
ล าดบั ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหัส อปท.
1 นาง กิ่งดาว อ่อนจันทร์ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. นาปัง ภูเพียง น่าน 6551405
2 นาย คิน เหมยแก้ว เจา้หน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ ทต. ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย 5571103
3 นาย จักรพงษ์ เถาว์ชาลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460511
4 นาย จารุบุตร สวัสดิกิจจานนท์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ห้วยส าราญ กระสัง บุรีรัมย์ 6310311
5 น.ส. จ าเนียน อินสา หวัหน้าส านักปลัด อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 6530905
6 น.ส. จิราพร เค่ียมการ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 6920412
7 น.ส. จีระพร เปีย่มบริบูรณ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสีมา 6302109
8 นาง ฐิติรัตน์ กล่ินสุคนธ์ เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล ทต. หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 5370303
9 นาย ณัฐชาต นามวงค์กา นักพัฒนาชุมชน อบต. นาจักร เมืองแพร่ แพร่ 6540114
10 นาย ท านุ ประพาศพงษ์ ผู้ช่วยเจา้พนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440112
11 นาย ธเนศ ศิริกมลนันท์ นายช่างไฟฟ้า อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 6530905
12 นาย ธีร์ธวัช บรรจงปรุ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต. หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสีมา 6302109
13 นาง นภสร สุขใส เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ห้วยส าราญ กระสัง บุรีรัมย์ 6310311
14 น.ส. นภัสสรณ์ จันทร์ซ้าย นักพัฒนาชุมชน อบต. บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6451114
15 น.ส. บังอร เชี่ยวการ เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330106
16 น.ส. บุษยา คินาพิศ เจ้าหน้าทีธุ่รการ ทต. วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 5430110
17 นาย ปฏิพัทธ์ ลิมสกุล เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล อบต. กาบัง กาบัง ยะลา 6950702
18 นาย ปณิธาน ปญัญาจริวัฒน์ วิศวกรโยธา อบต. นบปริง เมืองพังงา พังงา 6820105
19 นาย ปรมินทร์ รจนัย นักวิชาการพัสดุ อบต. ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330106
20 น.ส. ปัทมา เวียงทอง เจ้าหน้าทีธุ่รการ ทต. โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น 5402002
21 นาย พงศกร แก้วอุดม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 6461703
22 น.ส. พจมาลย์ นาคะ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 5180402
23 น.ส. พรทิพย์ นาอ้อม เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 6301510
24 น.ส. พัชนี อุดมพร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ทต. หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 5450402
25 น.ส. พัชราวรรณ หนองหงอก ผู้ช่วยเจ้าหนา้ทีบ่นัทกึข้อมูล อบต. ค าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 6321701
26 นาง พัชรีภรณ์ ไชยยา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดอยงาม พาน เชียงราย 6570503
27 จ.อ. พัฒนา วิชัยยา เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. นาปัง ภูเพียง น่าน 6551405
28 นาย พิทักษ์ สุวคันธ์ นายกเทศมนตรี ทต. นาวง ห้วยยอด ตรัง 5920601
29 นาย พินิจ ทองใบ นายช่างโยธา อบต. ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330106
30 น.ส. พิมพ์อักษิกา แสงจันทร์ นักวชิาการประชาสัมพันธ์ ทม. หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 4670301
31 นาย พิสันต์ ล าเพยพล หวัหน้าส านักปลัด อบต. เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 6411903
32 พ.จ.อ. ไพบูลย์ มั่นรักคง เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 6332201

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน  ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่25 - 29 พฤษภาคม 2558

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็ปไซตด์ว้ย Joomla รุ่นที ่21
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33 น.ส. ภัสนิภา ดวงขุนลา เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 6120604
34 นาย ภาณุ พรมมาวัน เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล อบต. โพนสูง ด่านซ้าย เลย 6420509
35 นาง มณีวรรณ เหมือนมาตย์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป อบต. บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330310
36 น.ส. มธุรส พุม่พวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 6440614
37 นาง มัณฑิรา จันทร์กรี นักวชิาการประชาสัมพันธ์ อบต. บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 6530116
38 นาย เมธี สายสุด นายช่างไฟฟ้า ทต. น้ าปลีก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 5370103
39 น.ส. ยุพิน จันทร์กุบ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ทุง่ขมิ้น นาหม่อม สงขลา 6901204
40 นาง รัฐชา ศิริผล บุคลากร อบต. กระเทียม สังขะ สุรินทร์ 6321003
41 น.ส. รุ่งลาวัลย์ สุขใจ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป อบต. โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 6390410
42 นาย วัชรินทร์ วัฒนะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต. นาวง ห้วยยอด ตรัง 5920601
43 นาย วิชาญ สายบุบผา เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 6332006
44 น.ส. วิรยา สาระวะดี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองผักแวน่ ท่าหลวง ลพบุรี 6160705
45 น.ส. วิลาวัลย์ วรรณทะเสน หวัหน้าส านักปลัด อบต. เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 6390406
46 นาง วีระวรรณ ดีเดิม เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป อบต. ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 6301312
47 นาย วุฒิศักด์ิ จ าปาชน เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น 5402002
48 นาง ศวรรยา จันทร์วิเศษ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป ทต. นาโพธิ์พฒันา สวี ชุมพร 5860703
49 นาย สถิต สกูลหรัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่ขมิ้น นาหม่อม สงขลา 6901204
50 นาย สนธยา จันทสี หวัหนา้ส่วนการศึกษา อบต. เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 6390406
51 นาย สมหวัง รักลีน เลขานุการสภาเทศบาล ทต. หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 5571302
52 นาย สิทธิพร กล่ินฟุง้ พนักงานจ้าง ทต. สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 5180402
53 น.ส. สุจิตรา น้ าทรง อบต. เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 6620411
54 นาง สุพิชญา ยะใหม่วงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 6530905
55 นาง สุรีพร วงษค์ าจนัทร์ เจา้หน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ ทต. ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 5470603
56 น.ส. อตินาฎร์ นาคสิงหท์อง เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330106
57 น.ส. อนิสา อ้วนศรี เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล ทต. ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 5160121
58 น.ส. อรรถยา นรินทร์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 5430110
59 น.ส. อรุณรัตน์ ค ามีภักดี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 5450402
60 นาย อัครินทร์ พันธ์งาม เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. น้ าเกล้ียง น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ 6331505



 
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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