
เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายซ ื่อผ ู้เข ้าร ับการศึกษาอบรมหลักส ูตรเจ ้าหนี"ท ีบริหารงานทะเบ ียนและบัตร สำน ักทะเบ ียนท้องถิ่นเทศบาล 

รุ่นที่ ๑ /  ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๙  ม ิถ ุนายน ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาล ัยการปกครอง ศูนย์การเร ียนรู้และ!เกอบรมภาคใต้ 

อำเภอเม ืองส ุราษฎ์ธาน ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ขื่อ - สกุล สำนักทะเบียนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด

๑ นายไตรวุฒิ อนุกานนท์ เทศบาลตำบลปอเวฬ ุ ซลุง จันทบุรี
๒ นางสุนภา พิณวานีซ เทศบาลเม ืองชุมพร เมืองฯ ขุมพร
๓ นายทรงชัย นาคแบีน เทศบาลตำบลวังไผ่ เมืองฯ ขุมพร
๔ นางสาวสาริกา ธนบัตร เทศบาลตำบลปากตะโก ทุ่งตะโก ขุมพร
๕ นางอุทุมพร รัฐธรรม เทศบาลตำบลปากนํ้าหลังสวน หลังสวน ขุมพร
๖ นางสาวกีรติ ยอดทอง เทศบาลตำบลสะพลี ปะทิว ขุมพร
๗ นายพิศักดิ, วงคํพันธ์ เทศบาลนครเช ียงราย เมืองฯ เช ียงราย
๘ จ่าเอกธีรพงษ์ บ ุญบวรวิวัฒน์ เทศบาลเมืองกันตัง กันดัง ตรัง
๙ นางภโวทัย เอกมานพ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ นาโยง ตรัง

๑๐ นายพีรเพชร ดาวเศรษฐ์ เทศบาลตำบลบ้านแพง บ้านแพง นครพนม
๑๑ นายพิชัย กำจันทร์ศรี เทศบาลตำบลบ้านแพง บ้านแพง นครพนม
๑๒ นายวิญญ เตโพธี้ เทศบาลตำบลบ้านแพง บ้านแพง นครพนม
๑๓ นายพงษ์ปกรณ์ ใหม่วงศ์ เทศบาลตำบลบ้านแพง บ้านแพง นครพนม
๑๔ นางกัญญาภัค บาลโพธี้ เทศบาลตำบลโคกกรวด เมืองๆ นครราชสีมา
๑ ๔ นายกันตพัฒน์ ชายเช ียวบ ุญวงศ ์ เทศบาลตำบลฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
๑๖ นายสุเมศวร์ เสือทอง เทศบาลตำบลฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
๑๗ นายนพดล กรดเสือ เทศบาลตำบลท ่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
๑ ๘ นายวสันต์ ไทรแก้ว เทศบาลตำบลเชาพระ พีปุน นครศรีธรรมราช
๑๙ นางเพ็ญศรี พราหมณ์มา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองฯ นครศรีธรรมราช
๒๐ นางระพิพร ดีเส็ง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมืองๆ นครศรีธรรมราช
๒๑ นางสาวจุต ิพร สังข์สัพพันธุ เทศบาลตำบลนาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
๒๒ นางสาวปาจรีย ์ จินโณภาส เทศบาลเม ืองปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
๒๓ นายสุซาติ จอมบดินทร์ เทศบาลตำบลชนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
๒๔ นางมัณฑศิลบี พูลสวัสด เทศบาลเม ืองปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
๒๔ พันจ่าเอกฐปนพงศ์ เวียงคำ เทศบาลตำบลท่าสะอาด เซกา บีงกาฬ
๒๖ นายการันต์ ตั้งพัฒนธนา เทศบาลตำบลท่าเร ือ ท ่าเร ือ พระนครศรีอยุธยา
๒๗ นายอำนวย พุทธนุกล เทศบาลตำบลทับปุด ทับปุด พังงา
๒๘ นางสาวจารุวรรณ บุญพรานชู เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ท ้ายเหมือง พังงา
๒๙ นางสาวอริสา กลับคุณ เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
๓๐ นายถุทริ, ไซยวรรณ เทศบาลตำบลลานช่อย ป ่าพพะยอม ^ •พัทลุง

ๆ





๖๘ นางสาวกรภัทร เครือแพร เทศบาลตำบลพุมเร ียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
๖๙ นางสุจิตต์ อินทร์เนื่อง เทศบาลตำบลตลาดไซยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
๗๐ นางนิภา ชูนิล เทศบาลตำบลท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
๗๑ นางอุท ัยท ิพย์ ฉิมเรศ เทศบาลเม ืองท ่าข ้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
๗๒ นางสาวจันทร์ท ิพย์ เจ ๊ะเหยง เทศบาลตำบลท่าฃนอน คีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
๗๓ นายพรหมพลิษฐ์ ร ักษาพราหมณ์ เทศบาลตำบลผาจุก เมืองฯ อุตรดิตถ์
๗๔ นายทจัช ชูเรื่อง เทศบาลตำบลผาจุก เมืองๆ Q อุตรดิตถ์
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ร่างตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นท่ี ๑/๒๕๖๐ _____________
ระหว่างวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๖0 สัปดาห์ที่ ๒

ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และ'ฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองลุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี________ >
x \  เวลา ๐๕.๓๐ - >๐ - ๐๙.๐ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐0 - ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
วัน ๐๗.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น, ๑๘.๐๐ น.

วันจันทร์ ท่ี แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕ มิ.ย. ๖๐ เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประซาซน เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประซาซน 5D

IP (สน.บท.) (สน.บท.) £

วันอังคาร ท่ี cz*7(P ศึกษาระบบเทคโนโลยีการบริการ ศึกษาระบบเทคโนโลยีการบริการ
(—°cz

๖ มิ.ย. ๖๐
GZb—°7Zjp ด้านการทะเบียน ด้านการทะเบียน ร(P<r
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วันพุธ ท่ี 
๗ มิ.ย. ๖๐
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ด้านการทะเบียน 
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ศึกษาระบบเทคโนโลยีการบริการ 
ด้านการทะเบียน 

(ดูงานนอกสถานที่)
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วันพฤหัสบดี V (Cg
(IS วิธีปฏิบัติราซการทางการปกครอง 1 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราซการและ 0n

1
๘ มิ.ย. ๖๐ «7 สำหรับงานทะเบียน การอำนวยความสะดวกของทางราซการ 6jp

IP (สน.บท.) ในทางทะเบียน (สน.สก.)
วันศุกร์ ท่ี ร

การทดสอบความรู้หลังเข้ารับการอบรม พิธีปิดการศึกษาอบรม
๙ ม.ย. ๖๐ ปีจฉิมนิเทศ

ผอ.โครงการฯ และคณะ , J ____________________________

ลงซื่อ............................................
(นางสาวพัสกาญจน์ กีรติชัยสาร)

ผอ.โครงการฯ



ร่างตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นท่ี ๑/๒๕๖๐
ระหว่างวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

๙ ___‘ะะi  aJ a/

เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๖ .0๐  - ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
วัน ๐๗.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น, ๑๘.๐๐ น.

รายงานตัวลงทะเบียน รายงานตัวลงทะเบียน

วันจันทร์ ท่ี พิธีเปิดและบรรยายพิเศษนโยบายการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การทดสอบความรู้ก่อน
๒๙ พ.ค. ๖๐ และจรรยาบรรณผู้ปฏิบ้ติงานทะเบียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผิวฺ การศึกษาอบรม/ละลายพฤติกรรม

ท ___ (ผวจ.สฏ) (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผอ.โครงการฯและคณะ
วันอังคาร ท่ี cz*7in กฏหมายและระเบียบว่าด้วยการแจ้งเกิดและ กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการแจ้งตาย

c~°cCZm ไร ๖ เสือกตั้งกรรมการนักศึกษา
๓๐ พ.ค. ๖๐ ๖—°71inin การขอหนังสือรับรองการเกิด การจำหน่ายรายการบุคคล
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77In âcz (สน.บท.) 1 (สน.บท.) 99ร
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t1 กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการแจ้งเกี่ยวกับบ้าน 
เจ้าบ้าน การแจ้งย้ายที่อยุ่และการเนาไขรายการ
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กฎหมายและระเบียบว่าด้วยนายทะเบียน 
และการเพิ่มซื่อในทะเบียนบ้าน

ar-Jpd i n1 กฎหมายและระเบียบว่าด้วย 
งานบัตรประจำตัวประซาซน
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วันศุกร์ ท่ี (ริ:
กฎหมายและระเบียบว่าด้วย กฎหมายและระเบียบว่าด้วย

๒ มิ.ย. ๖๐ ทะเบียนครอบครัว นายทะเบียนซื่อบุคคลและคำนำหน้านาม
(สน.บท.) (สน.บท.)

วันเสาร์ ท่ี
๓ ม.ย. ๖๐ ศึกษาคนควัาด้วยตนเอง

วันอาทิตย์ ท่ี
๔ มิ.ย. ๖๐ ศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง

^— J .---------------------------------------------------------------------

(นางสาวพสกาญจนํ กีรติ,ชัยสาร) 
ผอ.โครงการฯ


