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

1 นาย ธนัท สังข์คต หัวหน้าส านักปลัด อบต. คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ 6810809

2 นาย เลอไทย จุลลางกูร รองปลัดเทศบาลนคร อบต. พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 6810406

3 นาง วาสนา วรรณเพ็ชร์ นักบริหารงานทั่วไป อบต. ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 6810106

4 นาง กนกภรณ์ เมืองวงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 6401903

5 นาย ทวี วงษ์ศิริ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 5400301

6 นาย นายไวพจน์ ลาดอาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทา่กระเสริม น  าพอง ขอนแก่น 6400708

7 น.ส. เยาวลักษณ์ นาใจคง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โนนท่อน เมอืงขอนแกน่ ขอนแก่น 5400106

8 นาง รพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 6401003

9 นาง ละมูล ศรีธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 5400505

10 น.ส. นพวรรณ ฉตัรไชยพรกลุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา 6240204

11 นาง ศรีสุดา พงศ์เสรีวัฒน์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 5180503

12 นาย จารบุตร สมัตถะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360304

13 นาย เฉลิม เผ่าหัวสระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนทอง เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ 6360408

14 น.ส. อชิรญาณ์ พันธ์สูงเนิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ 6360206

15 นาย ธงชัย วิริยาธิบดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 6571801

16 นาง โศภชา สุกิจยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 6571108

17 นาย กริชชาญ สังเวียนวงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 6500307

18 นาย ก าพลศักด์ิ สารฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 6500306

19 นาย อรรถพันธ์ ณ มาประจักร์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 5500703

20 นาย พิศิษฏพงค์ ปัญญาศิริพันธ์ุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางด้วน ปะเหลียน ตรัง 6920409

21 นาง อัชฌา นาคบรรพ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง 3920102

22 นาง สุภาภัค แกว้ฉัตรมงคล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางสมบรูณ์ องครักษ์ นครนายก 6260411

23 นาง ประภัสสร ณ นคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 6730113

24 ว่าที่ร.ต. เกษม แป้นหมื่นไวย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา 6301806

25 น.ส. ปวีณ์ริศา คงกระพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กระชอน พิมาย นครราชสีมา 6301505

26 นาง กนกวรรณ สุรภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 6800405

27 นาง ภคมน เสนาวิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6600110

28 นาง อรวรรณ อนิทรประสาท หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 6600904

29 น.ส. วรรณี ตั งอดุลย์รัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 6120205

30 น.ส. วลัญธ์รัช พรกิจจานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 6120403

รำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดบัตน้ รุ่นที ่2 
ระหว่ำงวันที ่8 พฤษภำคม - 3 มถุินำยน 2562

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 



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

รำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหำรงำนท้องถ่ิน ระดบัตน้ รุ่นที ่2 
ระหว่ำงวันที ่8 พฤษภำคม - 3 มถุินำยน 2562

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

31 นาง วาสนา การุณรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 6961105

32 น.ส. อนัญลักษณ์ ยะโกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เรียง รือเสาะ นราธิวาส 6960609

33 จ.ส.อ. ธงชัย ใจดอนมูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สันทะ นาน้อย น่าน 6550408

34 นาย วรจักษ์ กิตติวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปอน ทุง่ช้าง น่าน 6550804

35 นาง ไพฑูรย์ ชาวชายโขง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาดง ปากคาด บึงกาฬ 6380505

36 นาง ลลิการ ยลยุบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ 6380703

37 น.ส. สายรุ้ง โสภาราษฎร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 6380506

38 นาย เรืองยศ จ าปา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 5310705

39 นาย วิรัตน์ ทิพย์ภูจอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 6312002

40 นาย ณัฐพงษ์ ธรรมสุธีร์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บางเด่ือ เมอืงปทุมธานี ปทุมธานี 5130105

41 นาย เฉลิมชัย ขุนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บาราเฮาะ เมืองปตัตานี ปัตตานี 6940104

42 น.ส. นิตยา วุฒิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแค ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 6140807

43 นาง ชนาวีร์ สารานพคุณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 6930806

44 นาย อ่ารีด พลนุ้ย รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 5930202

45 นาง นิทรา อินทกูล รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โพธิ์ประทบัชา้ง โพธิ์ประทบัชา้ง พิจิตร 5660302

46 น.ส. นุสรา พึง่ไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 6660610

47 น.ส. ชมนาด ส ารวย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 6760801

48 นาง ทัศนีย์ สิงห์ภู่ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นายาง ชะอ า เพชรบุรี 5760402

49 นาย ประสิทธิ์ เสียงไพเราะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670112

50 นาง รินรดา เวียงนาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น  าข า สูงเม่น แพร่ 6540403

51 นาย บุญพา ไชยมุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กมลา กะทู้ ภูเก็ต 6830203

52 น.ส. เข็มพร สิงห์ทรงพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 6440504

53 น.ส. ดวงฤทัย ชนะบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยาง บรบือ มหาสารคาม 6440612

54 นาง ศิรพัชร์ ขุมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร 6350114

55 น.ส. พนิดา ดิษฐเนตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. น  าค า สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 6451110

56 นาย สง่าเกียรติ นามไพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด 6451707

57 นาย สุระศักด์ิ ดวงชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วารีสวัสด์ิ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450607

58 นาย พงษ์ศิริ สงเคราะห์ราษฎร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี 6700118

59 นาย สาทิส ฮวบเจริญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 6160211

60 นาง จรัสศรี สุขป้อม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บญุนาคพฒันา เมืองล าปาง ล าปาง 6520116
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61 นาง ผาณิตา แสนแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองผือ ท่าล่ี เลย 6420805

62 จ.อ. เอกนรินทร์ ศรีบุญตา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. นาแห้ว นาแห้ว เลย 5420601

63 นาย เฉลิม ไชโย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330514

64 นาย ชัยฤทธิ์ จินดาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330510

65 นาย นิติ ต่อพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330105

66 นาง พัชรีพร บุญมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331304

67 นาย ศักดา เทียมทัศน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 6330415

68 นาง ณัฐปภัสร์ แผงนาวิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 6470205

69 นาง นิตยา เหมหีม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 6900905

70 นาง ปริชญา มิ่งเชื อ ผอ.กองการศึกษา อบต. หนองปรือ บางพลี สมทุรปราการ 6110307

71 นาย ปราโมทย์ ค ากลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านปรก เมอืงสมทุรสงคราม สมทุรสงคราม 6750106

72 นาย ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ หัวหน้าส านักปลัด ทต. คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 5270201

73 นาง ณัฐปภัสร์ ชีวนาถพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี 6170204

74 นาย อมฤต ประทุมมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640503

75 นาง ภัทรศศิร์ ก าเนิดคุณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี 6720807

76 นาย จเร ใยฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840604

77 นาย ภูษิต พิมพ์เสน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 5321301

78 น.ส. สุวรรณี วรรณสุทธิ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ 5320203

79 ส.อ. ธนินท์รัฐ อยู่ยืนธรรม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 5390502

80 น.ส. อรนุช กุละนาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 6390116

81 นาย บรรจง ภูม่ณี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี 6411804

82 จ.อ. ปรียาลักษณ์ เวชบรรพต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 6410306

83 นาย วีรวัฒน์ วจีประศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 6410210

84 นาย สัมฤทธิ์ ทาแก้ว ปลัดเทศบาลต าบล ทต. หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี 5411004

85 น.ส. นริศรา ไชยพัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บุง่หวาย วารินช าราบ อบุลราชธานี 6341510

86 นาย ปรีชา บุญเนตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บุเปือย น  ายืน อบุลราชธานี 6340903

87 จ.ส.อ. ปรีชา เวียงนนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หว้ยฝ้ายพฒันา ตระการพชืผล อบุลราชธานี 6341117

88 นาย มานพ ฉวีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อบุลราชธานี 6340210















 
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 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
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0 0 2 7 0 1 

34,000.00 บาท 

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

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

34,000.00 บาท ................................................................................................................................ ........
................. 

(สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 






