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ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

1 น.ส. กัญญาภัค สายมาอินทร์ นักพัฒนาชุมชน อบต. แม่กระบุง ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี

2 นาง จริยา จารัตน์ นักพัฒนาชุมชน ทต. สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์

3 นาง บุษบา บุญอาสา นักพัฒนาชุมชน ทต. นาทัน ค าม่วง กาฬสินธุ์

4 นาย รัตนะ มุทิตา นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์

5 นาง ส าเภา จงใจภักด์ิ นักพัฒนาชุมชน ทต. กุดสิม เขาวง กาฬสินธุ์

6 นาง สุดารัตน์ นิลผาย นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์

7 นาง กมลวรรณ ทองศรี นักพัฒนาชุมชน อบต. โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร

8 นาง พงศ์นภา กัณพัทธณะ นักพัฒนาชุมชน อบต. เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร

9 น.ส. รจนา แตงทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

10 น.ส. ออลญา ค าบู้ นักพัฒนาชุมชน อบต. โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร

11 นาย ชิตวณิชา ทวยเทีย่ง นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น

12 น.ส. ณัฐธยาน์ ธรรมวุฒิโรจน์ นักพัฒนาชุมชน ทต. โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น

13 น.ส. วิไลวัลย์ ระวาทชัย นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น

14 น.ส. ดวงชีวัน ทองพรม นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา

15 นาง มณฑา โนรีวงศ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา

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

17 นาง ขนิษฐา ค ารังศรี นักพัฒนาชุมชน ทต. ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

18 ส.ท. ธนาวุฒิ ขวัญมา นักพัฒนาชุมชน อบต. กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

19 น.ส. อัญชลี ดุนขุนทด นักพัฒนาชุมชน อบต. ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ

20 น.ส. สุมาลี วิเศษศิริ นักพัฒนาชุมชน อบต. สวี สวี ชุมพร

21 นาง อุไร พรหมหีต นักพัฒนาชุมชน อบต. หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร

22 นาย จิราเมธ รัตนะพฤกษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. เวียงห้าว พาน เชียงราย

23 นาง พรเพชร ลือชา นักพัฒนาชุมชน อบต. ปอ เวียงแก่น เชียงราย

24 น.ส. พิชญากร เทพสาย นักพัฒนาชุมชน อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

25 น.ส. รติกร วงค์ดี นักพัฒนาชุมชน ทต. เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนำศักยภำพนักพัฒนำชมุชน รุ่นที ่๕

ระหว่ำงวันที ่๙ - ๒๗ ม.ิย. ๒๕๕๗  ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี
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26 นาง ณัฏฐ์ธีตา จีนบุญ นักพัฒนาชุมชน ทต. ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่

27 นาง เพชรา พิทาค า นักพัฒนาชุมชน ทต. แม่แจ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่

28 น.ส. ธิดารัตน์ ปานแดง นักพัฒนาชุมชน อบต. น้ ารึม เมืองตาก ตาก

29 นาง ศศิธร อินทัตสิงห์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก

30 น.ส. กิ่งแก้ว เทียนวงค์ นักพัฒนาชุมชน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

31 น.ส. นวนิต แก้วหนองสังข์ นักพัฒนาชุมชน อบต. โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม

32 นาย โกวิท ลครพล นักพัฒนาชุมชน อบต. ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา

33 นาย จักรพงษ์ ทองเกษม นักพัฒนาชุมชน อบต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา

34 นาง ชวนพิศ ประทักษ์ขีนัง นักพัฒนาชุมชน อบต. ง้ิว ห้วยแถลง นครราชสีมา

35 นาง ฐิติภา พลฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองบัวน้อย สีค้ิว นครราชสีมา

36 น.ส. ณปภา บุญเพิม่ นักพัฒนาชุมชน อบต. ทองหลาง จักราช นครราชสีมา

37 นาย นิพนธ์ สว่างทองหลาง นักพัฒนาชุมชน อบต. ในเมือง พิมาย นครราชสีมา

38 น.ส. ศรีประไพ พรมทะเล นักพัฒนาชุมชน อบต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

39 น.ส. อัญชลี คิดรอบ นักพัฒนาชุมชน ทต. แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา

40 นาย มาโนช ศรีอ่อน นักพัฒนาชุมชน อบต. ปริก ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช

41 ส.อ. สนอง เก่งสาริการ นักพัฒนาชุมชน อบต. ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์

42 นาง สุติมา พรชัย นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์

43 น.ส. ทิพย์วรินทร์ ผ่ึงวงษ์ นักพัฒนาชุมชน ทต. สะแก สตึก บุรีรัมย์

44 น.ส. พัชรวรินทร์ สังข์อินทร์ นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์

45 น.ส. อริสา แก้วข า นักพัฒนาชุมชน อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

46 น.ส. ปวรวรรณ จันทร์นวล นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าน้ า ปะนาเระ ปัตตานี

47 นาง รีนา อุตตะมะ นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุง่กล้วย ภูซาง พะเยา

48 นาย มานพ รอดอินทร์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร

49 น.ส. สุมิตรา คุ้มแก้ว นักพัฒนาชุมชน อบต. วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร

50 น.ส. ดวงดาว เษตรพงษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. วงฆอ้ง พรหมพิราม พิษณุโลก



ล ำดบั
ค ำ

น ำหน้ำ
ชื่อ

ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนำศักยภำพนักพัฒนำชมุชน รุ่นที ่๕

ระหว่ำงวันที ่๙ - ๒๗ ม.ิย. ๒๕๕๗  ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

51 นาย ปฏิเวธ จันทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก

52 นาง สาริสา ทักษี นักพัฒนาชุมชน อบต. สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก

53 นาย อนุรักษ์ เนียมสวรรค์ นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก

54 น.ส. จินดา จุฬาราษฎร์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

55 น.ส. นงค์นุช นุเรศรัมย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์

56 นาย สัมพันธ์ อยู่เกียม นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์

57 นาง สุทธาภรณ์ จันทร์กระจ่าง นักพัฒนาชุมชน อบต. ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

58 นาย บัณฑิต แดงดี นักพัฒนาชุมชน อบต. เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม

59 น.ส. ลักษณา บุญลือชา นักพัฒนาชุมชน อบต. ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

60 นาย สากล นามหนวด นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม

61 น.ส. สายรุ้ง พิกุล นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร

62 นาย ปริญญา เจริญชัย นักพัฒนาชุมชน ทต. ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร

63 น.ส. ธัญญพัทธ์ จรัสด ารงนิตย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

64 น.ส. วาสนา แก้วไพรวัน นักพัฒนาชุมชน ทต. ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด

65 น.ส. สุวภัทร ไชยรักษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. น้ าจืดน้อย กระบุรี ระนอง

66 นาย หนึ่ง มีหล้า นักพัฒนาชุมชน อบต. ล าเลียง กระบุรี ระนอง

67 น.ส. เครือมาศ คมสัน นักพัฒนาชุมชน อบต. แกลง เมืองระยอง ระยอง

68 น.ส. จริญญา จ าปากุล นักพัฒนาชุมชน อบต. ตะพง เมืองระยอง ระยอง

69 น.ส. ชาวิณี นิสัยมั่น นักพัฒนาชุมชน ทต. ช าฆอ้ เขาชะเมา ระยอง

70 น.ส. รวีวรรณ ไกรวาส นักพัฒนาชุมชน อบต. ห้วยยาง แกลง ระยอง

71 นาง จิติรัตน์ ปากวิเศษ นักพัฒนาชุมชน อบต. เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี

72 นาง สุวภัทร ภักดีศรี นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองเกตุ โคกส าโรง ลพบุรี

73 นาย ณภัทร วิวันชัย นักพัฒนาชุมชน ทต. ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน

74 นาย ธีรภัทร จริยภมรกุร นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน

75 น.ส. สุพรรษา สตางาม นักพัฒนาชุมชน ทต. แม่แรง ป่าซาง ล าพูน
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76 น.ส. กรรณิการ์ หงษ์โยธี นักพัฒนาชุมชน อบต. น้ าหมาน เมืองเลย เลย

77 น.ส. นัทธ์ภัทร์ พันธ์ศรี นักพัฒนาชุมชน อบต. เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ

78 น.ส. พิไลวรรณ บัวลา นักพัฒนาชุมชน อบต. ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ

79 นาง วารุณี เมืองนาง นักพัฒนาชุมชน ทต. ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

80 นาย ศศิพงศ์ ทุมไมย นักพัฒนาชุมชน อบต. ตองปิด น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ

81 น.ส. ศิริลักษณ์ นาสุข นักพัฒนาชุมชน ทต. สระก าแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

82 น.ส. หทัยชนก หนุนวงค์ นักพัฒนาชุมชน อบต. เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ

83 นาย พงศ์ศาสตร์ นวนนุกูล นักพัฒนาชุมชน ทต. สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร

84 นาง มณฑกาญ แสนเมือง นักพัฒนาชุมชน อบต. บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร

85 นาย จีระศักด์ิ แก้วมรกต นักพัฒนาชุมชน ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา

86 น.ส. ปารณีย์ ทิพวาศรี นักพัฒนาชุมชน ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา

87 นาย วรุตม์พล อรัญดร นักพัฒนาชุมชน ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา

88 น.ส. ภรนัจชญาฐ์ หงส์สมุทร์ นักพัฒนาชุมชน ทต. คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ

89 น.ส. ขวัญเรือน เงินเอี่ยม นักพัฒนาชุมชน อบต. แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว

90 น.ส. ไพรินทร์ พันทา นักพัฒนาชุมชน ทต. คลองหาด คลองหาด สระแก้ว

91 นาย วัชรพงษ์ ถูกนึก นักพัฒนาชุมชน อบต. ดอนทอง หนองโดน สระบุรี

92 น.ส. จีราวรรณ บุญยิ่ง นักพัฒนาชุมชน อบต. โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี

93 นาย มณตรา หนูหร่ิง นักพัฒนาชุมชน อบต. ลานหอย
บ้านด่านลาน
หอย สุโขทัย

94 น.ส. รัชนี ไกรบุตร นักพัฒนาชุมชน อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

95 น.ส. สุฑารัตน์ ฉิมมั่น นักพัฒนาชุมชน ทต. ทุง่หลวง คีรีมาศ สุโขทัย

96 น.ส. กาญจนา ปทุมสูติ นักพัฒนาชุมชน ทต. จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

97 นาย นิคม ขยันสะการ นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

98 นาย กรกฎ ศรีเปารยะ นักพัฒนาชุมชน ทต. พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี

99 น.ส. ณธชกร ขาวเข้ม นักพัฒนาชุมชน อบต. สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี

100 จ.อ. มานิตย์ สุวรรณโณ นักพัฒนาชุมชน อบต. พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
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ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

รำยชื่อผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนำศักยภำพนักพัฒนำชมุชน รุ่นที ่๕

ระหว่ำงวันที ่๙ - ๒๗ ม.ิย. ๒๕๕๗  ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

101 น.ส. กชพร สีพิมพ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์

102 นาง กาญจนา สุขภาค นักพัฒนาชุมชน ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร์

103 นาง จันทร์เพ็ญ ทรัพย์สนุ่น นักพัฒนาชุมชน ทต. เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์

104 นาง พรปวีณ์ สังข์พิทักษ์กุล นักพัฒนาชุมชน อบต. เพีย้ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

105 น.ส. วรรณา ส านักนิตย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์

106 นาง วรัชยา กุลัดต์นาม นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

107 น.ส. วิไลลักษณ์ บุรมย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ขอนแตก สังขะ สุรินทร์

108 นาง สายฝน ดาทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านชบ สังขะ สุรินทร์

109 ส.อ. ธราธิป ประทุมตรี นักพัฒนาชุมชน อบต. นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

110 นาย เอกชัย พรหมดี นักพัฒนาชุมชน ทต. ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู

111 นาย พงษ์ศักด์ิ หมวกกุล นักพัฒนาชุมชน อบต. ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

112 นาย กิตติ ภูพันธ์หงษ์ นักพัฒนาชุมชน ทต. เวียงค า กุมภวาปี อุดรธานี

113 นาย อาทร พรชาตา นักพัฒนาชุมชน ทต.
หนองแวงแก้ม
หอม ไชยวาน อุดรธานี

114 นาง นารีรัตน์ ประดิษฐ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

115 นาย บุรินทร์ พลทองเติม นักพัฒนาชุมชน อบต. น้ าพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์

116 น.ส. นงเยาว์ โชคเลิศ นักพัฒนาชุมชน ทต. บุง่ไหม วารินช าราบ อุบลราชธานี

117 น.ส. ปภาภัสสร์ ผิวทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

118 น.ส. ยุภาวรรณ ราชบุญคุณ นักพัฒนาชุมชน อบต. บอน ส าโรง อุบลราชธานี

119 น.ส. สายทอง บาทสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกช าแระ ทุง่ศรีอุดม 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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