
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด รหสั อปท. หมำยเหตุ
1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ. กระบี่ น.ส. จาริณี แสนยาพนัธุ์ 2810101
2 กระบี่ เมืองกระบี่ ทต. กระบี่น้อย นาย นิติกร เมียนแก้ว 5810109
3 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ. กระบี่ น.ส. นิราภรณ์ จันทร์กลับ 2810101
4 กระบี่ เมืองกระบี่ ทต. กระบี่น้อย น.ส. พชรกมล เอ่งฉ้วน 5810109
5 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ. กระบี่ นาง โรจนา อ่าวสินธุศิ์ริ 2810101
6 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต. ไสไทย น.ส. ศิริวรรณ เพช็รชุม 6810107
7 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ. กระบี่ นาง สุมาลี แสงจันทร์ 2810101
8 กาญจนบรีุ เมืองกาญจนบรีุ อบจ. กาญจนบรีุ น.ส. วชัรินทร์ กิจบ ารุง 2710101
9 กาฬสินธุ์ สามชัย อบต. ส าราญใต้ น.ส. จงรักษ์ เวยีงสมุทร 6461503
10 กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต. เวอ่ นาง สมคิด ปดิตลาด 6460716
11 กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต. นาเชือก นาง สุกัญญา โฮมแพน 6460710
12 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ อบต. เหล่าไฮงาม นาง อัญชลี หาญสินธุ์ 6460514
13 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบรีุ ทต. ขาณุวรลักษบรีุ นาง จ ารัส บรูะณา 5620401
14 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบต. อ่างทอง นาง วชิญาพร นิลพนัธุ์ 6620118
15 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทม. ศิลา ดร. ชยานนท์ มนเพยีรจันทร์ 4400115
16 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว อบต. โพรงอากาศ นาง ขวญัชนก นพพวง 6240307
17 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว อบต. โพรงอากาศ นาง ดุจเดือน ปรีดาพนัธุ์ 6240307
18 ชลบรีุ เมืองชลบรีุ อบต. คลองต าหรุ น.ส. กชพร ทฆีาวงค์ 6200114
19 ชลบรีุ พานทอง อบต. โคกขี้หนอน นาย พสิิษฐ์ เชษฐ์ศุภสกุล 6200504
20 ชัยนาท หนัคา อบต. เด่นใหญ่ นาย ธชัธรรม โพธิเ์อี้ยง 6180607
21 ชัยนาท วดัสิงห์ อบต. หนองบวั น.ส. สถิตรัตน์ โพธิเ์อี้ยง 6180307
22 ชัยภมูิ บา้นแทน่ อบต. สามสวน น.ส. เกยูร ต่อติด 6361104
23 ชัยภมูิ คอนสวรรค์ อบต. หว้ยไร่ นาย อานนท์ เกตุพบิลูย์ 6360305
24 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต. บางแขม นาง จงจิตร รัตนพทิกัษ์ 6730126
25 นครปฐม สามพราน อบต. บา้นใหม่ น.ส. พฒัน์นรี อภริมย์วารี 6730617
26 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต. บางแขม นาย สุรชัย นาคหล่อ 6730126
27 นครราชสีมา สูงเนิน อบต. มะเกลือเก่า น.ส. ดวงใจ มาสูงเนิน 6301808
28 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. เสมาใหญ่ นาง นลินภสัร์ ชนาธรศรีสมบติั 6301210
29 นครราชสีมา ชุมพวง อบต. ประสุข น.ส. วรรณภา วชิัยรัมย์ 6301710
30 นครราชสีมา บวัใหญ่ อบต. เสมาใหญ่ นาง สมบรูณ์ ชุ่มกลาง 6301210
31 นครราชสีมา หนองบญุมาก อบต. ลุงเขวา้ นาง สุพชิญ์ รักษสั์จจา 6302208
32 นครศรีธรรมราช สิชล อบต. สิชล จ.ส.อ. ผดุงพงษ์ ด่านกาญจนาคพนัธ์ 6801403
33 นนทบรีุ บางกรวย ทต. ศาลากลาง น.ส. คณารักษ์ สิงหส์าย 5120203
34 นนทบรีุ บางกรวย ทต. ศาลากลาง น.ส. พชัรินทร์ ศรีไชยา 5120203
35 น่าน แม่จริม อบต. น้ าพาง นาง นิชาภา เศวตเศรณีกุล 6550202

รำยชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนำผู้ปฏบิตัิงำนด้ำนกำรเงนิ กำรคลัง บญัชี พัสดุ และงบประมำณ รุ่นที่ 8
ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557
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36 บรีุรัมย์ หนองกี่ ทต. หนองกี่ น.ส. ชนัญชิดา ศรแสง 5310501
37 บรีุรัมย์ ล าปลายมาศ อบต. หนิโคน น.ส. ผกามาศ สุนทองเบา้ 6311014
38 บรีุรัมย์ หนองกี่ ทต. หนองกี่ นาง มลิวรรณ์ ภกัดีพนิิจ 5310501
39 บรีุรัมย์ เมืองบรีุรัมย์ อบต. บา้นยาง น.ส. รติมา จันทร์นวล 6310106
40 ปทมุธานี หนองเสือ ทต. หนองเสือ น.ส. สุวษิา เงินประเสริฐ 5130401
41 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบรีุ อบต. เขาแดง น.ส. กุลนันท์ ปาละกวงศ์ 6770206
42 ปตัตานี ปะนาเระ อบต. บา้นนอก ส.ต.อ. ครรชิต อนันต์ประเสริฐ 6940405
43 พะเยา ดอกค าใต้ อบต. ปา่ซาง น.ส. กรรณิการ์ อินทร์สุวรรณ 6560511
44 พะเยา ดอกค าใต้ อบต. ปา่ซาง น.ส. วรฤทยั ต๊ะมาธง 6560511
45 เพชรบรูณ์ หล่มสัก อบต. หนองไขว่ น.ส. ชลณภตัร์ พลูนุช 6670317
46 เพชรบรูณ์ หล่มสัก อบต. หนองไขว่ นาง ชูใจ บญุสุด 6670317
47 เพชรบรูณ์ ศรีเทพ อบต. สระกรวด นาง ณัฐณิชา เครือวลัย์ 6670603
48 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต. หนองแสง นาง กาญจนา ทบัธานี 6440903
49 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต. หนองแสง นาย เกียรติณรงค์ ธรีภกัด์ิสวสัด์ิ 6440903
50 มหาสารคาม นาเชือก อบต. หนองเรือ น.ส. จิรนันท์ จันทะค้อม 6440711
51 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต. หนองแสง นาย ปราณีต คงอินทร์ 6440903
52 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต. เสือโก้ก นาง ภทัราวดี สังฆมณี 6440907
53 มหาสารคาม นาเชือก อบต. หนองเรือ นาง รุจนาจ บดุสี 6440711
54 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต. เสือโก้ก นาง สิริรักษ์ เดชบรัุมย์ 6440907
55 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต. เสือโก้ก นาย สุรี ปดัตาลาโพธิ์ 6440907
56 มหาสารคาม วาปปีทมุ อบต. เสือโก้ก น.ส. หนูพศิ อุตศรี 6440907
57 ยโสธร เมืองยโสธร อบต. ขุมเงิน นาย ไพรทลูย์ ปดิตลาด 6350105
58 ยโสธร เมืองยโสธร อบต. ขุมเงิน นาง มิ่งขวญั โชติแสง 6350105
59 ยโสธร เมืองยโสธร อบต. ขุมเงิน นาง รักชนก ค าภกัดี 6350105
60 ร้อยเอ็ด เสลภมูิ อบต. โพธิท์อง น.ส. แอนณี ชินาผล 6451012
61 ระยอง บา้นฉาง ทม. บา้นฉาง นาง ธญัวรัตม์ หนูฉ้ง 4210201
62 ล าปาง เถิน อบต. แม่วะ น.ส. เบญญาภา พงษน์า 6520806
63 ล าปาง เถิน อบต. แม่วะ นาย พยนต์ ด่านอินถา 6520806
64 ล าปาง เถิน อบต. แม่วะ น.ส. ลภสัรดา แปน้จิ๋ว 6520806
65 เลย ผาขาว ทต. ทา่ช้างคล้อง นาง สุทธนิี ขวญังอน 5421201
66 ศรีสะเกษ ศิลาลาด อบต. กุง น.ส. ชนัญภรณ์ วรรณวงษ์ 6332201
67 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย อบต. ยางชุมใหญ่ นาง ชิดกมล เกินกลาง 6330206
68 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ ทต. ผือใหญ่ นาง ณฤดี ล้ิมพงศ์ธร 5332102
69 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. ตะเคียน นาย วชิิต เทศขันธ์ 6330512
70 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. โพนแพง น.ส. จารุณี ปอ้งดู่ 5471106
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71 สกลนคร ภพูาน ทต. โคกภู น.ส. ถาวร ดวงปากดี 5471801
72 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. โพนแพง น.ส. พงษน์ิภา อุปพงษ์ 5471106
73 สกลนคร ภพูาน ทต. โคกภู น.ส. อุไลวรรณ แฮนหลุน 5471801
74 สงขลา หาดใหญ่ ทม. ทุ่งต าเสา น.ส. ณพชัชนันท์ เรืองกูล 4901106
75 สมุทรปราการ บางบอ่ อบต. บา้นระกาศ นาง มนภร ต้ังบญุดวงจิตร 6110209
76 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต. คอกกระบอื น.ส. มัทนา นากเทยีน 6740114
77 สระแก้ว วงัน้ าเย็น อบต. คลองหนิปนู น.ส. นิตญา นาจันทดั 6270402
78 สระบรีุ แก่งคอย อบต. ช าผักแพว นาย ดนัย กมลคร 6190205
79 สระบรีุ มวกเหล็ก อบต. มิตรภาพ นาง สมฤทยั สุริวงค์ 6191104
80 สุโขทยั สวรรคโลก อบต. คลองกระจง นาย ดาเราะ ดีเหลือ 6640711
81 สุโขทยั ศรีส าโรง ทต. ศรีส าโรง น.ส. ลดาวลัย์ ชินะชาครีย์ 5640601
82 สุรินทร์ สังขะ อบต. กระเทยีม นาง จงสกุล สุนทรสวสัด์ิ 6321003
83 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทม. สุรินทร์ นาง ณยฎา แจะหอม 4320102
84 สุรินทร์ ส าโรงทาบ อบต. สะโน น.ส. ยสุตมา เจริญศิริ 6321206
85 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต. บงึ น.ส. รุ่งเรือง กันสุมาโส 6321603
86 สุรินทร์ ทา่ตูม อบต. โพนครก น.ส. ไสว น้ าค า 6320309
87 อ่างทอง เมืองอ่างทอง อบต. จ าปาหล่อ น.ส. รุ่งนภา ทองธรรมชาติ 6150106
88 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต. ไก่ค า นาง กันยา วนัดึก 5370106
89 อุดรธานี โนนสะอาด อบต. โพธิศ์รีส าราญ นาง อุดมศรี ทศิรี 6410504
90 อุตรดิตถ์ น้ าปาด อบต. เด่นเหล็ก นาง สมใจ แหว่ขัด 6530402
91 อุตรดิตถ์ พชิัย ทต. ในเมือง น.ส. แสงเดือน เผือกเหลือง 5530701
92 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต. หนองบอ่ นาง จินดารัตน์ ศรีเชื้อ 6340110
93 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก อบต. โพนเมือง น.ส. จีรนันท์ ไมตรี 6343102
94 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต. เปา้ นาง ชณกพร หนูสิน 6341114
95 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ ทต. ศรีเมืองใหม่ นาง ชุติกาญจน์ สันตะพนัธ์ 5340201
96 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ ทต. ศรีเมืองใหม่ นาง ทศันย์ แสงเงิน 5340201
97 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต. ตระการ น.ส. พรรณี พลเสน 6341119
98 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต. เปา้ นาย พทิกัษ์ จ าปาหอม 6341114
99 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต. เปา้ นาง วนิดา เดชผล 6341114
100 อุบลราชธานี ตระการพชืผล อบต. ตระการ น.ส. วภิาดา สาธรราช 6341119
101 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต. ค าคร่ัง น.ส. ศิริลักษณ์ สีหานาท 6340715
102 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก อบต. โพนเมือง นาง หอมหวน อิ่มใจ 6343102


