
ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหสั อปท.

1 น.ส. สุภาพร นาวารัตน์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 6810806

2 น.ส. จงกล สัตยกาญจน์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ด่านแมแ่ฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 6710403

3 นาย ชัชวาลย์ นิยมชื่น นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 6710612

4 นาย ชาตรี พิริยะเมธี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี 6710308

5 น.ส. วลีกาญจน์ แกมแก้ว นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. พระแท่นล าพระยา ท่ามะกา กาญจนบุรี 5710520

6 นาง เบญจพิตร ชยัแสง เอด็เวร์ิด เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 5460705

7 นาง วนิดา เทียบแก้ว นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ดอนด่ัง หนองสองห้อง ขอนแก่น 6401508

8 นาย วินัย เรืองศรี นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ทต. ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น 5402303

9 น.ส. ศิริตาภรณ์ เทยีมทะนงค์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 5401102

10 นาย อติโรจน์ มะณูดวงจนัทร์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ทุง่ชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 6401610

11 น.ส. กัลยกร เทียนดี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี 5220903

12 นาย ธราธร ช านาญย่อม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 6220311

13 น.ส. พัชรี กล่ินดี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. สามพีน่้อง แก่งหางแมว จันทบุรี 6220803

14 น.ส. สรัญญา เกิดลาภ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี 6220306

15 น.ส. อรชน ดอกสี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 6220801

16 น.ส. ขวัญลภา ยินดีสุข เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 5200620

17 พ.จ.อ. อุทิศ ชาติช านาญ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ พิเศษเมืองพัทยา เมืองพทัยา บางละมุง ชลบุรี 3200408

18 นาย ชานนท์ พวงทรัพย์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 6180609

19 น.ส. สมฤทัย พินประพัฒน์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท 5180501

20 นาง เกษสุดา จันทาทุม นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ 6361211

21 นาย นพดล พลธรรม เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 6360508

22 น.ส. ไปรยา เรืองเจริญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ 6361303

23 น.ส. มัณฑนา โคตรนาวัง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ 6361603

24 นาง วรรณวรปรัชญ์ นาไพบูลย์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ทุง่ทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 5360202

25 น.ส. สุจิฬา ม่วงเพชร เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360108

26 น.ส. สุดารัตน์ ฐานเจริญ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 5360106

27 น.ส. อมรรัตน์ ไหว้บุญส่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ทุง่พระ คอนสาร ชัยภูมิ 6361308

28 นาง จุฑารัตน์ อินทรัตน์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. นาโพธิ์ สวี ชุมพร 5860701

29 นาง กิริยา ชุ่มมงคล เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 6570113

30 น.ส. ธัญลักษณ์ ปันกิติ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 5570110

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธำนี
ระหว่ำงวันที ่26 กันยำยน - 21 ตลุำคม 2559

รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นที ่64



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหสั อปท.
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธำนี

ระหว่ำงวันที ่26 กันยำยน - 21 ตลุำคม 2559
รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นที ่64

31 นาง รัชฎาภรณ์ ยางยืน เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. จันจว้า แม่จัน เชียงราย 5570701

32 นาง สุนีรัตน์ มโนรา เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. บ้านต้า ขุนตาล เชียงราย 5571401

33 นาย ธนรัฐ ปันธนนันท์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 5501104

34 น.ส. พัชรินทร์ ตันประเสริฐ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 6500608

35 น.ส. ภาณิญนุช ธิสาร เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 6500612

36 น.ส. ศิริลักษณ์ มลิวัลย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 6501803

37 นาง สุวรรณศรี สิงห์หล้า เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 6500206

38 น.ส. สุพิชชา ลีลาเมธวัฒน์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บางเป้า กันตัง ตรัง 6920206

39 น.ส. กัญภร กระต่ายจันทร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด 6230113

40 น.ส. ณภษร เกตุหิรัญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. สะตอ เขาสมิง ตราด 6230309

41 น.ส. อาภา ประสิทธินาวา นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 6230114

42 น.ส. กนกวรรณ มีสันทัด เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทม. ตาก เมืองตาก ตาก 4630102

43 นาง โชติกา พวงสมบัติ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 6630803

44 นาง ธันฐภรณ์ เจริญโรจน์ธนัช นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 5630801

45 น.ส. พัสตร์รดา ดาแย้ม เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 6260114

46 น.ส. กนกอร ห้อยยี่ภู่ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 6730324

47 น.ส. พัชรียา นิสีดา นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม 4730603

48 น.ส. ช่อทิพย์ ศรีสุทัศน์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 6481006

49 น.ส. ภาวดี ฤทธิศร นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 2480101

50 นาย สันติพงศ์ ขวัญเอกพงษ์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. นาค า ศรีสงคราม นครพนม 5480804

51 จ.อ. สิทธิชัย บุตรบุรี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 6480306

52 นาง สุภาพร สุธรรม เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 6480202

53 นาง อรุณี เมามีจันทร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 6480510

54 นาย เอกณรงค์ อัตติยะ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 6480607

55 นาง ขนิษฐา วิจารณ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา 5301405

56 นาง ทองม้วน ใจเสง่ียม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองพลวง จักราช นครราชสีมา 6300608

57 นาง นุชรี ชั้นกลาง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300128

58 น.ส. ปนิดา แสนหล้า เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 6301109

59 น.ส. ภัทราวรรณ แพวขุนทด เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300812

60 นาย ศราวุธ ศิริก าเนิด เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 6300706



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหสั อปท.
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธำนี

ระหว่ำงวันที ่26 กันยำยน - 21 ตลุำคม 2559
รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นที ่64

61 นาง ศวีณา จริงสันเทียะ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ก าปัง โนนไทย นครราชสีมา 6300904

62 น.ส. สุนันทา หุน่กระโทก เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 6300209

63 ว่าทีร่.ต. อาวิภัช กุลดิษยฉตัร เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300816

64 น.ส. อ าไพ ระวังส าโรง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา 6300213

65 น.ส. ฐานวีร์ คุ่มเค่ียม เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช 6800707
66 น.ส. ณัฏฐพัชร รู้จ า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. ทุง่ใส สิชล นครศรีธรรมราช 5801406
67 นาย เดชา หุพาทิพย์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 6800411
68 นาย ธีรวุฒิ จุติโชติ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ก าแพงเซา เมอืงนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800110
69 น.ส. นิลวรรณ เมฆโซ่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช 6801204
70 นาง วิภา ชุติพานิชเทศก์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หว้ยถั่วเหนอื หนองบัว นครสวรรค์ 6600408

71 นาย เอกลักษณ์ จ านงค์ศาสตร์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 6600309

72 นาง กติติญากานต์ ดวงภักดีรัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. เมืองแฝก ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311010

73 นาย เกรียงกมล บุราสิทธิ์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ตลาดโพธิ์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311007

74 นาง จิรัชญา ทองคุณธนารัตน์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 6310310

75 น.ส. จุรีรัตน์ บุญชม เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310807

76 นาย ณัฏฐ์ นพเดชธนันวฒัน์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310119

77 นาง ณิชาภา สนโสม เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310106

78 นาย ธราพงษ์ จันทร์ศรี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. นิคม สตึก บุรีรัมย์ 6311102

79 น.ส. นารี ศรีสังข์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โคกล่าม ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311005

80 นาย บัณฑิต หลอดทอง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 6311506

81 น.ส. ปารณีย์ พุฒจันทึก เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 5311402

82 นาง เมธิชา วาระรัมย์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. พรส าราญ คูเมือง บุรีรัมย์ 6310207

83 นาย วสันต์ ภักดี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310811

84 นาง สมใจ ยิ่งยง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ 6310206

85 นาย สุวัฒน์ ประทุมเงิน เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 6310412

86 น.ส. แสงเดือน จากหงษา เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 3130301

87 นาย พงษ์ศักด์ิ วงษ์ศรี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 6250904

88 นาง สุภาวดี บัวศรี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 6250114

89 น.ส. กอบกุล จันทร์เศียร เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยธุยา 5140502

90 น.ส. นพวรรณ ก้อนน่วม เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. พระขาว บางบาล พระนครศรีอยธุยา 6140506



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหสั อปท.
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธำนี

ระหว่ำงวันที ่26 กันยำยน - 21 ตลุำคม 2559
รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นที ่64

91 น.ส. นันทิยา สายัณต์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยธุยา 6140304

92 น.ส. สิริรัตน์ ส ารวญ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยธุยา 6140308

93 น.ส. มัฐพร ทองดี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. หย่วน เชียงค า พะเยา 5560310

94 นาย จิรพัฒน์ ล่ันนุ้ย เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. กระโสม ตะกั่วทุง่ พังงา 6820405

95 นาง เบ็ญจมาศ นาคนิมิตร นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. เหมาะ กะปง พังงา 6820304

96 นาย สุธน ชุมนวล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 5820203

97 นาย ประธาน ชูอิฐ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองโสน สามง่าม พิจิตร 6660706

98 นาง ดวงเนตร ภูป่าน เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650116

99 นาย เรืองชัย สุขะหา เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 6650704

100 นาย อนันต์ ละวันนา นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650106

101 น.ส. ดารณี ขาวฉิม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 5760504

102 นาง กรรณิการ์ ไพรแก่น เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670315

103 นาย พิตรพิบูล อุ่นแก้ว นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 5670212

104 นาง วรรณรัตน์ การกิ่งไพร เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. น้ าร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670113

105 นาง สิริธัญ กองแก้ว เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 6670209

106 นาย สุทธิการณ์ เจริญพานิช เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 6670713

107 น.ส. สุริยาภรณ์ เทพธานี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 6670405

108 น.ส. จินตนา มาเป็ง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 6440914

109 นาย พีระกิต เทียมตรี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. พยคัฆภมูพิสัิย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 5440801

110 น.ส. จินดา สารค า นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ขนุแมล่านอ้ย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 6580502

111 นาง ธิดารัตน์ วิทยาธมนันท์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 6580206

112 นาย พัชรพงษ์ ศรีรอง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 6350112

113 นาย พินิจ ผอดข า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. น้ าค าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 5350107

114 น.ส. เพ็ญนภา จันเหลือง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. เชียงเพ็ง ป่าต้ิว ยโสธร 6350502

115 นาย พงศ์พัฒน์ เพชรรัตน์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3950102

116 นาง เกษร นนทะจนัทร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด 6450714

117 นาย พิศณุ เจียมสุข นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ อบต. บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 6850305

118 นาง ภิษฌา วรนันทรุจน์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. มะมุ กระบุรี ระนอง 6850407

119 น.ส. จารุวรรณ ข้อยุ่น นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 6210604

120 นาย สะอาด บุทธิจักร์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหสั อปท.
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธำนี

ระหว่ำงวันที ่26 กันยำยน - 21 ตลุำคม 2559
รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นที ่64

121 นาง รัตนาพร ชมดารา เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี 6700807

122 น.ส. ครองทรัพย์ วัชพืช นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 6160113

123 ส.อ. ชัยยะวัฒน์ รักษาเมือง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. ท่าโขลง ท่าวุง้ ลพบุรี 5160501

124 นาง นลินพรรณ กัจจายะนันท์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 6160901

125 น.ส. สุพรรษา เถราวัลย์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 6160408

126 น.ส. อาภากรณ์ ปราบพาลา นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทม. เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 4160103

127 นาย คมกฤต อ้นมี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. บ้านใหม่ วังเหนือ ล าปาง 5520701

128 น.ส. ศิรินทร กาวีเปิบ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. เวียงมอก เถิน ล าปาง 5520801

129 นาง ขนิษฐา วรรณแก้ว เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101

130 น.ส. จรรยา สลีวงค์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101

131 น.ส. ณัชปภา ยาวิละ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน 5510407

132 นาง พัฒนา กาญจนะ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ อบต. ทุง่หัวช้าง ทุง่หัวช้าง ล าพูน 6510502

133 น.ส. พิมพ์พรรณ ปญัญาตาวงค์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ทต. ทุง่หัวช้าง ทุง่หัวช้าง ล าพูน 5510501

134 นาย พีรวิชญ์ แสนหมืน่แกว้ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ อบต. เวยีงกานต์ บ้านโฮ่ง ล าพูน 6510303

135 น.ส. มาลัยวรรณ จันทร์ผง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101

136 นาย รัชนินทร์ เมืองใจ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ตะเคียนปม ทุง่หัวช้าง ล าพูน 6510503

137 นาย สันทนา ปันตอง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101

138 น.ส. จิราภรณ์ ศรีวิชา นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย 6420802

139 นาง ณคมิรินทร์ กล่ินจันทร์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. นาหอ ด่านซ้าย เลย 6420504

140 น.ส. ณัฐสุดา ง้าวชัย เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ศรีสองรัก ด่านซ้าย เลย 5420502

141 นาง พิมพ์ใจ สว่างพฤกษ์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. แสงภา นาแห้ว เลย 6420605

142 น.ส. สุรีรัตน์ นันตระกูล เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. เอราวัณ เอราวัณ เลย 5421301

143 นาย สุวัจน์ พิมพ์สวัสด์ิ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 5420801

144 นาง นภาพร ทาจันทร์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 6331205

145 น.ส. ปุณณภา แซ่เตีย เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331304

146 นาง มลฤดี ในทอง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ทุม่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330108

147 น.ส. วีระยา แสงลับ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330510

148 นาง สิริญานี กันแม้น เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331406

149 น.ส. อตินาฎร์ นาคสิงห์ทอง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330106

150 น.ส. อภิญญา จันดากุล นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. โดด โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ 5332101



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหสั อปท.
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธำนี

ระหว่ำงวันที ่26 กันยำยน - 21 ตลุำคม 2559
รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นที ่64

151 นาย อัคเดช ไมอักรี นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ อบต. พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330807

152 นาง อัมพร ไชยโยธา เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 5330518

153 นาง อารีย์จิตร พงษ์สุระ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โพธิช์ัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331016

154 น.ส. อารีย์รัตน์ นวลค า เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330113

155 นาง จุฬารัตน์ พรมชัย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 5471202

156 ว่าทีร่.ต. ชัยศักด์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101

157 นาง รุ่งนภา ยนพันธ์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร 5471201

158 นาง วิมลรัตน์ พลเศษ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 5471203

159 นาง มนรวี ภักดีเจริญ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บางเขียด สิงหนคร สงขลา 6901503

160 นาง อังคณา แง้เจริญกุล เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทม. คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 4901104

161 นาง ชญาดา อังโชติพันธุ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล 4910102

162 น.ส. สาลีขอ ปาละวัล เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. แป-ระ ท่าแพ สตูล 6910402

163 น.ส. ธนิดา แก้วเพ็ชร์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307

164 จ.อ. มนู นันตสุคนธ์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 6750310

165 น.ส. ยุพเรศ มณีด า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 6750312

166 น.ส. รจนา ขุนแผน เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 6750208

167 น.ส. ญาณิศา นามวงษ์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 6270112

168 นาง เนตรทราย เจริญชัย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 6270503

169 นาย ธาดา พรชัย นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองปลิง หนองแค สระบุรี 6190316

170 น.ส. ชลธิชา มณีอินทร์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. สระพงัลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี 6720910

171 น.ส. ธีราภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 6720604

172 นาง อภิชา แกว้วิชติชวาล เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6720114

173 น.ส. นวลจันทร์ ไชยยศ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ล าพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 6841211

174 นาย ส าราญศักด์ิ ขวัญเกื้อ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี 6841402

175 นาย เฉลิมพล หวลระลึก นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320106

176 นาง ทัศนีย์ ประดุจชนม์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โชกเหนือ ล าดวน สุรินทร์ 6321103

177 นาย นิติพงษ์ ท้องพิมาย เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320915

178 น.ส. นิลวรรณ จริตรัมย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320117

179 นาง วันทนา กล้าเสมอ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320916

180 น.ส. วิภากรณ์ วีระสอน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320109



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหสั อปท.
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน คลอง 6 หอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธำนี

ระหว่ำงวันที ่26 กันยำยน - 21 ตลุำคม 2559
รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน รุ่นที ่64

181 น.ส. ศศิวิมล มาลัย เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. อู่โลก ล าดวน สุรินทร์ 6321106

182 นาง ศุภลักษณ์ จันทร์พลี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 6321011

183 นาง อนันตยา ทองหล่อ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ อบต. ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ 6321105

184 น.ส. อารีย์ กว้างขวาง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 6320605

185 ส.อ. พิธิต ชาญฉลาด เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 6430510

186 น.ส. พชร พูนขวัญ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. เทวราช ไชโย อ่างทอง 6150204

187 น.ส. กฤษณา อินทร์สด นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ 6370205

188 จ.อ. กิจติพงษ์ ต้ังตระกูล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ทต. นายม เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 5370104

189 นาย ชนะศักด์ิ มาลาอุตม์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ 6370605

190 น.ส. วาสนา ตองกิ่งแดง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บา้นหยวก น้ าโสม อุดรธานี 6411805

191 นาง อโณทัย โม้เกล้ียง เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 6411704

192 นาย ทรงยศ จันทร์กรี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 6530809

193 น.ส. อัมพวรรณ ทองซิว นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 5530601

194 น.ส. จีระนันท์ พรพิชัยวงษ์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 6610107

195 น.ส. วีระนุช อินทปัติ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 6610802

196 นาง อิทธิยา คล่ าเงิน เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 6610110

197 น.ส. กัญญานุช บุญยะ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ขามเปีย้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 6341102

198 น.ส. ธยาดา บุญศรี เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 6342503

199 น.ส. นาตยา พรมโลก เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 6341006

200 นาย นิวัฒน์ บุญเนตร เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 6341909

201 น.ส. ภัชริน ส่งสุข เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340412

202 นาย ฤทธิไกร วาณิชย์ศิริ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี 6341516

203 น.ส. วนิดา บุญพา เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 5342001

204 นาย อธิป มูลทรัพย์ เจา้หน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 6340718

205 น.ส. อุรดา นามวงษ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. โนนสมบรูณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 6340717



 

พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก
ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 
ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
: ต าแหน่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ  
: 

จังหวัด : 

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) 
: 

             
...........................................................................................................

................................................................... 

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น า
ฝาก โทรศัพท์ ผู้น า
ฝาก 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                รุ่น 64 

........................................................................................................  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                              รุ่น 64 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........ 

..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................... 

............................................................... ..................................................................... 

     สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน 

.........................

.... 

.........................

.... 

..................................................

....... 
...........................................
...... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม : 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเปิดอบรม 15 วัน 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) 
: 

   30,500 บาท 

       
...........................................................................................................

................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. No.3) 

      
...........................................................................................................

................................................................... 

30,500 บาท  (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 



 
การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว    
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท. และรูปถาย 1 น้ิว จํานวน 1 รูป เพื่อจัดทํา
ทะเบียนประวัติ 

๒. การแตงกาย 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร ใหแตงเครื่องแบบกากี คอพับแขนยาว 
                 กรณีลูกจาง/พนักงานจาง ของ อปท. หากไมมีเคร่ืองแบบกากี ใหใสเสื้อเชิ้ตสีขาว- 
                    แขนยาว กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา และใหเตรียมเสื้อสูทหรือแจคเกตสีดํามาดวย  
                2) วันอังคาร-วันศุกร ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา  
                                           หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา  
             3) ชุดออกกําลังกาย (เสื้อโปโลสีขาว /กางเกงวอรมสีเขม/รองเทาผาใบสีขาว) 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    ๑) กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    2) ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดบันทึก แฟมเอกสาร เนคไทน  

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

           (Ref.No.๒)  ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ 

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

           (Ref.No.๓)   ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม และใหใช

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

 

 

 

 

 




	รายชื่อ-วิเคราะห์64
	ใบโอนเงิน-นักวิเคราะห์64
	เอกสารการเตรียมตัว
	แผนที่ คลอง6

