รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็ปไซต์ดว้ ย Joomla รุ่นที่ ๒๐
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ คานาม ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
อปท. สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท.
1
น.ส. กชพร
จุลอาพันธ์
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
อบต. วังม่วง
วังม่วง
สระบุรี 6191203
2
น.ส. กรรณิการ์ พรมแต่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
อบต. แม่ถอด เถิน
ลาปาง 6520805
3
นาง กฤติการ์ ภักดีปรีชานนท์ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ทต. บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
5551201
4
น.ส. กฤติยาภรณ์ ตระกูลดี
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ทต. ทุง่ แสงทอง นางรอง
บุรีรัมย์ 5310402
5
นาย กาจร
อ่อนคา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300814
6
น.ส. กิติมาภรณ์ คงชาญแพทย์ หัวหน้าสานักปลัด
อบต. วังม่วง
วังม่วง
สระบุรี 6191203
7
นาย เกรียงศักดิ์ ขันสีมนต์
เจ้าพนักงานธุรการ
อบต. ดงบัง
บึงโขงหลง บึงกาฬ 6380604
8
นาย เกียรติ
อินต๊ะมล
นายช่างโยธา
อบต. บุโพธิ์
ลาปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311016
9
นาย คฑาวุธ มาพงษ์
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
อบต. โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 6341009
10 นาย คมสัน
เจริญผล
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. คาเลาะ ไชยวาน
อุดรธานี 6410804
11 นาย จักรพงษ์ เถาว์ชาลี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. นาโก
กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 6460511
12 นาง จิรัชยา วงษ์ดี
นักบริหารงานทัว่ ไป
ทต. พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 5410402
13 นาย ฉัตรชัย ทองคา
นักวิชาการศึกษา
อบต. ก้านเหลือง นางรอง
บุรีรัมย์ 6310406
14 น.ส. ชญาภา ถมทอง
นักพัฒนาชุมชน
อบต. นาวุง้
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6760112
15 นาย ชวลิต
หลุมคา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
อบต. โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลาภู 6390410
16 นาย ชัชวาล พาราศรี
นักพัฒนาชุมชน
อบต. บุโพธิ์
ลาปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311016
17 น.ส. ฐานิตา มีพร้อม
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
อบต. โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 6310607
18 นาย ณัฏฐ์
นพเดชธนันวัฒน์ เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310119
19 นาย ณัฐชาต นามวงค์กา
นักพัฒนาชุมชน
อบต. นาจักร เมืองแพร่ แพร่
6540114
20 นาย ดิษฐเนตร พิศพาร
เจ้าพนักงานพัสดุ
ทต. ชุมพร
เมยวดี
ร้อยเอ็ด 5451501
21 นาย ตรรกวิทย์ สุรสิทธิ์
หัวหน้าสานักปลัด
อบต. ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360121
22 นาย ทฤษฏีกร เยื่อใย
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ป่าก่อ
ชานุมาน อานาจเจริญ 6370205
23 นาย ทศพล
เสนามนตรี
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 5401501
24 น.ส. ทัศนีย์
ทองอ่อน
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ทต. ท่ายาง ทุง่ ใหญ่
นครศรีธรรมราช 5801101
25 น.ส. ทัศนีย์
รัตนมิตร
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
ทต. ชาราก
เมืองตราด ตราด 5230105
26 น.ส. ทิพยรัตน์ ทิศขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ
อบต. ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300814
27 นาย ธงชัย
จันมะณี
นักพัฒนาชุมชน
อบต. หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 6721004
28 จ.ส.อ. ธนพชัย พละจู
นักวิชาการศึกษา
อบต. เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 6410415
29 นาย ธนินธร พิมพขันธ์
หัวหน้าสานักปลัด
อบต. หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 6721004
30 นาย ธีระภัทร์ แสนมี
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
อบต. แม่กาษา แม่สอด
ตาก
6630612
31 น.ส. นงลักษณ์ ภักดีชน
เจ้าพนักงานทะเบียน
ทต. ถ้าใหญ่ ทุง่ สง
นครศรีธรรมราช 5800904
32 นาง นะภา
แก้วหอม
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
อบต. บ้านจารย์ สังขะ
สุรินทร์ 6321009
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ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ คานาม ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
อปท. สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท.
33 นาย นันทา
ศรีนา
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. จันทร์เพ็ญ เต่างอย
สกลนคร 6471403
34 นาย นายธีระยุทธ ไตรสนาคม
เจ้าหน้าที่ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ถ้าใหญ่
ทุง่ สง
นครศรีธรรมราช 5800904
35 นาง เบญจมาศ พืน้ นวล
ผู้ช่วยบุคลากร
อบต. นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320106
36 นาย ปรมวรรธน์ ไชยาวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ทม. ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 4800103
37 นาง ประคองเพชร จันทร์ศักดิ์
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. นาซาว
เมืองน่าน น่าน
6550112
38 น.ส. ปรียานุช พัฒนชัย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
อบต. บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 6310119
39 นาย ปิยะพงษ์ พันธุเ์ ดช
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
อบต. จันทร์เพ็ญ เต่างอย
สกลนคร 6471403
40 นาง ผ่องพรรณ อุ่นกาศ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ทต. ปงป่าหวาย เด่นชัย
แพร่
5540503
41 นาย พงศ์ศิษฎ์ คาเบ้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. นาซาว
เมืองน่าน น่าน
6550112
42 น.ส. พรพรหม สุดธรรมมา
พนักงานจ้าง
อบต. หนองโสน สามง่าม พิจิตร 6660706
43 นาง พัชรีภรณ์ ไชยยา
เจ้าพนักงานธุรการ
อบต. ดอยงาม พาน
เชียงราย 6570503
44 นาย พันธ์ศักดิ์ ขันตี
เจ้าพนักงานธุรการ
อบต. แม่ถอด เถิน
ลาปาง 6520805
45 น.ส. พันนา
มณีรัตน์
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
อบต. โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 6481002
46 น.ส. พัสญา
วนะชีวิน
นักบริหารงานทัว่ ไป
อบต. หนองโสน สามง่าม พิจิตร 6660706
47 นาย พิรัชย์
ศรีราม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
อบต. ขุนศรี
ไทรน้อย นนทบุรี 6120502
48 นาย ภูวรินทร์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
อบต. ขุนควร ปง
พะเยา 6560604
49 นาง รัฐชา
ศิริผล
บุคลากร
อบต. กระเทียม สังขะ
สุรินทร์ 6321003
50 น.ส. รัตนา
สีสด
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
อบต. หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 6721004
51 นาย รามินทร์ กาหอม
หัวหน้ากองช่าง
ทต. นาเวียง ทรายมูล ยโสธร 5350202
52 น.ส. รุ่งลาวัลย์ สุขใจ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
อบต. โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลาภู 6390410
53 น.ส. ลัฐกาญ วงศ์ละคร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
อบต. หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330112
54 น.ส. ลาวัลย์ บุญเทพ
หัวหน้าสานักปลัด
อบต. ขุนควร ปง
พะเยา 6560604
55 น.ส. ลาพอง สายคงดี
หัวหน้าสานักปลัด
ทต. ลิ่นถิ่น
ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 5710705
56 น.ส. วรัญดา กาญจนวัฒนา นักวิชาการประชาสัมพันธ์
ทต. จอหอ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300107
57 นาง วรารัตน์ บุญพระบาง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ. ลาปาง
เกาะคา
ลาปาง 2520101
58 นาย วันรพ
แสนอินอานาจ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ทต. โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 5160105
59 น.ส. วิรยา
สาระวะดี
เจ้าพนักงานธุรการ
อบต. หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี 6160705
60 น.ส. วิไลวรรณ สิงห์คา
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลาภู 6390410
61 นาย วีระชัย สาธาระณะ
นักบริหารงานทัว่ ไป
ทต. วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 5670104
62 นาง วีระวรรณ ดีเดิม
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
อบต. ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 6301312
63 นาง ศุภพิชญ์ รินดี
หัวหน้าสานักปลัด
อบต. แม่กาษา แม่สอด
ตาก
6630612
64 นาย ศุภลักษณ์ ติ๊บแก้ว
เจ้าหน้าที่ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. บ่อเหล็กลอง ลอง
แพร่
6540309
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นามสกุล
ตาแหน่ง
อปท. สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท.
65 นาย สมจิตร พิมพ์ศรี
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
อบต. เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 6410415
66 นาย สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ครู
ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 4720102
67 นาย สิทธิพงษ์ วงศ์สมัคร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ทต. ทุ่งศรีชุมพล ชุมพลบุรี สุรินทร์ 5320202
68 นาง สุธาสินี ทองเชี่ยว
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ. ลาปาง
เกาะคา
ลาปาง 2520101
69 นาง สุนันท์
เขมนันท์ติกุล เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ทต. บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
5551201
70 ด.ต. สุพล
งามบุศยโพยม หัวหน้าสานักปลัด
อบต. หนองโดน หนองโดน สระบุรี 6190804
71 น.ส. สุภาพร สินพูล
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
อบต. หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 6721004
72 นาย อธิราช
เพิม่ ขึ้น
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
ทต. ปงป่าหวาย เด่นชัย
แพร่
5540503
73 น.ส. อนุสา
พละคช
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ทต. ถ้าใหญ่ ทุง่ สง
นครศรีธรรมราช 5800904
74 น.ส. อรนิษา นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ. ลาปาง
เกาะคา
ลาปาง 2520101
75 น.ส. อาภา
มากสิน
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ อบต. ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 6810106
76 นาย เอกพงษ์ วงษ์พิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 5360103
77 นาย เอนกพงษ์ ลิ้มพิพัฒน์ฃัย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 4660501
78 นาย โอภาส พุกกลิ่น
พนักงานจ้าง
อบต. หนองโสน สามง่าม พิจิตร 6660706
79 นาย ฮานาฟี มาหะมุ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อบจ. ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 2940101

พื้นที่ว่างสาหรับติดสาเนาเอกสารรับชาระเงินจาก
ธนาคาร
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ชื่อหลักสูตร ..............................................................................................................................
รุ่น ...............
:
ที่
..................
...
ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
................................................................................................................
:ตาแหน่งผู้เข้ารับการ
............................................................................................................................. ......
ฝึชืก่อหน่
อบรม
: :
.................
วยงาน
...........................................................................................................................................................
...................
อาเภอ .......................................................................
จังหวัด ............................................................................
:
:
......... วน)
7,500.00 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้
จานวนเงิ..........
นค่าเข้าร่วม .............................................................................................................................
...........
อบรม :
.................
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร
ส่วนของธนาคาร
สาขา.........................
....
วันที.........................
่
....
การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วย Joomla (1 สัปดาห์)
ชื่อหลักสูตร ......................................................................................................................................................
:รหัสหลักสูตร.....................
- รหัสรุ่น : (Ref. No.1)
:

5

1 7 0
รหัสหลักสูตร

2 0
รหัสรุ่น

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
............................................................................................................................. ............
ฝึกอบรม :
.....
รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2)
:
รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต.
Ref. No.3 :
...........................................................................................................................................................................
7,500.00 บาท
จ...านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)
......................................................................................................................
:
................
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน
จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม
...............................................................................................................
(ตัวหนังสือ) :
...............
ลงชื่อ ผู้นา ..................................................
.......
ฝาก
โทรศัพท์ ผู้นา ...........................................
ฝาก
......
- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ชาระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเปิดอบรม 15 วัน

