


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

1 นาย บรรจง รสจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 06710707

2 นางสาว พิม มาสูงเนิน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ อบต. ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 06710707

3 นาย เพชรพงศ์ ประราชะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อบจ. ก าแพงเพชร เมืองฯ ก าแพงเพชร 02620101

4 นางสาว ศศิกัญญา ศรีเมือง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทม. นครนายก เมืองฯ นครนายก 04260102

5 นาย เทพประพันธ์ มณีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 06480805

6 นางสาว อุไรวรรณ ชะวาจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 06801603

7 นางสาว รุ่งฤดี แก้วจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 06801603

8 นางสาว วิไลลักษณ์ นาละออง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทต. ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 05601202

9 นาง ปรางทิพย์ กระตุฤกษ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. หนองเบน เมืองฯ นครสวรรค์ 05600103

10 นาง ส าเริง จันทร์หลวง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 06601010

11 นาย อนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 06961105

12 นาย บูคอรี สะโต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 06960308

13 นาย นัฐพล กายไธสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. สวายจีก เมืองฯ บุรีรัมย์ 06310111

14 นางสาว กติกา ศรีสุริยชัย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 05311502

15 นาย ปวริศ บุญจิตรากุล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 05141401

16 นาย วัชรพงศ์ เมตตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ

การ

อบจ. เพชรบูรณ์ เมืองฯ เพชรบูรณ์ 02670101

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรสร้ำงเว็บไซตส์ ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่3

รหัสหลักสูตร: 080000000002000003

อบรมระหว่ำงวันที ่26 มถุินำยน - 1 กรกฎำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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หลักสูตรกำรสร้ำงเว็บไซตส์ ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่3

รหัสหลักสูตร: 080000000002000003

อบรมระหว่ำงวันที ่26 มถุินำยน - 1 กรกฎำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

17 นางสาว ศศิกาญจน์ เทียนกระจ่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ

การ

อบจ. ภูเก็ต เมืองฯ ภูเก็ต 02830101

18 นางสาว รุ่งไพลิน อัตเวทยานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองฯ ภูเก็ต 02830101

19 นาย เฉลิมพร ขวัญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองฯ ภูเก็ต 02830101

20 นาย สงัด เพ็งอารีย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยช านาญการ

ทต. โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 05451607

21 นาย ภวนนท์ สันทะนะ ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ทต. หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 05451901

22 นาง นัฎฐิกา ข่าขันมะลี นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ อบต. อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 06450411

23 นาย ธชาพัฒน์ โชคศรัณทิพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 06210605

24 นางสาว สุนันท์ เปรมปรีด์ิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 06210605

25 นาย ธวัชชัย ต้นโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อบจ. ล าพูน เมืองฯ ล าพูน 02510101

26 นาย ราชันท์ สงฆ์เจริญธรรม หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 05330601

27 นางสาว ชุติมันต์	 ชุมคช เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงาน

อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 06910301

28 นาง พลอยมณี เปรมปรีดิยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 05110601

29 นางสาว เมธิณี บุญสันต์ ลูกจ้างตามภารกิจ อบต. ค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 06170304

30 นางสาว ณภัทร์อลิน เจริญธ ารงวสุ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อบต. สนามชัย เมืองฯ สุพรรณบุรี 06720114

31 นาย ไพฑูรย์ นิยะกิจ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 06840207

32 นางสาว อารยา สบเหมาะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ทต. บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 05841601
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

33 นางสาว ธันยาภรณ์ กาฬสมุทร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทต. บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 05841601

34 พันจ่าเอก วัชรินทร์ กมุติรา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยช านาญการ

อบต. บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ 06320509

35 นาง เพชราภรณ์ สุระขันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 06321011

36 จ่าเอก ณัทกร เสาวภากาญจน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยปฏิบัติการ

อบต. ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 06320112

37 นาย พงศกร สุขันธ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ทต. ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี 05343302

38 นางสาว สมัชญา หาญเสมอ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ช านาญงาน

อบต. ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 06321204

39 นาย ภูริพันธ์ โคกสูงนิธิศักด์ิ ผู้อ านวยการกองประปา ทต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 05330601

40 นางสาว ปาณิศรา เทพทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา 06900404

41 นาย พีระ โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังจั่น โคกส าโรง ลพบุรี 06160309

42 สิบเอก วีรพล สิทธิ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ทต. บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 05600202

43 นางสาว สุรีรัตน์ สุดสีดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติการ

อบต. ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น 06400906

44 นางสาว เอื อมพร แสนบุตร ผู้ช่วยฯ อบต. ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น 06400906

45 นาย ศิวดล แก้วปีลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 06480805

46 นางสาว ภัทรานิษฐ์ วิวัฒน์ชัยพร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 05501001


