เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
รุ่นที่ ๔ / ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

สำนักทะเบียนท้องถิ่น

อำเภอ

จังหวัด

๑ นางเพีย งใจ

ป้อ งซารี

เทศบาลเมือ งบ้า นไผ่

บ้า นไผ่

ขอนแก่น

๒ นางบีญ จมา

ติต ะป้ญ

เทศบาลตำบลบ้า นค้อ

เมือ งฯ

ขอนแก่น

๓ นางสุพ ิซ ญา

ศรีห นองหว้า

เทศบาลตำบลบ้า นค้อ

เมือ งๆ

ขอนแก่น

๕ สิบเอกณัฐพงษ์

คุณทะวงษ์

เทศบาลนครขอนแก่น

เมืองๆ

ขอนแก่น

๕ นางมัช ฌ ิม า

โชติน ิค ม

เทศบาลเมือ งท่า ช้า ง

เมือ งๆ

จัน ทบุร ี

๖ นางสาวรัช นีก ร

ทรัพ ย์ส มบัต ิ

เทศบาลตำบลหนองตำลึง

พานทอง

ชลบุร ี

๗ นางทวิน นาถ

พึ่ง มั่น

เทศบาลตำบลหนองตำลึง

พานทอง

ชลบุร ี

๘ นายธนะรัซน์

เนียมภิรมย์

เทศบาลตำบลเกร็ดแก้ว

สัตหีบ

ชลบุรี

๙ นางสุว นีย ์

เชื้อ นาค

เทศบาลเมือ งสัต หีบ

สัต หีบ

ชลบุร ี

๑๐ นายพิษณุ

เพชรพลอย

เทศบาลตำบลบางทราย

เมืองๆ

ชลบุรี

๑ ๑ นางกำไล

อรุณ ประซารัต น์ เทศบาลเมือ งชัย น าท

เมือ งๆ

ชัย น าท

๑๒ นางพิม นภัส

ชัย ภัก ดี

เทสบาลตำบลหนองบัว แดง

หนองบัว แดง

ชัย ภูม ิ

๑๓ นางสาวคณ ภร

เทพโยธา

เท ศบาลตำบลบุญ เรือ ง

เชีย งชอง

เชีย งราย

เทศบาลตำบลชมพ ู

สารภี

เชีย งใหม่

แม่ส อด

ตาก

๑ ๕ นางสาวทรรศนัน ทน์ มนตรี
๑๕ นางสาวนิซ าภา

ธนภัท รวงษ์ส กุล เทศบาลนครแม่ส อด

๑๖ นายมานิตย์

สุวรรณเวียง

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด

นครราชสีมา

๑๗ นางสาววรรณ ภา

กลมแป้น

เทศบาลเมือ งพ ิม ลราช

บางบัว ทอง

นนทบุร ี

๑๕
๑๙
๒๐
๒๑

ชมรัตน์
กอสิน
จันทร์แก้ว
ชาวพ่อค้า

เทศบาลเมืองพิมลราช
เทศบาลเมืองพิมลราช
เทศบาลเมืองพิมลราช
เทศบาลเมืองพิมลราช

บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง

นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

๒๒ นางสาวปรัศ นีย ์

คซโคตร

เทศบาลตำบลบางหลวง

เมือ งๆ

ปทุม ธานี

๒๓ นางกนกพัน ธุ

หนูแ ดง

เทสบาลเมือ งลาดสวาย

ลำลูก กา

ปทุม ธานี

๒๔ นางสาวศศิพ ัช ร

นวมวิจ ตร

เทสบาลเมือ งลาดสวาย

ลำลูก กา

ปทุม ธานี

๒๕ นางสาวนริศ รา

เนตรสว่า ง

เทสบาลเมือ งลาดสวาย

ลำลูก กา

ปทุม ธานี

๒๖ นายเทอดศักดี้

สงวนธรรม

เทสบาลเมืองลาดสวาย

ลำลูกกา

ปทุมธานี

๒๗ นางสาวมะสิว ัล ย์

สงวนศรี

เทศบาลเมือ งคลองหลวง

คลองหลวง

ปทุม ธานี

๒๘ นางสาวอาภรณ ์

ศรีเมฆ

เทศบาลเมือ งหัว หิน

หัว หีน

ประจวบคีร ีข ัน ธ์

๒๙ นายวะลพ

บัวพา

เทศบาลตำบลโคกปีบ

ศรีมโหลถ

ปราจีนบุรี

๓๐ นางสาวศจิษ ฐา

ทองมณ ี

เท ศบ าลตำบ ลป าน าเระ

ปาน าเระ

ป้ต ตานี

๓๑ นางสาวพัช ราพร

สิง ห์จ ับ

เทศบาลตำบลโคกล่า ม

จตุร พัก รพิม าน ร้อ ยเอ็ด

นายซาครีต
นายอภิชาติ
นายสายัญ
นายเกียรติชัย

^

gib นางสาววิล ัย วรรณ

โสมแพน

เทศบาลตำบลเชีย งใหม่

โพธิ้ซ ัย

ร้อ ยเอ็ด

๓๓ นางสุก ัญ ญา

ลัง กะสิง ห์

เทศบาลตำบลภู่ก าสิง ห์

เกษตรวิส ัย

ร้อ ยเอ็ด

๓๔ นายรัชพล

ไกยสินธุ

เทศบาลตำบลท่าสีดา

หนองพอก

ร้อยเอ็ด

๓๔ น างยุภ าพ ร

ดวงทิพ ย

เท ศบ าลตำบ ลพ ลา

บานฉาง

ระยอง

๓๖ นางลัค ณ า

สิน สอาด

เท ศบ าลตำบ ลพ ลา

บ้า นฉาง

ระยอง

๓๗ นางเพ็ญ แข

ปัน เหน่ง เพ็ซ ร

เทศบาลเมือ งมาบตาพ ุด

เมือ งฯ

ระยอง

๓๘ น างอภิญ ญ า

กล่อ มแก้ว

เทศบาลนครระยอง

เมือ งฯ

ระยอง

๓๙ จ่าสิบเอกฐิติกร

ม่วงสาย

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

โพธาราม

ราชบุรี

๔๐ นางนงนุช

เฉลยบุญ

เทศบาลตำบลท่า โขลง

ท่า วัง

ลพบุร ี

๔๐ นางวิไ ลวรรณ

สร้อ ยวัน

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

สระโบสถ์

ลพบุร ี

๔๒ นางศรัน ญา

กิจ หิร ัญ

เทศบาลตำบลกกโก

เมือ งๆ

ลพบุร ี

๔๓ นางสาวนภาพร

คำลือ วงค

เท ศบ าลเม ือ งเลย

เมือ งๆ

เลย

๔๔ นางสาวพรนภา

ชัย ชนะ

เทศบาลตำบลนาแห ้ว

นาแห้ว

เลย

๔๔ นายเขตมงคล
๔๖ นายเกรียงไกร

ปีติวิทยาวัฒ น์
แสนคุ้ม

เทศบาลตำบลนาด้วง
เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์

นาด้วง
กันทรลักษณ์

เลย
ศรีษะเกษ

๔๗ นางสาวสาวรีย ์

สุร ะชาติ

เทสบาลตำบลสำโรงพลัน

ไพรบึง

ศรีษ ะเกษ

๔๘ นายศุภกฤษณ์

อักษร

เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน

สว่างแดนดิน

สกลนคร

๔๙ นางสาวศิร ิร ัต น้

วนไชยยศ

เทศบาลตำบลโคกม่ว ง

คลองหอยโข่ง สงขลา

๔๐ นายชูชีพ
๔๑ จ่าเอกอุดม

เอี่ยมแก้ว
อั้งยุทธ

เทศบาลตำบลบางนกแขวก
เทศบาลตำบลหลักห้า

บางคนฑี
บ้านแพ้ว

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

๕๒ นางสาวกนกอร

ห ้อ ยยี่ภ ู่

เทศบาลนครอ้อ มน้อ ย

กระทุ่ม แบน

สมุท รสาคร

๔๓ นายทรงประสิทธึ๋

เทวา

เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

เมืองๆ

สมุทรสาคร

๔๔ นางสาวสกลวรรณ

พัน ธุพ านิซ

เทสบาลติา ลพรหมบุร ี

พรหมบุร ี

สิง ห์บ ุร ี

๔๔ นางกิต ตชญ าห์

กาญ จน ์ค ลานน ท์ เทศบาลตำบลลู่ท อง

ลู่ท อง

สุพ รรณบุร ี

๔๖ น างน าตยา

เค้า ภูไ ทย

เทศบาลตำบลลู่ท อง

ลู่ท อง

สุพ รรณบุร ี

๔๗ นายพรศักดิ้

มูลศาสตร์

เทศบาลเมืองสุรินทร์

เมืองๆ

สุรินทร์

๔๘ นางสาวอนุร ัต น่

ลิง ห้ม าดา

เท ศบ าลตำบ ลเวีย งคุก

เมือ งๆ

หนองคาย

๔๙ นางปวีณ 'นรัต น์

ภิร ติน พมนติ

เทศบาลตำบลโนนลัง

โนนลัง

หนองบัว ลำภู

๖๐ นายธนายุส

ภ เู่ จริญ

เทศบาลตำบลบางจัก

วิเศษชัยชาญ

อ่างทอง

๖ ๑ นางศรีป ระไพ

ร่ว มทอง

เทศบาลตำบลหัว ตะพาน

หัว ตะพาน

อำน าจเจริญ

๖๒ นายวิชิต

เรืองเดช

เทศบาลตำบลชานุมาน

ชานุมาน

อำนาจเจริญ

๖๓ นางสาวตษณ พร

หนกลืง

เทศบาลตำบลนํ้า โสม

‘นาโสม

อุด รธานี

๖๔ นายเฉลิม
๖๔ นายสว่าง
๖๖ นายพิตรพิบูล

หมื่นอภัย
มิ่งวัฒนชาติ
โอษฐ์ละออ

เทศบาลตำบลนาข่า
เทศบาลตำบลหนองบัว
เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

เมืองๆ
เมืองๆ
หนองวัวซอ

อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี

๖๗ นางชลดา

ดำรงศรี

เทศบาลเมือ งบ้า นตุง

บ้า นตุง

อุด รธานี

๖๘ นางสาวสุภ จิร า

เสยกระโทก

เทศบาลตำบลธาตุพ นม

ธาตุพ นม

อุด รธานี

^

๒๔ นายไชยพร

อินทร์อุดม

เทศบาลตำบลปะโค

กุมภวาปี

อุดรธานี

๗๐ นางสาวปิย ะมาศ

มาโต

เทศบาลตำบลทัพ ทัน

ทัพ ทัน

อุท ัย ธานี

๗๑ นางสาวชัต ติย า

นนทสิน

เทศบาลตำบลแสนสุข

วาริน ชำราบ

อุบ ลราชธานี

๗๒ นายทวีชัย

หลงชิน

เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่

ศรีเมืองใหม่

อุบลราชธานี

๗๓ นางสาวกัญ ญภัท ร

ป ราบ ภ ัย

เทศบาลตำบลเขมราฐ

เขมราฐ

อุบ ลราชธานี

๗๔ นางสาวโซษิต า

แดงสิร ิ

เทศบาลตำบลนาปรือ

เมือ งๆ

ปราจีน บุร ี

๗๔ นายเกรียงไกร

ณูรักษา

เทศบาลเมืองวารีนชำราบ

วารีนชำราบ

อุบลราชธานี ^ -

