


ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นาย ณัฐวุฒิ ขุนนุ้ย เจ้าพนกังาน

ประชาสัมพนัธ์ปฏบิติังาน

อบต. พรุดินนา คลองทอ่ม กระบี่ 06810406

2 นาย กฤษณะ แสงพวง นกัพฒันาชุมชนช านาญการ ทต. หนองอบีตุร หว้ยผ้ึง กาฬสินธุ์ 05461403

3 นางสาว กมลทพิย์ ทองศิริ เจ้าพนกังานธุรการช านาญ

งาน

ทม. กาฬสินธุ์ เมอืงฯ กาฬสินธุ์ 04460102

4 นางสาว หทยันชุ ศรีพลหงษ์ เจ้าพนกังานธุรการช านาญ

งาน

ทม. กาฬสินธุ์ เมอืงฯ กาฬสินธุ์ 04460102

5 นาง นนัทกิานต์ บรรณสาร นกัจัดการงานทั่วไป

ปฏบิติัการ

ทม. กาฬสินธุ์ เมอืงฯ กาฬสินธุ์ 04460102

6 นางสาว พทัธ์ศุภาลัย อดุค ามี นกัทรัพยากรบคุคล

ช านาญการ

อบต. นาบอ่ค า เมอืงฯ ก าแพงเพชร 06620120

7 นางสาว ฐิติพรรณ หนทูศัน์ เจ้าพนกังานธุรการ

ปฏบิติังาน

อบต. หว้ยมว่ง ภผูามา่น ขอนแกน่ 06402006

8 นางสาว สุภทัรา จันทร์เมฆา นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญ

การ

อบต. เสมด็ใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 06240206

9 นาย กวินทว์ิโรจน์ ค าดวง นกัวิเคราะหน์โยบายและ

แผนช านาญการ

ทต. โพธิพ์ทิกัษ์ สรรพยา ชัยนาท 05180401

10 นาง กรรณิกา ยืนยง นกัวิเคราะหน์โยบายและ

แผนช านาญการ

อบต. สบเปงิ แมแ่ตง เชียงใหม่ 06500612

11 นางสาว เบญจวรรณ จันทร์ภกัดี เจ้าพนกังานธุรการช านาญ

งาน

ทม. ปากพนู เมอืงฯ นครศรีธรรมรา

ช

04800103

12 นางสาว อริสา คงด่ัน ผู้ช่วยนกัวิชาการ

ประชาสัมพนัธ์

ทต. ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย นนทบรีุ 05120501

13 นางสาว สุรีย์พร พงึไชย นกัจัดการงานทั่วไป

ช านาญการ

อบต. บางรักใหญ่ บางบวัทอง นนทบรีุ 06120405

14 นาง ณัฐมน สุนนั ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงิน

และบญัชี

อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี 06130204

15 นางสาว มิ่งกมล มตุุมาจันทร์ หวัหนา้ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี 06130204

บัญชรีายชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขา้รบัการฝึกอบรม

หลักสูตรการท าแบบฟอรม์ออนไลน์ (E-Form) และการจัดท าภาพ (Infographic) รุ่นที่ 4

รหัสหลักสูตร: 080000000000100004

อบรมระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2565

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหัส อปท.
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

16 นางสาว กาญจนา หวังสุข นกัประชาสัมพนัธ์

ปฏบิติัการ

ทต. บางพนู เมอืงฯ ปทมุธานี 05130106

17 นาง ชุติมล พนัธกจิ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง พงังา 05820801

18 นางสาว ขวัญชีวา คุ้มญาติ เจ้าพนกังานธุรการช านาญ

งาน

อบต. วัดพริก เมอืงฯ พษิณุโลก 06650120

19 นางสาว สิรินนัท์ งานหมั่น คนงาน อบต. วัดพริก เมอืงฯ พษิณุโลก 06650120

20 นางสาว ศิรินนัท์ เทา่ทอง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ อบต. หว้ยโปง่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 06670713

21 นาย กมัปนาท สีสัตย์ซ่ือ นายสัตวแพทย์ปฏบิติัการ ทม. วิเชียรบรีุ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 04670501

22 นางสาว ธัญญารัตน์ สุขีธรรม นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญ

การ

อบต. แพง โกสุมพสัิย มหาสารคาม 06440303

23 นาย ธานนิทร์ กรมรินทร์ นกัทรัพยากรบคุคล

ช านาญการ

อบต. หนองแกว้ เมอืงฯ ร้อยเอด็ 06450113

24 นาง ดวงดาว ฟบูตุร ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. นาแก งาว ล าปาง 06520506

25 นาย ธวัชชัย ต้นโพธิ์ นกัวิชาการคอมพวิเตอร์

ปฏบิติัการ

อบจ. ล าพนู เมอืงฯ ล าพนู 02510101

26 นางสาว พลัลภา คุณนา นกัวิเคราะหน์โยบายและ

แผนช านาญการ

อบต. ทรายขาว วังสะพงุ เลย 06420902

27 นางสาว สุดาดวง อสุสวิโร นกัจัดการงานทั่วไป

ช านาญการ

อบต. ละงู ละงู สตูล 06910505

28 นางสาว ชุติมนัต์	 ชุมคช เจ้าพนกังาน

ประชาสัมพนัธ์ปฏบิติังาน

อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 06910301

29 นาย เมธาสิทธิ์ จันทรเสวต เจ้าพนกังานพฒันาชุมชน

ปฏบิติังาน

อบต. หนองปรือ บางพลี สมทุรปราการ 06110307

30 นางสาว ฬุริยาภรณ์ ภู่เกษร นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญ

การ

ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมทุรปราการ 05110601
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31 นาย ยศภทัร เนยีมสวัสด์ิ นกัวิชาการส่ิงแวดล้อม

ปฏบิติัการ

อบจ. สมทุรสาคร เมอืงฯ สมทุรสาคร 02740101

32 นาย ภากร คูหามขุ เจ้าพนกังาน

ประชาสัมพนัธ์ปฏบิติังาน

อบจ. สมทุรสาคร เมอืงฯ สมทุรสาคร 02740101

33 นาง ปริยากร วงศ์สม นกัประชาสัมพนัธ์

ปฏบิติัการ

ทม. สระบรีุ เมอืงฯ สระบรีุ 04190102

34 นาง อารีย์ บตุรตรา นกัทรัพยากรบคุคล

ช านาญการ

ทต. หนิกอง หนองแค สระบรีุ 05190302

35 นางสาว กติิกา จันทร์ข า ผู้ช่วยนกัทรัพยาการบคุคล ทต. ตะกดุ เมอืงฯ สระบรีุ 05190105

36 พนัจ่าเอก วัชรินทร์ กมติุรา นกัปอ้งกนัและบรรเทาสา

ธารณภยัช านาญการ

อบต. บา้นพลวง ปราสาท สุรินทร์ 06320509

37 นาย กฤษฎา ชาวพรอน นกัวิชาการวัฒนธรรม

ช านาญการ

อบจ. หนองคาย เมอืงฯ หนองคาย 02430101

38 นางสาว นนทยา ศรีพนัธบตุร เจ้าพนกังานธุรการช านาญ

งาน

อบต. นาค าไฮ เมอืงฯ หนองบวัล าภู 06390108

39 จ่าสิบเอก นสัินต์ เหมอืนแกว้ เจ้าพนกังานธุรการ

ปฏบิติังาน

อบต. หว้ยไร่ เมอืงฯ อ านาจเจริญ 06370122


