
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท.

๑ น.ส. นงค์ลักษณ์ แสงขาว นักบริหารงานทั่วไป ทต. ทรายขาว คลองทอ่ม กระบี่ 5810405

๒ นาง สุประวีณ์ บัวงาม หวัหน้าส านักปลัด อบต. เขาดิน เขาพนม กระบี่ 6810203

๓ น.ส. ทิพย์ภิมล ญาณกาย หวัหน้าส านักปลัด ทต. นาทัน ค าม่วง กาฬสินธุ์ 5461003

๔ นาง ฤติมา แสนพวง หวัหน้าส านักปลัด ทต. หนองอีบตุร ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 5461403

๕ นาง สุปรียา แก้วสะอาด หวัหน้าส านักปลัด อบต. ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 6461309

๖ น.ส. วรัทยา เจนจบ นักบริหารงานทั่วไป อบต. จันทิมา ลานกระบอื ก าแพงเพชร 6620703

๗ นาย ชัยพฤกษ์ ทองประสาน นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 6402502

๘ นาง ธิติสุดา บัวมาก หวัหน้าส านักปลัด ทต. ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี 5220903

๙ น.ส. ปฐมา เดือนฉาย หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี 4220201

๑๐ นาง เมษา ศรีสด หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม. ท่าช้าง จันทบุรี จันทบุรี 4220103

๑๑ นาย วิชิต ทองนวด นักบริหารงานทั่วไป ทต. เกาะขวาง จันทบุรี จันทบุรี 5220109

๑๒ น.ส. อารีวรรณ ปฐมบัญญัติ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. เกาะขวาง จันทบุรี จันทบุรี 5220109

๑๓ นาง ล าแพน มณฑาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ อบต. ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240111

๑๔ น.ส. ศศิธร อมรพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5240405

๑๕ นาง ณัฎชภรณ์ ศรีนพรัตนกุล ผู้อ านวยการวชิาการและแผนงาน ทม. ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี 4200102

๑๖ น.ส. สรัลยาณ์ บรมัตถ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 4200702

๑๗ น.ส. ชญานันทน์ สมงาม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ตลุก สรรพยา ชัยนาท 5180405

๑๘ นาง กาญจนา พิพุฒ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ 5361302

๑๙ นาง จุฑามาศ ศิริกุล หวัหน้าส านักปลัด อบต. โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 6360407

๒๐ จ.อ. ณัฐพล ชาติชัย นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 5360801

๒๑ นาง เยาวภา อาสายุทธ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360302

๒๒ นาย รณยุทธ จุลอักษร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 5360803

๒๓ นาง สุวภา ตันเบ็ต หวัหน้าส านักปลัด อบต. รอบเมือง ชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360116

๒๔ ส.อ. สุวัฒน์ บุตรศรีผา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทต. หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 5360801

๒๕ นาง บุญธิดา สุวรรณชัย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เวียง เชียงแสน เชียงราย 5570801

๒๖ นาง จันทร์จีรา วงค์จันเสือ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ 5502101

๒๗ นาง จุไรรัตน์ ใหม่จันทร์แดง หวัหน้าส านักปลัด ทต. หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 5501505

๒๘ นาง ธัญลักษณ์ สุทธกูล หวัหน้าส านักปลัด อบต. แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 6502204

๒๙ น.ส. ปิยะวรรณ ก๋องแก้ว หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 5501106

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๔๗ รุ่นที ่๔๗ ระหว่างวันที ่๑๘ พฤษภาคม - ๑๒ มถุินานย ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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๓๐ นาย ภาณุพงศ์ บงัคมเนตร หวัหน้าส านักปลัด อบต. โปง่น้ าร้อน ฝาง เชียงใหม่ 6500908

๓๑ นาย เมธี ใจศรี หวัหน้าส านักปลัด ทต. แม่ท่าช้าง หางดง เชียงใหม่ 5501509

๓๒ น.ส. วิสุลัดดา ทรายค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 5501001

๓๓ ส.อ. สิทธิศักด์ิ โคมสว่าง หวัหน้าส านักปลัด อบต. บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 6501605

๓๔ นาง อ้อยใจ สุภา หวัหน้าส านักปลัด อบต. สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 6501803

๓๕ น.ส. ฐิติมา บุญเกื้อ หวัหน้าส านักปลัด ทต. ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง 5920406

๓๖ นาง วันเพ็ญ บุญจันทร์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. บางด้วน ปะเหลียน ตรัง 6920409

๓๗ นาง สุจิรภรณ์ พุทธชาติ หวัหน้าส านักปลัด อบต. บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 6920610

๓๘ นาย วิธวินท์ สุทธสิาพรสรรค์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 5230502

๓๙ น.ส. วัลนิภา วงษ์นันตา หัวหน้าฝ่ายวชิาการและแผนงาน ทต. แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 5630501

๔๐ น.ส. วิมลไพ ค าปวนโห้ง หัวหน้าฝ่ายวชิาการและแผนงาน ทต. พบพระ พบพระ ตาก 5630701

๔๑ น.ส. สุพรรษา โสดารักษ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. แม่ตาว แม่สอด ตาก 5630604

๔๒ น.ส. คริษฐ์ญาณี เนื่องจากจุ้ย นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นครนายก นครนายก นครนายก 2260101

๔๓ นาง จินตนา สุภาวงค์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ดอนยอ นครนายก นครนายก 6260110

๔๔ นาย ทชานนท์ ศิลุจจัย นักบริหารงานทั่วไป อบจ. นครนายก นครนายก นครนายก 2260101

๔๕ น.ส. จิรกรณ์ อินต๊ะสิน นักบริหารงานทั่วไป อบต. ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 6730609

๔๖ น.ส. นันทวัน ต้ังฤทัยวานิชย์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม 6730208

๔๗ นาง รัตนาภรณ์ สายบุญจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 5730702

๔๘ น.ส. วริษฐา มุกดาสนิท นักบริหารงานทั่วไป อบต. ห้วยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม 6730216

๔๙ นาย อริยะพัส ทรงนิพฐิกุล หวัหน้าส านักปลัด ทต. มาบแค นครปฐม นครปฐม 5730127

๕๐ นาง นภาลักษณ์ ลุมวงษ์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. วังตามัว นครพนม นครพนม 6480111

๕๑ นาง ดวงกมล ศรีคงอยู่ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ง้ิว ปักธงชัย นครราชสีมา 6301407

๕๒ นาย ธนวรรณ ดงนางรัมย์ หวัหน้าส านักปลัด ทต. ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 5302905

๕๓ น.ส. สุพัตรา กล้าสันเทยีะ หวัหน้าส านักปลัด อบต. โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 6301905

๕๔ จ.อ. สุรพล หวังรวยกลาง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 5303001

๕๕ นาง กานต์ณิชา ช่วยชัย นักบริหารงานทั่วไป อบต. ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 6800306

๕๖ นาย จรัส นิลทะรัตน์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800703

๕๗ นาง ณิชาภัทร ปรางสุรางค์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 6801701

๕๘ นาง ปวันรัตน์ ศรีเมือง หวัหน้าส านักปลัด อบต. ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 6800204
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๕๙ นาย ประจักษ์ พงษ์ไพร หวัหน้าส านักปลัด ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 5600901

๖๐ น.ส. พีรญา อ านวยสาร หวัหน้าส านักปลัด อบต. เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 6601105

๖๑ นาง อารีรัตน์ พรมชาติ หวัหน้าส านักปลัด อบต. วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 6601113

๖๒ นาย มุฮัมมัด เจ๊ะแว หวัหน้าส านักปลัด อบต. ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 6961201

๖๓ นาย ชิตติพงษ์ มงคล หวัหน้าส านักปลัด อบต. บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 6550302

๖๔ นาย ธกร นรินทร์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. พงษ์ สันติสุข น่าน 6551103

๖๕ น.ส. วณิชยา ยิ่งสี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. กลางเวียง เวียงสา น่าน 5550702

๖๖ นาย ปรเมฑฐ์ ภศิูริวิวัฒเมธากลู หวัหน้างานธรุการ ทต. โนนสว่าง บึงกาฬ บึงกาฬ 5380103

๖๗ น.ส. เพ็ญพิรุณ ค าภูษา นักบริหารงานทั่วไป ทต. ศรีพนา เซกา บึงกาฬ 5380402

๖๘ จ.อ. รุ่งโรจน์ โพธิมาตย์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. วิศิษฐ์ บึงกาฬ บึงกาฬ 5380106

๖๙ น.ส. สายสมร นันทะถิน หวัหน้าส านักปลัด อบต. ท่าดอกค า บึงโขงหลง บึงกาฬ 6380603

๗๐ จ.อ. นพรัตน์ โยธานันท์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. บา้นใหม่ไชยพจน์ บ้านใหมไ่ชยพจน์ บุรีรัมย์ 5311901

๗๑ นาย เวท ปิดตังถาเน หวัหน้าส านักปลัด อบต. บ้านดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 6311305

๗๒ น.ส. สวรินทร์ โสภี หวัหน้าส านักปลัด อบต. ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 6310306

๗๓ นาง อนงค์ บุญมา หวัหน้าส านักปลัด ทต. บ้านกรวดปัญญาวฒัน์ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310805

๗๔ น.ส. อุษณีย์ ศรีพรหม หวัหน้าส านักปลัด อบต. ละเวีย้ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310710

๗๕ น.ส. จิราพร พุม่เหมือน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 6130706

๗๖ นาง ปัทมา ก้อนแหวน นักบริหารงานทั่วไป ทต. บางเตย สามโคก ปทุมธานี 5130702

๗๗ นาย พิเชฐ สยามรัฐ หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน อบต. เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 6130706

๗๘ นาง อัญชลี วงษ์กวน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 6130403

๗๙ น.ส. นุรฮายาตี กาเราะ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ปะโด มายอ ปัตตานี 6940507

๘๐ น.ส. สุธานี พทิกัษธ์รรม หวัหน้าส านักปลัด อบต. ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 6941202

๘๑ น.ส. นวพร เกียรติพริิยะ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140112

๘๒ น.ส. นันทวรรณ ชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5140608

๘๓ น.ส. โสภา สุวรรณวงค์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140107

๘๔ น.ส. อรวรรณ อรรถจรูญ หวัหน้าส านักปลัด อบต. คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140105

๘๕ น.ส. อรัญญา สุวรรณผ่อง หวัหน้าส านักปลัด อบต. หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 6140305

๘๖ น.ส. ศุจิรัตน์ โสภณ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 5560701

๘๗ นาง สุมล สมบูรณ์ปรีชากลุ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. พังงา พังงา พังงา 2820101



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท.

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๔๗ รุ่นที ่๔๗ ระหว่างวันที ่๑๘ พฤษภาคม - ๑๒ มถุินานย ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๘๘ น.ส. ภัทรวดี ฟังเสนาะ หวัหน้าส านักปลัด อบต. บ้านไร่ บางกระทุม่ พิษณุโลก 6650507

๘๙ นาย เสมอ จัดพล หวัหน้าส านักปลัด อบต. ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี 6760609

๙๐ จ.อ. ไกรสร วิชาคูณ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ท่าพล เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 5670103

๙๑ น.ส. จารุนีย์ ทองดี หวัหน้าส านักปลัด อบต. บ้านโตก เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670114

๙๒ จ.อ. สมพร วงษ์บัว หวัหน้าส านักปลัด อบต. สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670516

๙๓ นาง สุรัสวดี ม่วงน้อย หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. เฉลียงทอง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 5670705

๙๔ นาง นิดา วินาวงศ์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 6540206

๙๕ นาย อนุรักษ์ รูปสม หวัหน้าส านักปลัด อบต. แม่ยม แพร่ แพร่ 6540116

๙๖ นาง จิตประสงค์ สามัตถิยะ หวัหน้าส านักปลัด อบต. กุดไส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม 6440406

๙๗ น.ส. ธาดารัตน์ ละเอียด หวัหน้าส านักปลัด อบต. ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 6441005

๙๘ น.ส. สุระวรรณ จันทร์สุวรรณ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 6440811

๙๙ นาง อภิชญา นามวิเศษ หวัหน้าส านักปลัด ทต. หัวดง นาดูน มหาสารคาม 5441002

๑๐๐ นาง วัชรี วงชารี หวัหน้าส านักปลัด อบต. เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 6490306

๑๐๑ นาง จามลี กาศรี หวัหน้าส านักปลัด อบต. พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร 6350610

๑๐๒ นาย พงษ์เทพ สุริยะศรี หวัหน้าส านักปลัด อบต. แคนน้อย ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 6350407

๑๐๓ นาง นิตยา ศรีวิทัศน์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2950101

๑๐๔ น.ส. สิริรัตน์ ศรีโล หวัหน้าส านักปลัด อบต. บาละ กาบัง ยะลา 6950701

๑๐๕ นาย ชูศักด์ิ ยันตะษุศย์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 6450715

๑๐๖ นาย นายสหวมิล บูรณา หวัหน้าส านักปลัด อบต. ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 6451013

๑๐๗ น.ส. นิ่มนวล อารีสนั่น หวัหน้าส านักปลัด อบต. บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450510

๑๐๘ นาง เนาวรัตน์ เหลืองเจริญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 5450404

๑๐๙ นาง บุญเพ็ญ มูลมณี นักบริหารงานทั่วไป ทต. โนนตาล ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 5450104

๑๑๐ น.ส. ผกามาศ ศรีซ้ง หวัหน้าส านักปลัด อบต. อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451410

๑๑๑ นาง สุธาสินี โทรัตน์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป อบต. ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 6451013

๑๑๒ น.ส. เยาวเรศ สวัสดีมงคล หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน อบต. น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง 6210702

๑๑๓ น.ส. รจรินทร์ สิงห์โต หวัหน้าส านักปลัด อบต. คลองปูน แกลง ระยอง 6210311

๑๑๔ นาง จารุวรรณ งุ่ยเจริญ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ส่ีหมื่น ด าเนินสะดวก ราชบุรี 6700413

๑๑๕ น.ส. นันท์นภัส ศิริบุญขจร หวัหน้าส านักปลัด อบต. ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบุรี 6700303

๑๑๖ น.ส. รัฐนารถ พิธุพันธ์ หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 6700512
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รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๔๗ รุ่นที ่๔๗ ระหว่างวันที ่๑๘ พฤษภาคม - ๑๒ มถุินานย ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑๑๗ นาง ฉัททนา หล่อประเสริฐ หวัหน้าส านักปลัด อบต. มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 6160614

๑๑๘ นาง พรศรี ดวงจันทร์ หวัหน้าส านักปลัด ทต. ป่าตาล ลพบุรี ลพบุรี 5160121

๑๑๙ นาง สีไพร วงศ์พรหม หวัหน้าส านักปลัด อบต. กุดตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี 6161001

๑๒๐ นาง จารุณี โพธาชัย นักบริหารงานทั่วไป ทต. ล้อมแรด เถิน ล าปาง 5520802

๑๒๑ น.ส. ณัฐกานต์ เกิดผล หวัหน้าส านักปลัด อบต. แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง 6520604

๑๒๒ น.ส. ดารุณี บุญส่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ล้อมแรด เถิน ล าปาง 5520802

๑๒๓ นาง พัชรินทร์ เคนไชยวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน 5510202

๑๒๔ นาย สุรศักด์ิ กัณทาซาว หวัหน้าส านักปลัด ทต. ทา่เชียงทอง ล าพูน ล าพูน 5510114

๑๒๕ นาย เกรียงศักด์ิ นามยา หวัหน้าส านักปลัด อบต. อาฮี ท่าล่ี เลย 6420806

๑๒๖ จ.อ. ชัยนัส อ่วมจันทะ นักบริหารงานทั่วไป อบต. เมือง เลย เลย 6420110

๑๒๗ นาง ณัฐาพร วงศ์ศิลป์ชัย หวัหน้าส านักปลัด อบต. โคกขมิ้น วังสะพุง เลย 6420908

๑๒๘ นาง ภัทรวรรณ ค าบุรี หวัหน้าส านักปลัด อบต. น้ าสวย เลย เลย 6420109

๑๒๙ น.ส. มนฤดี กิริซี หวัหน้าส านักปลัด อบต. หนองง้ิว วังสะพุง เลย 6420911

๑๓๐ น.ส. กานต์พชิชา บุญบงค์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101

๑๓๑ นาย ธนภัทร ศรีชารัตน์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 5332101

๑๓๒ นาง นงลักษณ์ เสียงดี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2330101

๑๓๓ น.ส. ลักสมี พันธ์ภักดี หวัหน้าส านักปลัด อบต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 6330602

๑๓๔ น.ส. วาณี โพนยาง หวัหน้าส านักปลัด อบต. สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331402

๑๓๕ นาง วิไลวรรณ ทองละมุล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ปรางค์กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 5330701

๑๓๖ นาย สุวิทย์ ศิริวทิย์ปรีชา หวัหน้าส านักปลัด ทต. ส่องดาวหนองแดง ส่องดาว สกลนคร 5471303

๑๓๗ นาง อมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 6471217

๑๓๘ น.ส. จันทราพร จริยานุกูล หวัหน้าส านักปลัด อบต. พิจิตร นาหม่อม สงขลา 6901203

๑๓๙ นาย ไชยยศ เหมรัตน์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 6901201

๑๔๐ น.ส. ดารารัตน์ ชนะชัย นักบริหารงานทั่วไป อบต. กระดังงา สทิงพระ สงขลา 6900209

๑๔๑ น.ส. นภาพร เจริญกุล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทต. จะนะ จะนะ สงขลา 5900302

๑๔๒ น.ส. ศิริกาญจน์ โรจน์รวีกร หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. จะนะ จะนะ สงขลา 5900302

๑๔๓ นาย สงกรานต์ สุวรรณมณี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สงขลา สงขลา สงขลา 2900101

๑๔๔ นาย อิสมาแอ นิสัน หวัหน้าส านักปลัด ทต. เทพา เทพา สงขลา 5900501

๑๔๕ นาย ณรงค์ จุ้ยเส็ง หัวหน้ากองวชิาการและแผนงาน ทต. บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 5750202
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รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๔๗ รุ่นที ่๔๗ ระหว่างวันที ่๑๘ พฤษภาคม - ๑๒ มถุินานย ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑๔๖ น.ส. มาลี ปานลบ นักบริหารงานทั่วไป อบต. หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 6740307

๑๔๗ นาง กัญชนก เพยีดจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองทับจนัทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 6270612

๑๔๘ น.ส. ธีรารัตน์ จิตร์สง่า หวัหน้าส านักปลัด ทต. ศาลาล าดวน สระแก้ว สระแก้ว 5270104

๑๔๙ นาย ปัณณทัต อรัญโชติ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 6270306

๑๕๐ น.ส. สิริรัตน์ พิจารณา หวัหน้าส านักปลัด อบต. คลองน้ าใส อรัญประเทศ สระแก้ว 6270606

๑๕๑ น.ส. บัณฑิตา ธงรัตนะ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. หนองหมู วิหารแดง สระบุรี 5190402

๑๕๒ นาง วรัญญา แจ่มใส หวัหน้าส านักปลัด อบต. ช้างไทยงาม เสาไห้ สระบุรี 6191007

๑๕๓ น.ส. วาทินี สิวานนท์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ช าผักแพว แก่งคอย สระบุรี 6190205

๑๕๔ น.ส. สุรี นาคินทร์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. เริงราง เสาไห้ สระบุรี 6191010

๑๕๕ นาง นุชนารถ ขันต๊ะ หวัหน้าส านักปลัด อบต. สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 6170206

๑๕๖ น.ส. พัสวนันท์ ปักกาโต หวัหน้าส านักปลัด ทต. กงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย 5640401

๑๕๗ นาง กัญญ์ณิษา สีกันธนานนท์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. บ้านกุ่ม สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720715

๑๕๘ นาง นวลจันทร์ น้ าจันทร์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ปากน้ า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720206

๑๕๙ นาง นัทธมน รอตศิริ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720208

๑๖๐ นาง เนตรทราย รอดพิทีภช์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101

๑๖๑ นาง ปัทมา ก าลังเสือ หัวหน้ากองวชิาการและแผนงาน ทต. โพธิพ์ระยา สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5720104

๑๖๒ น.ส. พรสวรรค์ ดีสุขแสง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2720101

๑๖๓ น.ส. อุษา พทิกัษพ์เิศษ หวัหน้าส านักปลัด ทต. โพธิพ์ระยา สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5720104

๑๖๔ น.ส. จันทิมา รักบ ารุง หวัหน้าส านักปลัด อบต. ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840607

๑๖๕ นาง ป้อมเพชร มณีประวติั นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองน้อย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 6840107

๑๖๖ นาย อรชล เมืองดี หวัหน้าส านักปลัด ทต. พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 5840601

๑๖๗ นาย เอกสิทธิ์ หงษ์ทอง หวัหน้าส านักปลัด อบต. สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 6841608

๑๖๘ นาย ครองธนัฐ พันไผ่ หวัหน้าส านักปลัด อบต. คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ 6320602

๑๖๙ นาง ธารารัตน์ สมชอบ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 6321503

๑๗๐ น.ส. นงเยาว์ แปงเสน หวัหน้าส านักปลัด อบต. หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ 6320520

๑๗๑ น.ส. บังอร บุญเนือง หวัหน้าส านักปลัด อบต. โชกเหนือ ล าดวน สุรินทร์ 6321103

๑๗๒ นาย ปรีชา ศรีนาคา หวัหน้าส านักปลัด อบต. ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 6320604

๑๗๓ นาย วิโรจน์ ดีจริง หวัหน้าส านักปลัด อบต. ต้ังใจ สุรินทร์ สุรินทร์ 6320111

๑๗๔ จ.อ. ชัยวัฒน์ รัตนากร หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 5430701



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท.

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๔๗ รุ่นที ่๔๗ ระหว่างวันที ่๑๘ พฤษภาคม - ๑๒ มถุินานย ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑๗๕ น.ส. นิตยา รัตนมงคล นักบริหารงานทั่วไป อบต. โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 6430204

๑๗๖ น.ส. นิศารัตน์ หล้าดอน นักบริหารงานทั่วไป ทต. ปะโค หนองคาย หนองคาย 5430109

๑๗๗ พ.จ.อ. ไพบูลย์ จูมพิลา นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองสองห้อง หนองคาย หนองคาย 5430104

๑๗๘ จ.อ. ยศพล สัจจทองคี นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองสองห้อง หนองคาย หนองคาย 5430104

๑๗๙ นาง สุพัตตรา อ าภวา หวัหน้าส านักปลัด อบต. โพนสว่าง หนองคาย หนองคาย 6430116

๑๘๐ นาย ณัฐดนัย บัวนาค หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. นากลาง นากลาง หนองบวัล าภู 5390202

๑๘๑ นาย วณาวุฒิ ด้วงหอม หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. นาค าไฮ หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู 5390103

๑๘๒ นาง พัทธ์ธีรา ธีรธนกุลไพศาล หวัหน้าส านักปลัด อบต. ยางช้าย โพธิท์อง อ่างทอง 6150410

๑๘๓ นาย วิชยชนม์ ชาลีชล หวัหน้าส านักปลัด อบต. คึมใหญ่ อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370110

๑๘๔ นาย ศักด์ิสิทธิ์ จันทะหงษ์ หวัหน้าส านักปลัด ทต. พระเหลา พนา อ านาจเจริญ 5370402

๑๘๕ นาย อธิภัทร วรรณโสภา หวัหน้าส านักปลัด อบต. ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 6370307

๑๘๖ น.ส. กนกกาญจน์ ศรีศกุน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทน. อุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี 3410102

๑๘๗ นาง กาญจนา ทันตาหะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 5410601

๑๘๘ น.ส. เกณิกา เสือเสนา หวัหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 6410702

๑๘๙ น.ส. ถกลสุข วัจนสุนทร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 5410603

๑๙๐ นาย ยุทธศาสตร์ กระพีสั้ตย์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 5410203

๑๙๑ น.ส. ยุพาพร ส าแดงชัย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 5410203

๑๙๒ นาง ราตรี ชูเรือง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 5410901

๑๙๓ น.ส. ลักษมี เบิกสีใส หวัหน้างานธรุการ ทต. บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 5410601

๑๙๔ น.ส. สุภาวดี สังโวลี หวัหน้าส านักปลัด อบต. ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 6410907

๑๙๕ น.ส. อรวรรณ โพยนอก นักบริหารงานทั่วไป อบต. ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 6412103

๑๙๖ พนัจา่อากาศเอก วรยุทธ หาคูณ หวัหน้าส านักปลัด อบต. บ้านเส้ียว ฟากท่า อุตรดิตถ์ 6530503

๑๙๗ จ.อ. สุภคมภ์ ละลี หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ 5530803

๑๙๘ นาง สุวณี ปฏิพัทธไ์พบูลย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 5530701

๑๙๙ น.ส. อรอุมา บุญรังษี หวัหน้าส านักปลัด อบต. หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ 6530310

๒๐๐ นาย ฐิติวิชญ์ ภักดี หวัหน้าส านักปลัด อบต. หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 6610406

๒๐๑ นาง นวลจันทร์ แสนโสม หวัหน้าส านักปลัด อบต. ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341409

๒๐๒ จ.อ. บรรจง ปะตะสังค์ หวัหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 6340306

๒๐๓ พ.จ.ท. ประจิตร ทองใบ หวัหน้าส านักปลัด อบต. บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 6341008



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท.

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร นักบริหารงานทัว่ไป รหัสหลักสูตร ๓๐๙๐๔๗ รุ่นที ่๔๗ ระหว่างวันที ่๑๘ พฤษภาคม - ๑๒ มถุินานย ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๒๐๔ น.ส. พัทธนันท์ เทือกทา หวัหน้าส านักปลัด อบต. ข้าวปุน้ กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี 6341206

๒๐๕ นาง เพ็ญพร เปล่ียนกลาง หวัหน้าส านักปลัด อบต. ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341403

๒๐๖ นาย ภาพิสันต์ สาระค า หวัหน้าส านักปลัด อบต. นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 6340209

๒๐๗ ส.อ. วุฒิชัย ประทุมวัน หวัหน้าส านักปลัด อบต. ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 6340408

๒๐๘ น.ส. อรอน อยู่สุข หวัหน้าส านักปลัด อบต. โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 6341412

๒๐๙ นาย อัทชัย นิตยารส หวัหน้าส านักปลัด อบต. กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 6340706

๒๑๐ นาง ไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 5341401



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว ๗.๐๐ –  ๙.๐๐ น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –   
                    วันศุกร ์
                ๔) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร –  วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกฬีาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    ๔.๑ กระเป๋าเอกสาร    ๑   ใบ 
    ๔.๒ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
    ๔.๓ เนคไท 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ         
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          ส าหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร –  รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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