




ลําดับ จังหวัด อําเภอ อบจ./เทศบาล/อบต. ชื่อ ชื่อสกุล
1 กระบ่ี เหนือคลอง ทต.เหนือคลอง นางวรรณี เกกินะ
2 กระบ่ี เขาพนม ทต.เขาพนม นางขนิษฐา กาหลง
3 กาญจนบุรี ทามวง ทต.สํารอง น.ส.ชนิกา จันทรทองสุข
4 กาญจนบุรี ทามะกา ทต.ทาไม นางวราพร ศรีพะเนิน
5 กาฬสินธุ หวยเม็ก ทต.หวยเม็ก นางนวลสวาท คงสมมาตร
6 กาฬสินธุ กุฉินารายณ อบต.สามขา น.ส.ปฏิมกรณ โคกลือชา
7 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.ดงลิง นางศิริพร นนทภา
8 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ทต.สลกบาตร นางประเทืองพร สําราญรัตน
9 ขอนแกน ภูผามาน อบต.นาฝาย น.ส.อธิชา จิตรพิไล
10 ขอนแกน หนองสองหอง ทต.หนองสองหอง นางปยนารถ ยุงกลาง
11 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.คลองนครเนื่องเขต น.ส.วิภา พัฒนธนกิจ
12 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว อบต.แปลงยาว น.ส.วิไล สิตรานนท
13 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.ทาไข นางนภาพร อภัยกาวี
14 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.เสม็ดเหนือ นางอารี ร้ิวมงคล
15 ฉะเชิงเทรา บางคลา อบต.ทาทองหลาง นางผองพรรณ วิสุทธินันท
16 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.วังตะเคียน นางสําลี นาคสมบูรณ
17 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.บางตีนเปด น.ส.ชวนชม ศิริทรัพย
18 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.บางพระ นางจรรยา สุวรรณวัฒน
19 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.บางเตย นางเจียรนัย ผลศิริ
20 ชลบุรี บางละมุง ทต.บางละมุง จาสิบโทสมบัติ หรรษาพันธุ
21 ชลบุรี เมือง อบต.หนองไมแดง น.ส.นิตยา เพลิดจันทึก
22 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานยาง นางผองพรรณ ภูครองภา
23 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.บานหัน นางจิตตเกษม โพธิ
24 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.โนนกอก นางประดับ เหลื่อมทองหลาง
25 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ อบต.หนองขา นางนิสากร แนวประเสริฐ
26 ชัยภูมิ เมือง อบต.ซับสีทอง นายชัยณรงค วงศวรนันท
27 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค อบต.โคกเพชรพัฒนา นางศรีสุดา ชิดไธสง
28 เชียงใหม เชียงดาว อบต.เมืองนะ นางนัฐกานต ปานหมอก
29 เชียงใหม เชียงดาว อบต.แมนะ นางเกษร ยิมิสุทโธ

รายชื่อผูสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง  รุนท่ี 6
ระหวางวันท่ี   16  ตุลาคม - 10  พฤศจิกายน 2549 

ณ  หอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี



30 เชียงใหม เชียงดาว อบต.แมสูน นางรุงอรุณ สวัสดิไหว
31 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ทต.ดอยสะเก็ด นายสุรพล แสงโสม
32 เชียงใหม จอมทอง อบต.บานหลวง นางจงจิตร ขัติยศ
33 ตาก เมือง อบจ.ตาก นางนฤมล สันกวาน
34 นครนายก เมือง อบจ.นครนายก น.ส.วิชุดา สวัสดิผล
35 นครพนม ทาอุเทน ทต.ทาอุเทน นางอุบลรัตน ไชยพานิชย
36 นครราชสีมา คง อบต.ตาจั่น นางพิมพธิลักษณ คลองใจ
37 นครราชสีมา โชคชัย อบต.ทาอาง น.ส.อํานวย จอกกระโทก
38 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.ทาซัก นางศิวาพร บุญชู
39 นครศรีธรรมราช เมือง อบต.ทาเรือ นางสุคนธ ลักษณะคชา
40 บุรีรัมย สตึก อบต.นิคม(ขอมาพรอมปลัด) นางพวงผกา จันทรศรี
41 บุรีรัมย นางรอง อบต.หนองไทร น.ส.สุนีนุช วรรณสุข
42 บุรีรัมย ชํานิ อบต.หนองปลอง น.ส.แววดาว ศรีนนตรี
43 บุรีรัมย บานใหมไชยพจน ทต.บานใหมไชยพจน นางสิริกาญจน พรมหญาคา
44 บุรีรัมย เมือง อบต.บานยาง นางนุชนาฎ ชาญรัมย
45 ปทุมธานี สามโคก ทต.บางเตย นางสุนิศา ทองสุพรรณ
46 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.บึงบา นางทองคํา บรรดา
47 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ นางสุมาลี คูศรี
48 ปราจีนบุรี เมือง ทม.ปราจีนบุรี นางใจทิพย เชยประเสริฐ
49 พะเยา ปง อบต.งิม นางวราภรณ ประดับผล
50 พะเยา เมือง อบต.บานใหม นางสุภา วงศชางเงิน
51 พะเยา เมือง อบต.ทาวังทอง นางกิ่งแกว ศรีนุ
52 พิจิตร เมือง อบจ.พิจิตร นางสุพรรณี แกวมณี
53 พิจิตร เมือง อบจ.พิจิตร นางระเบียบ เพ็ญตาย
54 พิจิตร สากเหล็ก อบต.สากเหล็ก นางดาวสิริ ชัยสุริรัตน
55 พิษณุโลก นครไทย อบต.หนองกะทาว นางเดือนรัตน โมโพธิ์
56 เพชรบูรณ เมือง อบต.บานโตก น.ส.ชรินทร เพชรเกิด
57 เพชรบูรณ เมือง อบต.หวยสะแก นางมยุรา สิมมา
58 เพชรบูรณ เมือง อบต.นาปา นางหงษไทย เมืองนา
59 เพชรบูรณ เมือง อบต.ชอนไพร นางสุรางค สันทัด
60 เพชรบูรณ บึงสามพัน อบต.พระยาวัง นางนัทธีรา พัดนอย
61 แพร เดนชัย ทต.เดนชัย นางประทีป เมนคํา
62 แพร สูงเมน อบต.ทาหลวง น.ส.ดวงสมร ตั้งประเสริฐ



63 ภูเก็ต กะทู ทต.กะทู นางอุไรรัตน กิจกอบสิน
64 ยะลา เมือง อบต.ตาเซะ นางเกษรา โชติชวง
65 รอยเอ็ด จังหาร อบต.ดงสิงห นายสุทิน เหลาชะรา
66 รอยเอ็ด เชียงขวัญ อบต.พระธาตุ นางลัดดา คลังสําโรง
67 รอยเอ็ด ธวัชบุรี อบต.ไพศาล นางยุภาวดี จิตตจันทร
68 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.อีงอง นางชนานันท ใจลาด
69 รอยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต.โคกลาม นางดวงใจ ธรรมสาร
70 ระยอง วังจันทร อบต.ปายุบใน น.ส.ทัศนีย จันทรเพ็ง
71 ระยอง ปลวกแดง อบต.แมน้ําคู นางวิไลลักษณ ศิริพันธ
72 ระยอง ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง นางสุดารัตน จองจิตรมั่น
73 ลพบุรี ทาวุง อบต.บางงา นางขนิษฐา ลิขิตเขตตานนท
74 ลพบุรี เมือง ทต.เขาพระงาม นางทัศนีย กระเวนเวช
75 ลพบุรี ทาวุง อบต.โพธิ์ตลาดแกว นางรุงนภา เปยอยู
76 ลพบุรี บานหมี่ ทม.บานหมี่ นางวาสนา สายสอาด
77 ลพบุรี เมือง อบจ.ลพบุรี นางวันเพ็ญ เมธานิเวศน
78 ลพบุรี เมือง อบจ.ลพบุรี นางวชิราภรณ ปรมบวรพงศ
79 ลําพูน เมือง อบต.เวียงยอง นายสัตยา มณีรัตน
80 ลําพูน แมทา อบต.นาปลาดุก นางปฑิตตา คนคลาอง
81 ลําพูน เมือง อบต.ปาสัก นางรสสุคนธ ฟองมูล
82 เลย เชียงคาน อบต.นาซาว นางนิยม ดีบัว
83 เลย เมือง อบต.นาแขม นางมะลิวัลย สมประเสริฐ
84 เลย เมือง อบต.ทาสอาด น.ส.ชุลีพรรณ หมูใหญ
85 เลย เชียงคาน อบต.จอมศรี นางสกาวรัตน เศวตะพุกะ
86 สงขลา หาดใหญ ทต.ควนลัง นางกานดา สุวรรณบุปผา
87 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด นางทัศนีย บานแยม
88 สงขลา สะเดา ทม.สะเดา นางอัญชลี แซอ่ึง
89 สมุทรปราการ บางบอ อบต.คลองดาน นางกุลวดี ภัทรนาวิก
90 สมุทรปราการ บางบอ อบต.บางบอ น.ส.วันทนา สิงหาพันธุ
91 สมุทรปราการ พระประแดง อบต.บางน้ําผึ้ง น.ส.ไพรวัลย พุมอาศัย
92 สระแกว เมือง อบต.ศาลาลําดวน นางนารี บูรทิศ
93 สระแกว กิ่งอ.วังสมบูรณ อบต.วังใหม นางจันทณา จันทรแกว
94 สระบุรี เมือง อบจ.สระบุรี นางนิยม เตาทอง
95 สระบุรี เมือง อบต.หนองปลาไหล นางประทุม สาระเดโช



96 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก น.ส.สุวารี วองไพกุล
97 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ดงเดือย น.ส.ทัศนียา เคลือบแกว
98 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.นางบวช นายปรีชา ศรีเอ่ียม
99 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.บอกรุ นางเสาวณี คมคง
100 สุพรรณบุรี สามชุก อบต.กะเสียว นางสิรินทิพย สมิธาพิพัฒน
101 สุพรรณบุรี สามชุก อบต.หนองพังนาก น.ส.กรรณิการ พรธนาปาด
102 สุรินทร ปราสาท อบต.กันตวจระมวล นางรพิพรรณ ศรีนอย
103 สุรินทร ปราสาท อบต.กังแอน นางพรประภา แกนเขียว
104 หนองคาย โพนพิสัย อบต.วัดหลวง น.ส.สุพัตรา เมืองไชย
105 หนองบัวลําภู เมือง อบต.หนองบัว นางศิริญญา นุชิต
106 อุดรธานี กุดจับ ทต.กุดจับ นางสิริวิมล วิเชียรแสน
107 อุดรธานี เมือง อบต.นากวาง นางกนิษฐา พันธหนอง
108 อุดรธานี กิ่งอ.ประจักษศิลปาคม อบต.หวยสามพาด นางวัชรีย ใจบุญ
109 อุดรธานี กุมภวาป อบต.เวียงคํา นางอรนุช สุขรมย
110 อุดรธานี เมือง อบต.นิคมสงเคราะห นางกชกร บุญทองออน
111 ปราจีนบุรี เมือง ทม.ปราจีนบุรี นางอมรรัตน กัลลประวิทย
112 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.โตะเด็ง นางสุนีย แปนเทียน
113 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.ปะลุรู น.ส.อริสรา รุงประเสริฐ
114 กาญจนบุรี เมือง ทต.ลาดหญา นางธัญญา ศรนารายณ
115 ขอนแกน ภูเวียง ทต.ภูเวียง น.ส.นิตยา ขันธวุธ
116 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี น.ส.สุลิตา วิใจยา
117 สระบุรี วิหารแดง อบต.หนองหมู น.ส.อรุณี ดวงอําไพ
118 นนทบุรี บางกรวย อบต.บางสีทอง นางสุชาวดี ฉัตรทอง
119 สุรินทร เมือง อบจ.สุรินทร นางเพ็ญศรี เรืองพรเจริญ
120 ฉะเชิงเทรา เมือง ทม.ฉะเชิงเทรา นางมาลัย ภาษิตานนท
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การเตรยีมตวัเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ 
 
การรายงานตัว  ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตัว 

การเตรยีมตวั  1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิว้ 2  รูป 
   2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสือ้เชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 
   3. (หญงิ) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 ชุด 
   4. รองเทาหนงัหุมสน / หุมขอ สีดํา 
   5. กางเกงวอรมสีดําหรือกรมทาขายาว อยางนอย 2 ตัว 
   6. เสื้อกฬีาสีขาวลวน แขนสัน้มีปก อยางนอย 2 ตัว 
   7. รองเทาผาใบ / ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกฬีา 
   8. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด 
   9. ของใชสวนตัวที่จาํเปน 
   10.เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรบัพิธีเปด – ปด) 
   11.เสื้อยืดสีเหลืองคอปก อยางนอย 2 ตัว 

   * สําหรับเนคไท ใหผูเขารับการอบรมมาซื้อที่สถานที่ฝกอบรม  
การแตงกายระหวางการศึกษาอบรม    
       ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบนัพัฒนาบุคลากร 

ทองถิน่(สีแดง)กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
       หญงิ แตงกายเสื้อเชิต้สีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา 
   
การชาํระเงินคาลงทะเบยีน   ใหจายเปนเงนิสด ในวนัรายงานตัวตามจํานวนที่กาํหนดไวในหลักสูตร  
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


