
ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ
1 นาง จ ารัส บูระณา ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 5620401
2 นาง ประภา เร็วสา อบต. บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 6401004
3 น.ส. ศิวาพร ประไชโย อบต. บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 6401606
4 นาง วิมล อยู่เจริญ อบต. บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 6240205
5 นาง ผ่องพรรณ วิสุทธินันท์ อบต. บางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา 6240209
6 น.ส. อร่ามศรี สุขโต อบต. แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 6240907
7 นาง ปัญจมา วงษ์ชัย อบต. เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 6361401
8 นาย ชัยณรงค์ วงศ์วรนันท์ อบต. ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360122
9 น.ส. ภัทรานิษฐ์ เหล่าสกุลศิริ อบต. นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360109
10 นาง ประภา น  าจันทร์ อบต. ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 6860112
11 นาง กุศล ขาวสง่า อบต. ถ  าสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 6860117
12 น.ส. สุพร ธนาเขต อบต. ทุง่คา เมืองชุมพร ชุมพร 6860113
13 น.ส. วัชรี น้อยแนม อบต. บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 6860118
14 น.ส. จุฑามาศ สิริใจ อบต. วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 6860116
15 นาง จุภรณ์รัตน์ นาคธรณิศวร์ อบต. หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 6860120
16 นาง ชัญญานุช จินตวร อบต. สวี สวี ชุมพร 6860705
17 นาง นงนุช ศรีธิ อบต. แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 6570112
18 นาง สุภาวดี ไร่สอ ทต. เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 5571002
19 น.ส. นภาพร อินถา อบต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 6630606
20 นาย ปกาศิต บัวฉุน ทม. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 4730116
21 นาง เบ็ญจมาศ แจ่มศรีงาม อบต. บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม 6730118
22 นาง นภัทร นิรัตโยธิน ทต. น  าก  า ธาตุพนม นครพนม 5480501
23 นาง นภา ฉาไธสง อบต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา 6301302
24 นาย อ านาจ ประการะโต อบต. นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 6380705
25 น.ส. สุนทร สุกาวิน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2130101
26 นาง บัญญัติ พรมมา อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2250101
27 นาง มะลิวัลย์ ลอยชื น อบต. คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยธุยา 6141003
28 นาง วิยดา พรประสิทธิ์ อบต. เหมาะ กะปง พังงา 6820304
29 นาง เยาวพรรณ วาสิการ อบต. เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 6820103
30 นาย อุทัย เขียวหาย อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650106
31 นาง เมทิกา แก้วอารีลาภ อบต. ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 6830306
32 นาย เชิดชาย จ่าพา อบต. หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 6440909
33 นาง ชุตินันท์ พิมพ์แพง ทต. ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 5490401
34 น.ส. รุจิราภรณ์ พิลาวุฒิ อบต. ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 6350205

รายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานคลัง รุ่นที ่11 รหัสหลักสูตร 604011

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่17 - 28 พฤศจิกายน 2557
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35 นาง สุพร สุตะนนท์ อบต. ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 6450204
36 นาย รัก อุ่นเจริญ อบต. บึงงาม ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 6452003
37 นาง ล าดวน นารีโภชน์ อบต. ไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450507
38 นาง อาภรณ์ โพธิจันทร์ อบต. บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 6451407
39 น.ส. สุวรรณา วงศ์กวีวิทย์ อบต. ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 6850304
40 นาง ดรุณี สันประเสริฐ อบต. นาคา สุขส าราญ ระนอง 6850502
41 น.ส. ปานทิพย์ ประทุมเมศร์ ทต. บ้านนา แกลง ระยอง 5210307
42 นาง ชลอรัตน์ ส านวนกลาง ทต. ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 5210202
43 นาง ชัญญานิษฐ์ ธัชศฤงคารสกลุ อบต. แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 6700411
44 นาง กัญชริญา อ่วมผึ ง อบต. เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 6700715
45 นาง กฤตลักษณ์ เมืองช้าง อบต. ตะนาวศรี สวนผึ ง ราชบุรี 6700303
46 น.ส. พัชชวีร์ ทองค า อบต. ท่าเคย สวนผึ ง ราชบุรี 6700304
47 น.ส. ญาดา ชุ่มเงิน อบต. บ้านทราย บ้านหมี ลพบุรี 6160610
48 นาง สายสมร ปัน้เทียน อบต. หนองกระเบียน บ้านหมี ลพบุรี 6160617
49 นาง สมสมร เค้าเจริญ อบต. มหาโพธิ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 6160803
50 นาง ปิยาณีย์ สายทอง อบต. โคกขมิ น วังสะพุง เลย 6420908
51 น.ส. ภัฏศมา สินสวัสด์ิ อบต. วังสะพุง วังสะพุง เลย 6420904
52 นาย สมัคร จนัทร์พาณิชย์ อบต. หนองงิ ว วังสะพุง เลย 6420911
53 นาง รวิสรา อินทร์ชัยศรี อบต. หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 6420906
54 น.ส. ยุพิน ลิ มประสงค์ อบต. หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331018
55 นาง ใกล้รุ่ง พลวงค์ษา อบต. ด่านม่วงค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 6471502
56 น.ส. ลักขณา พิลาโฮม ทต. บัวสว่าง พรรณานิคม สกลนคร 5470401
57 นาง ประเทียน โคตรวงค์ อบต. โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 6470115
58 นาง อรสา จินดาวงศ์ อบต. ท่าม่วง เทพา สงขลา 6900507
59 นาง ชญานิษฐ์ สุวรรณมณี อบต. ปากบาง เทพา สงขลา 6900504
60 น.ส. ปิยนุช ปาชะโน อบต. พังลา สะเดา สงขลา 6901011
61 นาง ประไพ ฤทธิมาศ อบต. ป่าแก่บ่อหิน ทุง่หว้า สตูล 6910606
62 นาง จันทิรา ทองค า อบต. ฉลุง เมืองสตูล สตูล 6910108
63 นาง รัตนา เกิดผล อบต. บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ 6110209
64 นาง จิตตานันท์ ศรสูง อบต. คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 6170302
65 นาง ณัฐวรรณ กฤชเพ็ชร์ อบต. โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 6170305
66 น.ส. วีณา อรรถอนันต์ อบต. ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 6720603
67 น.ส. นรินทร์ อิ มสมโภชน์ ทต. เกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 5840503
68 นาย สราวุธ ชุติมาวลัยกุล ทต. บ้านเชี ยวหลาน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 5840901
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69 นาง วันดี ดวงแก้ว อบต. ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841702
70 น.ส. กุลสิริ เตมียะทัต อบต. ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841712
71 น.ส. รติกร แสงพงษ์ ทต. สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 5150701
72 นาย สุชาติ จ ารัส อบต. บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 6530116
73 น.ส. ศกุนตลา สิทธิจินดา อบต. หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 6343101



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเส้ือสูท/แจ๊คเก๊ตสีดํา ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  
                    วันศุกร์ 
                ๔) หญิง แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร – วันศุกร์ 
                ๕) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
      ๒.๒ ชุดออกกําลังกาย 
                ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีดํา หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

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

 การชําระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
          สําหรับ 
          (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. สําหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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