


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด

1  นาง จารุวรรณ คิสาลัง  หัวหน้าส านักปลัด  ทต   ค าม่วง  ค าม่วง  กาฬสินธ์ุ 
2  จ.อ. ไพบูลย์ แสนสุข  รองปลัด อบต.   อบต  แจนแลน  กุฉินารายณ์  กาฬสินธ์ุ 
3  นาย วิวรรธน์. มูลศรีนวล  ผู้อ านวยการกองคลัง   อบต  สามัคคี  ร่องค า  กาฬสินธ์ุ 
4  นาง พรพิมล นาเมืองรักษ์  นักทรัพยากรบุคคล   อบต   ยางอู้ม  ท่าคันโท  กาฬสินธ์ุ 
5  นาย กมล ส าราญเนตร  นักจัดการงานท่ัวไป  ทม  ส านักงาน กาฬสินธ์ุ  เมืองกาฬสินธ์ุ  กาฬสินธ์ุ 
6  พันจ่าตรี เพชรรัตน์ ตะธง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  ทต   สงเปลือย  นามน  กาฬสินธ์ุ 
7  นาย ธรรมศักด์ิ ศรียางนอก  หัวหน้าส านักปลัด   อบต  ขามป้อม  พระยืน  ขอนแก่น 
8  นาย มนูญ แพงปัสสา  ผู้อ านวยการกองช่าง   อบต  ขามป้อม  พระยืน  ขอนแก่น 
9  นาย ชัชชัย วันเทาแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล   อบต  ขามป้อม  พระยืน  ขอนแก่น 
10  นาย สมาน ข้ันชัยภูมิ  ผู้อ านวยการกองช่าง   อบต   ท่าพระ  เมือง  ขอนแก่น 
11  นางสาว วิลัยภรณ์ แสนศรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   อบต   ท่าพระ  เมือง  ขอนแก่น 
12  นางสาว ลัดดาวัลย์ เสาร์ทอง  นักทรัพยากรบุคคล   อบต   ท่าพระ  เมือง  ขอนแก่น 
13  นาง ทิพานัน นามวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   อบต   ท่าพระ  เมือง  ขอนแก่น 
14  นาง พรรณวดี พรมทา  ผู้อ านวยการกองคลัง  ทต   ส าราญ  เมือง  ขอนแก่น 
15  นาย วิวิธชัย ค ามะนาง  นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ  ทต   ส าราญ  เมือง  ขอนแก่น 
16  นาย วิชัย มีมาก  หัวหน้างาน สปสช.เขต 7 ขอนแก่น  ทม ขอนแก่น  เมือง  ขอนแก่น 
17  นาย ธุวชิต เจริญเกียรติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  อบต   โคกม่ังงอย  คอนสวรรค์  ชัยภูมิ 
18  นาย ยศดนัย หมาดเส็น  รองปลัด อบต.   อบต  บ่อน้ าร้อน  กันตัง  ตรัง 
19  นาย คงศักดิ วัตะโส  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ทต   ธาตุพนม  ธาตุพนม  นครพนม 
20  ว่าท่ีร้อยตรี ธัชพล ท้าวนาง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ทต  น้ าก่ า  ธาตุพนม  นครพนม 
21  นางสาว อุทุมพร สมอุดม  รองปลัดเทศบาล  ทต  น้ าก่ า  ธาตุพนม  นครพนม 
22  นางสาว สุชาดา เพรียวพาณิชย์  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   อบจ   นครพนม  เมืองนครพนม  นครพนม 
23  นาย เอกพันธ์ เพียรพจน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   อบจ   นครพนม  เมืองนครพนม  นครพนม 
24  นางสาว อ ามรินทร์. วดีศิริศักด์ิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   อบจ   นครพนม  เมือง  นครพนม 
25  นาง ภัทรวดี. ปรินแคน  ผอ กองสวัสดิการสังคม  ทน    นครราชสีมา  เมือง  นครราชสีมา 
26  นาย สันติพงษ์ เบามะเริง  ปลัด อบต.   อบต    บ้านใหม่  หนองบุญมาก  นครราชสีมา 
27  นางสาว สุภาวดี แปวกะโทก  หัวหน้าส านักปลัด   อบต    บ้านใหม่  หนองบุญมาก  นครราชสีมา 
28  นาง จันทร์เพ็ญ จงเล่ียมกลาง  ผอ.กองสวัสดิการสังคม   อบต    บ้านใหม่  หนองบุญมาก  นครราชสีมา 
29  นาย อภินันท์ ปัจชัยสังข์  นิติกร  ทต   ใหม่  โนนสูง  นครราชสีมา 
30  นางสาว สุกัญญา สุจริตภักดีกุล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ทต   ใหม่  โนนสูง  นครราชสีมา 
31  นาย พีรยุทธ พรกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ทต   ใหม่  โนนสูง  นครราชสีมา 
32  นางสาว วลัยลักษณ์ นิลก าแหง  นิติกรปฏิบัติการ   อบต ตะคุ   ปักธงชัย  นครราชสีมา 
33  นางสาว จีร ภา จินดา ทะเล   หัวหน้าส านักปลัด   อบต ตะคุ   ปักธงชัย  นครราชสีมา 

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง กำรด ำเนินคดีทำงปกครองและกรณีศึกษำแนวค ำพิพำกษำศำลปกครอง รุ่นท่ี 4

ระหว่ำงวันท่ี 11 - 13 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมนภำลัย จังหวัดอุดรธำนี
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34  จ่าสิบโท มาโนช  ธัมมะทัตตะโยธิน  ปลัดอบต.   อบต ตะคุ   ปักธงชัย  นครราชสีมา 
35  นาย ธนกร จันทร์แสงค า  หัวหน้าส านักปลัด (อ านวยการต้น)   อบต    หนองกุง  นาเชือก  มหาสารคาม 
36  นาย รูสลัน ดาราแม็ง  ปลัด อบต.   อบต   กอตอตือร๊ะ  รามัน  ยะลา 
37  จ่าเอก ไสว สายทอง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ   อบต   สะพุง  ศรีรัตนะ  ศรีสะเกษ 
38  นาย ประเมศร. รัคนะ  นิติกรช านาญการ  ทต   ไร่  พรรณานิคม  สกลนคร 
39  นาย ถนอม สุขตาม  รองปลัดเทศบาล  ทต  เทศบาล  จอมพระ  สุรินทร์ 
40  นาย ธรรมปพน แก้วมุงคุณ  ปลัดเทศบาล  ทต    หัวนา  เมือง  หนองบัวล าภู 
41  นาย สรอรรถ คุโน  รองปลัดเทศบาล  ทต   โคกสูง  หนองหาน  อุดรธานี 
42  นาง สุพิศ. เสวตวงษ์  ผอ. กองคลัง   อบต  บ้านค้อ  บ้านผือ  อุดรธานี 
43  นาย สุธิรพันธ์ ภูแต้มนิล  นิติกรปฏิบัติการ  ทต   ไชยวาน  ไชยวาน  อุดรธานี 
44  นาย เฉลิมวุธ. ราชไมตรี  นิติกร ปฏิบัติการ  ทต   บ้านโคก  สร้างคอม  อุดรธานี 
45  นาง ลัดดาวัลย์ พาลาสี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   อบต    ดอนกลอย  พิลูย์รักษ์  อุดรธานี 
46  ว่าท่ีร้อยโท กฤดากร อ่ึงสะกาว  ปลัดอบต.   อบต    เสอเพลอ  กุมภวาปี  อุดรธานี 
47  นาง กันต์กมล. ไชยราช  รองปลัด อบต   อบต    เสอเพลอ  กุมภวาปี  อุดรธานี 
48  นาย ปิติจิตต์ นิลพัฒน์  นิติกร   อบต    เสอเพลอ  กุมภวาปี  อุดรธานี 
49  เรือโท สง่า สีหาพล  นิติกรปฎิบัติการ   อบต  หายโศก  บ้านผือ  อุดรธานี 
50  นางสาว ชฎาภา งามศิริสมสกุล  นิติกรปฏิบัติการ   อบต   นาทราย  พิบูลย์รักษ์กร  อุดรธานี 
51  นาย เฉลิมวุธ ราชไมตรี  นิติกร  ทต   บ้านโคก  สร้างคอม  อุดรธานี 
52  นาย เทพพนม สีสด  ปลัด อบต.หาดง้ิว   อบต  หาดง้ิว  เมืองอุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์ 
53  นาย จตุรานนท์ เจียรนัย  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   อบต   แก้งกอก  ศรีเมืองใหม่  อุบลราชธานี 
54  จ่าสิบโท วรพงศ์ รูปเลิศ  ปลัดเทศบาลต าบลนาโพธ์ิ  ทต   นาโพธ์ิ  บุณฑริก  อุบลราชธานี 
55  นาย จักรพงศ์ สุวรรณศักด์ิ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาค า   อบต   นาค า  ศรีเมืองใหม่  อุบลราชธานี 
56  นาย สุทธนา ประดับวิทย์  นิติกร  ทต   ขามใหญ่  เมืองอุบลราชธานี  อุบลราชธานี 
57 นางสาว ศิริรัตน์ เสนไสย์ นักวิชาการสาธารณสุข   อบต โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
58 นาย ศุภฤกษ์ แถลงศรี วิศวกรโยธา   อบต โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
59 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นิภาพร ศิริธร เจ้าพนักงานธุรการ   อบต โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
60 นาย นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ผอ.กองช่าง อบต.โคกกลาง   อบต โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
61 นาย ศุภฤกษ แถลงศรี วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ   อบต โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
62 นาง นัณอร ศิริสงค์ ปลัด อบต.   อบต โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
63 นางสาว ไสว หล้าดอน ผู้อ านวยการกองคลัง   อบต โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
64 นาย เวชยันต์ ทิศรี นักพัฒนาชุมชน   อบต โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
65 สิบเอก ทัศน์พงศ์ ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษา   อบต โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
66 นางสาว วารุณี ภูมิศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   อบต .กุมภวาปี เพ็ญ อุดรธานี
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67 นาย สุรการ ศรีบุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   อบต .กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี

อัพเดท ณ วันท่ี 2/3/2564 เวลา 13.00 น.



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด 

1 นาย ธนรักษ์ ฮ่อบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบ่ี 
2 ว่าท่ีร้อยตรี พัศพงศ์   ปฏิมาประกรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร อบต. ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 
3 นาย อนุศิษฐ์ ช้างวงษ์ นิติกร อบต. หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 
4 จ.ส.อ. ณัฎฐ์พสิษฐ์ ส าราญ ปลัด อบต. อบต. หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 
5 นางสาว ณัฏฐาลัลลิน  จันทร์หอม นักทรัพยากรบุคคล อบต. อบต.หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 
6 นาง วิรุณทิพย์  พลมุข หัวหน้าส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ เมือง ขอนแก่น 
7 นาย ปฐมฤกษ์. พินิจ นิติกร ทต. พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 
8 นางสาว รมย์ธีรา งามเจริญ พนักงานจ้างภารกิจผู้ช่วยนิติกร ทต. เทศบาลต าบลปากน  าแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 
9 นาย ปฐมฤกษ์   พินิจ นิติกรปฏิบัติการ ทต. พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 
10 นางสาว กานติภัค  แก้วกิริยา หัวหน้าส านักปลัด อบต. คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 
11 นาย ภูรินทร์  เนินนาค นิติกรปฏิบัติการ อบต. คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 
12 นางสาว เบญจมาภรณ์  จันทร์เจือมาศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 
13 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ เช้ารุ่งเกียรติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทม. เทศบาลเมืองศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 
14 นางสาว จุฬาพร ศรศิลป์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. อบต.โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี 
15 นาย นายสุธนิต เจียมหทัยรัตน์ นิติกร อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี 
16 นาง วิมลณัฐ สวัสด์ินที ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 
17 นาง วิมลณัฐ สวัสด์ินที ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ทต. หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 
18 นาย ปิยะพงษ์  จันทร์ฉาย หัวหน้าส านักปลัด อบต. อบต.โคกขี หนอน พานทอง ชลบุรี 
19 นาง นุจรินทร์ ปาละโชติ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ทต. ทต.ตะเคียนเตี ย บางละมุง ชลบุรี 
20 นางสาว นางสาวนิตยา ค าจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ เมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 
21 นางสาว ประทุมวัน ทิพย์สงคราม นิติกรปฏิบัติการ เมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 
22 นางสาว เสาวภา โบสถ์แก้ว ผู้ช่วยนิติกร ทต. เทศบาลต าบลตะเคียนเตี ย บางละมุง ชลบุรี 
23 นาย ทวิช บุญญจักร์ นิติกร อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลวังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท 
24 นางสาว พรรษมนต์   ธนาศิริทิพานนท์ รองปลัดเทศบาล ทต. เทศบาลต าบลตลุก สรรพยา ชัยนาท 
25 ว่าท่ี ร.ต. สมพร ลีละพงศ์วัฒนา นิติกร ทต. เทศบาลต าบลชุมโค ปะทิว ชุมพร 
26 นาง เบญจสิริ  นาอินทร์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ทต. เทศบาลต าบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย 
27 นางสาว ชญาภา ธานีรัตน์ นิติกรปฎิบัติการ อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 
28 นาย วิโรจน์  ปราบรัตน์ ปลัด อบต. อบต. อบต.ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง 
29 นาย นายประชา  จูดคง รองปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ เมือง ตรัง 
30 นาย สนิท  ตูลเพ็ง ปลัด อบต. อบต. อบต.ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง 
31 นาย นายอุดม    ว่องไวยุทธ์ ปลัด อบต. อบต. อบต.บ้านควน เมืองตรัง ตรัง 
32 นาง วนิดา สารานพกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อบต.ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 
33 นาย จเร  ถ าอุทก นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ทต. เทศบาลต าบลหนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม
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ระหว่ำงวันท่ี 18 - 20 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ
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34 นาย กริชก้อง  ข าบุญเกิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. เทศบาลต าบลหนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 
35 นางสาว จุฑาลักษณ์. น้อยศรีอยู่ นิติกรปฏิบัติการ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกูด เกาะกูด ตราด 
36 นาย ศรทิพย์ ด าทิพย์ นิติกรช านาญการ อบต. อบต.อ่าวใหญ่ เมือง ตราด 
37 นางสาว จินตนา  ฤชุมโนธรรม รองปลัด อบต. อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กุ แม่สอด ตาก 
38 นาง อณัญญา  จันทร๋คล้อย นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. เทศบาลต าบลท่าช้าง เมือง นครนายก 
39 นาย วุฒิศักด์ิ กองวงษา นิติกรปฏิบัติการ ทต. ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 
40 นาย เจตนา  ผกาพวง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทม. เทศบาลเมืองนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 
41 ว่าท่ีร้อยตรี ไพรัช  แสงจันทร์ ปลัด อบต. อบต. อบต.บางเลน บางเลน นครปฐม 
42 นาย อนิรุธ หงษ์ไกร นิติกรปฏิบัติการ อบต. ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 
43 นาย เจตนา   ผกาพวง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทม. เทศบาลเมืองนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 
44 นาย นายสมภพ ทองศรีสมบูรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อบต.ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 
45 นาง แสงเดือน แก้ววิเศษ นิติกร ทต. โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 
46 นางสาว สิรภัทร สวัสด์ินที ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 
47 นางสาว ดวงจิตร์ ทองมวล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 
48 นาย รุ่งรุจ  จ่ีพิมาย นิติกรปฏิบัติการ อบต. ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 
49 นาย ธวัช รักสกุล นักบริหารงานท่ัวไป อบต. อบต.บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 

50 นาย สมนึก วัฒนะโชติ นักบริหางานช่าง ทต. เทศบาลเมืองไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 
51 นาย นายอุสมาน  ไซดี นิติกรปฏิบัติการ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง แว้ง นราธิวาส 
52 นาง อริสรา  เภสัชชา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. อบต.ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 
53 นางสาว พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต นักวนโยบายและแผนช านาญการ ทต. เทศบาลต าบลทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 
54 นาง วรายุภัสร์    ละมัยจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงคอไห อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงคอไห ล าลูกก ปทุมธานี 
55 นางสาว นางสาวช่อลัดดา  พิทักษ์ทรัพย์ ปลัดเทศบาลต าบลหลักหก ทต. เทศบาลต าบลหลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 
56 นางสาว นางสาวณัฐณิชา  กล่ าแสง รองปลัดเทศบาลต าบลหลักหก ทต. เทศบาลต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 
57 นางสาว ส.ชวนพิศ  แพ่งอุทัย นักบริหารงานท่ัวไปต้น อบต. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 

58 นางสาว พรพรรณ  มาแป้น นิติกรปฏิบัติการ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

59 นาง นันทวัน ทานกระโทก ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. ดงขี เหล็ก เมือง ปราจีนบุรี 
60 นางสาว ประภัสสร ก้อนสันทัด นิติกรช านาญการพิเศษ ทต. เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
61 นาง วาลินี โกฉิม ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ทต. เมืองเก่า  กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
62 นาย ยุทธพงศ์ นิคม ปลัดอบต. อบต. ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี
63 นางสาว ณัฐธิดา หมัดเส็น นิติกรช านาญการ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 
64 นาย ฮาริซ์ กาซอร์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 
65 นาย เอกลักษณ์ ผลส่ง นิติกร อบต. เหล กะปง พังงา 
66 นางสาว กนกกร โสดารักษ์ นิคิกรปฏิบัติการ อบต. นบปริง เมืองพังงา พังงา 
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67 นางสาว ผกามาศ การะเกตุ นิติกรปฏิบัติการ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา 
68 นาย ประเสริฐ  หนูมาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปันแต ควนขนุน พัทลุง 
69 นาย พิพัฒน์  นาคเกลี ยง นักทรัพยากรบุคคล อบต. ปันแต ควนขนุน พัทลุง 
70 นาย ทวีศักด์ิ เล็กสุด ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 
71 นาย พิชัย ยิ มละมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหมาก อบต. อบต.เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 
72 นาย อธิศักด์ิ โชติมณี ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. อบต.เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 
73 นางสาว อาทิตยา สังเพ็ชร นิติกร อบต. อบต.เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 
74 นางสาว สุนิมาน  หาสกุล หัวหน้าส านัหปลัด อบต. อบต.เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 
75 นางสาว ชนัสดา ศิริไกรวัฒนาวงศ์ นิติกรช านาญการ ทต. เทศบาลต าบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 
76 นางสาว นางสาวชลิดา สืบสายอ่อน ปลัด อบต.ท่าโพธ์ิ อบต. อบต.ท่าโพธ์ิ เมือง พิษณุโลก 
77 นางสาว นางสาวชณัฐธัญนพ ส่งศิริเงินดี นิติกรปฏิบัติการ ทต. เทศบาลต าบลท่าทอง เมือง พิษณุโลก 
78 จ.ส.อ. ชัยชาญ   ช่ืนอะลวย หัวหน้าส านักปลัด ทต. เทศบาลต าบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 
79 นาง สกุณา  พหุพันธ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น) ทต. เทศบาลต าบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 
80 นาง อารมณ์  รักษาวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล อบต. บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 
81 นาง มาลัยลักษณ์  มิตรเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. ทต.ปากน  า เมืองระนอง ระนอง 
82 นาย วิทูรย์  คงพรหม ปลัดเทศบาลต าบลปากน  า ทต. ทต.ปากน  า เมืองระนอง ระนอง 
83 นางสาว กมลพรรณ พัฒนา ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมืองระนอง ระนอง 
84 นาง ดวงแก้ว ล่ิมสกุล หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมืองระนอง ระนอง 
85 นาง ศิริพร สัตยวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทม. บางริ น เมืองระนอง ระนอง 
86 นางสาว นางสาวอ าพร  พันธ์งาม ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต. ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 
87 นาง สุรจิต รุทธ์รวี นิติกรปฏิบัติการ อบต. อบต ทางเกวียน แกลง ระยอง 
88 นาย จารุวัฒน์ สุทนต์ นิติกรปฏิบัติการ ทต. จอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง 
89 นางสาว พัชชา ปานทอง ผช.นักทรัพยากรบุคคล อบต. อบต.คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
90 นาง อรอุมา ลิ มรัตนพันธ์ รองปลัดอบต. อบต. ดอนกระเบื อง บ้านโป่ง ราชบุรี 
91 นางสาว อรอุมา องค์มณี นักทรัพยากรบุุคคล อบต. ดอนกระเบื อง บ้านโป่ง ราชบุรี 
92 นาง นางศิริจินต์ ด ารงคดีราษฎร์ ปลัด อบต.คุ้งพยอม อบต. อบต.คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 
93 นางสาว บุญพร้อม สาสาย หัวหน้าส านักปลัด อบต. อบต.คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 
94 นางสาว ธนิดา วงษ์บุญมาก นักทรัพยากรบุคคล อบต. อบต.คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 
95 นาย ประเมิน นิลบุตร รองปลัด อบต. อบต. อบต.เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 
96 นาย ภัสกิตต์ิ ด าช่วย นิติกรปฏิบัติการ ทต. ทต.ล าไพล เทพา สงขลา 
97 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จุรีรัตน์  สงสุวรรณ์ นิติกรช านาญการ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลพังลา สะเดา สงขลา 
98 นางสาว อภิญญา ฟ้าสิทธินนท์ นิติกร ทน. เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 
99 นาย ศักด์ิพล แสนสุด นิติกร ทน. เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 



ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด 

รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง กำรด ำเนินคดีทำงปกครองและกรณีศึกษำแนวค ำพิพำกษำศำลปกครอง รุ่นท่ี 6

ระหว่ำงวันท่ี 18 - 20 มีนำคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ

100 นาย ศุภวัฒน์ ศรีบัวลา 155/36 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลวัดสน ระโนด สงขลา 
101 นางสาว โชติกา วงศ์ข า นิติกรปฏิบัติการ ทต. เทศบาลต าบลเจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 
102 นาย อภิชาติ แซ่เตียว นิติกรปฏิบัติการ อบต. ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 
103 นางสาว สุภาพร  จิตราช ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต. อบต.ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 
104 นางสาว อารยา มณีเอ่ียม นิติกรปฏิบัติการ อบต. บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม 
105 นางสาว นางสาวกัลยารัตน์ กันพุดซา ผู้อ านวยการกองวิชาและแผนงาน ทต. ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
106 นางสาว นางสาวบัณฑิตา มาบัณฑืต หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
107 นางสาว วราภรณ์ จินดาน้อย นิตกรช านาญการ ทน. เทศบาลนครอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
108 นาย ปาลิตา อ าพงษ์ นักพัฒนาการท่องเท่ียวปฏิบัติการ ทต. สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
109 นางสาว อสมา ลิ มติ ว นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ทต. สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
110 นาย บันเทิง บุญประเสริฐ นิติกรช านาญการพิเศษ ทน. เทศบาลนครสมุทรสาคร เมืองฯ สมุทรสาคร 
111 นางสาว รจนา แสงทวี นิติกรช านาญการ อบต. ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 
112 นาง ชลธิชา  ฆ้องเกิด นิติกรช านาญการ ทต. เทศบาลต าบลฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว 
113 นางสาว สุณัฐพร มิตรประเสริฐ ผู้ช่วยนิติกร อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่  อ าเภอวังสมบูรณ์ สระแก้ว 
114 นางสาว ชญานิษฐ์ บุญมี นิติกร อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 
115 นาง ยศวดี จันทรเรืองฤทธ์ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 
116 นาง วรรธยา โตมี หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ. อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
117 นาง รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ทม. เทศบาลเมืองวารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี 
118 นาย ศรัณย์ ทันตานนท์ นิติกร ทต. เทศบาลต าบลแสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี 
119 นาย วิรัตน์  แก้วพรหม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 
120 นางสาว วรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อบต. ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี  อุบลราชธานี  

อัพเดท ณ วันท่ี 2/3/2564 เวลา 13.00 น.


