ.อ. วิระพงศ์ สุบุญมา นักบริหารงานทั่วไป อบต. โคกสูง ปลาปาก นครพนม
56 นาย อดิศร โมท า นักบริหารงานทั่วไป ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม
57 น.ส. กมลวรรณ ทองประสาร นักบริหารงานทั่วไป อบต. จอหอ

เมือง
นครราชสีมา นครราชสีมา

58 นาย คณิศ พัฒนโคคร นักบริหารงานทั่วไป อบต. หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
59 น.ส. จีรภา จินดาทะเล นักบริหารงานทั่วไป อบต. ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
60 น.ส. ดวงกมล วีระยุทธศิลป์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ง้ิว ปักธงชัย นครราชสีมา
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61 พ.จ.อ. นิรุจน์ เฉลียวชาติ นักบริหารงานทั่วไป อบต. แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
62 นาย ผดุงศักด์ิ ปาทา นักบริหารงานทั่วไป ทต. วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
63 น.ส. พรทิพย์ ช่างเกวียน นักบริหารงานทั่วไป อบต. นางร า ประทาย นครราชสีมา
64 น.ส. พิมลพร ชีวะวิโรจน์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
65 นาง พิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง นักบริหารงานทั่วไป อบต. โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
66 นาย ราเชษ กองสุข นักบริหารงานทั่วไป อบต. ไทยสามัคคี วังน้ าเขียว นครราชสีมา
67 นาง วรรณี กิติพงษ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
68 น.ส. ศิริพรรณ อาราษฎร นักบริหารงานทั่วไป ทต. วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
69 น.ส. สุธิดา แก่งทองหลาง นักบริหารงานทั่วไป อบต. ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
70 นาง ปิรัญญา รัตนพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ถ้ าใหญ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช
71 นาง มณฑนรรห์ เมืองจันทร์บุรี นักบริหารงานทั่วไป ทต. การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
72 น.ส. เย็นตา อภัยรัตน์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
73 นาง สุพาภรณ์ ทองกิ้ม นักบริหารงานทั่วไป ทต. ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมราช
74 นาย อภินันท์ คงวัดใหม่ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เขาชุมทอง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
75 พ.จ.อ. ชลธิศ จีนหล า นักบริหารงานทั่วไป อบต. สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
76 นาง ปรางทอง จุ้ยนุช นักบริหารงานทั่วไป อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
77 นาย ปรเมฑฐ์ ภูศิริวิวัฒเมธากูล นักบริหารงานทั่วไป ทต. โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
78 นาย วิทูรย์ จันทะมูล นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ
79 น.ส. ดวงจิตร์ ทองมวล นักบริหารงานทั่วไป อบต. เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์
80 นาง นริศรา สินศิริ นักบริหารงานทั่วไป ทต. โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
81 น.ส. วีรินทร์ฑิรา แกล้วกล้า นักบริหารงานทั่วไป อบต. โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์
82 นาย สวาสด์ิ ด านอก นักบริหารงานทั่วไป อบต. ไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์
83 น.ส. สุจิตรา สรานุพงศ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
84 นาง สุดเฉลียว สง่าประโคน นักบริหารงานทั่วไป ทต. ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
85 น.ส. อุษณีย์ ศรีพรหม นักบริหารงานทั่วไป อบต. ละเวีย้ ประโคนชัย บุรีรัมย์
86 น.ส. ดารัตน์ ธรรมบุตร นักบริหารงานทั่วไป ทม. ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี
87 นาง

พรหม
ภินันท์ เฉลิมสุข นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี

88 นาง กรองทอง ชื่นอารมณ์ นักบริหารงานทั่วไป ทน. พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธย
า

พระนครศรีอยุธย
า

89 นาง วิไล กาญจนพิทักษ์ นักบริหารงานทั่วไป ทน. พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธย
า

พระนครศรีอยุธย
า

90 นาง กิ่งกานต์ ชุมภูชนะภัย นักบริหารงานทั่วไป ทต. เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
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รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่44
ระหว่างวันที ่5 - 30 มกราคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

91 นาง พุทธิพินทร์ ไชยสงคราม นักบริหารงานทั่วไป อบต. อ่างทอง เชียงค า พะเยา
92 นาย วิทยา แรงจริง นักบริหารงานทั่วไป ทต. ฝายกวาง เชียงค า พะเยา
93 นาง สรวีย์ ร่มโพธิ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ป่าสัก ภูซาง พะเยา
94 น.ส. อัญญรัตน์ ทองม่วง นักบริหารงานทั่วไป อบต. วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร
95 นาย ธวัช เศรษฐภักดี นักบริหารงานทั่วไป ทต. บึงระมาณ บางระก า พิษณุโลก
96 นาย บุญยงค์ แปงสอน นักบริหารงานทั่วไป อบต. โคกสลุด บางกระทุม่ พิษณุโลก
97 นาง สายฝน จันโทมา นักบริหารงานทั่วไป ทต. หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
98 น.ส. จารุนีย์ ทองดี นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
99 น.ส. ชุติกาญจน์ เจริญทอง นักบริหารงานทั่วไป อบต. ทุง่สมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
100 นาง ร าไพพรรณ ศรีสอนกาฬ นักบริหารงานทั่วไป อบต. สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
101 นาง วนิดา ป้องชาลี นักบริหารงานทั่วไป อบต. วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
102 นาย ธนะรัชต์ สุยะใจ นักบริหารงานทั่วไป ทต. วังชิ้น วังชิ้น แพร่
103 น.ส. ภักคีณี มูลเมือง นักบริหารงานทั่วไป ทต. ห้วยหม้าย สอง แพร่
104 นาย อนุรักษ์ รูปสม นักบริหารงานทั่วไป อบต. แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
105 น.ส. จิณัฐตา คงกิ้ม นักบริหารงานทั่วไป ทม. ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต
106 นาย ชัชชาย อุตริ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ลาดพัฒนา

เมือง
มหาสารคาม มหาสารคาม

107 นาย พีรพัฒน์ มิตราช นักบริหารงานทั่วไป ทต. พยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
108 น.ส. มยุรี แก้วศรีจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองโน

เมือง
มหาสารคาม มหาสารคาม

109 จ.อ. ราชวัตร พินิจรัมย์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
110 นาง ศศิธรณ์ ศิริค าสิงห์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
111 จ.อ. สุธวัฒน์ เทียงดีฤทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
112 จ.อ. สุพจน์ ศรีเกิน นักบริหารงานทั่วไป อบต. วังไชย บรบือ มหาสารคาม
113 นาย ธีรพงศ์ ปิงสุแสน นักบริหารงานทั่วไป ทต. แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
114 นาย เอกราช อาจลึก นักบริหารงานทั่วไป อบต. โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร
115 นาย ประสิทธิ์ ศิริเพชร นักบริหารงานทั่วไป ทต. ล าใหม่ เมืองยะลา ยะลา
116 น.ส. เรวดี ธรรมมิกะกุล นักบริหารงานทั่วไป อบต. กาลูปัง รามัน ยะลา
117 น.ส. กัญญาพัชร จ่าจังหาร นักบริหารงานทั่วไป ทต. ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
118 นาง ชุติภา สุรเสน นักบริหารงานทั่วไป ทต. ปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
119 นาย แม้นญาติ ค ามณี นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
120 นาง กิตติยา คงเพ็ชร นักบริหารงานทั่วไป อบต. ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
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รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่44
ระหว่างวันที ่5 - 30 มกราคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

121 น.ส. เยาวเรศ สวัสดีมงคล นักบริหารงานทั่วไป อบต. น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง
122 นาง สาหร่าย จินดารัตน์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ช าฆอ้ เขาชะเมา ระยอง
123 น.ส. สิริพร ควรหา นักบริหารงานทั่วไป ทต. ปากน้ าประแส แกลง ระยอง
124 น.ส. สายฝน นาชัยสิทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
125 น.ส. กนิษฐา บุญมี นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
126 น.ส. เกศินีวรรณ ขันนาค นักบริหารงานทั่วไป ทต. โคกสลุด ท่าวุง้ ลพบุรี
127 นาง จารุวรรณ เดชขุน นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี
128 นาง เบญจวรรณ เผ่นโผน นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี
129 นาง เพชรลดา กมลพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
130 นาง สุมาลี ตรีนุรัตน์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
131 นาง เสาวลักษณ์ ปาลวัฒน์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เขาสมอคอน ท่าวุง้ ลพบุรี
132 น.ส. อรชา เมืองสว่าง นักบริหารงานทั่วไป อบต. ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
133 นาย อรรถพล อุทุมพร นักบริหารงานทั่วไป อบต. นายาง สบปราบ ล าปาง
134 นาง กรรณิการ์ ลาพิงค์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เวียงยอง เมืองล าพูน ล าพูน
135 น.ส. รุ่งนภา มูลรัตน์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. แม่ลาน ล้ี ล าพูน
136 น.ส. สกุลณา สิงห์ค า นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองช้างคืน เมืองล าพูน ล าพูน
137 น.ส. อรพินธ์ แสงหงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน
138 น.ส. ชลธิชา ปลัดกอง นักบริหารงานทั่วไป ทต. นาดอกค า นาด้วง เลย
139 นาย ณรงค์ เกษทองมา นักบริหารงานทั่วไป อบต. ผาบิง้ วังสะพุง เลย
140 นาง รัตนากร สีสัน นักบริหารงานทั่วไป อบต. วังสะพุง วังสะพุง เลย
141 นาย อนันท์

ฐานะทรัพย์
ปัญญา นักบริหารงานทั่วไป อบต. ลาดค่าง ภูเรือ เลย

142 นาง กัญญาณัฐ กมล นักบริหารงานทั่วไป อบต. โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
143 นาง ณัฐิดา พรจิรกรกุล นักบริหารงานทั่วไป ทต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
144 นาย ธนกฤต สังเสน นักบริหารงานทั่วไป ทต. บัวหุง่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
145 นาย ธ ารง จันทร์ศรี นักบริหารงานทั่วไป อบต. หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
146 น.ส. พิสมัย อาจสาลี นักบริหารงานทั่วไป อบต. โพธิว์งศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
147 นาย ไพโรช สุขประเสริฐ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
148 นาง มัทนพร แก้ววงษา นักบริหารงานทั่วไป อบต. หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
149 นาง วิไลวรรณ จันทราภรณ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
150 นาง สมสกุล จันนรา นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองม้า โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ
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151 นาง สุภาพร อาภรณ์ศรี นักบริหารงานทั่วไป ทต. อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
152 นาย อภิศักด์ิ อินทนนท์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
153 น.ส. ณิภาพร ศรีจันดา นักบริหารงานทั่วไป อบต. ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
154 นาย เทพนิมิตร ทองขันธ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
155 นาง รัตน์มณี กองธรรม นักบริหารงานทั่วไป ทต. เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
156 น.ส. รุ่งฤดี ศรีทะจักร์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
157 นาง วัจนาพร ส าราญใจ นักบริหารงานทั่วไป ทต. โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
158 นาย สุวิทย์ ศิริวิทย์ปรีชา นักบริหารงานทั่วไป ทต. ส่องดาวหนองแดง ส่องดาว สกลนคร
159 น.ส. จุฑามาศ ไอยะ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
160 น.ส. นิยดา จอดเกาะ นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองมะเด่ือ กระทุม่แบน สมุทรสาคร
161 น.ส. นุช มากู่ นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองมะเด่ือ กระทุม่แบน สมุทรสาคร
162 น.ส. บัณฑิตา มาบัณฑิต นักบริหารงานทั่วไป ทต. ดอนไก่ดี กระทุม่แบน สมุทรสาคร
163 น.ส. วราภรณ์ น้อยประชา นักบริหารงานทั่วไป อบต. สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
164 น.ส. ขวัญเรือน โพธิมูล นักบริหารงานทั่วไป ทม. วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว
165 น.ส. ธัญรดา ปลาทอง นักบริหารงานทั่วไป ทม. วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว
166 นาย บุญน า พงษ์สุริยะ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
167 นาย เกรียงศักด์ิ มาลาวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
168 น.ส. ณัฐธภา พรหมรส นักบริหารงานทั่วไป ทต. เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี
169 นาย ประสิทธิ์ ดีจันทร์หอม นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
170 นาง รัตติกาล ชะเอมเทศ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
171 น.ส. กัลยาลักษณ์ สมพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
172 น.ส. ทนันดาภ์ รชตธนากร นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
173 นาง นวลจันทร์ น้ าจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ปากน้ า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
174 พ.จ.อ. สุชาติ กาฬภักดี นักบริหารงานทั่วไป อบต. หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
175 น.ส. กุลริสา จันทวงศ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
176 นาย ปรเมศวร์ สุขกาย นักบริหารงานทั่วไป อบต. ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
177 นาย อุดมพงษ์ ร่ืนพานิช นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
178 นาง ธารารัตน์ สมชอบ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์
179 นาย บุญเลิศ ด าริห์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
180 นาย พรหมุนี ศรีสุนนท์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ค าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์
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รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่44
ระหว่างวันที ่5 - 30 มกราคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

181 นาย วินิจ วิญญูธรรม นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
182 จ.อ. ชัยวัฒน์ รัตนากร นักบริหารงานทั่วไป ทต. ศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
183 นาย ณัฐชนน พลเยี่ยม นักบริหารงานทั่วไป อบต. นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย
184 นาย พุฒิพงษ์ พุทธศรี นักบริหารงานทั่วไป ทต. เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย
185 น.ส. วณิชยา ภัทรวรเมธ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย
186 จ.อ. อดิศักด์ิ ธรรมวงษา นักบริหารงานทั่วไป ทต. ศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
187 นาง ธดากรณ์ บัวชัย นักบริหารงานทั่วไป ทม. หนองบัวล าภู

เมือง
หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

188 นาย วิจิตร ศรีเฉลา นักบริหารงานทั่วไป อบต. โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
189 น.ส. วิลาวัลย์ วรรณทะเสน นักบริหารงานทั่วไป อบต. เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
190 น.ส. ศศิวรรณ มีมาก นักบริหารงานทั่วไป ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู
191 นาย สุภัทร เพิม่สิน นักบริหารงานทั่วไป ทต. โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
192 นาย กิตติ ค าบุญเกิด นักบริหารงานทั่วไป ทต.

หนองแวงแก้ม
หอม ไชยวาน อุดรธานี

193 นาย ทวิชชา อินสะอาด นักบริหารงานทั่วไป อบต. นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
194 นาย ทวีป เหลือจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี
195 นาง ทิพย์วรรณ์ ผลเกิด นักบริหารงานทั่วไป ทต. เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
196 นาย ธรรมรัตน์ กล้าหาญ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
197 น.ส. ยุวดี นามพรมมา นักบริหารงานทั่วไป อบต. โพธิศ์รีส าราญ โนนสะอาด อุดรธานี
198 นาง วรรณกมล ไชยธรรมมา นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
199 จ.อ. สัญญา บุญโมง นักบริหารงานทั่วไป อบต. ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี
200 นาง เสาวภา ทุมไพร นักบริหารงานทั่วไป ทต. นางัว น้ าโสม อุดรธานี
201 น.ส. อุดมพร ทองน า นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
202 นาย ยรรยงค์ แสนบ้าน นักบริหารงานทั่วไป อบต. ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์
203 น.ส. รุจิรา โลหะจันที นักบริหารงานทั่วไป อบต. ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
204 น.ส. เรณู กล่อมดี นักบริหารงานทั่วไป อบต. แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์
205 น.ส. กัญญาณัฐท์ สนใจ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
206 นาย เกษมศร พวงศรี นักบริหารงานทั่วไป อบต. ม่วงใหญ่ โพธิไ์ทร อุบลราชธานี
207 นาย ขจรศักด์ิ สีเทา นักบริหารงานทั่วไป อบต. นาโพธิก์ลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
208 น.ส. ชุติกาญจน์ มีมนัส นักบริหารงานทั่วไป อบต. เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
209 นาย เชวงศักด์ิ พุฒพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
210 นาย ธณาตม์กุล ธนจุฬานนท์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เก่าขาม น้ ายืน อุบลราชธานี
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รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รุ่นที ่44
ระหว่างวันที ่5 - 30 มกราคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

211 จ.อ. บรรจง ปะตะสังค์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
212 ส.อ. วุฒิชัย ประทุมวัน นักบริหารงานทั่วไป อบต. ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี
213 นาย สันติ มีพิษ นักบริหารงานทั่วไป ทต. โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
214 นาย สุรชัย พละไกร นักบริหารงานทั่วไป ทต. หัวนา เขมราฐ 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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