
ล ำดับ จังหวดั อ ำเภอ อปท. สังกัด รหัส อปท. หมำยเหตุ

1 ชลบุรี พานทอง อบต. บา้นเก่า นาย วชัรพงษ์ บุญจ านงค์ 6200506

2 ชลบุรี พานทอง ทต. หนองต าลึง น.ส. สุจิตราภรณ์ เยน็วฒันา 5200502

3 เชียงราย เมืองเชียงราย อบจ. เชียงราย น.ส. ณิชกานต์ ร้องหาญแกว้ 2570101

4 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. ก๊ืดชา้ง นาย ธีรศานต์ ศรีกาญจน์ 6500605

5 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. ข้ีเหล็ก น.ส. เนตรนรินทร์ อินทะนนท์ 5500606

6 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. ข้ีเหล็ก น.ส. เยาวลกัษณ์ มณฑา 5500606

7 เชียงใหม่ หางดง อบต. ขุนคง นาย จตุรงค์ บวัปะทะ 6501506

8 เชียงใหม่ หางดง อบต. ขุนคง นาย ภาคภูมิ จนัทรังษี 6501506

9 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. ช่างเค่ิง นาย ธวชัชยั ยาวิชยั 6500303

10 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. ช่างเค่ิง น.ส. สุพรรษา เจริญบุญ 6500303

11 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. เชิงดอย นาย อินศเรศ อินจนัทร์ 5500502

12 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต. เชียงดาว นาย สมพงษ์ ค  าวงเวียน 6500407

13 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ. เชียงใหม่ นาย ศุภกิจ อินต๊ะชยั 2500101

14 เชียงใหม่ สนัก าแพง อบต. แช่ชา้ง น.ส. อรวิไล ยงพาณิชย์ 6501306

15 เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต. ไชยปราการ นาย ภูดิส เทพทองค า 5502101

16 เชียงใหม่ แม่วาง อบต. ดอนเปา นาย บณัฑิต ใจธรรม 6502202

17 เชียงใหม่ แม่วาง อบต. ดอนเปา นาย ศุภวฒัน์ จินะ 6502202

18 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ดอยสะเก็ด นาย พงชภรณ์ ยอดวงศ์ 5500501

19 เชียงใหม่ ฮอด ทต. ท่าขา้ม น.ส. เวณิกา อา้ยเป็ง 5501601

20 เชียงใหม่ ดอยเต่า ทต. ท่าเด่ือ นาง ยพุารัตน์ ธรรมดา 5501701

21 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. ทุ่งขา้วพวง น.ส. กลัญภคั อินต๊ะสาร 5500404

22 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. ทุ่งขา้วพวง น.ส. เขมิกา ต๊ะวิชยั 5500404

23 เชียงใหม่ แม่วาง อบต. ทุ่งป้ี น.ส. อนุรักษ์ วฒิุแขม 6502205

24 เชียงใหม่ สนัป่าตอง ทต. ทุ่งสะโตก น.ส. มลัลิกา กิตติกาวิน 5501209

25 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. นาเกียน น.ส. จารุวรรณ วีระพนัธ์ 6501804

26 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. นาเกียน นาย อนุสิษฐ์ ใจค า 6501804

27 เชียงใหม่ ฮอด อบต. นาคอเรือ นาง เรณู เยีย่มราษฎร์์ 6501604

28 เชียงใหม่ สะเมิง อบต. บ่อแกว้ น.ส. กรวิการ์ สมชาย 6500802

29 เชียงใหม่ สะเมิง อบต. บ่อแกว้ น.ส. อรวรรณ ไชยวรรณ์ 6500802

30 เชียงใหม่ ฮอด ทต. บ่อหลวง น.ส. จีราพร จุละกะ 5501602

รำยช่ือผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรพัฒนำและปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น รหัสหลักสูตร 807002

ระหว่ำงวนัที่ 5 มกรำคม 2558 ถึงวนัที่ 9 มกรำคม 2558

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึง่ ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี
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31 เชียงใหม่ ฮอด ทต. บ่อหลวง นาย ธนายตุ ถาค าต๊ิบ 5501602

32 เชียงใหม่ แม่วาง อบต. บา้นกาด น.ส. พิมพพิ์ศา โพธินา 6502203

33 เชียงใหม่ กลัยาณิวฒันา อบต. บา้นจนัทร์ นาย ศิรัญญา จินะสาม 6502502

34 เชียงใหม่ ฮอด ทต. บา้นตาล น.ส. จงกลณี ขวญัศรีวงค์ 5501603

35 เชียงใหม่ ฮอด ทต. บา้นตาล น.ส. ลภสัรดา ตาติวงค์ 5501603

36 เชียงใหม่ ฝาง ทต. บา้นแม่ข่า นาย คมสน่ัต์ ขนัดี 5500901

37 เชียงใหม่ ฝาง ทต. บา้นแม่ข่า นาย ม่ิงศิษฐ์ ทองธนณฏัฐภพ 5500901

38 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. ปางหินฝน น.ส. พรรณพร มะโนสีลา 6500306

39 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. ปางหินฝน นาย วิชชาวธุ รักพทุธคุณ 6500306

40 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ป่าป้อง น.ส. เจนจิรา ปู่ มณี 5500511

41 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. ป่าแป๋ นาย น่านนที กลัยา 6500609

42 เชียงใหม่ เวียงแหง อบต. เปียงหลวง นาย พลเทพ เรือนแกว้ 6502002

43 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. ฟ้าฮ่าม นาย ณรงคย์ศ ชงโดสนัติสุข 5500110

44 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. ฟ้าฮ่าม นาย อนุวฒัน์ ไชยวรรณธรรม 5500110

45 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. ม่อนจอง นาย กานศกัด์ิ มาหลา้ 6501805

46 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. ม่อนจอง น.ส. ดารารัตน์ จนัทร์ศิริ 6501805

47 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. ม่อนจอง น.ส. นภสักร จนัตา 6501805

48 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. ม่อนจอง น.ส. ราตรี อินต๊ะปัญโญ 6501805

49 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. ม่อนจอง นาง สุกญัญา เตจ๊ะยวง 6501805

50 เชียงใหม่ ฝาง อบต. ม่อนป่ิน น.ส. ธญัญาภรณ์ วงศโ์รจนสิน 6500904

51 เชียงใหม่ ฝาง อบต. ม่อนป่ิน นาย ศรัณย์ เทพมา 6500904

52 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. เมืองก๋าย น.ส. นิภาพร วรรณศรี 6500610

53 เชียงใหม่ แม่แตง อบต. เมืองก๋าย นาย เอนก ถนอมสตัย์ 6500610

54 เชียงใหม่ แม่แตง ทม. เมืองแกนพฒันา นาย ขวญัใจ ภูด่านววั 4500601

55 เชียงใหม่ แม่แตง ทม. เมืองแกนพฒันา น.ส. ขติัยา พงษเ์ทอดศกัด์ิ 4500601

56 เชียงใหม่ แม่แตง ทม. เมืองแกนพฒันา นาย เฉลิมวฒิุ สงัสดี 4500601

57 เชียงใหม่ แม่แตง ทม. เมืองแกนพฒันา น.ส. พชรมน อนุวงคด์ ารง 4500601

58 เชียงใหม่ แม่แตง ทม. เมืองแกนพฒันา น.ส. วิจิตรา มณีวรรณ 4500601

59 เชียงใหม่ เชียงดาว อบต. เมืองคอง น.ส. รัตนสงกรานต์ ดาวตาก 6500409

60 เชียงใหม่ สนัป่าตอง อบต. แม่ก๊า น.ส. จีระนนัท์ ค  าแสน 6501213
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61 เชียงใหม่ ฝาง ทต. แม่ข่า น.ส. พรปวีณ์ แสงพาณิชย์ 5500905

62 เชียงใหม่ ฝาง อบต. แม่คะ นาย เกรียงไกร ใจผาวงั 6500909

63 เชียงใหม่ สนัทราย ทม. แม่โจ้ นาย มารุต ด ารงวงษสุ์วินยั 4501401

64 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. แม่ต่ืน นาย นพดล นวนพนสั 6501806

65 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. แม่ต่ืน น.ส. สุฑามาศ เขียวต๊ิบ 6501806

66 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. แม่ต่ืน นาง เสาวลกัษณ์ กนัทะจนัทร์ 6501806

67 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. แม่ต่ืน นาย อรรณพ เตจ๊ะสร้อย 6501806

68 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต. แม่ทะลบ นาย เกียรติอนนัต์ ตุละทา 6502103

69 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. แม่นาจร น.ส. ดีรณา ทาวงั 6500307

70 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. แม่นาจร น.ส. สุรีรัตน์ ใจอ่อน 6500307

71 เชียงใหม่ แม่อาย อบต. แม่นาวาง นาย โกวิทย์ แกว้จนัทร์ 6501003

72 เชียงใหม่ แม่อาย อบต. แม่นาวาง นาย ธเนศ สุภาวดี 6501003

73 เชียงใหม่ แม่อาย อบต. แม่นาวาง น.ส. เรวดี เวทสม 6501003

74 เชียงใหม่ แม่อาย อบต. แม่นาวาง นาง วนัเพญ็ พนัดา 6501003

75 เชียงใหม่ แม่อาย อบต. แม่นาวาง น.ส. อจัฉภาวรรณ จินะมูล 6501003

76 เชียงใหม่ พร้าว ทต. แม่ป๋ัง นาย ยทุธนา กุลดี 5501102

77 เชียงใหม่ พร้าว ทต. แม่ป๋ัง นาง สายสุนีย์ อะโน 5501102

78 เชียงใหม่ สนัทราย ทต. แม่แฝก น.ส. สุมาลี หอมอ่อน 5501408

79 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. แม่แรม น.ส. นฤมล ผจญรักษ์ 5500707

80 เชียงใหม่ แม่วาง อบต. แม่วิน นาย ชีวานนท์ หน่อชาย 6502204

81 เชียงใหม่ แม่วาง อบต. แม่วิน นาย ณฐัวฒิุ เมืองใจ 6502204

82 เชียงใหม่ พร้าว อบต. แม่แวน นาง อรัญญา ปินตาแสน 6501109

83 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. แม่ศึก นาง กชพร วงัเสมอ 6500308

84 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. แม่สอย นาย กิตติ ปัญญา 5500207

85 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. แม่หอพระ นาง พสัวี สารบุตร 5500611

86 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทม. แม่เหียะ น.ส. จงรักษ์ บวัเร็ว 4500103

87 เชียงใหม่ แม่อาย ทต. แม่อาย นาง ณฐัพร พรหมมา 5501001

88 เชียงใหม่ สะเมิง อบต. ย ั้งเมิน น.ส. ชไพร ธรรมสอน 6500804

89 เชียงใหม่ สะเมิง อบต. ย ั้งเมิน นาง พิไลพร เช้ือเมืองพาน 6500804

90 เชียงใหม่ ฝาง อบต. เวียง น.ส. เสาวลกัษณ์ กนัทะวงศ์ 6500907
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91 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต. ศรีดงเยน็ วา่ท่ีร.ต. อภิลกัษณ์ ยอดยิง่ 6502104

92 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. สบโขง นาย นวพล เมืองใจ 6501803

93 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. สบโขง ส.ต.ท.หญิง พชัรินทร์ ประสานสุข 6501803

94 เชียงใหม่ อมก๋อย อบต. สบโขง น.ส. ศิริลกัษณ์ มลิวลัย์ 6501803

95 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. สบเต๊ียะ นาย เดชนริทร์ โจกนัธา 5500205

96 เชียงใหม่ ดอยหล่อ ทต. สนัติสุข น.ส. ชนิตา ศรีงวงค์ 5502403

97 เชียงใหม่ พร้าว อบต. สนัทราย น.ส. ญฏัฐนนัท์ เนียมรอด 6501110

98 เชียงใหม่ พร้าว อบต. สนัทราย น.ส. มยรีุ เขียวใหม่ 6501110

99 เชียงใหม่ หางดง ทต. สนัผกัหวาน นาย กานฑ์ ไชยขนัแกว้ 5501504

100 เชียงใหม่ เวียงแหง ทต. แสนไห น.ส. นนัทิกานต์ ขดัพลู 5502003

101 เชียงใหม่ เวียงแหง ทต. แสนไห น.ส. ปณิตา จ าศิล 5502003

102 เชียงใหม่ หางดง ทต. หนองควาย นาย เจษฏา สุมามาลย์ 5501508

103 เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต. หนองบวั นาย เสฎฐวฒิุ เรือนติปิน 5502102

104 เชียงใหม่ แม่ออน อบต. ห้วยแกว้ น.ส. อนงค์ ปิยม 6502304

105 เชียงใหม่ พร้าว อบต. โหล่งขอด น.ส. กนกวรรณ จุมปา 6501107

106 เชียงใหม่ อมก๋อย ทต. อมก๋อย นาย เกียรติพงศ์ แสงสวา่ง 5501801

107 เชียงใหม่ อมก๋อย ทต. อมก๋อย นาย สยาม โกหลัน่ 5501801

108 ตรัง กนัตงั อบต. กนัตงัใต้ น.ส. หน่ึงฤทยั สิทธิชยั 6920203

109 ตรัง ยา่นตาขาว อบต. เกาะเปียะ น.ส. สิริกร เพาะพืช 6920302

110 ตรัง กนัตงั อบต. เกาะลิบง น.ส. พรรณทิพา แกว้พว่ง 6920204

111 ตรัง สิเกา อบต. เขาไมแ้กว้ น.ส. ศรัณยรั์ชย์ พฒัน์ทอง 6920505

112 ตรัง รัษฎา อบต. คลองปาง น.ส. นุชนารถ ขวญัดี 6920902

113 ตรัง นาโยง อบต. โคกสะบา้ นาย ธนภาค คงผอม 6920804

114 ตรัง กนัตงั อบต. นาเกลือ นาง อาภาภรณ์ ประเสริฐ 6920214

115 ตรัง เมืองตรัง อบต. นาท่ามเหนือ นาง สาริกา ทองดว้ง 6920112

116 ตรัง สิเกา อบต. บ่อหิน น.ส. สมจิตร มณีรักษ์ 6920507

117 ตรัง สิเกา อบต. บ่อหิน น.ส. อารียา งะสมนั 6920507

118 ตรัง ห้วยยอด อบต. บางกุง้ น.ส. อุทุมพร ด าช่วย 6920610

119 ตรัง กนัตงั อบต. บางสกั น.ส. พรวิวรรณ์ สิงเกิด 6920207

120 ตรัง กนัตงั อบต. บางหมาก นาย กรีฑา บุญฤทธ์ิ 6920208



ล ำดับ จังหวดั อ ำเภอ อปท. สังกัด รหัส อปท. หมำยเหตุ
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ช่ือ - นำมสกุล

121 ตรัง กนัตงั อบต. บางหมาก น.ส. ธีรนาถ ขุนเศรษฐ์ 6920208

122 ตรัง กนัตงั อบต. บางหมาก นาย ประกาษิต อินสุวรรณ 6920208

123 ตรัง สิเกา ทต. สิเกา น.ส. จิตรฤดี จนัทโยค 5920502

124 ตรัง สิเกา ทต. สิเกา น.ส. ทศันีย์ กาญจนถาวร 5920502

125 พงังา ทา้ยเหมือง ทต. ทา้ยเหมือง นาง จิราวรรณ กิจผดุง 5820801

126 พงังา ทา้ยเหมือง ทต. ทา้ยเหมือง น.ส. วาสนา ยีร่งค์ 5820801

127 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต. ชาติตระการ น.ส. ขวญัทิพย์ เนตรแสงสี 6650302

128 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต. มะตอ้ง น.ส. กนกนพรรศ แพงไตร 6650607

129 พิษณุโลก วงัทอง อบต. วงันกแอ่น น.ส. จรัลรัตน์ ค  าโบสถ์ 6650810

130 พิษณุโลก วงัทอง อบต. วงันกแอ่น นาย วิรวฒัน์ ยอดปานนัท์ 6650810

131 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต. วงัวน นาง กรวรรณ สอนผ้ึง 6650609

132 พิษณุโลก วดัโบสถ์ อบต. หินลาด ส.อ. วิทวสั สอนสุภาพ 6650707

133 อุดรธานี บา้นผือ ทต. กลางใหญ่ น.ส. ยลลดา ยอดพิกุล 5411707

134 อุดรธานี บา้นผือ ทต. กลางใหญ่ น.ส. อุทยัวรรณ ขนัธะชยั 5411707

135 อุดรธานี บา้นผือ อบต. ขา้วสาร นาย ขตัติยะ ค าบึงกลาง 6411708

136 อุดรธานี บา้นผือ อบต. ขา้วสาร นาย ประชา มีสุวรรณ 6411708

137 อุดรธานี บา้นผือ อบต. ขา้วสาร น.ส. มลฤดี ภูอ่าว 6411708

138 อุดรธานี บา้นผือ อบต. ขา้วสาร นาง ยพุาภรณ์ พนัธ์พรหม 6411708

139 อุดรธานี บา้นผือ อบต. ขา้วสาร น.ส. วรรณภา เกษทองมา 6411708

140 อุดรธานี บา้นผือ อบต. ขา้วสาร นาย ศิวดล ค าตา 6411708

141 อุดรธานี บา้นผือ อบต. ขา้วสาร นาย อฐัพล อินทะสิทธ์ิ 6411708

142 อุดรธานี นายงู อบต. นาแค น.ส. กิตติยา นิลรัตน์ 6412203

143 อุดรธานี เพญ็ อบต. นาพู่ นาย ชวนินทร์ ศรีชาชุม 6411904

144 อุดรธานี เพญ็ อบต. นาพู่ นาย ณรงครั์ตน์ เบา้มี 6411904

145 อุดรธานี เพญ็ อบต. นาพู่ นาย สราวฒิุ ภูมิ 6411904

146 อุดรธานี เพญ็ อบต. นาพู่ นาย อ านวย บุญประทกัษเ์วช 6411904

147 อุดรธานี นายงู อบต. บา้นกอ้ง น.ส. กฤษณา โสวรรณี 6412202

148 อุดรธานี นายงู อบต. บา้นกอ้ง น.ส. จนัทรประภา จนัทะวิระ 6412202

149 อุดรธานี น ้าโสม อบต. สามคัคี นาย ศิริวฒัน์ ฉตัรจิรันตน์ 6411807

150 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต. หมูม่น นาย ตฤณ เบญ็จจินดา 6410120


