
ลําดับ จังหวัด อําเภอ อปท. สังกัด คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล รหัส อปท.

1 กาฬสินธุ สมเด็จ ทต. สมเด็จ จาอากาศเอก ณัฐวุฒิ ศรีมหาไชย 5461301

2 กาฬสินธุ หวยเม็ก อบต. กุดโดน นาย ธีระศักดิ์ ศรีโสภณ 6460805

3 กาฬสินธุ หนองกุงศรี อบต. หนองหิน นาย สาคร เหลาดี 6461209

4 กาฬสินธุ สามชัย อบต. คําสรางเที่ยง นาย อุทิตย เพชรพราว 6461501

5 ขอนแกน แวงใหญ ทต. แวงใหญ นาย พิษณุ แสนสุข 5401301

6 ขอนแกน บานไผ อบต. แคนเหนือ นาย วรวุฒิ เคาแกว 6401007

7 ตาก แมสอด ทต. แมตาว นาย นิรุต กิจศิริ 5630604

8 นครราชสีมา พระทองคํา ทต. สระพระ นาย จักรพล ดอนขุนทด 5302806

9 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อบต. เขาพระบาท จ.อ. คมกฤษณ สังขอุน 6800603

10 นครสวรรค พยุหะคีรี อบต. เนินมะกอก จ.ส.อ. สุนันท บุญเนตร 6601006

11 นาน เวียงสา อบต. อายนาไลย นาย บุณยสิทธิ์ ดิฐชัยพันธุ 6550712

12 นาน เมืองนาน อบจ. นาน นาย ประโยชน อินตะวิชัย 2550101

13 นาน เวียงสา อบต. สาน จ.ส.อ. พิเชษฐ กันอินทร 6550710

14 บึงกาฬ เซกา อบต. บานตอง จ.อ. วัชระพงษ สุวรรณเขต 6380403

15 บุรีรัมย แคนดง อบต. หัวฝาย นาย ณัฐพศุตม คุณนาเมือง 6312205

16 ปราจีนบุรี บานสราง อบต. บางแตน จ.อ. กิตติศักดิ์ บุญกลิ่น 6250602

17 เพชรบูรณ นํ้าหนาว อบต. หลักดาน นาย ณัฐเศรษฐ จันทรจอม 6670904

18 เพชรบูรณ หลมสัก อบต. บุงคลา ส.อ. อํานาจ บุญพรม 6670310

19 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต. แมคง นาย นพดล ยวงทอง 6580404

20 รอยเอ็ด หนองพอก ทต. ทาสีดา จ.อ. ธนววรธน สิงหาอาจ 5450901

21 รอยเอ็ด หนองพอก อบต. หนองขุนใหญ จ.อ. วีระ สระหนองจอก 6450907

22 ลําปาง เกาะคา อบต. ใหมพัฒนา นาย เกษฎา มาธุระ 6520310

23 ลําปาง เสริมงาม ทต. เสริมซาย จ.อ. คมสัน เขียวสา 5520402

รายชื่อผูเขารับการอบรม หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนที่ 9 วันที่ 29 มกราคม - 16 กุมภาพันธ 2561

ณ โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น วิทยาลัยการปกครอง อํา-เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสหลักสูตร 442009
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24 ลําปาง แจหม ทต. แจหม ส.อ. สมชาย ไชยเรือน 5520601

25 ลําปาง เสริมงาม อบต. เสริมขวา จ.ส.อ. อดุลย อุดสรอย 6520405

26 เลย ดานซาย อบต. โปง พ.จ.อ. มนตรี สิงขุดร 6420508

27 เลย เมืองเลย อบต. ศรีสองรักษ นาย วุฒิชัย ไชยศรีฮาด 6420115

28 ศรีสะเกษ วังหิน อบต. ดวนใหญ ส.อ. สมภพ ทองเอ่ียม 6331602

29 สกลนคร วานรนิวาส ทต. กุดเรือคํา นาย มารุต บุญโพธิ์ 5470804

30 สระบุรี หนองแค อบต. หนองปลิง นาย ภานุวัฒน ภัทรเมฆากุล 6190316

31 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อบต. หัวไผ นาย จามร แกวนิมิตร 6170109

32 สุโขทัย คีรีมาศ ทต. ทุงหลวง นาย นราศักดิ์ เกลี้ยงเพชร 5640301

33 สุโขทัย คีรีมาศ ทต. ทุงหลวง นาย บรรเลง สุขขี 5640301

34 สุโขทัย บานดานลานหอย อบต. ลานหอย นาย ประวิทย มากอยู 6640204

35 สุรินทร ศีขรภูมิ ทต. ผักไหม พ.จ.ท. จิรายุ สมานทอง 5320902

36 อางทอง แสวงหา ทต. แสวงหา นาย วีรวัฒน เครือรัตน 5150501

37 อางทอง เมืองอางทอง อบต. บานแห ส.อ. อนัฐพล ทองลิ่ม 6150108

38 อุดรธานี นํ้าโสม อบต. โสมเยี่ยม จ.อ. ชุมพล เจริญ 6411808

39 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต. โนนกาหลง วาที่ ร.ต. ไตรรงค บริบูรณ 6341912

40 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต. โนนกลาง ส.อ. นิธิทัศน ทองทับ 6341911

41 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต. ดอนจิก นาย อนุศิษฏ บุตรทองทิม 6341909










