
ล าดบั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จงัหวัด รหัส อปท.

1 น.ส. กรองทอง วางขุนทด เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. แกง่ดนิสอ นาดี ปราจีนบรุี 6250302

2 น.ส. กติตยิา ฤทธิศรี หัวหน้าฝ่ายจดัเก็บรายได้ อบต. หนองยายโตะ๊ ชยับาดาล ลพบรุี 6160416

3 นาง เกศกร พรมมา เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. เกาะส าโรง เมืองกาญจนบรุี กาญจนบรุี 6710108

4 น.ส. เกศสรินทร์ เนียมประยูร เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. สงิห์ ไทรโยค กาญจนบรุี 6710209

5 น.ส. จรูญรัตน์ ประทาน เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. โนนสมบรูณ์ นาจะหลวย อบุลราชธานี 6340804

6 น.ส. จิณัฎธ์ตา นิลไพบลูย์ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบรุี 4200401

7 ว่าที่ร.ต.หญิง จุไรรัตน์ อารมย์รืน่ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ดงข้ีเหลก็ เมืองปราจีนบรุี ปราจีนบรุี 6250106

8 นาย ชยัยงควิ์ษณ์ ชนิวรรณ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. สระใคร สระใคร หนองคาย 6431402

9 น.ส. ชาริกา เทยีมเทา่เกดิ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. บา้นคา บา้นคา ราชบรุี 6701001

10 น.ส. ญดาวรรณ ชุม่ชืน่ดี เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ธนู อทุยั พระนครศรีอยุธยา 6141404

11 น.ส. ญาตกิานต์ ศรีละโคตร เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทต. เชยีงยืน เชยีงยืน มหาสารคาม 5440501

12 น.ส. ฐิตมิา วงศว์รรณา เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. หนองห้าง อทุมุพรพิสยั ศรีสะเกษ 6331007

13 นาย ณัฐกรณ์ โยลยั เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. นาขมิน้ โพนสวรรค์ นครพนม 6481003

14 น.ส. ณัฐนิช นามเหลา เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. หนองสงูใต้ หนองสงู มุกดาหาร 6490705

15 น.ส. ณิศรา กระจ่างโพธิ์ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. เมืองแฝก ล าปลายมาศ บรุีรัมย์ 6311010

16 น.ส. ทศันีย์วรรณ พรรณขาม เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ธัญญา กมลาไสย กาฬสนิธุ์ 6460310

17 นาง ทพิย์ วิชาจารย์ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. แวงดง ยางสสีรุาช มหาสารคาม 6441103

18 น.ส. ทพิวรรณ ภาสกรภิญโญ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. บกุระสงั หนองกี่ บรุีรัมย์ 6310509

19 นาย เทยีนชยั อสพิงษ์ เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ ทต. นาสนีวล เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 5490112

20 นาง นงคล์กัษ์ แกว้ลี เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. ตะเคยีนราม ภูสงิห์ ศรีสะเกษ 6331705

21 น.ส. นัชสกมณฑ์ แสนทวี เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทต. บา้นกลว้ย เมืองชยันาท ชยันาท 5180107

22 นาย นัทกานต์ ทระค าหาร เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสนิธุ์ 6460810

23 น.ส. นันทพัทธ์ นรรัตน์ปพน เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. วิเชตนคร แจ้ห่ม ล าปาง 6520606

24 นาง นันทราวดี ชัน้ชาติ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331407

25 นาง นิตยา จิตจร เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ปงัหวาน พะโตะ๊ ชมุพร 6860603

26 น.ส. นิตยา ชนัรัมย์ เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ ทต. สองชัน้ กระสงั บรุีรัมย์ 5310302

27 น.ส. เนตรนภา แสงขาน เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทต. โกรกแกว้ โนนสวุรรณ บรุีรัมย์ 5311702

28 น.ส. เนียรวิภา ล าพันธ์ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. โนนสวรรค์ นาจะหลวย อบุลราชธานี 6340805

29 นาย บญัชา พรพินิสกลุทอง เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. นาทม ทุง่ฝน อดุรธานี 6410705

30 น.ส. บบุผา กลอ่มเกลีย้ง เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ตาขัน บา้นคา่ย ระยอง 6210506

31 นาย ประวิทย์ ชงัเจริญ เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. หนองไข่น้ า หนองแค สระบรุี 6190311

32 นาง ปรานิษดา ปญัจิต เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. หนองชา้ง สามชยั กาฬสนิธุ์ 6461504

33 น.ส. ปวีณา พูนศริิวณิชย์ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทต. น้ าพอง น้ าพอง ขอนแกน่ 5400701

34 น.ส. ปวีณา เกตศุริิ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. เมืองยาง ช านิ บรุีรัมย์ 6311804

35 นาย ปณัณพัฒน์ ดษิฐวัชร์กลุธร เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทต. ส านักทอ้น บา้นฉาง ระยอง 5210202

36 น.ส. ปยิะวดี ขยันท า เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. บา้นระกาศ บางบอ่ สมุทรปราการ 6110209

37 น.ส. ปณิุกา ศรีวิชยั เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 6210704

38 นาง พรทพิย์ ยศออ่น เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. นาโพธิ์ เมืองร้อยเอด็ ร้อยเอด็ 6450115

39 น.ส. พิชามญชุ์ พราหมเพชร เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. เกยีร์ สคุริิน นราธิวาส 6960902

40 ส.อ. พิทกัษ์ สนิทพันธ์ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. กดุหวาย ศขีรภูมิ สรุินทร์ 6320905

41 นาง มาณุภา อุน่ศลิป์ เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. ตาคง สงัขะ สรุินทร์ 6321005

42 ว่าที่ร.ต.หญิง ยุพิน พัทธานิล เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. เกาะปนัหยี เมืองพังงา พังงา 6820103

43 น.ส. รมิตา ค านึงสขุ เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. แหลมทอง ภักดชีมุพล ชยัภูมิ 6361404

44 น.ส. รัชนีกร ศกัดี เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. หนองเตา่ บา้นหมี่ ลพบรุี 6160618

45 น.ส. ฤทยั เอกพันธ์ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อบุลราชธานี 6341909

46 น.ส. ลดัดา ข ามี เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. กระเสยีว สามชกุ สพุรรณบรุี 6720807

47 น.ส. วรญา โพธิ์สมิ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ดงใหญ่ วาปปีทมุ มหาสารคาม 6440912

48 นาง วรรณภา ดวงศรี เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. ดา่นศรีสขุ โพธิ์ตาก หนองคาย 6431702

49 น.ส. วรรนิษา แสงใส เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ครุะ ครุะบรุี พังงา 6820602

50 น.ส. วรัญญา นามเหลา เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. นาคู่ นาแก นครพนม 6480705

หลักสูตร เจา้หน้าที/่เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ รุ่นที ่44

ระหว่างวันที ่10 - 28 พฤศจกิายน 2557 (รหัสหลักสูตร 429044)



ล าดบั ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จงัหวัด รหัส อปท.

หลักสูตร เจา้หน้าที/่เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ รุ่นที ่44

ระหว่างวันที ่10 - 28 พฤศจกิายน 2557 (รหัสหลักสูตร 429044)

51 น.ส. วราพร ออ่นส าอางค์ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทต. โนนบรุี สหัสขันธ์ กาฬสนิธุ์ 5460901

52 น.ส. วารินทร์ นิยม เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ ทต. จันทบเพชร บา้นกรวด บรุีรัมย์ 5310803

53 นาง วาสนา อปุระวรรณา เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทต. เวียงมอก เถิน ล าปาง 5520801

54 น.ส. วิจิตรา อย่างบญุ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. หนองตะไก้ หนองบญุมาก นครราชสมีา 6302206

55 น.ส. สยุพร เพ็ญบญุกลุ เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ ทต. ทา่ยาง ทา่ยาง เพชรบรุี 5760501

56 นาง สายไหม หยุนแดง เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. ทุง่ลกูนก ก าแพงแสน นครปฐม 6730206

57 นาง สดุารัตน์ พามาดี เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. บพุราหมณ์ นาดี ปราจีนบรุี 6250306

58 น.ส. สดุาวดี พรมพินิจ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทต. สร้างคอ้ ภูพาน สกลนคร 5471802

59 นาง สพุรรณี อตัรศรี เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ ทต. บา้นนาปรือ เมืองปราจีนบรุี ปราจีนบรุี 5250104

60 น.ส. สพุิศ วงคป์ระเทศ เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. บวัน้อย กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330310

61 น.ส. โสรส กนัอ่ า เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. เดน่ใหญ่ หันคา ชยันาท 6180607

62 น.ส. หนูฟอง จันทฤทธิ์ เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ อบต. โคกกอ่

เมือง

มหาสารคาม มหาสารคาม 6440104

63 น.ส. อมรรัตน์ ใหม่หะลา เจา้หน้าที่จดัเก็บรายได้ ทต. บา้นฉาง บา้นฉาง ระยอง 5210204

64 ส.อ. อมรศกัดิ์ เหลา่กลุ เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. โคกกลาง โนนสะอาด อดุรธานี 6410503

65 น.ส. อรกญัญา เอกพิชยั เจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ อบต. คลองยาง เกาะลนัตา กระบี่ 6810305



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. และรูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป เพื่อจัดท า
ทะเบียนประวัติ 

๒. การแต่งกาย 
    ๒.๑ ชุดเรียน 
        ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
           2) ส าหรับวันอังคาร-วันศุกร์  แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว ชายกางเกงสีด า 
               หรือสีกรมท่า หญิงกระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า  
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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