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

๑ น.ส. สุภาพร อินทบุตร นักพัฒนาชุมชน อบต. แก่งเส้ียน กาญจนบุรี กาญจนบุรี 6710109

๒ น.ส. ดุษยา ขจรโมทย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์ 6461503

๓ นาย นิยมเดช ภูประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน อบต. นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 6460710

๔ น.ส. ภทัราภรณ์ จิตรเพียร นักพัฒนาชุมชน ทต. ภูดิน กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460107

๕ นาย ธนกฤต เก่งเขตวทิย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 6620408

๖ นาง กนกพร นาเมืองจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ทต. พระลับ ขอนแก่น ขอนแก่น 5400112

๗ น.ส. จิราภัค ไอยะ นักพัฒนาชุมชน ทต. ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 5401002

๘ นาย ยุทธนาย มันตภาณีวฒัน์ นักพัฒนาชุมชน อบต. นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401706

๙ นาย สุริยันต์ สุระมาตย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. กุดเพยีขอม ชนบท ขอนแก่น 6401805

๑๐ น.ส. แทนขวัญ พันธสี นักพัฒนาชุมชน ทต. ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 5220702

๑๑ น.ส. ชลดา กล  าดี นักพัฒนาชุมชน อบต. เกาะไร่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 6240508

๑๒ น.ส. ปิยะวดี ทศภักด์ิ นักพัฒนาชุมชน อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 6240309

๑๓ น.ส. พรรณนภา เผ่าถนอม นักพัฒนาชุมชน อบต. คลองหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240109

๑๔ นาง ดารุณี บุญสินไทย นักพัฒนาชุมชน อบต. ส านักบก ชลบุรี ชลบุรี 6200115

๑๕ นาง อารีย์ ขาวชูศรี นักพัฒนาชุมชน ทม. บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 4200201

๑๖ น.ส. กีรติ ร่วมสุภาพ นักพัฒนาชุมชน อบต. บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 6360405

๑๗ นาง ขนิษฐา ค ารังศรี นักพัฒนาชุมชน ทต. ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 5360104

๑๘ นาง จริญญา โชคบัณฑิต นักพัฒนาชุมชน ทต. บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ 5361106

๑๙ น.ส. ประยงค์ ทวีทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 6360804

๒๐ นาง ภณิดา เนตรใจบญุ นักพัฒนาชุมชน อบต. หาดพนัไกร เมืองชุมพร ชุมพร 6860120

๒๑ น.ส. ทับทิม สุริยาส่องไพร นักพัฒนาชุมชน อบต. บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 6501605

๒๒ น.ส. ทัศนีย์ บุญสข นักพัฒนาชุมชน อบต. ก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 6500610

๒๓ นาย นิรันดร์ กันทะวงค์ นักพัฒนาชุมชน อบต. แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 6502501

๒๔ น.ส. ปวีณา ทองงาม นักพัฒนาชุมชน อบต. สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่ 6501007

๒๕ นาง วิจิตรี ดวงปันสิงห์ นักพัฒนาชุมชน ทต. งาย เชียงดาว เชียงใหม่ 5500402

๒๖ น.ส. เนตรนภา ช่วยขาว นักพัฒนาชุมชน อบต. นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง 6920110

๒๗ นาง พัชรดา หุน้ย่อง นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุง่ต่อ ห้วยยอด ตรัง 6920608

๒๘ น.ส. มณฑ์ลภสั มากขาว นักพัฒนาชุมชน อบต. ควนปริง ตรัง ตรัง 6920108

๒๙ นาง รุ่งทิวา ปันเถิน นักพัฒนาชุมชน อบต. พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 6630610

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รหสัหลักสูตร ๓๔๙๐๐๘ รุน่ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๕ มิถุนานย ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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๓๐ น.ส. ศิริธร แสงราช นักพัฒนาชุมชน ทน. แม่สอด แม่สอด ตาก 3630601

๓๑ ส.อ. เกียรติศักด์ิ หาญวิสัย นักพัฒนาชุมชน อบต. นาหนิลาด ปากพลี นครนายก 6260206

๓๒ นาย มานิตย์ วรวงศ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ดอนยอ นครนายก นครนายก 6260110

๓๓ น.ส. จินตนา โคกเกษม นักพัฒนาชุมชน อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 6300208

๓๔ นาง ธนาทิพ เมืองกลาง นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา 6302804

๓๕ นาง ประทมุมา ชมภูพงค์ นักพัฒนาชุมชน อบต. สีดา สีดา นครราชสีมา 6303102

๓๖ นาง รัตนา ยอดมงคล นักพัฒนาชุมชน อบต. โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 6301709

๓๗ น.ส. เรณู สนนอก นักพัฒนาชุมชน อบต. โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา 6303103

๓๘ จ.อ. วิชาญ ปัดกอง นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุง่สว่าง ประทาย นครราชสีมา 6301304

๓๙ น.ส. ศิริวรรณ เกษาวงศ์ นักพัฒนาชุมชน ทต. ปรุใหญ่ นครราชสีมา นครราชสีมา 5300109

๔๐ นาง มยุรี มีชัย นักพัฒนาชุมชน ทน. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3800102

๔๑ นาง วรรณวมิล กูลระวัง นักพัฒนาชุมชน อบต. กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช 6802101

๔๒ นาง ศุภจิรา จริตงาม นักพัฒนาชุมชน อบต. บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 6801701

๔๓ น.ส. ภัณฑิลา สว่างยิ ง นักพัฒนาชุมชน อบต. วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 6600909

๔๔ น.ส. ศิริธญัพมิล เอี ยมแสวง นักพัฒนาชุมชน ทต. ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 5600801

๔๕ นาง สุนิสา ม่วงสิมมา นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุง่ทอง หนองบัว นครสวรรค์ 6600406

๔๖ น.ส. นพรัตน์ ม่วงปัน้ นักพัฒนาชุมชน อบจ. นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี 2120101

๔๗ น.ส. เนาวรัตน์ ชูแตง นักพัฒนาชุมชน อบจ. นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี 2120101

๔๘ นาย ธเนศพล คงวบิูลสมจติต์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองแดง แม่จริม น่าน 6550204

๔๙ นาย ชัยพร เครืองรัมย์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 6311505

๕๐ น.ส. สายฝน คงหาดงาม นักพัฒนาชุมชน อบต. พระครู บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310109

๕๑ นาย คมศักด์ิ จ าปาศรี นักพัฒนาชุมชน อบต. กระแชง สามโคก ปทุมธานี 6130703

๕๒ น.ส. ชณัฐฎา นามทอง นักพัฒนาชุมชน ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 3130301

๕๓ น.ส. ชนากานต์ นิลนาม นักพัฒนาชุมชน ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 3130301

๕๔ น.ส. วิไลวรรณ พ่วงทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 6770703

๕๕ น.ส. พรทิพย์ นีสกุล นักพัฒนาชุมชน อบต. บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 6250606

๕๖ นาง เฉลิมวรรษ์ ขุระสะ นักพัฒนาชุมชน อบต. ห้วยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร 6660408

๕๗ นาง ชนกานต์ แก้วก าพล นักพัฒนาชุมชน อบต. ไผ่ขวาง พิจิตร พิจิตร 6660116

๕๘ นาง ดวงพร มัชฌิมา นักพัฒนาชุมชน ทต. ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 5660301
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๕๙ น.ส. ปิยะพร ภูศรีเทศ นักพัฒนาชุมชน อบต. วงฆอ้ง พรหมพิราม พิษณุโลก 6650604

๖๐ นาง พรศิริ ตันเต นักพัฒนาชุมชน อบต. นครชุม นครไทย พิษณุโลก 6650206

๖๑ นาง ไพบูรณ์ พรมแก้ว นักพัฒนาชุมชน อบต. เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6671102

๖๒ ส.อ. ภราดร เผื อนงูเหลือม นักพัฒนาชุมชน อบต. บา้นหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670309

๖๓ นาง วรรณฤดี ทาไกร นักพัฒนาชุมชน ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 4670501

๖๔ น.ส. วราภรณ์ พนัธน์ายม นักพัฒนาชุมชน อบต. นายม เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670112

๖๕ นาย สัมพันธ์ อยู่เกียม นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ 6671105

๖๖ น.ส. สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 6670209

๖๗ นาง นภัสสร บุญมี นักพัฒนาชุมชน อบต. คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 6440411

๖๘ น.ส. ปณิตา ประทิบอาราม นักพัฒนาชุมชน อบต. ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 6440914

๖๙ นาง ลาวรรณ์ รินรุด นักพัฒนาชุมชน อบต. ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 6440811

๗๐ นาย วีระพงษ์ ค าทอน นักพัฒนาชุมชน อบต. เขวา มหาสารคาม มหาสารคาม 6440114

๗๑ น.ส. จุฬาวรรณ โคตรลือชัย นักพัฒนาชุมชน อบต. ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร 6490506

๗๒ นาง อัญชนา กุลบุตร นักพัฒนาชุมชน อบต. ค าบก ค าชะอี มุกดาหาร 6490507

๗๓ น.ส. ภคพร บุญประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน อบต. ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 6350609

๗๔ นาย สมถวิล โคตรสมบติั นักพัฒนาชุมชน อบต. คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 6350604

๗๕ นาย ชัชวาลย์ มัฆวิน นักพัฒนาชุมชน ทต. เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 5451801

๗๖ นาง บุญยานุช ค าอาจ นักพัฒนาชุมชน อบต. ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450309

๗๗ นาย สุขสันต์ พันละออง นักพัฒนาชุมชน อบต. นิคมพฒันา นิคมพัฒนา ระยอง 6210804

๗๘ ส.อ. โสฬส กลิ นโอชา นักพัฒนาชุมชน อบต. ละหาร ปลวกแดง ระยอง 6210607

๗๙ น.ส. ญาณิพชัญ์ เมฆวิลัย นักพัฒนาชุมชน อบต. แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 6160702

๘๐ น.ส. ดวงพร บญุนารักษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หว้ยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 6160211

๘๑ น.ส. สุณี เจริญสลุง นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 6160205

๘๒ นาย นิคม เรืองศิลป์ นักพัฒนาชุมชน ทต. แม่ทะ แม่ทะ ล าปาง 5521003

๘๓ น.ส. ณัฐทชา ค ามา นักพัฒนาชุมชน อบต. โคกขมิ้น วังสะพุง เลย 6420908

๘๔ น.ส. พานิช โสประดิษฐ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองบัว ภูเรือ เลย 6420706

๘๕ ส.อ. วินัย นาคพันธ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ทุง่ใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 6330409

๘๖ น.ส. ฑิฆมัพร อ้วนอินทร์ นักพัฒนาชุมชน ทต. หนองลาด สกลนคร สกลนคร 5470103

๘๗ น.ส. นงเยาว์ แสนวงษา นักพัฒนาชุมชน ทต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 5471501



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

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม 

หลักสูตร พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รหสัหลักสูตร ๓๔๙๐๐๘ รุน่ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๕ มิถุนานย ๒๕๕๘

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๘๘ น.ส. แววใจ เสนามนตรี นักพัฒนาชุมชน ทต. ฮางโฮง สกลนคร สกลนคร 5470110

๘๙ นาง ปาณิศรา สินยัง นักพัฒนาชุมชน ทม. คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 4901103

๙๐ นาย กีรติ จันดาวรรณ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 6110407

๙๑ ส.อ. จรินทร์ นิ มข า นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307

๙๒ นาง นงนุช วรชื น นักพัฒนาชุมชน ทต. บางปู สมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110105

๙๓ นาย ยศภัทธ นิ มกรมทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 6270702

๙๔ น.ส. นิตยา บุษปฤกษ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. หนองแขม หนองแค สระบุรี 6190310

๙๕ นาง ศรีวรรณ ภักดี นักพัฒนาชุมชน ทต. สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 5191002

๙๖ นาย จารึก ถาพร นักพัฒนาชุมชน อบต. พนม พนม สุราษฎร์ธานี 6841005

๙๗ นาย ณรรษพล สิทธิกูล นักพัฒนาชุมชน ทต. พนม พนม สุราษฎร์ธานี 5841001

๙๘ น.ส. สุเรืองรอง อ้อมเขต นักพัฒนาชุมชน อบต. ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320913

๙๙ ส.อ. ธราธิป ประทุมตรี นักพัฒนาชุมชน อบต. นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 6390409

๑๐๐ น.ส. เรณู นิลประวทิย์ นักพัฒนาชุมชน ทม. อ่างทอง อ่างทอง อ่างทอง 4150102

๑๐๑ นาย ธนภัทร ใจตรง นักพัฒนาชุมชน อบต. สร้างนกทา อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370117

๑๐๒ นาง วิภารัตน์ ขุนจ านงค์ นักพัฒนาชุมชน อบต. เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ 6530402

๑๐๓ นาย ยุทธพงษ์ ศรีสรรพ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 6610408

๑๐๔ นาย จ านง อังคุระษี นักพัฒนาชุมชน อบจ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101

๑๐๕ นาย ชินวร เกื้อทาน นักพัฒนาชุมชน อบต. พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 6340806

๑๐๖ น.ส. ปยิะวรรณ อินธิชิต นักพัฒนาชุมชน อบต. สองคอน โพธิไ์ทร อุบลราชธานี 6342103

๑๐๗ นาย ภานุสิทธิ์ ประทมุทอง นักพัฒนาชุมชน อบต. ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 6341909

๑๐๘ น.ส. วชัราภรณ์ ธรรมดวง นักพัฒนาชุมชน อบต. ไพบูลย์ น้ าขุ่น อุบลราชธานี 6343304



 
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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