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๑ นาย ธัชพล ทองปรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 6810205
๒ นาย พิมล จงรักษ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คลองพน คลองท่อม กระบี่ 5810402
๓ นาย นิวัฒน์ ธนานนท์นิวาส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 6710906
๔ นาง บุณฑริก แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 6710908
๕ น.ส. สุมาลี กนกศรีวิเชียร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 5711301
๖ น.ส. หรรษา จี้อุ่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 6710207
๗ นาง อุทัยวรรณ กิติยานันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 6710906
๘ นาย ธราธิป อันพิมพ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทม. บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 4460502
๙ นาย ประยูร นิสีดา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461202
๑๐ นาย รัฐธนนท์ วรชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นามน นามน กาฬสินธุ์ 6460204
๑๑ นาย ศักด์ิศรี บุญประชม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461208
๑๒ นาย สานิตย์ เวียงเพิม่ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองสอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460104
๑๓ พ.จ.อ. อัครเดช โชติพงษ์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 5460202
๑๔ น.ส. ชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ลาด คลองขลุง ก าแพงเพชร 6620508
๑๕ นาย สุขสันต์ ศุภกิจเจริญ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 5620106
๑๖ นาย องอาจ หล้าที ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 6621003
๑๗ น.ส. ลักษิกา นรมาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401703
๑๘ นาง สุภาวดี ส่องเสนา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่โป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 6400805
๑๙ น.ส. สุมนมาลย์ สาสุนันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 6401305
๒๐ น.ส. นริศรา เพ็ชรัตน์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปากน้ า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 5240201
๒๑ จ.อ. พสุรัช วัฒนศิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนทราย บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 6240511
๒๒ นาย วัชรพงษ์ ตะนะเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6240611
๒๓ นาย วีระ แก้วอารยะวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 6241104
๒๔ นาง พิมพาวรรณ์ นิลน้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 6200618
๒๕ น.ส. วัชรพรรณ สุขสุวานนท์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 5180302
๒๖ นาย ประยูร ข าภูเขียว รองปลัดเทศบาลต าบล อบต. โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ 6361309
๒๗ นาย ประสงค์ กลางสาทร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360112
๒๘ นาย จรูญ ชูเจริญ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 5860601
๒๙ นาย ถานันทร์ ไกรทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ครน สวี ชุมพร 6860704
๓๐ นาย ภูริพัชร บูชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 6860116

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานท้องถ่ิน รุ่นที ่๘๔ ระหว่างวันที ่๒๖ กันยายน - ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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๓๑ นาย สุรชัย สินพุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 6860602
๓๒ นาย อธิพงษ์ นาครอด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 6860403
๓๓ นาย ธนูศักด์ิ อุดแตน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 5570202
๓๔ น.ส. ธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 5570301
๓๕ นาย ก าพลศักด์ิ สารฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 6500306
๓๖ นาง จินตนา หวันแดง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 5501603
๓๗ นาย นิกร ปวงกันทะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 6501804
๓๘ นาย สุวิทย์ อุปปินใจ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 5500402
๓๙ นาย ขจรศักด์ิ เขียวไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัว รัษฎา ตรัง 6920905
๔๐ น.ส. จินตนา ฤชุมโนธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่กุ แม่สอด ตาก 6630608
๔๑ นาย ภาษิต ชนะบุญ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 5730302
๔๒ นาง สุภาวดี ทองวิลาศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 6730309
๔๓ จ.อ. ไทยอารี บุระพวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 6480607
๔๔ น.ส. นวลจันทร์ ไวยพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 6480510
๔๕ นาง ขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 6300905
๔๖ นาย จิระวุฒ์ิ สิริกุลธวัช รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา 5301001
๔๗ นาง จีระภา จีนครุฑ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 6301504
๔๘ น.ส. จีราภรณ์ สารศรี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา 5302202
๔๙ นาง ฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 6301303
๕๐ นาย ประกอบ ปานสันเทียะ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300115
๕๑ นาย ประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 5301103
๕๒ พ.อ.อ. ไพบูลย์ ศิริประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ล าคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา 6301009
๕๓ นาง ภัณฑิรา บงสันเทียะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 6300504
๕๔ วา่ทีร่.ท. ภูมินันท์ พรชีวโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 6301810
๕๕ นาย ชัยรัตน์ นาทะชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เชียรเขา เฉลิมพระเกยีรติ นครศรีธรรมราช 6802302
๕๖ นาย ณรงค์ ยิ้มสุด ปลัดเทศบาลต าบล ทต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช 5801602
๕๗ นาย ณฤเบศวร์ อ่าวสกุล รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 5800402
๕๘ นาย ราชิต ราโชกาญจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 6801304
๕๙ นาย วราห์ รอดเพชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800118
๖๐ นาย ศิระ สวนกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 6800404
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๖๑ นาย สมจิตร ยิ้มสุด รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช 5801602
๖๒ ส.ต.อ. กิตติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 6600706
๖๓ นาง จิรายุ ยุชังกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 6600303
๖๔ นาง ทิวารัตน์ พูลถม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6601004
๖๕ นาง ธนิดา ปญัญานพกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6601008
๖๖ นาง เบญจา โนรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6601005
๖๗ นาง พนารัตน์ เดชปัน้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 6600304
๖๘ น.ส. ภรณี ป้อมอิ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6600107
๖๙ นาง วันทนา ฉมัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6601007
๗๐ จ.ส.ต. สมโภชน์ แก้วทองค า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 6600408
๗๑ น.ส. ทิพวรรณ รังษีภโนดร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 5120202
๗๒ นาย มูหัมมัดนูร มามะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 6960906
๗๓ น.ส. อาบีบะ สาแม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 6961103
๗๔ นาง รัศมี พลรัตน์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บึงงาม บึงโขงหลง บึงกาฬ 5380602
๗๕ นาย วุฒิชัย ยะไวย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บุง่คล้า บุง่คล้า บึงกาฬ 6380802
๗๖ นาง ประคอง แก้วเสมา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 5311002
๗๗ นาย สาธิต เอียดสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 6310412
๗๘ นาย อภิเชษฐ์ ภูเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 6310409
๗๙ นาย ณัฐพงษ์ ธรรมสุธีร์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บางเด่ือ เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 5130105
๘๐ น.ส. พัศญามนตร์ อยู่เย็น รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี 5130401
๘๑ นาย กริช อุปวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 6941101
๘๒ นาง ซารีพะห์ ต่วนเพ็ง ปลัดเทศบาลต าบล ทต. มายอ มายอ ปัตตานี 5940501
๘๓ น.ส. นันทัชพร ตันติพันธุไ์ชย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 5940302
๘๔ น.ส. นิสา สว่างรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี 6940404
๘๕ นาง นูมาเยาะ แวหะมะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บาโลย ยะหร่ิง ปัตตานี 6940905
๘๖ นาย ภูริพัฒน์ จรัสสาธรวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แหลมโพธิ์ ยะหร่ิง ปัตตานี 6940916
๘๗ นาย แวมามะ แวหะมะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บาราโหม เมืองปตัตานี ปัตตานี 6940110
๘๘ นาย เสือ พูนสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตะโละ ยะหร่ิง ปัตตานี 6940908
๘๙ วา่ที่ร.ต. แอ สาเหาะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มะนังดาล า สายบุรี ปัตตานี 6940706
๙๐ น.ส. กรรณิการ์ ทาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140109
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๙๑ นาย ถนอม เรืองนิมิตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140104
๙๒ นาย ชัยมงคล โออินทร์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 5931102
๙๓ นาย พัสกร มารยาท รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 6660408
๙๔ ส.ต.ท. ด ารงค์ กองลับ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 6650803
๙๕ นาง เตรียมใจ เหล็งพัง้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670120
๙๖ นาง มนต์ทิพย์ โกวิทพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 6670403
๙๗ นาง วรัญญา ใหวทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670115
๙๘ น.ส. สกุลยา วุฒิกนกธ ารง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670111
๙๙ นาง อรวรรณ พานทองค า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670108
๑๐๐ นาย สมศักด์ิ อินทนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 6540210
๑๐๑ น.ส. แอนนา ส าราญ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 5830303
๑๐๒ นาย กิตติชัย วิชาเรือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 6440508
๑๐๓ นาง จิตรอารีย์ สิงห์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 6441203
๑๐๔ นาย ณภัทร ถิรทินรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองโก บรบือ มหาสารคาม 6440615
๑๐๕ น.ส. เบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440308
๑๐๖ นาย พชร ศรีแพนบาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 6440509
๑๐๗ น.ส. พรุิฬห์ลักษณ์ ทาโยชี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองโก บรบือ มหาสารคาม 6440615
๑๐๘ นาย วิญญู ศรีโยวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440106
๑๐๙ นาย อิศรา ดอนเหนือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 6440906
๑๑๐ นาย จิร ล่องสินธู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาละเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 6490307
๑๑๑ ส.ต.อ. ไพรัตน์ บรรจมาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 6490113
๑๑๒ นาย ภาธร สลางสิงห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ าเทีย่ง ค าชะอี มุกดาหาร 6490504
๑๑๓ นาย พิทักษ์ ธนาคุณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร 6350114
๑๑๔ น.ส. วิยะดา จุลนิล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เนินงาม รามัน ยะลา 6950611
๑๑๕ นาง กัลยา ไกยสวน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 6451805
๑๑๖ น.ส. นพมล เพ็งวิภาศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450611
๑๑๗ วา่ที่ร.ต. ปฏิภาณ มิตรอุดม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 6450909
๑๑๘ น.ส. มีนา สัตนันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450614
๑๑๙ น.ส. รุ่งนภา โภคาสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451406
๑๒๐ นาง ลัดดา คลังส าโรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 6451804
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๑๒๑ นาย วิฑูรย์ ขุมเงิน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 5450201
๑๒๒ นาง วิไลลักษณ์ ค าคุณา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดงกลาง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450408
๑๒๓ นาง สมพร พันธุช์ัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขามเปีย้ โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 6450805
๑๒๔ นาย สุปัญญา ศรีอาจชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 6450715
๑๒๕ นาย สุระศักด์ิ ดวงชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 6451902
๑๒๖ น.ส. จิรฐา พรมรักษ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี 5700405
๑๒๗ น.ส. พิมาน ค าแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 6160416
๑๒๘ นาง ยุพิน อินทร์สกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 6160119
๑๒๙ นาย วันชัย สนธิสัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 6160304
๑๓๐ น.ส. สมถวิล จริงมาก รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง 5520104
๑๓๑ นาย เอกรินทร์ ทิยาว รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน 5510801
๑๓๒ พ.จ.อ. พันธ์วิทย์ พันน้อย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คอนสา ปากชม เลย 5420405
๑๓๓ นาย โสวิท ผดุงสิทญิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 6420408
๑๓๔ นาย ชูศักด์ิ ค าล้น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 6332002
๑๓๕ น.ส. ดารณี ศรีชาติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331403
๑๓๖ น.ส. พยอม จ าปาขีด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 6332105
๑๓๗ นาง วาสนา พลทา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 6330708
๑๓๘ นาย วิชัย ศรีอินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุม่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330108
๑๓๙ นาง วิลาสินี ไพรสิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330116
๑๔๐ นาง สมสกุล จันนรา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 6332104
๑๔๑ นาย สุรเสน วรรณูปถัมภ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขะยูง อทุุมพรพสัิย ศรีสะเกษ 6331006
๑๔๒ นาย อิทธิกร สุจารีฤทธิกร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330813
๑๔๓ นาย ก าพล ประดับศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองปลิง นิคมน้ าอูน สกลนคร 6470703
๑๔๔ นาย เกรียงศักด์ิ สนั่นนารี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดงหมอ้ทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 6471005
๑๔๕ นาง จีรภัทร ประภาสินธ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 5471304
๑๔๖ นาย นายวิกาล ผาใต้ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. เมืองทองทา่แร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 5470111
๑๔๗ นาง สุธิดา วภักด์ิเพชร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. พังโคน พังโคน สกลนคร 5470501
๑๔๘ นาง นูไรนี มาลายา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 6900608
๑๔๙ นาย พรสิทธิ์ อิศโร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 6910301
๑๕๐ น.ส. ยามาวีย์ กรฤต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทรงคนอง พระประแดง สมทุรปราการ 6110404



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานท้องถ่ิน รุ่นที ่๘๔ ระหว่างวันที ่๒๖ กันยายน - ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๕๑ นาย สุโรจน์ เมฆกลุวโิรจน์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สวนหลวง อัมพวา สมทุรสงคราม 5750311
๑๕๒ นาง อมรรัตน์ ทวีต๊ังตระกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กระดังงา บางคนที สมทุรสงคราม 6750205
๑๕๓ นาย อานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 6740305
๑๕๔ นาย ธีรวุฒิ ไชยต้นเทือก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 6270203
๑๕๕ นาง นารี บูรทิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกปีฆ่อ้ง เมืองสระแกว้ สระแก้ว 6270106
๑๕๖ นาง พชร ศรีนาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 6270502
๑๕๗ นาย พิเชษฐ์ วงศ์อยู่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 6270205
๑๕๘ น.ส. พิทยา เข็มทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สระขวัญ เมืองสระแกว้ สระแก้ว 6270111
๑๕๙ นาง พิศมัย บุญสมนึก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว 6270204
๑๖๐ น.ส. มยุเรศ พยุหสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองทบัจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 6270612
๑๖๑ นาย ยุทธภูมิ ร่ังกลาง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 5270201
๑๖๒ น.ส. ศศิประภา สุขแจ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 6270613
๑๖๓ นาย สิทธิพงษ์ สว่างสาลี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองน้ าใส อรัญประเทศ สระแก้ว 6270606
๑๖๔ นาย อนันต์ สวัสดี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 6270205
๑๖๕ น.ส. ดุษณีย์ รองกลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี 6170403
๑๖๖ นาย ทินกร เงินอ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี 6170204
๑๖๗ นาย บัญชา เห็นสุข รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 5170501
๑๖๘ นาย ณรงค์ ผันพักตร์ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. เขาแก้วศรีสมบรูณ์ ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 5640902
๑๖๙ นาย ทิวากรณ์ พันธ์ธัญกิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย 6640612
๑๗๐ นาง ศุภวรรณ สายอินทร์จกัร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 6640806
๑๗๑ น.ส. กนกพร ภัยช านาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840802
๑๗๒ นาง ขวัญยืน ไทยถนอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี 6841402
๑๗๓ น.ส. จิราภรณ์ พลเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 6840703
๑๗๔ นาง นิตยา คงสุทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 6841102
๑๗๕ น.ส. ปวรรัตน์ บัวสกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840809
๑๗๖ นาย ปารเมศ ศรีรัตนกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 6841106
๑๗๗ น.ส. ราศรี ธรรมนาวาศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น้ ารอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841713
๑๗๘ นาย ศักด์ิชัย วิเชียร ปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านตาขุน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 5840902
๑๗๙ นาง สุภาณี มีหนู รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 6840706
๑๘๐ น.ส. เสาวลักษณ์ คงผอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 6840302



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานท้องถ่ิน รุ่นที ่๘๔ ระหว่างวันที ่๒๖ กันยายน - ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๘๑ น.ส. จารุวรรณ ชาญชาติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320107
๑๘๒ นาย พีระพงษ์ แดงบุญเลิศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เกาะแก้ว ส าโรงทาบ สุรินทร์ 6321203
๑๘๓ นาง วิไลพร วิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 6320706
๑๘๔ นาง สุรีรัตน์ ประชุมรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320115
๑๘๕ นาง โสภิต บุตรดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 6321204
๑๘๖ นาย กฤษติพงษ์ สุป้อง ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 5390502
๑๘๗ น.ส. พรเพชร กรมรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู 6390602
๑๘๘ นาย สมชาย สันทิตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล าภู 6390306
๑๘๙ นาง อธิษฐาน สุวรรณราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู 6390210
๑๙๐ น.ส. พิไลวรรณ โตสวัสด์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อบทม สามโก้ อ่างทอง 6150703
๑๙๑ นาย สมเกียรติ โมลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางระก า โพธิท์อง อ่างทอง 6150409
๑๙๒ นาง กัญจิรา สุพาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ค าเขื่อนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ 6370206
๑๙๓ นาง จิราวรรณ พรมรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาเวียง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370503
๑๙๔ นาย เถาวัลย์ บุญหนา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองสามสี เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370505
๑๙๕ นาย พงศกร พลเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยไร่ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370122
๑๙๖ นาย พสิษฐ์ กอมณี รองปลัดเทศบาลเมอืง ทม. อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 4370102
๑๙๗ น.ส. พิมพ์ชนก พร้อมไธสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370115
๑๙๘ ส.อ. จรายุทธ เสนปัญจะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 6411708
๑๙๙ นาย สมบุญ บุญขาว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 6412301
๒๐๐ นาย สุระเชษฎฺ์ พันธุวร รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นายูง นายูง อุดรธานี 5412201
๒๐๑ นาย พีระพงษ์ นวลศรีใส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ 6530402
๒๐๒ นาง มะยุรี ค ามงคล รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 5530301
๒๐๓ นาง อรณิชชา แฝงจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ 6530804
๒๐๔ ส.อ. สุทธิพงศ์ อินทร์สอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบม่กล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี 6610612
๒๐๕ นาย ญาณกิตต์ กันยาพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางใหญ่ น้ ายืน อบุลราชธานี 6340907
๒๐๖ นาย ธีรยุทธ ค าวัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี 6340206
๒๐๗ นาย บุญธรรม วงศ์ศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองขอน เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 6340108
๒๐๘ ส.ต.ท. วีรพงษ์ จ าปามูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี 6341913
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- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที ่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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