เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
รุ่นที่ ๓ / ๒£๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ กันยายน ๒£๖๐
ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

สำนักทะเบียนท้องถิ่น

อำเภอ

จังหวัด

๑ พัน จ่าอากาศเอก พิษณุ ชูมณี

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

พนมทวน

กาญจนบุรี

๒ นางซัญ ญาภัค

ศรีโ ยธิน

เทศบาลตำบลกุด สิม คุ้ม ใหม่

เขาวง

การฬสิน ธ์

๓ นางสาวนุช นาท

โยธาภัก ดี

เทศบาลตำบลสมเด็จ

สมเด็จ

การฬสิน ธ์

๔ นางพรภณ า

โคตะยัน ต์

เทศบ าลตำบ ลน าจาน

เมือ งฯ

กาฬสิน ธี๋

๕ นางสาวอภิญ ญ า

สุท ธา

เทศบาลตำบลดงมูล

หนองกุง ศรี

กาฬสิน ธุ

๖ นายณธัซพงศ์
๗ นายอาทิตย์

ยะเชษฐา
บริหาร

เทศบาลตำบลดงมูล
เทศบาลตำบลดงมูล

หนองกุงศรี
หนองกุงศรี

กาฬสินธ์
กาฬสินธ์

๘ น างสาวอาท ิต ยา

กวานบีช ซา

เท ศบ าลตำบ ลวัง ยาง

คลองขลุง

กำแพงเพชร

๙ จ่าเอก กมล

สงวนญาติ

เทศบสลตำบลโนนศิลา

โนนศิลา

ขอนแก่น

๑ ๐ นางสาวขวัญ ดาว

กาพสุว รรณ

เทศบาลตำบลเนิน สูง

ท่า ใหม่

จัน ทบุร ี

๑ ๑ น างสาวรัน ยาภิท ร์

ผลพฤกษา

เทสบาลตำบลหนองบัว

เมือ งฯ

จัน ทบุร ี

๑๒ นางสิร ี

วิจ ารณ ์

เทศบาลเมือ งจัน ทบุร ี

เมือ งฯ

จัน ทบุร ี

๑๓ นางอรท้ย

สุภ า รี

เทศบาลตำบลปากนํ้า แหลมสิง ห์ แหลมสิง ห์

จัน ทบุร ี

๑ ๔ นายเมธาพฒน์
๑๔ นายเสกสรรค์
๑๖ นายอิทธิพล

หงษ์ภูมี
บัวเจริญ
พัณ พู

เทศบาลตำบลท่าข้าม
เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
เทศบาลตำบลบางคล้า

บางปะกง
เมืองฯ
บางคล้า

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

๑๗ นางวนิด า

ลาสอน

เทศบาลตำบลธาตุท อง

ปอทอง

ชลบุร ี

๑๘ นางเทีย มจต

ทับ ทิบ เพชรรัต น์

เทศบาลตำบลคอนสาร

คอนสาร

ขัย ภูม ิ

๑ ๙ นางสาว เต ิก าญ จน

กานสัน เทีย ะ

เทศบาลเมือ งชัย ภูม ิ

เมือ งฯ

ข ัย ภูมิ

๒๐ น างสาวสาย สุนีย์

ยงเพชร

เทศบาลตำบลบ้า นเพ ชร

ข ัย ภูมิ

๒๑ นายกัญจน์ตภณ
๒๒ จ่าเอก นาวิก
๒๓ นายลันวรา

วงศ์เทเวศน์
คิริกิจ
รัตนสาครชัย

เทศบาลตำบลห้วยยาง
เทศบาลเมืองชุมพร
เทศบาลตำบลท่ายางท่ายาง

ภูเ ขีย ว
คอนสาร
เมืองฯ
เมืองฯ

๒๔ นางสาวรมย์ช ลี

ศรีค ำออน

เทศบาลตำบลหนองหอย

เมือ งๆ

เชีย งใหม่

๒£ นายประลองยุทธ์

เขาพระจันทร์

เทศบาลตำบลบ้านนา

บ้านนา

นครนายก

๒๖ นางสาวกัน ทิศ า

เหมือ นพิม พ์ห ลา เทศบาลเมือ งสามพราน

สามพราน

นครปฐม

๒๗ นางสาววรรณ า

เอี้ย วรัต นวดี

เทศบาลตำบลบางเลน

บางเลน

นครปฐม

๒๘ นายนฤพล

บุรีขันธ์

เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

โพนสวรรค์

นครพนม

๒๙ นางสาวกัน ญ าวิษ

ดิษ พงษา

เทศบาลเมือ งปากช่อ ง

ปากช่อ ง

นครราชสีม า

๓๐ นางสาวบุร ี

ชะนะวัฒ นิ

เทศบาลตำบลหัว ทะเล

เมือ งๆ

นครราชสีม า

ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร

๓๑ น างอณ ัญ ลัก ษณ ์

จุล เจริญ พ งษ ์

เทศบาลเมือ งปากซ่อ ง

ปากซ่อ ง

นครราชสีม า

๓๒
๓๓
๓๔
๓๔
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

นายเสกสรร
นายอภิรักษ์

ดอกสันเทียะ
เยี่ยมราษฎร์

เทศบาลตำบลหมูสี
เทศบาลตำบลตะขบ

ปากซ่อง
ปีกธงชัย

นครราชสีมา
นครราชสีมา

น างสาวปุญ ญ ิศ า

ไกรศิล ฟ้

เทศบาลตำบลบางประมุง

โกรกพระ

นครสวรรค์

นางรุ่ง ระวี

สถิต ย์พ งษ์

เทศบาลตำบลศาลเจ้า ไก่ต อ

ลาดยาว

นครสวรรค์

นางธนิด า

วงศ์ท องดี

เทศบาลตำบลบางม่ว ง

บางใหญ่

นนทบุร ี

นางปีร ัญ ญ า

เวีย งจัง

เท ศบ าลตำบ ลศาลากลาง

บางกรวย

นนทบุร ี

นางลาววีร วรรณ

ธีร วีร โชติ

เทศบาลนครนนทบุร ี

เมือ งฯ

นนทบุร ี

นางลาวอรอุม า

เหมือ นครุฑ

เทศบาลนครนนทบุร ี

เมือ งฯ

นนทบุร ี

นายปฐวี
นายวาริพันธน์

สอถิรธร
ผาณิบ ุศ ย์

เทศบาลตำบลเสาธงหิน
เทศบาลตำบลปลายบาง

บางใหญ่
บางกรวย

นนทบุรี
นนทบุรี

๔๒ ว่า ที่ ร.ต.หญิง พ ีร ญ าณ ์ อาจวาริน ทร์

เทศบาลเมือ งบางศรีเ มือ ง

เมือ งฯ

นนทบุร ี

๔๓ นายณัฐภัทร
๔๔ นายวงจันทร์

จิตนะมงคล
สีซมภู

เทศบาลตำบลตันหยงมัส
เทศบาลตำบลหอคำ

ระแงะ
เมืองฯ

นราธิวาส
บึงกาฬ

๔๔ นางธัญ ญาบุช

โสภากุล

เทศบาลตำบลอิส าน

เมือ งฯ

บุร ีร ัม ย์

๔๖ นางวีญ ญ า

อิน ผัก แว่น

เทศบาลตำบลปะคำ

ปะคำ

บุร ีร ัม ย์

๔๗ นางสาวจัน ทร์เ พญ

โสภา

เท ศบ าลตำบ ลตาจง

ละหารทราย

บุร ีร ัม ย์

๔๘ นางสาว1ช นกภรณ์

อารี

เทศบาลตำบลบ้า นใหม่ไ ชยพจน์ บ้า นใหม่ไ ชยพจน์ บุร ีร ัม ย์

๔๙ นายรัฐศักดี้

หรีกประโคน

เทศบาลตำบลจันดุม

พลับพลาชัย

บุรีรัมย์

๔๐ นางนัย นา

พรหมบรรทัด

เทศบาลเมือ งประจวบคีร ีข ัน ธ์

เมือ งๆ

ประจวบคีร ีข ัน ธ์

๔๑ นางสาวคีร ีพ ร

นัน ทรัพ ย์

เท ศบ าลตำบ ลคลองวาฬ

เมือ งฯ

ประจวบคีร ีข ัน ธ์

๔๒ นางสาวอาภรณ ์

ศรีเมฆ

เทศบาลเมือ งหัว หิน

หัว หิน

ประจวบคีร ีข ัน ธ์

๔๓ นางอารีร ัต น์

คุร ุส ิท ธี้

เท ศบาลตำบลประจัน ตคาม

ประจัน ตคาม

ปราจีน บุร ี

๔๔ นายอเนก

ปานะโรย

เทศบาลตำบลบ้านปรือ

เมืองๆ

ปราจีนบุรี

๔๔ นางนัย นา

หนาแน่น

เทศบาลตำบลท่า หลวง

ท่า เรือ

พระนครศรีอ ยุธ ยา

๔๖ นางสาวนิภ า

ซัก โยง

เทศบาลเมือ งเสน า

เสนา

พระนครศรีอ ยุธ ยา

๔๗ นางสาวรัช ตา

ผดุง เพีย ร

เทศบาลนครพระนครศรีอ ยุธ ยา พ ระนครศรีอ ยุธ ยา พระนครศรีอ ยุธ ยา

๔๘ นางสาววรรณ ศิร ิ

คืน ครีบ

เทศบาลตำบลบางนมโค

เสนา

พระนครศรีอ ยุธ ยา

๔๙ นางสาววรวรรณ

เมฆ ขยาย

เทศบาลตำบลสามกอ

เสนา

พระนครศรีอ ยุธ ยา

๖๐ พันจ่าตรี วีสรัส
๖๑ นายผล
๖๒ นายวัสนกร

เฉิบสภาพ
สงวนไชยศิลปี
สินเปียง

เทศบาลตำบลท่าเรือ
เทศบาลตำบลแม่ใจ
เทศบาลตำบลแม่ใจ

ท่าเรือ
แม่ใจ
แม่ใจ

พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พะเยา

๖๓ น างสาวน าตยา

ฤทธิร งค์

เทศบาลเมือ งพัท ลุง

เมือ งๆ

พัท ลุง

๖๔ นางสาวภัค รดา

อุ่น'ชูศ รี
เสือสิงห์
พรหมเมศรี
ภิบาลศิลป้

เทศบาลตำบลลาน ข่อ ย

ปาพ พะยอม'

พัท ลุง

เทศบาลตำบลลานข่อย
เทศบาลตำบลสามง่าม
เทศบาลตำบลซนแดน

ป่าพพะยอม
สามง่าม
ชนแดน

พัทลุง
พิจิตร
เพชรบูรณ์

๖๔ นายพรชัย
๖๖ นายพิภพ
๖๗ นายพิชัย

'^ ' A

๖๘ สิบตำรวจโท เสน่ห์
๖๙ ว่าที่ รต.วัลลภ
๗๐ นายจักรพันธ์

อินการทุม
คำแหง
เลิศณรงค์สิน

เทศบาลตำบลวังโปง
เทศบาลตำบลเทพกษัตรี
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

วังโป่ง
ถลาง
เมืองฯ

เพชรบูรณ์
ภูเก็ต
มหาสารคาม

๗๑ นางปวีณ า

ขุม เงิน

เทศบาลตำบลเกษตรวิส ัย

เกษตรวิส ัย

ร้อ ยเอ็ด

๗!อ นางวิไ ลพร

แสงโสภา

เทศบาลตำบลเมือ งบัว

เกษตรวิส ัย

ร้อ ยเอ็ด

๗๓ นางสาวจัน ทร์ท ิพ ย์

ผลาฤทธึ่

เทศบาลตำบลฝาว

เสลภูม ิ

ร้อ ยเอ็ด

๗๔ นางสาวเทพประทาน

ไชยธงรัต น์

เทศบาลตำบลเสลภูม ิ

เสลภูม ิ

ร้อ ยเอ็ด

๗๔ นายนันทชัย

ธีรชิตกุล

เทศบาลเมืองคอหงส์

หาดใหญ่
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