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๑ น.ส. จีรวรรณ วรพสุิทธิวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6710110
๒ น.ส. วิมล สุริวรรณ์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบต. หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 6711105
๓ น.ส. สุธิสา ล้ิมกล่ันดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 6710307
๔ นาง จินดา โยธารินทร์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460111
๕ นาย นิยม สุริยะกมล นักบริหารงานทั่วไป ทต. กุดสิม เขาวง กาฬสินธุ์ 5460601
๖ นาย ประเสริฐ สะภา หัวหน้าส านักปลัด ทต. มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 5461304
๗ น.ส. พวงเพ็ชร มาตรา นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461201
๘ จ.อ. มีชัย ฤาไกรศรี นักบริหารงานทั่วไป ทต. กุดสิม เขาวง กาฬสินธุ์ 5460601
๙ นาย ฤทธิพงษ์ ยะเชษฐา หัวหน้าส านักปลัด ทต. ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461208
๑๐ น.ส. กวนิกาญจน์ ธนชัยวฒิุพงศ์ หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร 6620707
๑๑ นาง กุลิสรา สกุลเดช หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 5620402
๑๒ น.ส. จารุณี วงค์สว่าง นักบริหารงานทั่วไป อบต. เทพนิมิต บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 6621002
๑๓ น.ส. ธัญวัลย์ พพิฒัน์เวชกุล หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ทต. บ้านพราน พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 5620603
๑๔ นาง พรทิพย์ เพิ่มพนูขันติสุข หัวหน้าส านักปลัด ทต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 5620402
๑๕ นาย พัชระ ชนะสาร หัวหน้าส านักปลัด อบต. แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 6620410
๑๖ นาย พิเชษฐ์ ภักดี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านพราน พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 5620603
๑๗ น.ส. วรีรัตน์ พิกลุประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 6621004
๑๘ นาง สุพรรณ ลังกาวงษ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บ้านพราน พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 5620603
๑๙ นาย กฤษฎา เงาศิลป์ชัย หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม. ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4400115
๒๐ นาง ชใบแพร ภูมิคอนสาร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น 6402003
๒๑ นาง เพชรรัตน์ ประวันตา นักบริหารงานทั่วไป อบต. ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 6401403
๒๒ นาย ยุทธพงษ์ นูวบุตร หัวหน้าส านักปลัด อบต. บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น 6400605
๒๓ นาง เยาวลักษณ์ สละ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 6402503
๒๔ นาง ศศิธร สมกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 6401008
๒๕ นาง สุพรรณา ภูสีฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ม่วงหวาน น้ าพอง ขอนแก่น 5400703
๒๖ นาย สุภาพ ว่องไว หัวหน้าส านักปลัด อบต. แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 6401404
๒๗ น.ส. จินตนา ต้ันเจริญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางเล่า คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 6241105
๒๘ น.ส. จุฬาพร ศรศิลป์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240108
๒๙ นาย นัฎฐกรณ์ เจียมทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 6240513
๓๐ นาย รัชพล สุขรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6240415
๓๑ นาง จันจิรา แต้มโคกสูง หัวหน้าส านักปลัด ทต. บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 5200904
๓๒ นาง จันทร์ทิพย์ ข าเหม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี 6200605
๓๓ นาย ณรงค์ศักด์ิ ไชยวรรณ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200106
๓๔ นาง ธัญญพัทธ์ รัตติเลิศศักด์ิ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200106
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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๓๕ นาย ธีรศักด์ิ จุตพงษ์ นักบริหารงานทั่วไป พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 3200408
๓๖ น.ส. นิตยา สุขสุวรรณพร หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 5201001
๓๗ นาง นิสรา วิวัฒน์วานิช หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองซ้ าซาก บ้านบึง ชลบุรี 5200203
๓๘ นาง พัชรี นิรมลธาราสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 5200202
๓๙ นาย วรินทร ด้วงค า หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 5201102
๔๐ นาง วิภารัตน์ ภัทรกรินทร์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. คลองต าหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200107
๔๑ นาย สงบ ศรีทอง หวัหน้าฝ่ายปอ้งกันและรักษาความสงบ ทม. บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 4200201
๔๒ น.ส. สาวิตรี รักษาศีล หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. คลองต าหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200107
๔๓ น.ส. สุพรรณี เทียมบุญชู หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 5200204
๔๔ จ.ส.อ. เสมอ จุ่นเจริญ หัวหน้าส านักปลัด ทต. เกล็ดเเก้ว สัตหีบ ชลบุรี 5200906
๔๕ น.ส. อรนุช สุภาผล หัวหน้าส านักปลัด ทต. เขาชีจรรย์ สัตหีบ ชลบุรี 5200902
๔๖ น.ส. ชุติณัชชา ต้ังโชติภิญโญ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 2180101
๔๗ นาง น้องนุช ภักดีรักษ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 5180104
๔๘ นาง ณัฏฐริกา พุกโฉมงาม นักบริหารงานทั่วไป ทต. นาหนองทุม่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 5361202
๔๙ นาย เดชชาติ ฟ้ารักษา หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บ าเหน็จณรงค์ บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 5360702
๕๐ นาง ธัญกมล ลาดบาศรี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 5361203
๕๑ นาย ประสาทพร ประจกัษ์เมือง หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 6361013
๕๒ พ.จ.อ. อ านาจ ล้ าชัยภูมิ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ 5361302
๕๓ นาย ชุมพล ตระกูลวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย 5571102
๕๔ นาง นภา บุญน้อม หัวหน้าส านักปลัด ทต. โยนก เชียงแสน เชียงราย 5570807
๕๕ นาง สุกัญญา ช่างปัน้ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าก่อด า แม่ลาว เชียงราย 6571607
๕๖ นาย อธิมงคล ชุ่มมงคล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สิริเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 5570203
๕๗ น.ส. พัชรินทร์ บุญคุ้ม หัวหน้าส านักปลัด อบต. มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 6501212
๕๘ น.ส. เบญจมาศ เทีย่งธรรม หัวหน้าส านักปลัด ทต. ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 5920606
๕๙ นาย ธนิต ทองสังข์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 6230404
๖๐ ว่าที่พ.ต. ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทน. แม่สอด แม่สอด ตาก 3630601
๖๑ น.ส. จารุวรรณ ภูพู่ลเพียร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม 4730603
๖๒ นาย ณัฐพล แสงเฟือ่ง หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม. ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 4730601
๖๓ น.ส. มณี ทรัพย์สมบรูณ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 5730301
๖๔ นาย วัฒนา รักษ์ชุมคง หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 5730701
๖๕ น.ส. อโนมา เกษมวัฒนา หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 5730701
๖๖ น.ส. วัลลภา สังกะสิงห์ ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน ทต. โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 5481001
๖๗ นาย สิทธิศักด์ิ ฉายจิต นักบริหารงานทั่วไป ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 4480102
๖๘ นาง อัชญา อมฤทธิว์าจา นักบริหารงานทั่วไป ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม 4480102
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๖๙ น.ส. กนกพร มุ่งแฝงกลาง หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนเต็ง คง นครราชสีมา 6300412
๗๐ นาย ปฏิวัติ สมทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 6301313
๗๑ นาย ภูษา อริยานวุัฒน์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 5300802
๗๒ นาง มนัสนันท์ แก้วจันทร์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. จักราช จักราช นครราชสีมา 5300601
๗๓ นาง รัตนา กรนานันท์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 5300701
๗๔ น.ส. วฬิสฐา บัวกลาง หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว นครราชสีมา 6302503
๗๕ น.ส. ศรัญญา แก่นวิถี นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 5300802
๗๖ นาย สายชล ปราณีตพลกรัง หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3300102
๗๗ น.ส. สุกัญญา ภูษาแก้ว หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. ลาดบัวขาว สีค้ิว นครราชสีมา 6302008
๗๘ นาย สุชัย จงมหาสวัสดิ  ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300122
๗๙ นาย สุทน สวนฉิมพลี หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทม. ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 4302101
๘๐ นาย สุเทพ ดีสุด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 5300701
๘๑ นาง สุนันท์ กล่ินศรีสุข ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน ทต. หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา 5301602
๘๒ พ.จ.อ. สุรวัฒน์ ขุงชัยภูมิ หัวหน้าส านักปลัด ทต. บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 5302904
๘๓ น.ส. สุรางค์ ธีระวาส หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 5301005
๘๔ นาง เสาวภา จนัทรวราภร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300107
๘๕ น.ส. อณัญลักษณ์ จลุเจริญพงศ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม. ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 4302101
๘๖ น.ส. อนัญญา อนุศิริ หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6300124
๘๗ น.ส. อภิญญา ศิลปชัย หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 6302603
๘๘ น.ส. อมรวรรณ วงษ์สีมา หัวหน้าส านักปลัด อบต. พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300815
๘๙ น.ส. อิสรียากร ศิริศักด์ิพงศา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ส าโรง ปักธงชัย นครราชสีมา 6301417
๙๐ น.ส. จิตตรีวรรณ นาคันท์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 6800811
๙๑ น.ส. ดวงใจ ขาวช่วย หัวหน้าส านักปลัด อบต. ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 6800303
๙๒ นาย นิรุตต์ิ เชี่ยววิทย์ หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 6802201
๙๓ นาง ลีลีนน่าญ์ พระจันทร์ขาว หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 6802201
๙๔ ส.ต.ต. สายันห์ บุญเวช หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่ปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 6801402
๙๕ น.ส. สุวภัทร เทวฤทธิ์ หวัหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว อบต. ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 6802201
๙๖ นาย อภินันท์ คงวัดใหม่ หัวหน้าส านักปลัด ทต. เขาชุมทอง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 5801301
๙๗ นาง ณิชารีย์ มงคลรังสฤษฏ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 6600402
๙๘ นาย ประเสริฐ เงินดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 6600711
๙๙ นาง ปรียาพัศ สรรสุพรรณ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 5600601
๑๐๐ นาง มาลา สุขใจ นักบริหารงานทั่วไป ทต. เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ 5600601
๑๐๑ น.ส. ศิรดา อนิทร์ประสิทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 6600313
๑๐๒ น.ส. ฐิติมา คุณากรบรูณาการ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 4120401
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หลักสูตร  นักบริหารงานทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๓๐๙๐๖๐ รุ่นที ่๖๐ ระหว่างวันที ่๒๖ กันยายน - ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๐๓ น.ส. ธนพร เหมือนแก นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 6120308
๑๐๔ นาง นาฎสินีย์ สิตะพงศ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 4120401
๑๐๕ น.ส. วรินทร วาสนะโชติ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 3120601
๑๐๖ น.ส. อมรารักษ์ เจ้าสาย หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 5120303
๑๐๗ ว่าที่ร.ต. มาหะมะนาซูดิง สะนิ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 6960703
๑๐๘ นาย อนันต์ เย๊ะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 6961203
๑๐๙ นาย อัสมี มะยูโซ๊ะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 6960404
๑๑๐ นาง กาญจนา สิงห์วี หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ. น่าน เมืองน่าน น่าน 2550101
๑๑๑ นาย ดิเรก เจดีย์วงค์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. น้ าแก่น ภูเพียง น่าน 6551407
๑๑๒ นาง ทัศนีย์ มุตะกาศ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ อบจ. น่าน เมืองน่าน น่าน 2550101
๑๑๓ นาย ประจวน ขันใหญ่ หัวหน้าส านักปลัด อบต. น้ าพาง แม่จริม น่าน 6550202
๑๑๔ น.ส. ภัณฑิรา อินธิเสน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 6380410
๑๑๕ น.ส. กนกวรรณ จักร์สิงห์โต หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310802
๑๑๖ นาง ขวัญใจ แสนเดช หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่จังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 6311705
๑๑๗ นาง จุรีรัตน์ สายแก้ว หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310802
๑๑๘ น.ส. เดือน เขตชมภู นักบริหารงานทั่วไป อบต. วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 6312104
๑๑๙ นาย ถาวร วันดี นักบริหารงานทั่วไป ทต. ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 5312102
๑๒๐ น.ส. ธัญลักษน์ บาลโสง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310715
๑๒๑ นาง น้ าฝน ไชยรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุ่งกระตาดพฒันา หนองกี่ บุรีรัมย์ 6310511
๑๒๒ จ.อ. บุญเรือง ปุยะติ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 5310802
๑๒๓ จ.อ. พลสินธุ์ หูไธสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 5311901
๑๒๔ นาง พัชรินทร์ คารเซน หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 6310308
๑๒๕ น.ส. พุชา ค าจันทร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 6310409
๑๒๖ น.ส. ภัคมน บรมรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 6310506
๑๒๗ น.ส. วริศรา อุ่นหล้า หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 5310603
๑๒๘ นาง วิจิตราภรณ์ ค าบุดดา หัวหน้าส านักปลัด อบต. เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 6311107
๑๒๙ น.ส. สุกัญญา อาจจ านงค์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 5310901
๑๓๐ นาง อ าพร จันทร์ประโคน นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 5310604
๑๓๑ น.ส. นันทรัต ศรีอนิทรสุทธิ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 6130505
๑๓๒ นาย บัลลังก์ เกล้ากลาง นักบริหารงานทั่วไป ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 4130202
๑๓๓ นาย ยุทวัฒน์ ชัยค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี 5130701
๑๓๔ น.ส. ณัชชา จันทรแก้ว นักบริหารงานทั่วไป ทต. เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5770601
๑๓๕ น.ส. อรพินธ์ บุญเหาะ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 4770701
๑๓๖ น.ส. กชพร สายรัตน์ หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 6250809
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๓๗ นาง ดุษฎี ไชยพินิจ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2250101
๑๓๘ นาง วิรัตน์ ศรีสุดโท หัวหน้าส านักปลัด ทต. กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 5250801
๑๓๙ นาง จินดา เสาวไิล ก าลดพิศ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี 6940303
๑๔๐ นาย ฉัตรชัย อภรัิตนานุสรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองจิก หนองจิก ปัตตานี 5940301
๑๔๑ นาง รอฮานา มะแซ นักบริหารงานทั่วไป ทต. มายอ มายอ ปัตตานี 5940501
๑๔๒ นาย รุ่งโรจน์ กูสมาน หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางเขา หนองจิก ปัตตานี 6940306
๑๔๓ นาง รุสนี หะยีเต๊ะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ยาบี หนองจิก ปัตตานี 6940308
๑๔๔ น.ส. สหพร รัตนบุญ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 6940309
๑๔๕ นาย สุดิน อัจฉรานุกูล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าก าช า หนองจิก ปัตตานี 6940312
๑๔๖ น.ส. สุธานี พิทักษ์ธรรม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 6941202
๑๔๗ นาง กรรณ์ฤทัย สุขสุแพทย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 6140404
๑๔๘ น.ส. จิรชยา สดับพจน์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา 5140501
๑๔๙ นาง พัลภา ชมจันทร์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 4141101
๑๕๐ นาย วัฒนะ ช้างโรจน์ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2140101
๑๕๑ นาง กุลธิดา สวัสดี หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม. ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา 4560501
๑๕๒ จ.อ. ณัฐวรรธน์ พรมมินทร์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา 5560502
๑๕๓ นาง ปฤณธร นันกาวงศ์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. สบบง ภูซาง พะเยา 5560801
๑๕๔ นาย ภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทต. บ้านต  า เมืองพะเยา พะเยา 5560106
๑๕๕ นาย เมฆนิ มะโนแก้ว หัวหน้าส านักปลัด ทต. เวียงลอ จุน พะเยา 5560204
๑๕๖ พ.จ.อ. วัชพล สมปาน หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. บ้านต  า เมืองพะเยา พะเยา 5560106
๑๕๗ น.ส. ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา 5560504
๑๕๘ น.ส. อรุณี การเร็ว หัวหน้างานธุรการ ทต. บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา 5560502
๑๕๙ นาย จตุพงศ์ พันธ์สวัสด์ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่มะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 6820806
๑๖๐ นาง ศศิกานต์ กุลวานิช หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทม. ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 4820501
๑๖๑ นาง ศุภนิจ พันธ์สวัสด์ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ล าภี ท้ายเหมือง พังงา 6820807
๑๖๒ นาย ฉัตรชัย ชูผอม หัวหน้าส านักปลัด ทต. โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 5930103
๑๖๓ นาง จิรพรรณ ศรีน้อย นักบริหารงานทั่วไป ทต. โพธิ์ประทบัชา้ง โพธิป์ระทับช้าง พิจิตร 5660302
๑๖๔ นาง ธีราวัตน์ แก้วชัยสิทธิ์ นักบริหารงานทั่วไป ทต. หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 5660402
๑๖๕ พ.จ.อ. ประเสริฐ วงค์รอด หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 6661204
๑๖๖ น.ส. พรทิพย์ ทัง่ทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 6660408
๑๖๗ น.ส. จันทรา เพชรดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 6650702
๑๖๘ นาย ศรัณยพงศ์ จันทร์คุ้ม หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก 6650411
๑๖๙ น.ส. ดวงพร เวทยนุกูล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6760110
๑๗๐ นาง นุชรีย์ อยู่ดี หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 4760401
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๑๗๑ นาง ละออง รัตนกูล หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 4760401
๑๗๒ น.ส. ศรีพรรณ ช่วยพัฒน์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 4760401
๑๗๓ นาย สมนึก อินทรเนตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 4760401
๑๗๔ นาง สายพิน เทียนเครือ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 4760401
๑๗๕ น.ส. อรุณี บุญชู หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 4760401
๑๗๖ นาง อุไร หิญชีระนันทน์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 4760401
๑๗๗ นาย เอกชัย วัฒนโพธิ์ทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 6760206
๑๗๘ น.ส. กุสุมา โฆษิตานนท์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ 6670205
๑๗๙ นาย เจษฎาภรณ์ มากแก่น หัวหน้าส านักปลัด อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 6670209
๑๘๐ น.ส. จุฬารัตน์ ยะปะนัน นักบริหารงานทั่วไป อบจ. แพร่ เมืองแพร่ แพร่ 2540101
๑๘๑ นาย แมน ทิพยวงศ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. บ้านปิน ลอง แพร่ 5540301
๑๘๒ นาง สุจารี ปัญญาวกิิจตระกูล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่น้าว สอง แพร่ 6540608
๑๘๓ นาง นิรมน ตุลา ผู้อ านวยการส านกัการคลัง ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5830103
๑๘๔ นาย กิตติคุณ เหล่าสีนาท หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 5440301
๑๘๕ จ.อ. ไชยา จ าปาหอม หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 6440702
๑๘๖ น.ส. ทรัพย์อนันต์ ชูศรีทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440106
๑๘๗ นาง ทองอินทร์ วรรณกิจ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 6441107
๑๘๘ นาง ผกากรอง สีทิศ หัวหน้าส านักปลัด ทต. โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 5440502
๑๘๙ น.ส. พัชรี พายุพัด นักบริหารงานทั่วไป อบต. งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 6440905
๑๙๐ นาย วุฒิศักด์ิ อันทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 6441202
๑๙๑ นาย อะริน ศรีสุนา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม 6440706
๑๙๒ น.ส. เอมอร สุขอาษา นักบริหารงานทั่วไป อบต. โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม 6440911
๑๙๓ จ.อ. ณรงค์ ป่าเกลือ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 5490104
๑๙๔ นาย ตะวัน เสวมาตย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 6490405
๑๙๕ น.ส. ธารดา พาลึก หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 6490603
๑๙๖ นาง เนตรชนก คล่องดี นักบริหารงานทั่วไป อบต. หนองเอี่ยน ค าชะอี มุกดาหาร 6490509
๑๙๗ นาย เพชรวาล คนตรง หัวหน้าส านักปลัด อบต. น้ าเทีย่ง ค าชะอี มุกดาหาร 6490504
๑๙๘ น.ส. สัชชนา มะราชลี หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม อบต. หนองเอี่ยน ค าชะอี มุกดาหาร 6490509
๑๙๙ น.ส. กุลนันท์ ยศถานี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ขนุแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 6580502
๒๐๐ นาย สุรเชษฐ์ เปาวัลย์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 6580509
๒๐๑ นาย วีระศักด์ิ นามสง่า หัวหน้าส านักปลัด อบต. น้ าอ้อม ค้อวัง ยโสธร 6350704
๒๐๒ ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ขันอาษา อบต. นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450115
๒๐๓ นาง สายฝน แคล้วคลาดสัตรู หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 5451201
๒๐๔ น.ส. สุพรรณา หารไกร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 5451201
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๒๐๕ น.ส. อัจฉริยา ล าพองชาติ นักบริหารงานทั่วไป ทต. นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 5450505
๒๐๖ นาง กชกร พุม่ศรีสวัสด์ิ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 6210805
๒๐๗ นาง ชุติมา นาคสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. บ้านปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 5210601
๒๐๘ นาย ธเดช ผินเจริญ หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทต. เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 5210112
๒๐๙ นาง นภา สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บ้านปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 5210601
๒๑๐ น.ส. นันท์นภัส กอเซ็ม หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 5210112
๒๑๑ น.ส. รัชนี คุ้มครอง หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 3210102
๒๑๒ นาง ศสิริ อิ่มนพรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103
๒๑๓ นาง สมพร สมานโสร หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทต. ทับมา เมืองระยอง ระยอง 5210108
๒๑๔ นาง โสภิดา พลถาวร หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 6210508
๒๑๕ น.ส. กนกทิพย์ เชื้อโพธิห์ัก หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี 5700405
๒๑๖ นาง กาญจน์เพชร์ วงษ์เอี่ยม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม. บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 4700501
๒๑๗ นาง นันทนา มีทิพย์ ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน ทม. บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 4700501
๒๑๘ น.ส. ปิติจรรยา แก้วบัวภา หัวหน้าส านักปลัด ทต. ห้วยชินสีห์ เมืองราชบุรี ราชบุรี 5700105
๒๑๙ นาง สมหมาย ศักด์ิศรยุทธ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 5700504
๒๒๐ นาง สุภชา ภูอ่่ า หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 6700806
๒๒๑ นาย กมล พันธ์ปิน่ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 6160304
๒๒๒ นาง จิตรา ตรีฤกษ์งาม หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองแขม โคกส าโรง ลพบุรี 6160312
๒๒๓ นาย ญาตพัฒน์ จติรประสงค์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี 6160207
๒๒๔ ว่าที่ ร.ต. ณัฐชัย คนมั่น หัวหน้าส านักปลัด ทต. โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 5160301
๒๒๕ นาง พัชริน ทองน้อย หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 6160210
๒๒๖ นาง รชาดา กมลพัฒนะ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 5161101
๒๒๗ นาง ศิริรัตน์ ใจดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 6160704
๒๒๘ นาง สายชล กิ่งรังสาด หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางพึง่ บ้านหมี่ ลพบุรี 6160607
๒๒๙ นาง อัญญาดา ประสพศรี หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 6160901
๒๓๐ นาย อาวุธ สงนอก หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี 6160904
๒๓๑ น.ส. ณัฐฌา ทาค า หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านเอื้อม เมืองล าปาง ล าปาง 6520108
๒๓๒ นาง นัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อ านวยการกองวชิาการและแผนงาน ทต. น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง 5521002
๒๓๓ นาง พิมพร แก้วกระโทก หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. ป่าตันนาครัว แม่ทะ ล าปาง 5521001
๒๓๔ น.ส. ภัทราพร ศรีวิชัย หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. นาแก้ว เกาะคา ล าปาง 5520303
๒๓๕ นาย รชฎ ใจดี หัวหน้าส านักปลัด ทต. น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง 5521002
๒๓๖ นาย สิทธิกร ใจกล้า นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านใหม่ วังเหนือ ล าปาง 5520701
๒๓๗ น.ส. ณปภัช อุตตมชัย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101
๒๓๘ นาย ปรีชา ทองเงิน หวัหน้าฝ่ายปอ้งกันและรักษาความสงบ ทต. บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน 5510701
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๒๓๙ ส.อ. พัศพงศ์ รตะตรัยพฒัน์ หวัหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ ทต. มะกอก ป่าซาง ล าพูน 5510604
๒๔๐ นาย พิชัย จาอาบาล หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน 2510101
๒๔๑ น.ส. วรานุช วงศ์ฝ้ัน หัวหน้ากองวชิาการและแผนงาน ทต. แม่ตืน ล้ี ล าพูน 5510401
๒๔๒ นาง สอางค์ศรี พิมพ์อูป หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. บ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน 5510103
๒๔๓ นาง จุฑารัตน์ ศรีบุญค า นักบริหารงานทั่วไป อบต. ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 6421002
๒๔๔ ว่าที่ร.ต.หญงิ ณัฐกานต์ ศาลางาม หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ท่าสะอาด นาด้วง เลย 6420204
๒๔๕ นาง นัทธมน เนื่องมหา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 6421005
๒๔๖ นาย สรวิชญ์ จงสมชัย นักบริหารงานทั่วไป อบต. ผาขาว ผาขาว เลย 6421203
๒๔๗ น.ส. ลักขณา โททอง นักบริหารงานทั่วไป อบต. เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 6330421
๒๔๘ น.ส. ส ารวม รัศมี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ 6332003
๒๔๙ นาง พิสมัย คูศรีพิทักษ์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 5470104
๒๕๐ นาย ยงชัย มังธานี หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาค า วานรนิวาส สกลนคร 6470813
๒๕๑ น.ส. นฤมล สุธาประดิษฐ์ นักบริหารงานทั่วไป ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา 4901501
๒๕๒ นาง เพ็ญศรี ต้ังชู นักบริหารงานทั่วไป ทต. กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 5900801
๒๕๓ นาง สุภาภรณ์ ธิมาบุตร นักบริหารงานทั่วไป อบต. ชิงโค สิงหนคร สงขลา 6901505
๒๕๔ น.ส. กมลวรรณ เปีย่มสวัสด์ิ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลัง อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมทุรปราการ 6110504
๒๕๕ พ.จ.ท. ทัศนศักด์ิ จิ๋วเจริญ หวัหน้างานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมทุรปราการ 6110504
๒๕๖ นาง ทุเรียน พึง่สาคร หัวหน้าฝ่ายวชิาการและแผนงาน อบต. เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ 6110110
๒๕๗ นาย ธรรมศักด์ิ ดีสุคนธ์ นักบริหารงานทั่วไป ทน. สมทุรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ 3110102
๒๕๘ พ.จ.อ. นุกูล โพธิศ์รี หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต. บางกอบัว พระประแดง สมทุรปราการ 6110407
๒๕๙ นาย พรพต เทศรอด หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองปรือ บางพลี สมทุรปราการ 6110307
๒๖๐ น.ส. ริญญ์รภัส ธัญรัฐธนฉัตร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ 6110111
๒๖๑ น.ส. สายฝน ขาวผ่อง หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมทุรปราการ 6110110
๒๖๒ นาง ไญยวัณณ์ ชูช่อแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. ยี่สาร อัมพวา สมทุรสงคราม 6750309
๒๖๓ จ.อ. สมพงษ์ ส่องสี หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740112
๒๖๔ น.ส. สุทธิตรา ม่วงอยู่ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 5740104
๒๖๕ น.ส. สุพิชชา พันธเสน หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทน. อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร 3740201
๒๖๖ นาย ชิรเวธน์ โชติรัฐนันท์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ทุง่มหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว 6270404
๒๖๗ น.ส. นันทิชาพร ทะชา หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 6270610
๒๖๘ นาย ศรายุทธ เริกหร่ิง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว 6270508
๒๖๙ นาง เกษา จิตรธรรม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 6190209
๒๗๐ นาย เกียรติยศ ลอยประดิษฐ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกแย้ หนองแค สระบุรี 6190308
๒๗๑ น.ส. จุฑารัตน์ ค าจร หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ทต. หินกอง หนองแค สระบุรี 5190302
๒๗๒ นาง ปุณยนุช ศาสตร์สมัย หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 5190601
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๒๗๓ นาย ยอดฤทธิ์ ธนูศิลป์ หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 6190903
๒๗๔ น.ส. รัชนีพา นาพุทธา หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. ท่าลาน บ้านหมอ สระบุรี 5190602
๒๗๕ นาย สังเวียน ค ามูล หวัหน้าฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 6191105
๒๗๖ นาง สุรีรัตน์ ชัยปุวรัตน์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 5191003
๒๗๗ นาง พรทิพย์ ทับโทน นักบริหารงานทั่วไป อบต. กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 6640402
๒๗๘ นาง พิมลพรรณ สุขสวรรค์ นักบริหารงานทั่วไป ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 4640102
๒๗๙ นาย สุรศักด์ิ รอดเจริญ นักบริหารงานทั่วไป ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 4640102
๒๘๐ นาย ชิษณุ เชิดชูสุวรรณ นักบริหารงานทั่วไป ทต. วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 5720502
๒๘๑ น.ส. เนตรดาว คงสนั่น หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ร้ัวใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6720123
๒๘๒ นาย ยุทธนา สุนทรศารทลู นักบริหารงานทั่วไป ทต. ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 5720106
๒๘๓ นาย วีรศักด์ิ ปานกลับ หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 6720307
๒๘๔ น.ส. สมใจ ใคร้บุญโต นักบริหารงานทั่วไป ทต. อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 5720903
๒๘๕ นาย สมพร น้ านวล นักบริหารงานทั่วไป ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 4720102
๒๘๖ นาง จินตนา หอมหวล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. เมืองเวียง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 5841505
๒๘๗ น.ส. นัดดามาตย์ สุขเจริญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 6841609
๒๘๘ นาย พงศกรณ์ หนูเพชร หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ทต. ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840204
๒๘๙ นาง อ้อมเดือน ผิวทอง นักบริหารงานทั่วไป อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101
๒๙๐ นาง อุไรวรรณ แซ่อุ้ย หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 5841502
๒๙๑ ส.อ. คมวิศิษฏิ์ วงศ์เสนา ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน ทต. กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 5320601
๒๙๒ นาง ชนัญญา ศรีแก้ว นักบริหารงานทั่วไป ทต. เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ 5320301
๒๙๓ นาง พราวพิรุณ ยาจิตต์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 6321009
๒๙๔ นาย วิเศษ สุดใสดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 6320514
๒๙๕ นาง สุนันทา สุกุลกานต์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตานี ปราสาท สุรินทร์ 6320513
๒๙๖ นาย สุเนตร ปทุมขวัญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นานวน สนม สุรินทร์ 6320803
๒๙๗ น.ส. สุภาภรณ์ จารัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. อู่โลก ล าดวน สุรินทร์ 6321106
๒๙๘ จ.อ. เสนอ สุขศรี หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพนโก สนม สุรินทร์ 6320804
๒๙๙ นาย นคร ภูนิคม หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล าภู 6390306
๓๐๐ นาง ประภัสสร มุสิกปักษ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู 5390304
๓๐๑ นาง ประภาภรณ์ ศรีจันทร์ดี หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวล าภู 5390201
๓๐๒ นาย พงษ์ศักด์ิ แจ่มมะณี หัวหน้าส านักปลัด อบต. กุดแห่ นากลาง หนองบัวล าภู 6390206
๓๐๓ น.ส. หนึ่งฤทัย หิรัญฤชัยวฒัน์ หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 4390102
๓๐๔ นาง อรุณี สุบงกช หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู 5390302
๓๐๕ นาง กนกพร แก้วเทีย่ง หวัหน้าฝ่ายการประชุม อบจ. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 2370101
๓๐๖ น.ส. จิดาภา กันหะคุณ หวัหน้าฝ่ายกจิการสภา อบจ. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 2370101
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๓๐๗ นาง สุมาลี อินทพันธ์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370601
๓๐๘ จ.อ. อดิศักด์ิ วัจนานนท์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370601
๓๐๙ น.ส. กนกพัชร แก้วศรีไตรย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 6411108
๓๑๐ นาง กุสุมา หินนาง หัวหน้ากองวชิาการและแผนงาน ทต. ล าพันชาด วังสามหมอ อุดรธานี 5411003
๓๑๑ นาง จินตนา สวัสดิไชย นักบริหารงานทั่วไป อบต. บ้านหยวก น้ าโสม อุดรธานี 6411805
๓๑๒ นาย เดชา แสงศรี นักบริหารงานทั่วไป ทต. บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410125
๓๑๓ ส.อ. ธนบูลย์ ดวงมาลัย หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทม. โนนสูง-น้ าค า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4410103
๓๑๔ น.ส. ธมนันท์ นุ่นสิงห์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410116
๓๑๕ นาง ธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410107
๓๑๖ นาง พัสนีย์ สุราฤทธิ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 5411002
๓๑๗ จ.ส.อ. พิทยา บัวลอย หัวหน้าส านักปลัด อบต. น้ าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 6410308
๓๑๘ นาง วิไลวัลย์ ชาญช านิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 6411907
๓๑๙ นาง สุกัญญา ศิริร าไพวงษ์ ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน ทต. หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410110
๓๒๐ น.ส. ประกอบ ทิพย์ตึก นักบริหารงานทั่วไป ทต. ทุง่ยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 5530801
๓๒๑ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ปัญญาภู หวัหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ทุง่ยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 5530801
๓๒๒ นาย ภัทรวิทย์ สอนค า หัวหน้าฝ่ายวชิาการและแผนงาน ทต. ทุง่ยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 5530801
๓๒๓ นาย เกริกฤทธิ์ ศรีเดช หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองบม่กล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี 6610612
๓๒๔ นาย เกียรติศักด์ิ มาภักดี นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 2610101
๓๒๕ น.ส. ณัฎฌิชา บุญเพศ นักบริหารงานทั่วไป ทต. นาเยีย นาเยีย อบุลราชธานี 5342901
๓๒๖ นาง รุ่งอุบล แรงรายบุญ นักบริหารงานทั่วไป อบจ. อบุลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบุลราชธานี 2340101
๓๒๗ น.ส. วิจิตรา ไชยโยธา หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพธิไ์ทร โพธิไ์ทร อบุลราชธานี 6342105
๓๒๘ ส.อ. สุพันธ์ พลศิริ หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาคาย ตาลสุม อบุลราชธานี 6342005



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : 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 (ตัวเลข) 
: 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น าฝาก 

โทรศพัท์ ผู้น าฝาก 

นักบริหารงานทั่วไป 

นักบริหารงานทั่วไป 

60 

 

 

 

 

  

0 6 0 3 0 9 

32,300.00 บาท 

สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน 
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....... 
...........................................
...... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชนRef. No.3 : 
............................................................................................................................. ..............................................
... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

32,300.00 บาท ................................................................................................................................ ........
................. 

(สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที ่12 กันยายน 2559 



จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรละประมำณ ๘๐ ท่ำน 

โดยดูจำกกำรโอนเงินหำกมี ผู้ช ำระเงินเกินท่ีก ำหนด           

ทำงสถำบันจะพจิำรณำอีกครัง้ หรือในรุ่นต่อไป (รุ่นท่ีว่ำง) 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
1. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ ก าหนดไว้ในหนังสือ รายงานตัวเข้ารับการอบรม               
    พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 
2. การแต่งกาย 

   2.1 ชุดเรียน  (1) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
       (2) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวันรายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
          (3) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (4) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (5) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
    2.2 ชุดออกก าลังกาย   (1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
 (2) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย 2 ตัว  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
3. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
4. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.1 กระเป๋าเอกสาร  1   ใบ                  4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร (รวมค่าอาหารและห้องพักแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียน-สิ้นสุดการอบรม) 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการ  โอนเงินเข้าบัญชี                 
ผ่านทางการให้บริการ (Counter Service) ได้ที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
    ส าหรับการกรอกข้อมูลใน ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
    (Ref.No.1) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น   มีเลข 6 หลัก 
    (Ref.No.2)  ให้ใส ่รหัส อปท.    มีเลข 7 หลัก  
     (Ref.No.3)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้ถ่ายส าเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงให้ใช้แทนแบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐาน 
ลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในการเงินเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
*  ห้ามน าเตารีด ไปรีดผ้าในห้องพัก มีสถานที่ ซักรีด บริการอยู่ท่ีชั้น 2 ลานจอดรถ ของอาคาร 
ตาราง เวลาลงทะเบียนห้องพัก วันก่อนการฝึกอบรม และลงทะเบียนวันแรก 

วันเข้าพัก ลงทะเบียนที่พักช่วงเวลา อาหารเย็น 18.00-20.00 น. อาหารเช้า 06.00-08.00 น. ค่าท่ีพัก 
วันฝึกอบรม 00.01 - 08.00 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ - 
วันฝึกอบรม 08.01 น. เป็นต้นไป - - - 

ก่อนวันฝึกอบรม 20.00 - 23.59 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 
ก่อนวันฝึกอบรม ก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 

ตย1. เปิดวันท่ี 10 มาลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30 น. แล้วไปลงทะเบียนเข้าห้องพักที่เวลา 08.30 น. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ตย2. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 10 ตั้งแตเ่วลา 00.01 น. ช าระค่าห้อง 0 บ.   อาหารเช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน  
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ  เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก  
ตย3. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 9 ก่อนเวลา 18.00 น. ช าระค่าห้อง 600 บ.  ค่าอาหารเย็น-เช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน 
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก 

* หมายเหตุ -  ตั้งแต่เร่ิมเข้าอบรม จนสิ้นสุดการอบรม หาก ถูกเรียกเก็บ ค่าเสียหายเพิ่มเติมใดๆ  
                   หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  กรุณาแจ้ง  อ.ประจ าโครงการฯ   ก่อนช าระเงิน   
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โรงกษาปณ์
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